
แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 ทป 5 สม0001/ว64 11-ม.ค.-61 แจง้ก าหนดการพิธสีวดอภิธรรมและฌาปนกจิศพ 
บิดาของพนักงานจา้งเหมาบริการ

x

2 ทป 5 สม0001/ว2013 20-ก.ย.-62 แจง้ก าหนดการเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรม นาง
อไุร ศุภวงศ์

x

3 ทป 5 สม0001/ว1990 18-ก.ย.-62 แจง้ก าหนดการงานศพ นางอไุร ศุภวงศ์ มารดาของ 
นายแพทยช์ชูยั ศุภวงศ์ อดีตเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยชน

x

4 ทป 5 สม0001/ว1204 18-ม.ิย.-62 แจง้ก าหนดการพิธสีวดอภิธรรม และก าหนดการ
ฌาปณกจิศพของขา้ราชการ

x

5 ทป 5 สม0001/ว1219 20-ม.ิย.-62 แจง้ก าหนดการพิธสีวดอภิธรรม และก าหนดการ
ฌาปณกจิศพของขา้ราชการบ านาญ

x

6 ทป 5 สม0001/ว321 16-ก.พ.-61 ท าความสะอาดกระจกสูงและผนังภายใน - ภายนอก
 อาคารรัฐประศาสนภักดี

x

7 ทป 5 สม0004/ว254 23-ก.พ.-61 แจง้ปิดระบบงานด้านเทคโนโลย ีต้ังแต่วนัศุกร์ที่ 2 
ม.ีค. เวลา 22.00 - 4 ม.ีค.2561 ภายใน 18.00 น.

x

8 ทป 5 สม0001/ว437 2-ม.ีค.-61 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

x

9 ทป 5 สม0001/ว1829 3-ก.พ.-61 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

x

10 ทป 5 สม0001/ว1170 20-ก.ย.-61 แจง้ปิดระบบงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ x

11 ทป 5 สม0001/ว2380 24-ต.ค.-61 การซ้อมอพยพกรณีเกดิเหตุเพลิงไหม้ x

12 ทป 5 สม0001/ว2455 2-พ.ย.-61 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

x

13 ทป 5 สม0002/ว76 1-ก.พ.-61 การแถลงขา่วต่อส่ือมวลชน x
14 ทป 5 สม0001/ว288 12-ก.พ.-61 ขอมอบแผ่นพับพระราชกรณียกจิสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัว เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2560

x

15 ทป 5 สม0002/ว657 24-พ.ค.-61 ขอมอบจดหมายมมุมองสิทธิ x
16 ทป 5 สม0007/ว400 23-พ.ค.-61 ขอมอบหนังสือสรุปงานสัมมนาวชิาการ หัวขอ้ การ

ลงโทษทางอาญากบัหลักสิทธมินุษยชน
x

17 ทป 5 สม0002/ว779 28-ม.ีค.-61 ขอมอบจดหมายมมุมองสิทธิ x
18 ทป 5 สม0001/ว1307 2-ก.ค.-61 ขอจดัส่งหนังสือการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วนิัย 

สุจริต จติอาสา สร้างคนดีสู่สังคม
x

19 ทป 5 สม0002/ว832 12-ก.ค.-61 ขอมอบจดหมายมมุมองสิทธิ์ x
20 ทป 5 สม0002/ว997 16-ส.ค.-61 ขอมอบส่ือประชาสัมพันธ์ x

บัญชีหนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2563

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ
ส านักกฎหมาย ฝุายช่วยอ านวยการ

ส านัก/หน่วย :
กลุ่มงาน/ฝ่าย :

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 1 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
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21 ทป 5 สม0008/ว1145 24-ก.พ.-61 ขอมอบจดหมายขา่วมมุมองสิทธิ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 
ประจ าเดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม ฯ

x

22 ทป 5 สม0002/ว1192 1-ต.ค.-61 ขอมอบจดหมายขา่วมมุมองสิทธิ์ ปี่ที1่7 ฉบับที6่ 
ประจ าเดือน มถินุายน 2561 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 
2561 อยา่งละ 1 ฉบับ ฯ

x

23 ทป 5 สม0002/ว158 30-ต.ค.-61 ขอมอบจดหมายมมุมองสิทธิ์ x
24 ทป 5 สม0001/ว163 5-ก.พ.-61 การสรรหาขา้ราชการในต าแหน่งนักวชิาการสิทธิ

มนุษยชนที่วา่งในสังกดัส านักวจิยัและวชิาการ
x

25 ทป 5 สม0001/ว875 21-ม.ิย.-61 การเลือกสรรขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เพื่อบรรจแุละแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธมินุษยชน (นักวชิาการ
สิทธมินุษยชนทรงคุณวฒิุ)

x

26 ทป 5 สม0001/ว13 4-ม.ค.-61 ขอส่ง สสค.สาร ปีที่ 25 ฉบับพิเศษ เดือนกนัยายน - 
ธนัวาคม 2560

x

27 ทป 5 สม0004/ว410 26-ม.ีค.-61 ขอส่งรายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทยปี 2560 และรายงานผล
การปฏิบัติงานของ กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560

x

28 ทป 5 สม0002/ว525 27-ม.ิย.-61 ขอเชญิชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มผีลงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปูอง และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ประจ าปี 2561

x

29 ทป 5 สม0001/ว967 17-พ.ค.-61 แจง้รายชื่อบุคลากรในการส ารวจขอ้มลูตามโครงการ
ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ
งานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 (เพิ่มเติม)

x

30 ทป 5 สม0001/ว11 4-ม.ค.-61 คู่มอืและเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

x

31 ทป 5 สม0001/ว1040 25-พ.ค.-61 การประเมนิองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนใต้แผน
แมบ่ทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559
 - 2564)

x

32 ทป 5 สม0001/ว1734 22-ส.ค.-61 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขบัเคล่ือนวาระ
แห่งชาติ "สิทธมินุษยชนร่วมขบัเคล่ือน Thailand 4.0
 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื" และสรุปผลการด าเนินงาน
สิทธมินุษยชนที่ส าคัญของประเทศไทย

x

33 ทป 5 สม0001/1515 25-ก.ค.-61 ขอความร่วมมอืตอบแบบส ารวจความพึงพอใจและ
ความไมพ่ึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียที่มต่ีอการปฏิบัติงานของกรมบัญชกีลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

x

34 ทป 5 สม0001/ว1968 14-ก.พ.-62 การติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตาม
มาตรการสลับเวลาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อแกไ้ขปัญหาจราจร ปี 2561

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 2 จาก 321
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35 ทป 5 สม0001/ว1296 16-ต.ค.-61 สอบถามความประสงค์ซ้ืออนิทรธนูและเคร่ืองหมาย
แสดงสังกดั

x

36 ทป 5 สม0001/ว1328 22-ต.ค.-61 ความเห็นและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการจดัสวสัดิการ
ภายในส านักงาน กสม.

x

37 ทป 5 สม0001/ว2731 7-ธ.ค.-61 การจา้งปรับปรุงสถานที่รวมทั้งขนยา้ยและติดต้ัง
ครุภัณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

x

38 ทป 5 สม0001/ว2655 27-พ.ย.-61 การจดักจิกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกยีรติฯพล
เอก พระเจา้บรมวงศ์เธอพระองค์เจา้อาภากรเกยีรติ
วงศ์ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศักด์ิ ฯ

x

39 ทป 5 สม0001/ว2464 1-พ.ย.-61 การซ้อมอพยพกรณีเกดิเหตุเพลิงไหม้ x

40 ทป 5 สม0004/ว1380 1-พ.ย.-61 แจง้ปิดระบบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ x

41 ทป 5 สม0001/ว2465 1-พ.ย.-61 การดับไฟฟูาภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x

42 ทป 5 สม0001/ว2648 26-พ.ย.-61 โครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกยีรติ x

43 ทป 5 สม0001/ว2644 23-พ.ย.-61 การเขา้ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศภายใน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

44 ทป 5 สม0004/ว1437 15-พ.ย.-61 แจง้ปิดระบบงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ x

45 ทป 5 สม0004/ว1406 7-พ.ย.-61 รายการทรัพยากรสารสนเทศใหมข่องศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ประจ าเดือนพฤศจกิายน 
2561

x

46 ทป 5 สม0001/ว2439 1-พ.ย.-61 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ x

47 ทป 5 สม0001/ว2224 8-ต.ค.-61 ประชาสัมพันธท์ุนการศึกษารัฐบาลญีปุุ่น The 
Young Leaders' Program (YLP) ประจ าปี
การศึกษา 2562

x

48 ทป 5 ศธ
0522.08(01)ว

2914

2-พ.ย.-61 การให้บริการทางวชิาการแกสั่งคมของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง

x

49 ทป 5 สม0002/ว1112 27-พ.ย.-61 ขอประชาสัมพันธเ์ชญิชวนส่งประวติัและผลงาน
บุคคล/หน่วยงานดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธแิละการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งเพศ

x

50 ทป 5 สม0001/ว39 12-ธ.ค.-61 การจา้งพนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

51 ทป 5 สม0001/ว2666 28-พ.ย.-61 ขอเชญิวางพานประดับพุ่มดอกไมถ้วายบังคมพระ
บรมราชานุสาวรียพ์ระบามสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยู่หัว

x

52 ทป 5 สม0001/ว221 27-ธ.ค.-61 การแจง้ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี x
53 ทป 5 สม0009/16 20-ธ.ค.-61 ขอขอ้มลูหมายเลขโทรศัพท์ภายใน x
54 ทป 5 สม0004/ว1567 24-ธ.ค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมงาน และขอสนับสนุนของขวญั/รางวลั

 ส าหรับการจดังานวนัเด็ก ประจ าปี 2562
x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 3 จาก 321
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55 ทป 5 สม0004/ว 161 6-ก.พ.-61 รายการทรัพยากรสารสนเทศใหมข่องศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ประจ าเดือนมกราคม 2561

x

56 ทป 5 สม0004/ว205 13-ก.พ.-61 ขอประชาสัมพันธร์ะบบบริการขอ้มลูขา่วสารออนไลน์ x

57 ทป 5 สม0004/ว328 8-ม.ีค.-61 รายการทรัพยากรสารสนเทศใหมศู่นยส์ารสนเทศ
สิทธมินุษยชน ประจ าเดือนมนีาคม 2561

x

58 ทป 5 สม0004/ว 706 5-ม.ิย.-61 รายการทรัพยากรสารสนเทศใหมศู่นยส์ารสนเทศ
สิทธมินุษยชน ประจ าเดือนมถินุายน 2561

x

59 ทป 5 สม0004/ว951 6-ส.ค.-61 รายการทรัพยากรสารสนเทศใหมศู่นยส์ารสนเทศ
สิทธมินุษยชน ประจ าเดือนสิงหาคม 2561

x

60 ทป 5 สม0004/ว810 5-ก.ค.-61 รายการทรัพยากรสารสนเทศใหมศู่นยส์ารสนเทศ
สิทธมินุษยชน ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561

x

61 ทป 5 สม0004/ว1106 10-ก.ย.-61 รายการทรัพยากรสารสนเทศใหมข่องศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ประจ าเดือนกนัยายน 2561

x

62 ทป 5 สม0004/ว1110 11-ก.ย.-61 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561

x

63 ทป 5 สม0004/ว1228 2-ต.ค.-62 รายการทรัพยากรสารสนเทศใหมข่องศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ประจ าเดือนตุลาคม 2561

x

64 ทป 5 สม0004/ว1291 16-ต.ค.-62 รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจในการใช้
บริการศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี 2561

x

65 ทป 5 สม0001/ว170 26-ม.ค.-61 ก าหนดส่งแบบค าขอเป็นผู้ถอืบัตรเครดิตส่วนราชการ
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561

x

66 ทป 5 สม0003/ว 
1630

28-พ.ย.-61 ขอเชญิประชมุ x

67 ทป 5 ปป0003/ว1507 14-พ.ย.-61 เรียนเชญิเขา้ร่วมการประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อการ
ยกระดับความโปร่งใสและปูองกนัการทุจริตของ
เจา้หน้าที่ต ารวจในประเทศไทย

x

68 ทป 5 สม0004/ว247 2-เม.ย.-61 ขอส่งหนังสือรายงานการศึกษาวจิยั x
69 ทป 5 นร09/ป 708 25-เม.ย.-61 ขอเชญิผู้แทนไปร่วมชี้แจงรายละเอยีด x
70 ทป 5 ยธ0403/4098 6-ส.ค.-61 การเสนอกฎหมายกลางเกี่ยวกบัการไกล่เกล่ียและ

ประนอมขอ้พิพาท
x

71 ทป 5 สม0001/ว1743 25-ธ.ค.-61 ขอเชญิสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพนักวจิยัในกระบวนการยติุธรรม รุ่นที่ 3

x

72 ทป 5 สม0001/ว1745 25-ธ.ค.-61 แจง้ค าส่ังแกไ้ของค์ประกอบคณะท างานจดัท า
คณะท างานจดัท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านักงาน กสม.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

x

73 ทป 5 สม0001/ว1557 24-ธ.ค.-61 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 4 จาก 321
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74 ทป 5 สม0001/ว121 20-ธ.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรม
ของการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ

x

75 ทป 5 สม0008/ว1534 12-ธ.ค.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
การประกนัภัยรถยนต์ของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ...และร่างระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วยการเบิก
จา่ยเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล พ.ศ. ..ฯ

x

76 ทป 5 สม0001/ว94 18-ธ.ค.-61 ขอเชญิสมคัรเขา้ร่วมโครงการพัฒนาก าลังคนภาครัฐ
ด้วยการเรียนรู้ทางไกลและส่ืออเิล็กทรอนิกส์

x

77 ทป 5 สม0001/ว1525 1-ธ.ค.-61 การแต่งต้ังผู้ชว่ยเลขานุการประจ ากรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x

78 ทป 5 สม0001/1536 12-ธ.ค.-61 การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

79 ทป 5 สม0001/ว46 13-ธ.ค.-61 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

80 ทป 5 สม0001/ว1523 11-ธ.ค.-61 ผู้ชว่ยเลขานุการประจ ากรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติลาออก

x

81 ทป 5 สม0001/ว14 7-ธ.ค.-61 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักและ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ไมไ่ด้ขึ้นต่อส านัก

x

82 ทป 5 สม0001/ว195 25-ธ.ค.-61 แบบฟอร์มใบขออนุญาตใชร้ถส่วนกลาง(แบบ3)และ
แบบฟอร์มขอยกเลิกการใชร้ถส่วนกลาง

x

83 ทป 5 สม0001/ว1576 24-ธ.ค.-61 รายงานค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมเนื่องในวนัคล้าย
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วนัชาติ
 และวนัพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

x

84 ทป 5 สม0004/ว25 19-ธ.ค.-61 ขอเชญิชวนเสนอชื่อผู้สมควรผู้ได้รับเงินทุนรางวลั
องักฤษ มงคลนาวนิ นิติศาสตร์เพื่อสังคม

x

85 ทป 5 สม0009/ว1529 13-ธ.ค.-61 รายการทรัพยากรสารสนเทศใหมข่องศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ประจ าเดือนธนัวาคม 2561

x

86 ทป 5 สม0002/ว1508 8-ธ.ค.-61 ขอมอบจดหมายขา่วมมุมองสิทธิ์ x

87 ทป 5 ปป0003/ว347 3-ธ.ค.-61 การประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อยกระดับความโปร่งใส
และปูองกนัการทุจริตของเจา้หน้าที่ต ารวจในประเทศ
ไทย

x

88 ทป 5 สม0001/ว215 27-ธ.ค.-61 การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลงานขา้ราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการในระดับที่
สูงขึ้น

x

89 ทป 5 สม0001/ว188 25-ธ.ค.-61 ประกาศรับสมคัรคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุน
รัฐบาลไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 5 จาก 321
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90 ทป 5 สม0001/ว1755 25-ธ.ค.-61 ปฏิทินการ าเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือก
ขา้ราชการ สนง.กสม. เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวชิา
 ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

x

91 ทป 4 สม0007/2 3-ม.ค.-61 ขอเสนเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้เป็นวาระการประชมุ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

92 ทป 4 สม0007/3 3-ม.ค.-61  ร่างกฎหมายวา่ด้วยเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอสิระ

x

93 ทป 4 สม0007/4 3-ม.ค.-61 สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น เร่ือง เวทีรับ
ฟังความคิดเห็นการมส่ีวนร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐในการจดัท าแผนปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย

x

94 ทป 4 สม0007/5 3-ม.ค.-61 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พศ. ....

x

95 ทป 4 สม0007/6 3-ม.ค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
96 ทป 4 สม0007/7 3-ม.ค.-61 ขอเชญิประชมุคณะท างานยกร่างระเบียบและ

ประกาศฯ
x

97 ทป 4 สม0007/8 5-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา
ด าเนินการ

x

98 ทป 4 สม0007/9 5-ม.ค.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชน x
99 ทป 4 สม0007/10 5-ม.ค.-61 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x
100 ทป 4 สม0007/11 5-ม.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ

ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนัก
ราชการ

x

101 ทป 4 สม0007/12 5-ม.ค.-61 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

x

102 ทป 4 สม0007/13 5-ม.ค.-61 แต่งต้ังคณะท างานศึกษาและจดัท าขอ้เสนอแนะ
เกี่ยวกบัการปฏิรูปประเทศ และการจดัท าหรือ
ปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

103 ทป 4 สม0007/14 5-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา
ด าเนินการ

x

104 ทป 4 สม0007/15 8-ม.ค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ่า่ยในการประชมุ x
105 ทป 4 สม0007/16 8-ม.ค.-61 ขอเชญิประชมุคณะท างานยกร่างระเบียบและประกาศ x

106 ทป 4 สม0007/17 9-ม.ค.-61 ร่างกฎหมายวา่ด้วยเงินเดือน เงินระจ าต าแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ

x

107 ทป 4 สม0007/18 9-ม.ค.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
108 ทป 4 สม0007/19 9-ม.ค.-61 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ
x

109 ทป 4 สม0007/20 9-ม.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนของขา้ราชการฯ

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 6 จาก 321
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110 ทป 4 สม0007/21 9-ม.ค.-61 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนของ
ขา้ราชการ

x

111 ทป 4 สม0007/22 9-ม.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนของผู้อ านวยการส านักฯ

x

112 ทป 4 สม0007/23 9-ม.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนของผู้อ านวยการกลุ่มงาน

x

113 ทป 4 สม0007/24 9-ม.ค.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x
114 ทป 4 สม0007/25 9-ม.ค.-61 ร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมี

มติเห็นชอบให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา
x

115 ทป 4 สม0007/26 9-ม.ค.-61 ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
ไปประกาศในราชกจิจานุเบกษา

x

116 ทป 4 สม0007/27 10-ม.ค.-61 ขอส่งใชเ้งินยมื x
117 ทป 4 สม0007/28 10-ม.ค.-61 ขอส่งคืนส่ือประชาสัมพันธ์ x
118 ทป 4 สม0007/29 10-ม.ค.-61 แบบขอเบิกค่าเชา่บ้าน x
119 ทป 4 สม0007/30 10-ม.ค.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้วาระ กสม.บริหาร x
120 ทป 4 สม0007/31 11-ม.ค.-61 ขอส่งเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระในการประชมุ 

กสม.บริหาร
x

121 ทป 4 สม0007/32 11-ม.ค.-61 ขออนุมติัขยายเวลาการสอบขอ้เท็จจริง ตามค าส่ัง
กสม.ที่ 147/2560

x

122 ทป 4 สม0007/33 12-ม.ค.-61  สภาวชิาชพีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

123 ทป 4 สม0007/34 12-ม.ค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ่า่ยในการประชมุ x
124 ทป 4 สม0007/35 12-ม.ค.-61 ขอเชญิประชมุ x
125 ทป 4 สม0007/36 12-ม.ค.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
126 ทป 4 สม0007/37 15-ม.ค.-61 ขออนุมติัค่าอาหารวา่งและค่าเคร่ืองด่ืม x
127 ทป 4 สม0007/39 15-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา

ด าเนินการ
x

128 ทป 4 สม๐๐๐๗/๔๐ 15-ม.ค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
129 ทป 4 สม๐๐๐๗/๔๑ 16-ม.ค.-61 ขออนุมติัหลักการจดัท าตรายาง x
130 ทป 4 สม๐๐๐๗/42 16-ม.ค.-61 หารือการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่

ด้วย กสม.
x

131 ทป 4 สม๐๐๐๗/43 16-ม.ค.-61 ตอบขอ้หารือการรับเงินสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการไป
ร่มประชมุในต่างประเทศ

x

132 ทป 4 สม๐๐๐๗/44 16-ม.ค.-61 ขอยกเลิกการใชร้ถยนต์ส่วนกลาง x
133 ทป 4 สม๐๐๐๗/45 16-ม.ค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
134 ทป 4 สม๐๐๐๗/46 16-ม.ค.-61 ขอส่งเงินคืน x
135 ทป 4 สม๐๐๐๗/48 16-ม.ค.-61 แต่งต้ังคณะท างานศึกษาและจดัท าขอ้เสนอแนะ

เกี่ยวกบัการปฏิรูปประเทศ และการจดัท าหรือ
ปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของกสม.

x

136 ทป 4 สม๐๐๐๗/49 16-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อด าเนินการ x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 7 จาก 321
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รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

137 ทป 4 สม๐๐๐๗/50 16-ม.ค.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

138 ทป 4 สม๐๐๐๗/51 16-ม.ค.-61 ขอส่งเเฟูมคืนค าร้องสะสาง x
139 ทป 4 สม๐๐๐๗/52 16-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา

ด าเนินการ
x

140 ทป 4 สม๐๐๐๗/53 16-ม.ค.-61 ขอส่งรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

141 ทป 4 สม๐๐๐๗/54 16-ม.ค.-61 การประชมุ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแกป่ระชาชนเกนิความ
จ าเป็น คร้ังที่ 1/2561

x

142 ทป 4 สม๐๐๐๗/55 16-ม.ค.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x
143 ทป 4 สม๐๐๐๗/56 17-ม.ค.-61 ขอเชญิประชมุคณะท างานยกร่างระเบียบและ

ประกาศฯ
x

144 ทป 4 สม๐๐๐๗/57 17-ม.ค.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ กสม.
บริหาร

x

145 ทป 4 สม๐๐๐๗/58 17-ม.ค.-61  รายงานการด าเนินคดี x
146 ทป 4 สม๐๐๐๗/๕๙ 18-ม.ค.-61 รายงานการด าเนินคดี x
147 ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๐ 18-ม.ค.-61 การลงรับค าขอการจดแจง้เป็นองค์กรเอกชนด้าน

สิทธมินุษยชนและสภาวชิาชพีในทะเบียนสารบรรณ
x

148 ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๑ 18-ม.ค.-61 ขอต้ังผู้จดัท าขอบเขตของงานจา้ง x
149 ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๒ 18-ม.ค.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
150 ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๓ 18-ม.ค.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
151 ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๔ 18-ม.ค.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการจดัสัมมนาวชิาการ x
152 ทป 4 ส๐๐๐๗/๖๕ 18-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา

ด าเนินการ
x

153 ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๖ 19-ม.ค.-61 ขอ้ตกลงตัวชี้วดัการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานราชการทั่วไป คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑

x

154 ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๗ 19-ม.ค.-61 ขอ้มลูผลการด าเนินงาน SDGs x
155 ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๘ 19-ม.ค.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
156 ทป 4 สม0007/69 19-ม.ค.-61 ระเบียบ กสม.วา่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไข

การจดแจง้ ฯลฯ
x

157 ทป 4 สม0007/70 19-ม.ค.-61 สรุปผลการเสวนาวชิาการและรับฟังความคิดเห็นเร่ือง
 "ร่าง พรบ.วา่ด้วยความผิดเกี่ยวกบัการขดักนั
ระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 
พ.ศ."

x

158 ทป 4 สม0007/71 19-ม.ค.-61 การขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ x
159 ทป 4 สม๐๐๐7/๗๒ 22-ม.ค.-61 การจดัท าร่างระเบียบ กสม.วา่ด้วยเคร่ืองแบบและ

การแต่งเคร่ืองแบบขา้ราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจา้ง สนง.กสม.

x

160 ทป 4 สม๐๐๐๗/๗๓ 22-ม.ค.-61 ขอส่งแบบ บร.๑ และบร.๒ ขอขา้ราชการส านัก
กฎหมาย

x

161 ทป 4 สม0007/74 22-ม.ค.-61 ขอส่งแบ บร.๑ ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 8 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

162 ทป 4 สม0007/75 22-ม.ค.-61 รายงานการด าเนินคดี x
163 ทป 4 สม0007/76 22-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา

ด าเนินการ
x

164 ทป 4 สม0007/77 22-ม.ค.-61 แจง้ความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน x
165 ทป 4 สม0007/78 22-ม.ค.-61 แต่งต้ังผู้แทนเป็นอนุกรรมการ x
166 ทป 4 สม๐๐๐๗/๗๙ 23-ม.ค.-61 ขอเสนอเร่ืองบรรจวุาระการประชมุ กสม.ด้านบริหาร x

167 ทป 4 สม0007/ว 80 23-ม.ค.-61 ขอเชญิประชมุ เร่ือง "การจดัท าระเบียบหรือ
ประกาศตามพรป.กสม.2560"

x

168 ทป 4 สม๐๐๐๗/๘๒ 24-ม.ค.-61  ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุร่าง 
พรป.กสม.2560

x

169 ทป 4 สม๐๐๐๗/๘๔ 24-ม.ค.-61 ขออนุมติัให้เจา้หน้าที่ส านักกฎหมายและคดีเขา้ร่วม
ประชมุ

x

170 ทป 4 สม0007/85 24-ม.ค.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ กสม. 
บริหาร

x

171 ทป 4 สม0007/81 24-ม.ค.-61 ขอส่งร่างความเห็นเพื่อด าเนินการ x
172 ทป 4 สม0007/86 25-ม.ค.-61 ขอส่งแบบขอรับรองสิทธกิารรักษาพยาบาล x
173 ทป 4 สม0007/87 25-ม.ค.-61 รายงานการด าเนินคดี x
174 ทป 4 สม0007/88 25-ม.ค.-61 การรับเงินสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการประชมุใน

ต่างประเทศ
x

175 ทป 4 สม0007/89 25-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา
ด าเนินการ

x

176 ทป 4 สม0007/90 25-ม.ค.-61 รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ย
งบประมาณในไตรมาสที่ 1

x

177 ทป 4 สม0007/91 25-ม.ค.-61 ชี้แจงเงินยมื (เงินงบประมาณ) ล่าชา้ x
178 ทป 4 สม0007/93 25-ม.ค.-61 ขอเชญิประชมุ คทง.ยกร่างระเบียบและประกาศฯ x
179 ทป 4 สม0007/92 25-ม.ค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
180 ทป 4 สม๐๐๐๗/๙๔ 26-ม.ค.-62 การขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศในปี ๒๕๖๒ x
181 ทป 4 สม๐๐๐๗/95 26-ม.ค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ่า่ยในการประชมุ x
182 ทป 4 สม0007/96 26-ม.ค.-61 ขอเชญิประชมุคณะท างานยกร่างระเบียบและ

ประกาศฯ
x

183 ทป 4 สม๐๐๐๗/๙๗ 30-ม.ค.-61 ความเห็นต่อรายงานการลงโทษทางร่างกายต่อเด็ก
ในประเทศไทยฯ

x

184 ทป 4 สม0007/98 30-ม.ค.-61 ขอส่งคืนครุภัณฑ์ x
185 ทป 4 สม0007/99 31-ม.ค.-61 ขออนุมติัในหลักการในการจดัซ้ือจดัจา้งซ่อมเคร่ือง

พร้ินเตอร์
x

186 ทป 4 สม0007/100 31-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา
ด าเนินการ

x

187 ทป 4 สม0007/101 1-ก.พ.-61 ร่างระเบียน กสม.มมีติเห็นชอบให้ประกาศในราช
กจิจานุเบกษา

x

188 ทป 4 สม0007/102 1-ก.พ.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งทั่วไป x
189 ทป 4 สม0007/103 1-ก.พ.-61 แบบขอเบิกเงินค่าเชา่บ้าน x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 9 จาก 321
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190 ทป 4 สม0007/104 1-ก.พ.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ กสม. 
ด้านบริหาร

x

191 ทป 4 สม0007/105 1-ก.พ.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงาน
ราชการ

x

192 ทป 4 สม0007/106 1-ก.พ.-61 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

x

193 ทป 4 สม0007/106 1-ก.พ.-61 ขอให้ด าเนินการจดัซ้อมเคร่ืองพร้ิน x
194 ทป 4 สม0007/108 2-ก.พ.-61 การประชมุ คอก.พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก

กฎหมายที่สร้างแกป่ระชาชนเกนิความจ าเป็น คร้ังที่ 
2/2561

x

195 ทป 4 สม0007/109 2-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา
ด าเนินการ

x

196 ทป 4 สม0007/110 2-ก.พ.-61 ส่งระเบียบ กสม.ไปประกาศในราชกจิจานุเบกษา x
197 ทป 4 สม0007/111 2-ก.พ.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการประชมุ (จ านวน 2,550 บาท) x

198 ทป 4 สม0007/112 5-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา
ด าเนินการ

x

199 ทป 4 สม0007/113 5-ก.พ.-61 เสนอเพื่อลงนามในขอบเขตจา้งจดัท าหนังสือสรุปผล
การสัมมนาวชิาการ

x

200 ทป 4 สม0007/114 5-ก.พ.-61 อบขอ้หารือกรณีการจา่ยเงินค่าจา้งตามสัญญาจา้ง x
201 ทป 4 สม0007/115 5-ก.พ.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ 

(จ านวนเงิน 2,550 บาท)
x

202 ทป 4 สม0007/116 5-ก.พ.-61 ขอเชญิประชมุคณะท างาน x
203 ทป 4 สม0007/117 5-ก.พ.-61 ประเด็นห่วงใยกรณีประกาศ สนง.กสม.เร่ืองรับจด

แจง้องค์กรเอกชนด้านสิทธมินุษยชนและสภาวชิาชพี
x

204 ทป 4 สม0007/118 5-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา
ด าเนินการ

x

205 ทป 4 สม0007/119 6-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา
ด าเนินการ

x

206 ทป 4 สม0007/121 7-ก.พ.-61 สรุปผลการประชมุรับฟังความเห็นร่าง พรบ.คุ้มครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. ....

x

207 ทป 4 สม0007/122 7-ก.พ.-61 ขอส่งบทความที่ได้รับการปรับแกไ้ขตามความเห็น
ของผู้ทรงคุณวฒิุ

x

208 ทป 4 สม0007/123 8-ก.พ.-61 แจง้ผลค าวนิิจฉยัคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผย
ขอ้มลูขา่วสาร

x

209 ทป 4 สม0007/124 8-ก.พ.-61 แจว้ผลค าวนิิจฉยัคณะกรรมการการวนิิจฉยัการ
เปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

x

210 ทป 4 สม0007/125 8-ก.พ.-61 ขอส่งแบบตอบรับเขา้การเสวนาวชิาการฯ x
211 ทป 4 สม0007/126 8-ก.พ.-61 รับรองรายงานการประชมุส านักกฎหมายและคดี x
212 ทป 4 สม0007/127 8-ก.พ.-61 ขออนุมติัเดินทางไปปฏิบัติราชการและเบิกค่าใชจ้า่ย

ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
x

213 ทป 4 สม0007/128 8-ก.พ.-61 ร่างระเบียบที่ กสม.มมีติเห็นชอบให้ประกาศในราช
กจิจานุเบกษา

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 10 จาก 321
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214 ทป 4 สม0007/129 8-ก.พ.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการ

x

215 ทป 4 สม0007/130 8-ก.พ.-61 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของขา้ราชการ

x

216 ทป 4 สม0007/131 8-ก.พ.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.ส านัก

x

217 ทป 4 สม0007/132 8-ก.พ.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.กลุ่มงาน

x

218 ทป 4 สม0007/133 9-ก.พ.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจวุาระประชมุ กสม.บริหาร x
219 ทป 4 สม0007/134 9-ก.พ.-61 แบบขอ้มลูตัวชี้วดัการปฏิบัตราชการตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560
x

220 ทป 4 สม0007/135 9-ก.พ.-61 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ x
221 ทป 4 สม0007/136 9-ก.พ.-61 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ x
222 ทป 4 สม0007/137 12-ก.พ.-61 ขออนุมติัหลักการซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ x
223 ทป 4 สม0007/138 12-ก.พ.-61 ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

ไปประกาศในราชกจิจานุเบกษา
x

224 ทป 4 สม0007/139 12-ก.พ.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
225 ทป 4 สม0007/140 12-ก.พ.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งทั่วไป x
226 ทป 4 สม0007/141 13-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา

ด าเนินการ
x

227 ทป 4 สม0007/142 13-ก.พ.-61 ขอถอนเร่ืองหารือการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วย กสม.

x

228 ทป 4 สม0007/143 13-ก.พ.-61 ขอเชญิประชมุส านักกฎหมายและคดี x
229 ทป 4 สม0007/144 13-ก.พ.-61 สัญญายมืเงิน x
230 ทป 4 สม0007/145 13-ก.พ.-61 ฃออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ

ส านักกฎหมายและคดี
x

231 ทป 4 สม0007/146 14-ก.พ.-61 ขอยกเลิกใชร้ถยนต์ส่วนกลาง x
232 ทป 4 สม0007/147 14-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความพร้อมความเห็นเพื่อ

พิจารณาด าเนินการ
x

233 ทป 4 สม0007/148 14-ก.พ.-61 ร่างระเบียบกสม. มมีติเห็นชอบให้ประกาศในราช
กจิจานุเบกษา

x

234 ทป 4 สม0007/14๙ 15-ก.พ.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้จเุขา้วาระการประชมุ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

235 ทป 4 สม0007/150 15-ก.พ.-61 ใบเบิกสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x
236 ทป 4 สม0007/151 15-ก.พ.-61 การจดัท าร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชน

แห่งชาติวา่ด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบ
ขา้ราชการ พนัก

x

237 ทป 4 สม0007/152 15-ก.พ.-61 ความเห็นต่อร่างยทุธศาสตร์ชาติเบื้องต้น x
238 ทป 4 สม0007/153 15-ก.พ.-61 อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อ

การปฏิบัติราชการที่ดีหลักสูตรที่ 1
x

239 ทป 4 สม0007/154 15-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา
ด าเนินการ

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 11 จาก 321
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240 ทป 4 สม0007/155 16-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา
ด าเนินการ

x

241 ทป 4 สม0007/156 16-ก.พ.-61 ขออนุมติัขยายระยะเวลาการสอบขอ้เท็จจริง ตาม
ค าส่ังส านักงาน กสม.ที่ 147/2560

x

242 ทป 4 สม0007/157 16-ก.พ.-61 ขอส่งแฟูมค าร้องฯ เพื่อด าเนินการตามมติที่ประชมุ 
กสม.

x

243 ทป 4 สม0007/158 16-ก.พ.-61 ส่งระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

x

244 ทป 4 สม0007/159 19-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา
ด าเนินการ

x

245 ทป 4 สม0007/160 19-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณา
ด าเนินการ

x

246 ทป 4 สม0007/161 19-ก.พ.-61 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสิทธิ
มนุษยชนพร้อมแฟูมส านวนค าร้องฯ

x

247 ทป 4 สม0007/162 19-ก.พ.-61 รายงานการด าเนินคดี x
248 ทป 4 สม0007/163 20-ก.พ.-61 ขออนุญาตไปร่วมงานสัมมนาวชิาการ "ละเมดิอ านาจ

ศาล:จดุกึ่งกลางระหวา่งอ านาจกบัสิทธอิยู่ที่ใด"
x

249 ทป 4 สม0007/164 20-ก.พ.-61 การเสนอขอเคร่ืองราชอสิรยาภรณ์ของขา้ราชการ 
ประจ าปี 2561

x

250 ทป 4 สม0007/165 20-ก.พ.-61 ขอส่งแบบ บร.1 และบร.2 ของขา้ราชการส านัก
กฎหมายและคดี

x

251 ทป 4 สม0007/166 20-ก.พ.-61 ขอส่งแบบ บร.1 ของพนักงานราชการ ส านัก
กฎหมายและคดี

x

252 ทป 4 สม0007/167 20-ก.พ.-61 ขออนุญาตเขา้ร่วมประชมุรับฟังความเห็นต่อร่าง 
พรบ.ปูองกนัและปราบปรามการทรมานและการ
กระท าให้บุคคลสูญหาย

x

253 ทป 4 สม0007/168 21-ก.พ.-61 ขอมบีัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์
เสรีชนใหม่

x

254 ทป 4 สม0007/169 21-ก.พ.-61 ร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมี
มติเห็นชอบให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

x

255 ทป 4 สม0007/170 22-ก.พ.-61 คณะท างานจดัการความรู้ระดับส านัก (KM Team) x
256 ทป 4 สม0007/171 22-ก.พ.-61 การประชมุเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่าง

พระราชบัญญัติปูองกนัและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย

x

257 ทป 4 สม0007/172 22-ก.พ.-61 แบบขอ้มลูตัวชี้วดัการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561

x

258 ทป 4 สม0007/174 22-ก.พ.-61 ขอทบทวนผลการพิจารณาขอ้เสนอเร่ืองการมคี าส่ัง
แบ่งส่วนราชการภายในเพื่อท าหน้าที่กล่ันกรอง
รายงานผลการตรวจ

x

259 ทป 4 สม0007/175 26-ก.พ.-61 กรณี สนง.กสม.เผยแพร่ขา่วแจก เมื่อวนัที่ 15 
กมุภาพันธ ์2560

x

260 ทป 4 สม0007/176 26-ก.พ.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้เป็นวาระการประชมุ 
กสม.บริหาร

x

261 ทป 4 สม0007/177 26-ก.พ.-61 ขออนุมติัด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 12 จาก 321
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262 ทป 4 สม0007/178 26-ก.พ.-61 ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
ไปประกาศในราชกจิจานุเบกษา

x

263 ทป 4 สม0007/179 27-ก.พ.-61 อนุมติัหลักการในการจา้งพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบ
 กสม. เพื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษา

x

264 ทป 4 - - การรับรองเวลาราชการทวคูีณ x
265 ทป 4 สม0007/181 27-ก.พ.-61 ขอให้ด าเนินการจดัจา้ง กรณีจา้งจดัท าหนังสือ

สรุปผลการสัมมนา
x

266 ทป 4 สม0007/182 27-ก.พ.-61 ขอส่งใชเ้งินยมื (จ านวน 595 บาท) x
267 ทป 4 สม0007/183 27-ก.พ.-61 การจดัท า พรป.คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

 พ.ศ. 2560 เป็นภาษาองักฤษ
x

268 ทป 4 สม0007/184 27-ก.พ.-61 ร่างขอ้ก าหนดทางจริยธรรมขา้ราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจา้ง ของสนง.คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

x

269 ทป 4 สม0007/185 28-ก.พ.-61 ขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการจา้งการพิมพ์แบบ
แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ เพื่อประกาศใน

x

270 ทป 4 สม0007/186 28-ก.พ.-61 เชญิผู้แทนองค์กรเอกชนและสภาวชิาชพีมาประชมุ
เพื่อเลือกกนัเองเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x

271 ทป 4 สม0007/187 28-ก.พ.-61 ขออนุมติัเดินทางไปปฏิบัติราชการและเบิกค่าใชจ้า่ย
ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

x

272 ทป 4 สม0007/188 28-ก.พ.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งทั่วไป x
273 ทป 4 สม0007/189 28-ก.พ.-61 รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ย

งบประมาณ ณ เดือนกมุภาพันธ ์2561
x

274 ทป 4 สม0007/190 28-ก.พ.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
275 ทป 4 สม0007/191 2-ม.ีค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x
276 ทป 4 สม0007/192 5-ม.ีค.-61 ขอทราบขอ้เท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ส านักบริหารกลาง

สูญหายจ านวน 5 รายการ
x

277 ทป 4 สม0007/193 5-ม.ีค.-61 รายงานผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริง กรณีร้องเรียน
การด าเนินการจดัสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจแุละแต่งต้ัง
บุคคลฯ

x

278 ทป 4 สม0007/194 6-ม.ีค.-61 ส่งขอ้ก าหนดทางจริยธรรมขา้ราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจา้ง สนง.คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561

x

279 ทป 4 สม0007/195 6-ม.ีค.-61 ขอชี้แจงขอ้เท็จจริงประกอบการพิจารณาเร่ือง
ร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน

x

280 ทป 4 สม0007/196 6-ม.ีค.-61 แบบขอเบิกเงินค่าเชา่บ้าน x
281 ทป 4 สม0007/197 6-ม.ีค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
282 ทป 4 สม0007/198 6-ม.ีค.-61 ขอเชญิประชมุ x
283 ทป 4 สม0007/201 6-ม.ีค.-61 ขอจดัประชมุและค่าใชจ่า่ยในการประชมุ x
284 ทป 4 สม0007/203 6-ม.ีค.-61 ร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

มติเห็นชอบให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา
x

285 ทป 4 สม0007/204 8-ม.ีค.-61 การก า287หนดอตัราค่ารับรองเหมาจา่ยของ
กรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 13 จาก 321
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286 ทป 4 สม0007/205 8-ม.ีค.-61 อนุมติัหลักการในการจา้งพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯ เพื่อประกาศ
ในราชกจิจานุ

x

287 ทป 4 สม0007/206 8-ม.ีค.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x
288 ทป 4 สม0007/207 8-ม.ีค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ

ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงาน
ราชการ

x

289 ทป 4 สม0007/208 8-ม.ีค.-61 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

x

290 ทป 4 สม0007/209 8-ม.ีค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ(ผอ.ส านัก)

x

291 ทป 4 สม0007/210 8-ม.ีค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ(ผอ.กลุ่มงาน)

x

292 ทป 4 สม0007/211 8-ม.ีค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของขา้ราชการ

x

293 ทป 4 สม0007/212 8-ม.ีค.-61 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยเงินค่าตอบแทน
พิเศษของขา้ราชการ

x

294 ทป 4 สม0007/213 8-ม.ีค.-61 ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
ไปประกาศในราชกจิจานุเบกษา

x

295 ทป 4 สม0007/214 8-ม.ีค.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

296 ทป 4 สม0007/215 8-ม.ีค.-61 ร่างพระราชบัญญัติการปูองกนัและปราบปรามการใช้
แรงงานบังคับ พ.ศ. ....

x

297 ทป 4 สม0007/216 8-ม.ีค.-61 ขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการจา้งพิมพ์แบบ
แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติฯเพื่อประกาศใน

x

298 ทป 4 สม0007/217 9-ม.ีค.-61 การฝึกอบรมหลักสูตร Human Rights ของคน
ยติุธรรม รุ่นที่ ๒

x

299 ทป 4 สม0007/218 9-ม.ีค.-61 การฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาองักฤษส าหรับผู้บริหาร" x

300 ทป 4 สม0007/219 9-ม.ีค.-61 การเสนอชื่อเป็นผู้แทนสภาวชิาชพีตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x

301 ทป 4 สม0007/220 12-ม.ีค.-61 ขอความอนุเคราะห์หีบบัตรเลือกต้ังและคูหาเลือกต้ัง x
302 ทป 4 สม0007/221 12-ม.ีค.-61 ขอเชญิประชมุ x
303 ทป 4 สม0007/223 12-ม.ีค.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
304 ทป 4 สม0007/224 12-ม.ีค.-61 ประกาศระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชน

แห่งชาติในราชกจิจานุเบกษา
x

305 ทป 4 สม0007/225 12-ม.ีค.-61 ขอส่งบัญชรีายละเอยีดการเล่ือนขั้นเงินเดือน
ขา้ราชการฯ

x

306 ทป 4 สม0007/226 12-ม.ีค.-61 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของผู้อ านวยการส านักและผู้อ านวยการกลุ่มงาน

x

307 ทป 4 สม0007/227 12-ม.ีค.-61 การยนืยนัชื่อผู้แทนแพทยส์ภา x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 14 จาก 321
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308 ทป 4 สม0007/228 13-ม.ีค.-61 ร่างพระราชบัญญัติการปูองกนัและปราบปรามการใช้
แรงงานบังคับ พ.ศ. ...

x

309 ทป 4 สม0007/229 13-ม.ีค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจา่ยเงิน (รหัสกจิกรรม 
61T4-80303)

x

310 ทป 4 สม0007/230 13-ม.ีค.-61 ขอคืนเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561

x

311 ทป 4 สม0007/231 14-ม.ีค.-61 ขออนุมติัขยายระยะเวลาการสอบขอ้เท็จจริงตาม
ค าส่ังส านักงาน กสม. ที่ 147/2560

x

312 ทป 4 สม0007/232 14-ม.ีค.-61 ขออนุมติัเพิ่มเติม x
313 ทป 4 สม0007/233 14-ม.ีค.-61 หนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา x
314 ทป 4 สม0007/234 14-ม.ีค.-61 มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

และด ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระ รวมทั้งผู้วา่การ
ตรวจเงินแผ่นดิน

x

315 ทป 4 สม0007/235 15-ม.ีค.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านการ
คุ้มครองและมาตรฐานการคุ

x

316 ทป 4 สม0007/236 15-ม.ีค.-61 เชญิหารือเกี่ยวกบัขอ้มลูสถติิการด าเนินงานตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว ้และระบบความคืบหน้า
ด าเนินงานหรือร

x

317 ทป 4 สม0007/237 15-ม.ีค.-61 ขอหารือเกี่ยวกบัขอ้มลูสถติิการด าเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้และระบบการแจง้ความ
คืบหน้าการด าเนิน

x

318 ทป 4 สม0007/238 15-ม.ีค.-61 แจง้ผลการหารือการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

x

319 ทป 4 สม0007/239 15-ม.ีค.-61 แจง้ผลการหารือการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

x

320 ทป 4 สม0007/240 15-ม.ีค.-61 ขอ้ก าหนดทางจริยธรรมขา้ราชการ พนักงานราชการ
 และลูกจา้งของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

x

321 ทป 4 สม0007/241 15-ม.ีค.-61 ความคืบหน้าด้านความรับผิดทางละเมดิและแพ่ง x
322 ทป 4 สม0007/242 15-ม.ีค.-61 กรรมการสรรหากรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติใน

ส่วนที่เป็นผู้แทนสภาทนายความ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้

x

323 ทป 4 สม0007/243 15-ม.ีค.-61 ความเห็นต่อ "ร่างพระราชบัญญัติปูองกนัและ
ปราบปรามการใชแ้รงงานบังคับ พ.ศ. ...."

x

324 ทป 4 สม0007/244 20-ม.ีค.-61 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักงาน กสม. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

x

325 ทป 4 สม0007/245 21-ม.ีค.-61 จดัส่งขอ้มลูเกี่ยวกบัก าหนดระยะเวลาด าเนินงานของ
หน่วยงาน

x

326 ทป 4 สม0007/246 21-ม.ีค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
327 ทป 4 สม0007/247 21-ม.ีค.-61 ขอเชญิประชมุคณะท างานยกร่างระเบียบและ

ประกาศฯ
x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 15 จาก 321
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328 ทป 4 สม0007/249 22-ม.ีค.-61 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

329 ทป 4 สม0007/249 22-ม.ีค.-61 ขอส่งคืนเคร่ืองส ารองไฟฟูา x
330 ทป 4 สม0007/250 22-ม.ีค.-61 ขอส่งชื่อผู้เขา้ร่วมประชมุฯ x
331 ทป 4 สม0007/252 22-ม.ีค.-61 แจง้ผลค าพิพากษาศาลปกครองกลาง x
332 ทป 4 สม0007/253 23-ม.ีค.-61 ขอส่ง บร.1 และบร.2 ของขา้ราชการส านักกฎหมาย

และคดี
x

333 ทป 4 สม0007/254 23-ม.ีค.-61 ขอส่งแบบ บร.1 ของพนักงานราชการส านัก
กฎหมายและคดี

x

334 ทป 4 สม0007/255 26-ม.ีค.-61 ขอนส่งใชเ้งินยมืงบประมาณ x
335 ทป 4 สม0007/256 26-ม.ีค.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x
336 ทป 4 สม0007/257 27-ม.ีค.-61 สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น "ร่าง

พระราชบัญญัติวธิพีิจารณาคดีทางการแพทย ์พ.ศ. ...."
x

337 ทป 4 สม0007/258 27-ม.ีค.-61 รายงานขอ้มลูร่างกฎหมายส าคัญ แผนการปฏิรูป
เร่ืองต่างๆ และโครงการส าคัญที่หน่วยงานจะ
ด าเนินการในปี ๒๕๖๑

x

338 ทป 4 สม0007/259 27-ม.ีค.-61 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน x
339 ทป 4 สม0007/260 28-ม.ีค.-61 ร่างแนวปฏิบัติในการให้ขา่วของ กสม. และ สนง.กสม. x

340 ทป 4 สม0007/261 28-ม.ีค.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการประชมุ (จ านวน 1,520 บาท) x

341 ทป 4 สม0007/262 28-ม.ีค.-61 การไปเป็นพยานศาลและการจดัส่งพยานเอกสาร x
342 ทป 4 สม0007/263 28-ม.ีค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
343 ทป 4 สม0007/264 29-ม.ีค.-61 ขออนุมติัโครงการและค่าใชจ้า่ยโครงการสัมมนาเพื่อ

เตรียมความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกขใ์น
คดีอาญาแทน

x

344 ทป 4 สม0007/265 29-ม.ีค.-61 ขออนุมติัใชพ้ระมหาพิชยัมงกฎุ และอณุาโลม 
ประกอบเป็นเคร่ืองหมายแสดงสังกดัและแบบ
อนิทรธนู

x

345 ทป 4 สม0007/266 29-ม.ีค.-61 รายงานผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมดิ ตามค าส่ังส านักงาน ที่ 147/2560

x

346 ทป 4 สม0007/267 29-ม.ีค.-61 ขอเชญิประชมุส านักกฎหมายและคดี x
347 ทป 4 สม0007/268 29-ม.ีค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุส านัก x

348 ทป 4 สม0007/269 29-ม.ีค.-61 สัญญายมืเงิน ประชมุส านักกฎมายและคดี วนัที่ 5 
เม.ย.61

x

349 ทป 4 สม0007/270 30-ม.ีค.-61 ขอ้มลูผลการด าเนินงานเพื่อขบัเคล่ือนเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยนื SDGs

x

350 ทป 4 สม0007/271 30-ม.ีค.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x
351 ทป 4 สม0007/272 30-ม.ีค.-61 ขอส่งแบบสอบถาม x
352 ทป 4 2-เม.ย.-61 ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน กสม. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 16 จาก 321
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353 ทป 4 สม0007/273 2-เม.ย.-61 รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ย
งบประมาณ ณ วนัที่ 31 ม.ีค.61

x

354 ทป 4 สม0007/274 2-เม.ย.-61 ความเห็นเกี่ยวกบัเนื้อหาแผ่นพับส่ือประชาสัมพันธ์
บทบาทหน้าที่ของ กสม.

x

355 ทป 4 สม0007/275 2-เม.ย.-61 ขอทราบขอ้เท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ส านักบริหารกลาง
สูญหายจ านวน 5 รายการ

x

356 ทป 4 สม0007/276
สม0007/277

3-เม.ย.-61 การประชมุคณะท างานบูรณาการชว่ยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายของประเทศไทยสู่อาเซียน

x

357 ทป 4 สม0007/278 3-เม.ย.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
358 ทป 4 สม0007/279 3-เม.ย.-61 ขออนุมติัเดินทางไปปฏิบัติราชการและเบิกค่าใชจ้า่ย

ในการเดินทาง
x

359 ทป 4 สม0007/280 5-เม.ย.-61 แบบขอเบิกเงินค่าเชา่บ้าน x
360 ทป 4 สม0007/281 5-เม.ย.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ

เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ)
x

361 ทป 4 สม0007/282 5-เม.ย.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการส านัก)

x

362 ทป 4 สม0007/283 5-เม.ย.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานราชการ

x

363 ทป 4 สม0007/284 5-เม.ย.-61 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

x

364 ทป 4 สม0007/285 5-เม.ย.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ ของขา้ราชการ

x

365 ทป 4 สม0007/286 5-เม.ย.-61 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ขา้ราชการ

x

366 ทป 4 สม0007/287 9-เม.ย.-61 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ (ฉบับที.่.) พ.ศ. ...

x

367 ทป 4 สม0007/288 9-เม.ย.-61 ขอส่งใชเ้งินยมื x
368 ทป 4 สม0007/289 9-เม.ย.-61 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจา้หน้าที่

ของรัฐ พ.ศ....
x

369 ทป 4 สม0007/290 9-เม.ย.-61 รางานสรุปผลการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๔

x

370 ทป 4 สม0007/291 9-เม.ย.-61 ขอความอนุเคราะห์จดัท าค าแปลกฎหมายและ
ระเบียบของส านักงานคระกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติเป็นภาษาองักฤษ

x

371 ทป 4 สม0007/292 9-เม.ย.-61 การเผยแพร่หลักเกณฑ์และวธิกีารในการสรรหา
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

372 ทป 4 สม0007/293 9-เม.ย.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการ

x

373 ทป 4 สม0007/294 10-เม.ย.-61 ขอส่งมอบหนังสือสรุปงานสัมมนาวชิาการหัวขอ้ การ
ลงโทษทางอาญากบัหลักสิทธมินุษยชน

x

374 ทป 4 สม0007/295 10-เม.ย.-61 ขอส่งมอบหนังสือสรุปผลงานสัมมนาวชิาการ หัวขอ้ 
การลงโทษทางอาญากบัหลักสิทธมินุษยชน

x

375 ทป 4 สม0007/296 10-เม.ย.-61 รายงานประชมุคณะท างานจดัท าค ารับร้องการ
ปฏิบัติราชการฯ คร้ังที่ 3/2561

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 17 จาก 321
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376 ทป 4 สม0007/298 11-เม.ย.-61 ขอบรรจวุาระการประชมุ กสม. ด้านบริหาร กรณี
ความกา้วหน้าเกี่ยวกบัร่างพระราชบัญญัติการบริหารฯ

x

377 ทป 4 สม0007/299 11-เม.ย.-61 ขอทราบขอ้เท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ส านักบริหารกลาง
สูญหายจ านวน ๕ รายการ

x

378 ทป 4 สม0007/300 11-เม.ย.-61 ขออนุมติัขยายระยะเวลาการสอบขอ้เท็จจริงตาม
ค าส่ังส านักงาน กสม. ที่ 147/2560

x

379 ทป 4 สม0007/301 11-เม.ย.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

380 ทป 4 สม0007/302 11-เม.ย.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติด้านการ
คุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครอง

x

381 ทป 4 สม0007/303 11-เม.ย.-61 เชญิวทิยากรมาบรรยายในดครงการสัมมนาเพื่อ
เตรียมความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกขใ์นคดี
แทนผู้เสียหาย

x

382 ทป 4 สม0007/304 11-เม.ย.-61 การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
รอบที่ ๑/๒๕๖๑

x

383 ทป 4 สม0007/305 11-เม.ย.-61 งานวชิาการในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี 
เร่ือง The Constitutional Court

x

384 ทป 4 สม0007/306 11-เม.ย.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาซ้ือขาย x
385 ทป 4 สม0007/307 11-เม.ย.-61 เสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้วาระการประชมุ

คณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม.
x

386 ทป 4 สม0007/308 17-เม.ย.-61 ขอส่งแบบตอบรับเขา้ร่วมสัมมนาฯ x
387 ทป 4 สม0007/309 17-เม.ย.-61 ขอส่งแบบประเมนิผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน

ราชการ คร้ังที่ 1/2561
x

388 ทป 4 สม0007/310 18-เม.ย.-61 การประชมุคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแกป่ระชาชนเกนิความ
จ าเป็น คร้ังที่ 8

x

389 ทป 4 สม0007/311 18-เม.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจา่ยเงิน x
390 ทป 4 สม0007/312 18-เม.ย.-61 ความเห็นต่อร่างยทุธศาสตร์ชาติเบื้องต้น x
391 ทป 4 สม0007/313 18-เม.ย.-61 ประชมุเตรียมการชี้แจงค าของบประมาณต่อ

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
x

392 ทป 4 สม0007/314 19-เม.ย.-61 ส่งใบแต่งทนายความ x
393 ทป 4 สม0007/315 20-เม.ย.-61 ขอส่งแบบตอบรับเขา้ร่วมการน าเสนอโครงการ "สปา

อารมณ์องค์กร"
x

394 ทป 4 สม0007/316 20-เม.ย.-61 เสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อเขา้ร่วมสัมมนาหัวขอ้"หลัก
ความรับผิดชอบของฝุายปกครอง"

x

395 ทป 4 สม0007/317 23-เม.ย.-61 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความ
รับผิดชอบทางละเมดิ

x

396 ทป 4 สม0007/318 23-เม.ย.-61 รายงานผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดชอบ
ทางละเมดิตามค าส่ังส านักงาน ที่ 147/2560 ลงวนัที่
 13 พฤศจกิ

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 18 จาก 321
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397 ทป 4 สม0007/319 23-เม.ย.-61 การทบทวนประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ เร่ือง การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวฒิุ

x

398 ทป 4 สม0007/320 23-เม.ย.-61 ขอส่งแบบ บร.1 และบร.2 ของขา้ราชการส านัก
กฎหมายและคดี

x

399 ทป 4 สม0007/321 23-เม.ย.-61 ขอส่งแบบ บร.1 ฃองพนักงานราชการ ส านัก
กฎหมายและคดี

x

400 ทป 4 สม0007/322 23-เม.ย.-61 การประชมุคณะกรรมการสุขภาพจติแห่งชาติ คร้ังที่ 
1/2561

x

401 ทป 4 สม0007/323 23-เม.ย.-61 สัญญายมืเงิน x
402 ทป 4 สม0007/324 24-เม.ย.-61 ขอ้ตกลงตัวชี้วดัการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

รอบการประเมนิที่ 2/2561
x

403 ทป 4 สม0007/325 24-เม.ย.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการสัมมนาวชิาการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกขใ์นคดีอาญาแทน
ผู้เสียหาย

x

404 ทป 4 สม0007/326 24-เม.ย.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการสัมมนาวชิาการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกขใ์นคดีอาญาแทน
ผู้เสียหาย

x

405 ทป 4 สม0007/327 24-เม.ย.-61 ขอความอนุเคราะห์ในโครงการสัมมนาวชิาการเพื่อ
เตรียมความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกขใ์น
คดีอาญาแทนผู้เสียหาย

x

406 ทป 4 สม0007/328 24-เม.ย.-61 การสัมมนาวชิาการเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาท
ของผู้ร้องทุกขใ์นคดีอาญา

x

407 ทป 4 สม0007/329 24-เม.ย.-61 ขอส่งการประเมนิผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ ๑/
๒๕๖๑

x

408 ทป 4 สม0007/330 24-เม.ย.-61 ชี้แจงการขออนุมติัเพิ่มเติม x
409 ทป 4 สม0007/331 25-เม.ย.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ่า่ยในการประชมุ x
410 ทป 4 สม0007/332 25-เม.ย.-61 ขอ้ตกลงตัวชี้วดัการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

รอบการเมนิที่ 2/2561
x

411 ทป 4 สม0007/333 26-เม.ย.-61 แต่งต้ังคณะท างานติดตามและเฝูาระวงัการรายงาน
สถานการณ์สิทธมินุษยชนในประเทศไทย

x

412 ทป 4 สม0007/334 26-เม.ย.-61 ตอบขอ้หารือเกี่ยวกบัแนวทางการปฏิบัติในการ
จดัท าบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืระหวา่งกสม.

x

413 ทป 4 สม0007/335 26-เม.ย.-61 การประชมุกบัคณะอนุกรรมาธกิารกจิการคนพิการ x
414 ทป 4 สม0007/336 26-เม.ย.-61 ผังขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานตาม

ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิกีา

415 ทป 4 สม0007/337 26-เม.ย.-61 หารือการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

416 ทป 4 สม0007/338 27-เม.ย.-61 การเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
ความร่วมมอืระหวา่งยนูิเซฟและอยีู

x

417 ทป 4 สม0007/339 27-เม.ย.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระประชมุ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

418 ทป 4 สม0007/340 27-เม.ย.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 19 จาก 321
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419 ทป 4 สม0007/341 27-เม.ย.-61 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x
420 ทป 4 สม0007/342 27-เม.ย.-61 ขออนุมติัเพิ่มเติมค่าใชจ้า่ยโครงการสัมมนาเพื่อ

เตรียมความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกขใ์น
คดีอาญา

x

421 ทป 4 สม0007/343 27-เม.ย.-61 ขอบรรจวุาระ กสม.ด้านบริหาร กรณี "ร่าง
พระราชบัญญัติวธิพีิจารณาคดีทางการแพทย ์พ.ศ. ...."

x

422 ทป 4 สม0007/344 27-เม.ย.-61 ขอเปล่ียนแปลงห้องประชมุ x
423 ทป 4 สม0007/345 27-เม.ย.-61 การสัมมนาบทบาทหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการ

แผ่นดิน
x

424 ทป 4 สม0007/346 30-เม.ย.-61 ขออนุมติัจดัจา้งถา่ยเอกสารประกอบการประชมุ x
425 ทป 4 สม0007/347 30-เม.ย.-61 แจง้เปล่ียนสถานที่จดัโครงการสัมมนาวชิาการเพื่อ

เตรียมความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์
x

426 ทป 4 สม0007/348 30-เม.ย.-61 แจง้เปล่ียนสถานที่จดัโครงการสัมมนาวชิาการเพื่อ
เตรียมความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกขใ์น
คดีอาญาแทนผู้เส

x

427 ทป 4 สม0007/349 30-เม.ย.-61 การเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
ความร่วมมอืระหวา่งยนูิเซฟและอยีู

x

428 ทป 4 สม0007/350 2-พ.ค.-61 การเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ
ความร่วมมอืระหวา่งยนูิเซฟและอยีู

x

429 ทป 4 สม0007/351 2-พ.ค.-61 รายงานผลการเขา้ร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน

x

430 ทป 4 สม0007/352 3-พ.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือขอพระบรม
ราชาอนุญาตให้ใชพ้ระมหาพิชยัมงกฎุ เป็น
เคร่ืองหมายแสดงสังกดั

x

431 ทป 4 สม0007/353 3-พ.ค.-61 ร่างระเบียบและร่างแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติมมีติเห็นชอบ

x

432 ทป 4 สม0007/354 3-พ.ค.-61 ขอให้ด าเนินการจดัจา้งถา่ยเอกสารประกอบการ
ประชมุ

x

433 ทป 4 สม0007/355 3-พ.ค.-61 รายงานการด าเนินคดี x
434 ทป 4 สม0007/356 3-พ.ค.-61 แบบขอเบิกเงินค่าเชา่บ้าน x
435 ทป 4 สม0007/357 3-พ.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ

ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงาน
ราชการ

x

436 ทป 4 สม0007/358 3-พ.ค.-61 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

x

437 ทป 4 สม0007/359 4-พ.ค.-61 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง
การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

x

438 ทป 4 สม0007/360 8-พ.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ(ผอ.กลุ่ม)

x

439 ทป 4 สม0007/361 8-พ.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผอ.ส านัก)

x

440 ทป 4 สม0007/362 8-พ.ค.-61 ส่งระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 20 จาก 321
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441 ทป 4 สม0007/363 8-พ.ค.-61 รายงานการเขา้ร่วมชี้แจงร่าง พรบ.เงินเดือน เงิน
ต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมกา

x

442 ทป 4 สม0007/364 9-พ.ค.-61 แนวปฏิบัติในการให้ขา่วและการประชาสัมพันธข์า่ว
ของ กสม. และ สนง.กสม.

x

443 ทป 4 สม0007/365 9-พ.ค.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

444 ทป 4 สม0007/366 9-พ.ค.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้วาระการประชมุ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

445 ทป 4 สม0007/367 9-พ.ค.-61 ขอประสานความร่วมมอืในการเผยแพร่และให้ขา่ว
ประชาสัมพันธ์

x

446 ทป 4 สม0007/368 9-พ.ค.-61 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของขา้ราชการ

x

447 ทป 4 สม0007/369 9-พ.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการาปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการ

x

448 ทป 4 สม0007/370 9-พ.ค.-61 ขอส่งใชเ้งินยมื x
449 ทป 4 สม0007/371 10-พ.ค.-61 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง

การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ
x

450 ทป 4 สม0007/372 10-พ.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานฯ เพื่อน าเสนอเขา้ที่ประชมุ กสม.
ด้านการคุ้มครอง

x

451 ทป 4 สม0007/373 10-พ.ค.-61 แบบสอบถาม "การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อระบบการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ"

x

452 ทป 4 สม0007/374 10-พ.ค.-61 ส ารวจรายชื่อผู้เขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตร 
"พนักงานเจา้หน้าที่"

x

453 ทป 4 สม0007/375 10-พ.ค.-61 ขอส่งเร่ืองเขา้วาระการประชมุ กสม. ด้านการคุ้มครอง x

454 ทป 4 สม0007/376 10-พ.ค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
455 ทป 4 สม0007/377 11-พ.ค.-61 สัญญายมืเงิน x
456 ทป 4 สม0007/378 15-พ.ค.-61 เรียนเชญิประธาน กสม.เขา้ร่วมประชมุ x
457 ทป 4 สม0007/379 15-พ.ค.-61 ขอเชญิประชมุ x
458 ทป 4 สม0007/380 16-พ.ค.-61 จดัท าประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน x
459 ทป 4 สม0007/381 16-พ.ค.-61 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
x

460 ทป 4 สม0007/382 16-พ.ค.-61 ตอบค าถามตามตารางเอกสาร Statement of 
Compliance

x

461 ทป 4 สม0007/383 16-พ.ค.-61 ปัญหาขอ้กฎหมายเกี่ยวกบัสิทธใินการได้รับเงินเดือน 
เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ 
กสม. ตาม

x

462 ทป 4 สม0007/384 17-พ.ค.-61 สรุปผลการประชมุคณะอนุกรรมการการพิจารณาร่าง
 พรบ.การจดทะเบียนคู่ชวีติ พ.ศ. ...

x

463 ทป 4 สม0007/385 17-พ.ค.-61 ขอขยายระยะเวลาท าค าแกอ้ธุรณ์ x
464 ทป 4 สม0007/386 17-พ.ค.-61 ขอเสนอค าแกอ้ธุรณ์ในคดี กสม.เสนอเร่ืองต่อศาล

ปกครอง กรณีศูนยก์ารเรียนของมลูนิธบิียะตุ้ล
อสิลามบรรจเุขา้

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 21 จาก 321
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465 ทป 4 สม0007/387 17-พ.ค.-61 ขอคืนค าขอมบีัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชนใหม่

x

466 ทป 4 สม0007/388 17-พ.ค.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

467 ทป 4 สม0007/389 17-พ.ค.-61 สรุปผลการเขา้ร่วมสัมมนา เร่ือง "การปฏิรูปการ
ปล่อยชั่วคราว : วสัิยทัศน์ นวตักรรม และเทคโนโลย"ี

x

468 ทป 4 สม0007/390 17-พ.ค.-61 ขอส่งแบบตอบรับเขา้ร่วมพิธวีางพวงมาลาฯ x
469 ทป 4 สม0007/391 17-พ.ค.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ

คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร 
เร่ือง สรุปผลการสัมมนา

x

470 ทป 4 สม0007/392 17-พ.ค.-61 ขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคล x
471 ทป 4 สม0007/393 17-พ.ค.-61 ขอปรึกษาฝุายกฎหมายส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ
x

472 ทป 4 สม0007/394 22-พ.ค.-61 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

x

473 ทป 4 สม0007/395 22-พ.ค.-61 ใบเบิกสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x
474 ทป 4 สม0007/396 22-พ.ค.-61 การด าเนินคดีปกครอง กรณีนายประมทุ สูตะบุตร  

ยื่นฟูองส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
x

475 ทป 4 สม0007/397 22-พ.ค.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x
476 ทป 4 สม0007/398 22-พ.ค.-61 ขอส่งเงินยมื x
477 ทป 4 สม0007/399 22-พ.ค.-61 ขอมอบหนังสือสรุปงานสัมมนาวชิาการ หัวขอ้ การ

ลงโทษทางอาญากบัหลักสิทธมินุษยชน
x

478 ทป 4 สม0007/400 22-พ.ค.-61 ขอมอบหนังสือสรุปงานสัมมนาวชิาการ หัวขอ้ การ
ลงโทษทางอาญากบัหลักสิทธมินุษยชน

x

479 ทป 4 สม0007/401 22-พ.ค.-61 ขอมอบหนังสือสรุปงานสัมมนาวชิาการ หัวขอ้ การ
ลงโทษทางอาญากบัหลักสิทธมินุษยชน

x

480 ทป 4 สม0007/402 22-พ.ค.-61 ขอมอบหนังสือสรุปงานสัมมนาวชิาการ หัวขอ้ การ
ลงโทษทางอาญากบัหลักสิทธมินุษยชน

x

481 ทป 4 สม0007/403 22-พ.ค.-61 ขอมอบหนังสือสรุปงานสัมมนาวชิาการ หัวขอ้ การ
ลงโทษทางอาญากบัหลักสิทธมินุษยชน

x

482 ทป 4 สม0007/404 22-พ.ค.-61 ขอ้มลูประกอบการชี้แจงค าของบประมาณต่อคณะ
กรรมมาธกิารวสิามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ

x

483 ทป 4 สม0007/405 22-พ.ค.-61 ขอให้พิจารณาและลงนามในรายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมดิสิทธมินุษยชน

x

484 ทป 4 สม0007/406 22-พ.ค.-61 การกล่ันกรองร่างค าชี้แจงประกอบการแกอ้ทุธรณ์ x
485 ทป 4 สม0007/407 23-พ.ค.-61 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ x
486 ทป 4 สม0007/408 23-พ.ค.-61 ร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมี

มติเห็นชอบให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา
x

487 ทป 4 สม0007/409 23-พ.ค.-61 ของเชญิประชมุส านักกฎหมายและคดี x
488 ทป 4 สม0007/410 23-พ.ค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุส านัก

กฎหมายและคดี
x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 22 จาก 321
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489 ทป 4 สม0007/411 23-พ.ค.-61 สัญญายมืเงิน x
490 ทป 4 สม0007/412 23-พ.ค.-61 ขอมบีัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์

เสรีชนใหม่
x

491 ทป 4 สม0007/413 23-พ.ค.-61 แผนปฏิบัติการปูองกนัและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาร ๒๕๖๑

x

492 ทป 4 สม0007/414 23-พ.ค.-61 ส่งเอกสารเกี่ยวกบัการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิด
ทางละเมดิให้กรมบัญชกีลาง

x

493 ทป 4 สม0007/415 24-พ.ค.-61 เบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัค่ารักษาพยาบาล x
494 ทป 4 สม0007/416 25-พ.ค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุเพิ่มเติม x
495 ทป 4 สม0007/417 25-พ.ค.-61 ขอส่งแบบส ารวจหลักฐานเชงิประจกัษ์ (EBIT) x
496 ทป 4 สม0007/418 25-พ.ค.-61 ขอส่งชื่อผู้เขา้ร่วมประชมุฯ x
497 ทป 4 สม0007/419 25-พ.ค.-61 ขอส่งแบบ บร.๑ และ บร.๒ ของขา้ราชการส านัก

กฎหมายและคดี
x

498 ทป 4 สม0007/420 25-พ.ค.-61 ขอส่ง บร.๑ ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย
และคดี

x

499 ทป 4 สม0007/421 25-พ.ค.-61 ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
ไปประกาศในราชกจิจานุเบกษา

x

500 ทป 4 สม0007/422 25-พ.ค.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
501 ทป 4 สม0007/423 25-พ.ค.-61 ขอเชญิประชมุคณะท างานยกร่างระเบียบและ

ประกาศฯ
x

502 ทป 4 สม0007/424 28-พ.ค.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง x
503 ทป 4 สม0007/425 28-พ.ค.-61 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและแฟูมส านวนค า

ร้องฯ
x

504 ทป 4 สม0007/426 28-พ.ค.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ
คณะกรรมการสิทะิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

505 ทป 4 สม0007/427 30-พ.ค.-61 ปัญหาขอ้กฎหมายเกี่ยวกบัสิทธใินการได้รับเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของ กสม.

x

506 ทป 4 สม0007/428 30-พ.ค.-61 การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้มตี าแหน่งระดับสูง x
507 ทป 4 สม0007/429 31-พ.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x
508 ทป 4 สม0007/430 1-ม.ิย.-61 ใบเบิกสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x
509 ทป 4 สม0007/431 1-ม.ิย.-61 รายงานผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการวจิยั 

เร่ือง "องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย"

x

510 ทป 4 สม0007/432 1-ม.ิย.-61 แบบขอเบิกเงินค่าเชา่บ้าน x
511 ทป 4 สม0007/433 4-ม.ิย.-61 ขอส่งผลการประเมนิผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 

1/2561
x

512 ทป 4 สม0007/434 4-ม.ิย.-61 ขอส่งบัญชรีายชื่อบุคลากรที่ได้รับทราบและตกลงที่
จะให้ความร่วมมอืปฏิบัติตามเจตจ านงสุจริตฯ

x

513 ทป 4 สม0007/435 5-ม.ิย.-61 ปัญหาการจดัการกฎหมายเกี่ยวกบัสิทธใินการได้รับ
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ของ กส

x

514 ทป 4 สม0007/436 5-ม.ิย.-61 รายงานการด าเนินคดี x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 23 จาก 321
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515 ทป 4 สม0007/437 5-ม.ิย.-61 การปรับค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง x
516 ทป 4 สม0007/438 5-ม.ิย.-61 หารือการเบิกเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและ

ประโยชน์ตอบแทนอื่นของ กสม.
x

517 ทป 4 สม0007/439 5-ม.ิย.-61 การเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร x
518 ทป 4 สม0007/440 5-ม.ิย.-61 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
519 ทป 4 สม0007/441 5-ม.ิย.-61 ขอความเห็นต่อร่างบันทึกความเขา้ใจ เร่ือง การ

ด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ องค์การ
ระหวา่งประเทศ และอ

x

520 ทป 4 สม0007/442 5-ม.ิย.-61 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเขา้ใจเร่ือง การ
ด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ องค์การ
ระหวา่งประเทศ

x

521 ทป 4 สม0007/443 6-ม.ิย.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
522 ทป 4 สม0007/444 6-ม.ิย.-61 รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ย

งบประมาณ ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2561
x

523 ทป 4 สม0007/445 6-ม.ิย.-61 ขอเชญิประชมุคณะท างานยกร่างระเบียนและ
ประกาศฯ

x

524 ทป 4 สม0007/446 6-ม.ิย.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

525 ทป 4 สม0007/447 6-ม.ิย.-61 การด าเนินการขอพระบรมราชานุญาติให้พระมหา
พิชยัมงกฎุและอณุาโลม เพื่อประกอเป็นเคร่ืองหมายฯ

x

526 ทป 4 สม0007/448 7-ม.ิย.-61 ขอส่งแบบการแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงาน
ราชการ

x

527 ทป 4 สม0007/449 7-ม.ิย.-61 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

x

528 ทป 4 สม0007/450 7-ม.ิย.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.กลุ่มงาน

x

529 ทป 4 สม0007/451 7-ม.ิย.-61 ขออนุญาตเขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการการ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชวีติ พ.ศ. .... 
คร้ังที่ 2/2561

x

530 ทป 4 สม0007/452 7-ม.ิย.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.สกค.

x

531 ทป 4 สม0007/453 7-ม.ิย.-61 ร่างบันทึกความเขา้ใจ เร่ือง การด าเนินงานระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ องค์การระหวา่งประเทศ และ
องค์กรเอกชน กร

x

532 ทป 4 สม0007/454 7-ม.ิย.-61 ขอความอนุเคราะห์แปลเอกสารภาษาต่างประเทศ x
533 ทป 4 สม0007/455 8-ม.ิย.-61 สรุปผลการเขา้ร่วมประชมุประชาพิจารณารับฟัง

ความเห็นผู้มส่ีวนได้เสียเพื่อประกอบการเสนอร่าง 
พรบ.แรงงานประ

x

534 ทป 4 สม0007/456 8-ม.ิย.-61 ก าหนดคุณธรรมเปูาธรรม "ปัญหาที่อยากแก"้ และ 
"ความดีที่อยากท า"

x

535 ทป 4 สม0007/457 11-ม.ิย.-61 สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาวจิยั
โครงการละเมดิอ านาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาล
รัฐธรรมนูญไทย

x

ส านัก/หน่วย:.......
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536 ทป 4 สม0007/458 11-ม.ิย.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมหารือพิจารณาให้ความเห็นต่อร่าง
ระเบียบวา่ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ

x

537 ทป 4 สม0007/459 11-ม.ิย.-61 การก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร (Key 
Organization Knowledge)

x

538 ทป 4 สม0007/460 12-ม.ิย.-61 ร่างบันทึกความเขา้ใจ เร่ืองการด าเนินงานระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ องค์การระหวา่งประเทศ และ
องค์กรเอกชนฯ

x

539 ทป 4 สม0007/461 12-ม.ิย.-61 ขอปรึกษาฝุายกฎหมายส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x

540 ทป 4 สม0007/462 12-ม.ิย.-61 ตอบขอ้หารือการเบิกจา่ยค่ารับรองของประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

541 ทป 4 สม0007/463 12-ม.ิย.-61 หนังสือเผยแพร่เกยีรติบุคคล x
542 ทป 4 สม0007/464 12-ม.ิย.-61 ประชมุรับฟังความเห็นเกี่ยวกบัการรับรองสิทธชิมุชน

และส่ิงแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญฯ
x

543 ทป 4 สม0007/465 12-ม.ิย.-61 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของขา้ราชการ

x

544 ทป 4 สม0007/466 12-ม.ิย.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการ

x

545 ทป 4 สม0007/ว467 12-ม.ิย.-61 ก าหนดคุณธรรมเปูาหมาย "ปัญหาที่อยากแก"้ และ 
"ความดีที่อยากท า"

x

546 ทป 4 สม0007/468 13-ม.ิย.-61 การด าเนินคดีปกครองกรณีนายประมลู  สูตะบุตร 
ยื่นฟูองคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

547 ทป 4 สม0007/469 13-ม.ิย.-61 รายงานการด าเนินคดี x
548 ทป 4 สม0007/470 13-ม.ิย.-61 ขอเบิกค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x
549 ทป 4 สม0007/471 13-ม.ิย.-61 ความคบหน้าด้านความรับผิดทางละเมดิและเพ่ง x
550 ทป 4 สม0007/472 13-ม.ิย.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งที่ปรึกษา x
551 ทป 4 สม0007/473 13-ม.ิย.-61 สัมมนาเชงิปฏิบัติการเร่ืองกา้วผิดคิดพลาด..ให้โอกาส

แกตั้วใหม ่มาตรการทางเลือกแทนการจ าคุก
x

552 ทป 4 สม0007/474 14-ม.ิย.-61 การโต้แยง้คัดค้านการเป็นกรรมการสรรหาด้าน
ผู้แทนสภาวชิาชพีส่ือมวลชน

x

553 ทป 4 สม0007/475 14-ม.ิย.-61 คู่มอืการปฏิบัติงานส าหรับการจดัท าความเห็นทาง
กฎหมาย

x

554 ทป 4 สม0007/476 14-ม.ิย.-61 ขออนุญาตขา้ราชการเขา้ร่วมงานเสวนาทางวชิาการ
และขออนุมติัค่าใชจ้า่ยในการเขา้ร่วมการเสวนาฯ

x

555 ทป 4 สม0007/477 14-ม.ิย.-61 ขอส่งใชเ้งินยมื x
556 ทป 4 สม0007/478 15-ม.ิย.-61 ความเห็นต่อร่างระเบียบการติดตาม การตรวจสอบ 

และการประเมนิผลการด าเนินการตามยทุธศาสตร์
ชาติ ฯ

x

557 ทป 4 สม0007/479 19-ม.ิย.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x
558 ทป 4 สม0007/480 20-ม.ิย.-61 การรับเงินสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการไปร่วมประชมุใน

ต่างประเทศ
x

559 ทป 4 สม0007/481 21-ม.ิย.-61 รายงานการด าเนินคดี x
560 ทป 4 สม0007/482 21-ม.ิย.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 25 จาก 321
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561 ทป 4 สม0007/483 21-ม.ิย.-61 อบรมหลักสูตร "ความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบั พรบ.
ขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.2540"

x

562 ทป 4 สม0007/484 21-ม.ิย.-61 อบรมหลักสูตร "แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

x

563 ทป 4 สม0007/ว485 25-ม.ิย.-61 ขอเชญิประชมุ x
564 ทป 4 สม0007/486 25-ม.ิย.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร x
565 ทป 4 รง 0210.1/ว

2008
7-ธ.ค.-60 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏิบัติการเร่ืองกรณีศึกษา

เกี่ยวกบัการระบุบ่งชี้และด าเนินคดีการค้ามนุษยด้์าน
แรงงานและการบังคับใชแ้รงงาน

x

566 ทป 4 สม 0003/ว356 31-ม.ค.-61 ขอประชาสัมพันธโ์ครงการเสวนาวชิาการ “การ
ด าเนินการตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวา่
ด้วยธรุกจิและสิทธมินุษยชน : กรณีศึกษาแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการเยยีวยาและระงับขอ้พิพาทโดยภาคธรุกจิ
ไทย”

x

567 ทป 4 ด่วนที่สุด สม 
0008/ว44

5-ก.พ.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุระดับเจา้หน้าที่ (TWG) 
ของกรอบความร่วมมอืระหวา่งสถาบันสิทธมินุษยชน
แห่งชาติในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (SEANF)
 คร้ังที่ 1/2561

x

568 ทป 4 สม 0007/257 27-ม.ีค.-61 สรุปผลการประชมุรับฟังความคิดเห็น “ร่าง
พระราชบัญญัติวธิพีิจารณาคดีทางการแพทย ์พ.ศ.
 ....”

x

569 ทป 4 ด่วนที่สุด ที่ ดศ
 0202.4/ว628

19-ม.ค.-61 ขอเชญิประชมุรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. ....

x

570 ทป 4 ด่วนที่สุด คปก.
03/ว076

22-ม.ค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558

x

571 ทป 4 ด่วนที่สุด ที่ 
32/2561

12-ก.พ.-61 ขอความอนุเคราะห์เขา้ร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น x

572 ทป 4 ด่วนที่สุด รง 
0206.1/ว189

12-ก.พ.-61 ขอเชญิประชมุประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติการปูองกนัและขจดัการใชแ้รงงาน
เกณฑ์หรือแรงงานบังคับ พ.ศ. ...

x

573 ทป 4 ยธ 0406/ว32 15-ก.พ.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุเพื่อรับฟังความคิดเห็น เร่ือง 
แนวทางการพัฒนากฎหมายและมาตรการในการ
ชว่ยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมดิสิทธิ
และเสรีภาพ และจากการกระท าความผิดอาญา

x

574 ทป 4 ศป 0027/ว25 16-ก.พ.-61 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมงาน “17 ปี ศาลปกครอง กา้ว
ไกลในครรลองเพื่อความเป็นธรรม” เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 17 ปี ศาลปกครอง

x

575 ทป 4 ศร 0001/ว005 5-ก.พ.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ทางวชิาการ

x

576 ทป 4 ด่วนที่สุด สว
(สนช)(กมธ 
2)0010/741

27-ก.พ.-61 ขอให้พิจารณามอบหมายบุคคลเขา้ร่วมสัมมนากบั
คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย กระบวนการยติุธรรม
และกจิการต ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

x

ส านัก/หน่วย:.......
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577 ทป 4 ด่วนที่สุด สธ 
0202.3.7/ว113

23-ก.พ.-61 ขอเชญิประชมุรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
วธิพีิจารณาคดีทางการแพทย ์พ.ศ. ....

x

578 ทป 4 ศย 020/14191 30-ม.ีค.-61 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมสัมมนา เร่ือง “การปฏิรูปการ
ปล่อยชั่วคราว : วสัิยทัศน์ นวตักรรมและเทคโนโลย”ี 
(เนื่องในโอกาสวนัศาลยติุธรรม)

x

579 ทป 4 THAC ว.
177/2561

13-ม.ีค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาหัวขอ้ “ทางเลือกใหมใ่นการ
ระงับขอ้พิพาท”

x

580 ทป 4 ด่วนมาก ศย 
016/10394

14-ม.ีค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาทางวชิาการ x

581 ทป 4 มพส.(ว.)
016/2561

23-เม.ย.-61 ขอเชญิประชมุเชงิปฏิบัติ “เวทีพูดคุยจากใจถงึใจ 
คนท างานกฎหมายเห็นคนท างานกฎหมาย” คร้ังที่ 1

x

582 ทป 4 ศป 0028/ว54 10-เม.ย.-61 การสมคัรเขา้ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัหลักกฎหมายปกครองกระบวนการ
ยติุธรรมทางปกครอง และการอ านวยความยติุธรรม
ทางปกครองให้แกเ่จา้หน้าที่ของรัฐ ภายใต้โครงการ
ความร่วมมอืทางวชิาการกบัมลูนิคอนราด อาเดนาวร์
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หัวขอ้ “หลักความ
รับผิดของฝุายปกครอง”

x

583 ทป 4 ศธ 0516.12/
ว.734

20-เม.ย.-61 ขอเชญิร่วมงานสัมมนาทางวชิาการเพื่อร าลึกถงึรอง
ศาสตราจารย ์สุธร์ี ศุภนิตย์

x

584 ทป 4 36/2561 20-เม.ย.-61 การจดัสัมมนาทางวชิาการทางกฎหมายเร่ือง 
Fintech & Cryptocurrency vs. Law 
Enforcement

x

585 ทป 4 สว(สนช)(คชว)
0006.06/ว71

27-เม.ย.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนา เร่ือง “การใชเ้สรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญกบัการใชอ้ านาจรัฐ”

x

586 ทป 4 ด่วนที่สุด สม 
0008/235

23-พ.ค.-61 การประชมุหารือระหวา่งภูมภิาคของ AICHR วา่ด้วย
การแลกเปล่ียนตัวอยา่งการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกบัธรุกจิ
และสิทธมินุษยชน

x

587 ทป 4 0001/ว972 18-พ.ค.-61 ขอเชญิร่วมงานร าลึกอดีตผู้น าแรงงาน การทอดผ้าปุา
หารายได้บ ารุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และการเสวนา
วชิาการ เร่ือง “บทบาทขบวนการแรงงานใน
เหตุการณ์พฤษภาทมฬิ 2535”

x

588 ทป 4 พม 0502/ว
1515

15-พ.ค.-61 การประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียต่อการทบทวนกฎหมายวา่ด้วย
การปูองกนัและปราบปรามการค้าประเวณี คร้ังที่ 2

x

589 ทป 4 กต 1002/ว770 28-พ.ค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมการบรรยาย หัวขอ้ “ศาลปกครองกบั
การคุ้มครองสิทธเิสรีภาพของประชาชน”

x

590 ทป 4 ด่วนที่สุด ศร 
0008/ว44

16-พ.ค.-61 ขอเรียนเชญิบุคลากรเขา้ร่วมสัมมนาทางวชิาการ x

591 ทป 4 ศธ 
0512.2.76/172

6

11-ม.ิย.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) 
รูปแบบ (Model) การระงับขอ้พิพาทออนไลน์เพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภค

x

ส านัก/หน่วย:.......
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เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

592 ทป 4 คปก 04/ว466 13-ม.ิย.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็น “ร่าง พระ
บัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝาก
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....”

x

593 ทป 4 ศธ 0516.12/
ว.1280

18-ม.ิย.-61 ขอเชญิท่านผู้มเีกยีรติร่วมงานเสวนาทางวชิาการเพื่อ
ร าลึกศาสตราจารย ์ไพโรจน์ ชยันาม คร้ังที่ 8

x

594 ทป 4 ด่วนที่สุด ปช 
0008/ว0002

22-ม.ิย.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุชี้แจงและรับฟังความ
คิดเห็น

x

595 ทป 4 ด่วนที่สุด ยธ 
0417/ว306

26-ม.ิย.-62 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุคณะท างานเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชวีติฯ คร้ังที่ 2/2562

x

596 ทป 4 ด่วนที่สุด สว 
(สนช)

0019/3366

29-ม.ิย.-61 ขอให้พิจารณามอบหมายเจา้หน้าที่เขา้ร่วมประชมุ
กบัคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

x

597 ทป 4 นร 1101(กปป
04)/ว23

4-ก.ค.-61 การประชมุรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ระยะเวลาการด าเนินงานของกระบวนการยติุธรรม 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความอาญา (ฉบับที)่ 
พ.ศ. ....

x

598 ทป 4 ด่วนที่สุด นร 
1019/204

4-ก.ค.-61 การประชมุชี้แจงหน่วยงานที่มขีอ้สังเกตต่อร่าง
พระราชบัญญัติจริยธรรมเจา้หน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....

x

599 ทป 4 ด่วนที่สุด ยธ 
0417/ว326

4-ก.ค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุเพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
ในการปูองกนัการทรมานฯ และการลงนามในบันทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมอืในการปูองกนัการทรมานฯ 
ระหวา่งกรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพและ 
Association for the prevention of Torture-APT

x

600 ทป 4 นต.0405(1)/ว.
31/2561

13-ก.ค.-61 ขอเชญิประชมุให้ความเห็นเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใชจ้า่ย
แกจ่ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

x

601 ทป 4 คปก.03(
อปยภ.)/542

16-ก.ค.-61 ขอเชญิประชมุคณะท างานพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข
ประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความอาญาเพื่อแกไ้ข
ปัญหาการใชสิ้ทธฟิูองคดีที่สร้างภาระให้แกผู้่ถกูฟูอง
คดีเกนิความจ าเป็น คร้ังที่ 4/2561

x

602 ทป 4 พป 0002/ว
1769

17-ก.ค.-61 เรียนเชญิเขา้ร่วมงานสัมมนาวชิาการครบรอบ 20 ปี
แห่งการสถานปนาสถาบันพระปกเกล้า

x

603 ทป 4 ด่วนมาก ยธ 
0417/ว344

18-ก.ค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชวีติ พ.ศ. .... คร้ังที่
 2/2561

x

604 ทป 4 นร 0913/73 17-ก.ค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและการ
ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... กบัการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 28 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

605 ทป 4 ด่วนที่สุด สว 
(สนช)(กมธ3) 
0019/ว2804

17-ก.ค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุกบัคณะกรรมาธกิารวสิามญั
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการฝุาย
ตุลาการศาลยติุธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ

x

606 ทป 4 คปก 03/ว.573 23-ก.ค.-61 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมโครงการ “การประชมุรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ 
เร่ือง ร่างประมวลกฎหมายปุาไม ้และสัตวป์ุา”

x

607 ทป 4 ยธ 0904/1284 24-ก.ค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุวพิากษ์โครงการการ
ติดตามและประเมนิผลการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติ
กองทุนยติุธรรม พ.ศ. 2558 ผ่านเคร่ืองมอืการ
ประเมนิผลการบังคับใชก้ฎหมาย

x

608 ทป 4 ด่วนที่สุด คปก 
03/ว.595

31-ก.ค.-61 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นแนวทางการจดัท ากฎหมายกลางวา่ด้วยสิทธิ
ชมุชน

x

609 ทป 4 ด่วนที่สุด สว 
(สนช)(กมธ 

3)0019/ว2976

24-ก.ค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุกบัคณะกรรมาธกิารวสิามญั
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการฝุาย
ตุลาการศาลยติุธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ

x

610 ทป 4 ด่วนที่สุด สธ 
0805.3/ว4076

3-ส.ค.-61 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสุขภาพจติ
แห่งชาติ คร้ังที่ 2/2561

x

611 ทป 4 ด่วนที่สุด รง 
0206.1/ว2037

7-ส.ค.-61 ขอเชญิประชมุประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติปูองกนัและขจดัการใชแ้รงงานบังคับ
 พ.ศ. ....

x

612 ทป 4 IGET 
610802/669

6-ส.ค.-61 ขอเชญิร่วมสัมมนาผู้บริหารหัวขอ้ “นวตักรรมการ
บริหารมติิใหมใ่นโลกยคุ 4.0” และ “การฝึกทักษะ
ภาษาองักฤษแบบใหมท่ี่ท าง่ายและได้ผลส าหรับคน
ไทยยคุ 4.0”

x

613 ทป 4 ด่วนที่สุด สว 
(สนช)(กมธ3) 
0019/ว3286

15-ส.ค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุกบัคณะกรรมาธกิารวสิามญั
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการฝุาย
ตุลาการการศาลยติุธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

x

614 ทป 4 ด่วนที่สุด สว 
(สนช)(กมธ3) 
0019/ว3384

20-ส.ค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุกบัคณะกรรมาธกิารวสิามญั
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการฝุาย
ตุลาการศาลยติุธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ

x

615 ทป 4 ด่วนที่สุด นร 
0904/ป1933

17-ส.ค.-61 ขอเชญิผู้แทนไปร่วมชี้แจงขอ้เท็จจริง x

616 ทป 4 ด่วนที่สุด สว 
(สนช)(กมธ

3)0019/ว3493

29-ส.ค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุกบัคณะกรรมาธกิารวสิามญั
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการฝุาย
ตุลาการศาลยติุธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ

x

617 ทป 4 ด่วนที่สุด นร 
0913/247

4-ก.ย.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา เร่ือง การเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานของรัฐตามร่างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและการ
ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 29 จาก 321
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การ
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618 ทป 4 ด่วนที่สุด สว 
(สนช)(กมธ

3)0019/ว3725

11-ก.ย.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุกบัคณะกรรมาธกิารวสิามญั
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการฝุาย
ตุลาการศาลยติุธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ

x

619 ทป 4 ด่วนที่สุด ปง
0002.2/ว18

14-ก.ย.-61 ขอเชญิประชมุคณะอนุกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอ
คณะกรรมการ ปปง. กรณีการใชอ้ านวจตามมาตรา 
25(3) คร้ังที่ 3/2561

x

620 ทป 4 ด่วนที่สุด ดศ 
0202.4/ว8056

6-ก.ย.-61 ขอเชญิประชมุรับฟังความเห็นเกี่ยวกบัร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติวา่ด้วยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ส านักงานพัฒนาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

x

621 ทป 4 ด่วนที่สุด คปก 
04/ว680

7-ก.ย.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง
พระราชบัญญัติการคุ้มครองทรัพยสิ์นตกค้างที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
พ.ศ. ....

x

622 ทป 4 สม 0001/ว
2428

31-ต.ค.-61 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาผู้บริหารหัวขอ้ 
“นวตักรรมการบริหารมติิใหมใ่นโลกยคุ 4.0” และ 
“การฝึกทักษะภาษาองักฤษแบบใหมท่ี่ง่ายและได้ผล
ส าหรับคนไทยยคุ 4.0”

x

623 ทป 4 - 19-พ.ย.-61 ขอเชญิร่วมงานประชมุประจ าปี 2561 x
624 ทป 4 ด่วนที่สุด อส 

0006(นย)/
14151

6-ธ.ค.-61 ขอเชญิส่งผู้แทนเขา้ร่วมสัมมนาโครงการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ ส านักงานอยัการสูงสุด พ.ศ. 2563-2566

x

625 ทป 4 สม0007/430 1-มิ.ย.-61 ใบเบิกสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล x

626
ทป 4 สม0007/431 1-มิ.ย.-61

รายงานผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการวจิยั 
เร่ือง องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย

x

627 ทป 4 สม0007/432 1-มิ.ย.-61 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน X

628
ทป 4 สม0007/433 4-มิ.ย.-61

ขอส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 
1/2561

X

629
ทป 4 สม0007/434 4-มิ.ย.-61

ขอส่งบัญชีรายชื่อบุคลากรที่ได้รับทราบและตกลงที่จะให้
ความร่วมมือปฏิบัติตามเจตจ านงสุจริตฯ

X

630
ทป 4 สม0007/435 5-มิ.ย.-61

ปัญหาการจดัการกฎหมายเกี่ยวกับสิทธใินการได้รับ
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
 ของ กส

X

631 ทป 4 สม0007/436 5-มิ.ย.-61 รายงานการด าเนินคดี x

632 ทป 4 สม0007/437 5-มิ.ย.-61 การปรับค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง x

633
ทป 4 สม0007/438 5-มิ.ย.-61

หารือการเบิกเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของ กสม.

x

634 ทป 4 สม0007/439 5-มิ.ย.-61 การเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร X

635 ทป 4 สม0007/440 5-มิ.ย.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม X

636
ทป 4 สม0007/441 5-มิ.ย.-61

ขอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจ เร่ือง การ
ด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ องค์การระหวา่ง
ประเทศ

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 30 จาก 321
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637
ทป 4 สม0007/442 5-มิ.ย.-61

ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจเร่ือง การด าเนินงาน
ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ องค์การระหวา่งประเทศ

X

638 ทป 4 สม0007/443 6-มิ.ย.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

639
ทป 4 สม0007/444 6-มิ.ย.-61

รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ยงบประมาณ ณ
 วนัที่ 31 พฤษภาคม 2561

x

640 ทป 4 สม0007/445 6-มิ.ย.-61 ขอเชิญประชุมคณะท างานยกร่างระเบียนและประกาศฯ x

641
ทป 4 สม0007/446 6-มิ.ย.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

642
ทป 4 สม0007/447 6-มิ.ย.-61

การด าเนินการขอพระบรมราชานุญาติให้พระมหาพิชัย
มงกุฎและอุณาโลม เพื่อประกอเป็นเคร่ืองหมายฯ

X

643
ทป 4 สม0007/448 7-มิ.ย.-61

ขอส่งแบบการแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

X

644
ทป 4 สม0007/449 7-มิ.ย.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

645
ทป 4 สม0007/450 7-มิ.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.กลุ่มงาน

x

646
ทป 4 สม0007/451 7-มิ.ย.-61

ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวติ พ.ศ. .... คร้ังที่ 2/2561

x

647
ทป 4 สม0007/452 7-มิ.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.สกค.

x

648
ทป 4 สม0007/453 7-มิ.ย.-61

ร่างบันทึกความเข้าใจ เร่ือง การด าเนินงานระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ องค์การระหวา่งประเทศ และองค์กร
เอกชน กร

X

649 ทป 4 สม0007/454 7-มิ.ย.-61 ขอความอนุเคราะห์แปลเอกสารภาษาต่างประเทศ X

650
ทป 4 สม0007/455 8-มิ.ย.-61

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณารับฟัง
ความเห็นผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประกอบการเสนอร่าง พรบ.
แรงงานประ

X

651
ทป 4 สม0007/456 8-มิ.ย.-61

ก าหนดคุณธรรมเปูาธรรม "ปัญหาที่อยากแก"้ และ 
"ความดีที่อยากท า"

X

652
ทป 4 สม0007/457 11-มิ.ย.-61

สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาวจิยัโครงการ
ละเมิดอ านาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญ
ไทย

x

653
ทป 4 สม0007/458 11-มิ.ย.-61

ขอเชิญเข้าร่วมหารือพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างระเบียบ
วา่ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ

x

654
ทป 4 สม0007/459 11-มิ.ย.-61

การก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร (Key 
Organization Knowledge)

x

655
ทป 4 สม0007/460 12-มิ.ย.-61

ร่างบันทึกความเข้าใจ เร่ืองการด าเนินงานระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ องค์การระหวา่งประเทศ และองค์กร
เอกชนฯ

X

656
ทป 4 สม0007/461 12-มิ.ย.-61

ขอปรึกษาฝุายกฎหมายส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

X

657
ทป 4 สม0007/462 12-มิ.ย.-61

ตอบข้อหารือการเบิกจา่ยค่ารับรองของประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

658 ทป 4 สม0007/463 12-มิ.ย.-61 หนังสือเผยแพร่เกียรติบุคคล X

659
ทป 4 สม0007/464 12-มิ.ย.-61

ประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการรับรองสิทธชิุมชน
และส่ิงแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญฯ

x

660
ทป 4 สม0007/465 12-มิ.ย.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

x

661
ทป 4 สม0007/466 12-มิ.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 31 จาก 321
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662
ทป 4 สม0007/ว467 12-มิ.ย.-61

ก าหนดคุณธรรมเปูาหมาย "ปัญหาที่อยากแก"้ และ 
"ความดีที่อยากท า"

X

663
ทป 4 สม0007/468 13-มิ.ย.-61

การด าเนินคดีปกครองกรณีนายประมูล  สูตะบุตร ยื่น
ฟูองคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

664 ทป 4 สม0007/469 13-มิ.ย.-61 รายงานการด าเนินคดี X

665 ทป 4 สม0007/470 13-มิ.ย.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

666 ทป 4 สม0007/471 13-มิ.ย.-61 ความคืบหน้าด้านความรับผิดทางละเมิดและเพ่ง x

667 ทป 4 สม0007/472 13-มิ.ย.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งที่ปรึกษา X

668
ทป 4 สม0007/473 13-มิ.ย.-61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองก้าวผิดคิดพลาด..ให้โอกาสแก้
ตัวใหม่ มาตรการทางเลือกแทนการจ าคุก

X

669
ทป 4 สม0007/474 14-มิ.ย.-61

การโต้แย้งคัดค้านการเป็นกรรมการสรรหาด้านผู้แทน
สภาวชิาชีพส่ือมวลชน

X

670
ทป 4 สม0007/475 14-มิ.ย.-61

คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการจดัท าความเห็นทาง
กฎหมาย

X

671
ทป 4 สม0007/476 14-มิ.ย.-61

ขออนุญาตข้าราชการเข้าร่วมงานเสวนาทางวชิาการและ
ขออนุมัติค่าใช้จา่ยในการเข้าร่วมการเสวนาฯ

x

672 ทป 4 สม0007/477 14-มิ.ย.-61 ขอส่งใช้เงินยืม x

673 ทป 4 สม0007/478 15-มิ.ย.-61 ความเห็นต่อร่างระเบียบการติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ

x

674 ทป 4 สม0007/479 19-มิ.ย.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ X

675
ทป 4 สม0007/480 20-มิ.ย.-61

การรับเงินสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการไปร่วมประชุมใน
ต่างประเทศ

X

676 ทป 4 สม0007/481 21-มิ.ย.-61 รายงานการด าเนินคดี X

677 ทป 4 สม0007/482 21-มิ.ย.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

678
ทป 4 สม0007/483 21-มิ.ย.-61

อบรมหลักสูตร "ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540"

x

679 ทป 4 สม0007/484 21-มิ.ย.-61 อบรมหลักสูตร "แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสนง.กสม."

x

680 ทป 4 สม0007/ว485 25-มิ.ย.-61 ขอเชิญประชุม x

681 ทป 4 สม0007/486 25-มิ.ย.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร X

682
ทป 4 สม0007/487 25-มิ.ย.-61

ขอส่งแบบ บร.1 และบร.2 ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

X

683
ทป 4 สม0007/488 25-มิ.ย.-61

ขอส่งแบบ บร.1 ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย
และคดี

X

684
ทป 4 สม0007/489 25-มิ.ย.-61

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด

x

685 ทป 4 สม0007/490 25-มิ.ย.-61 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ x

686 ทป 4 สม0007/491 26-มิ.ย.-61 การประชุม คอก.พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
ที่สราิงภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น คร้ังที่ 
14/2561

X

687 ทป 4 สม0007/492 28-มิ.ย.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

688
ทป 4 สม0007/493 28-มิ.ย.-61

ขอเสนอเร่ืองบรรจเุป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

689
ทป 4 สม0007/494 28-มิ.ย.-61

สรุปผลการเสวนาทางวชิาการ เร่ือง "ถอดบทเรียน 10 ปี
 ฯ”

X

690
ทป 4 สม0007/495 28-มิ.ย.-61

ประชุมรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญติัแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอายา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

x

691 ทป 4 สม0007/496 28 มิย.2561 ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 32 จาก 321
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692 ทป 4 สม0007/497 2-ก.ค.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ x

693
ทป 4 สม0007/498 2-ก.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ ประจ าเดือนของพนักงานราชการ

X

694
ทป 4 สม0007/499 2-ก.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

695 ทป 4 สม0007/500 2-ก.ค.-61 แจง้ผลค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด X

696
ทป 4 สม0007/501 2-ก.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการส านักฯ)

X

697 ทป 4 สม0007/502 2-ก.ค.-61 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (4,000) x

698
ทป 4 สม0007/503 3-ก.ค.-61

การด าเนินคดีปกครองกรณีนางสาวอัจฉรา ฉายากุล 
ขอให้เพิกถอนค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน

x

699
ทป 4 สม0007/504 4-ก.ค.-61

รายชื่อผู้เข้าร่วมร้ิวขบวนอันเชิญเคร่ืองราชสักการะถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ

x

700 ทป 4 สม0007/505 4-ก.ค.-61 ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวฒิุ X

701
ทป 4 สม0007/506 4-ก.ค.-61

รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ยงบประมาณ ณ
 วนัที่ 30 มิถุนายน 2561

X

702 ทป 4 สม0007/507 4-ก.ค.-61 ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวฒิุ X

703
ทป 4 สม0007/508 5-ก.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มงาน)

x

704
ทป 4 สม0007/509 5-ก.ค.-61

ขอส่งคืนเงินงบประมาณโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

x

705
ทป 4 สม0007/510 5-ก.ค.-61

ขอทบทวนเร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมค าส่ัง คทง.กล่ันกรอง
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชนและ
ข้อเสนอแนะ

X

706 ทป 4 สม0007/511 5-ก.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม X

707 ทป 4 สม0007/512 5-ก.ค.-61 ขอเชิญประชุม คทง.ยกร่างระเบียบและประกาศ X

708 ทป 4 สม0007/513 6-ก.ค.-61 ตรวจร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) X

709 ทป 4 สม0007/514 6-ก.ค.-61 ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวฒิุ x

710
ทป 4 สม0007/515 6-ก.ค.-61

ขออนุมัติโครงการก าหนดแนวในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
กสม.และองค์กรอิสระ

x

711
ทป 4 สม0007/516 9-ก.ค.-61

แจง้ผลกรณีร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x

712 ทป 4 สม0007/517 9-ก.ค.-61 (ร่าง) หมวดหมู่และตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร X

713
ทป 4 สม0007/518 10-ก.ค.-61

แจง้ความต้องการจา้งเอกชนด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2562

X

714
ทป 4 สม0007/519 10-ก.ค.-61

แจง้ยืนยันรายชื่อผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร "พนักงาน
เจา้หน้าที"่

X

715
ทป 4 สม0007/520 10-ก.ค.-61

ขอเอกสารประกอบการด าเนินการเรียกคืนเงินค่าใช้จา่ย
ด้านบุคคล (นายปัญจพร  รัตโนภาส)

X

716 ทป 4 สม0007/521 10-ก.ค.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

717
ทป 4 สม0007/522 11-ก.ค.-61

การเลือกสรรข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เพื่อบรรจแุละแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ที่ปรึกษา

x

718 ทป 4 สม0007/523 11-ก.ค.-61 จดัท าประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x

719
ทป 4 สม0007/524 11-ก.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฯ

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 33 จาก 321
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720
ทป 4 สม0007/525 11-ก.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

X

721
ทป 4 สม0007/526 11-ก.ค.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

722
ทป 4 สม0007/527 12-ก.ค.-61

ร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบ

x

723
ทป 4 สม0007/528 16-ก.ค.-61

ข้อมูลเพื่อประกอบการจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ของกสม.ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561

x

724
ทป 4 สม0007/529 16-ก.ค.-61

ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ (ปาน
วา่น 610 บาท)

X

725
ทป 4 สม0007/530 16-ก.ค.-61

ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ (ปาน
วา่น 550 บาท)

X

726
ทป 4 สม0007/531 17-ก.ค.-61

ข้อตกลงตัวชี้วดัการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานราชการทั่วไป คร้ังที่ 2/2561

X

727 ทป 4 สม0007/532 17-ก.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

728
ทป 4 สม0007/533 17-ก.ค.-61

ส่งระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

x

729
ทป 4 สม0007/534 17-ก.ค.-61

การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธมินุษยชนที่จะ
ตัดไม้หวงห้ามในที่ดินของตนเอง

x

730
ทป 4 สม0007/535 17-ก.ค.-61

ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

x

731
ทป 4 สม0007/536 17-ก.ค.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

732
ทป 4 สม0007/537 18-ก.ค.-61

การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธขิองประชาชนที่
จะตัดไม้หวงห้ามในที่ดินของต้นเอง

X

733 ทป 4 สม0007/538 19-ก.ค.-61 ตรวจร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) X

734
ทป 4 สม0007/539 19-ก.ค.-61

ขอจดัการประชุมและขออนุมัติค่าใช้จา่ยในการประชุม 
รหัสกิจกรรม ๖๐T๔-๘๑๑๐๔

X

735 ทป 4 สม0007/540 19-ก.ค.-61 ขอประชุมให้ข้อมูล x

736 ทป 4 สม0007/541 19-ก.ค.-61 ขอเชิญประชุมให้ข้อมูล x

737 ทป 4 สม0007/542 19-ก.ค.-61 ขอเชิญประชุมให้ความเห็น x

738
ทป 4 สม0007/543 19-ก.ค.-61

ร่างพระราชบัญญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลก าหมายวธิี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) (แก้ไขเพิ่มเติมหลัเกณฑ์เ

X

739
ทป 4 สม0007/544 20-ก.ค.-61

แจง้รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561

X

740
ทป 4 สม0007/545 23-ก.ค.-61

ขอส่งแบบ บร.1 ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย
และคดี

X

741
ทป 4 สม0007/546 23-ก.ค.-61

ขอส่ง บร.1 และ บร.2 ของข้าราชการส านักกฎหมาย
และคดี

X

742 ทป 4 สม0007/547 23-ก.ค.-61 ขออนุมัติในหลักการจดัจา้งซ่อมจอคอมพิวเตอร์ X

743
ทป 4 สม0007/548 25-ก.ค.-61

ขอแก้ไขข้อตกลงตัวชีวดัการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ รอบการประเมินที่ 2/2561

X

744 ทป 4 สม0007/549 25-ก.ค.-61 ขอส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ x

745
ทป 4 สม0007/550 25-ก.ค.-61

ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน 
กสมง คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑

x

746
ทป 4 สม0007/551 25-ก.ค.-61

การประชุมรับฟังความเห็นต่างร่าง พรบ.ระยะเวลาการ
ด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ...

x

747 ทป 4 สม0007/552 26-ก.ค.-61 ผลการส ารวจหลักฐานเชิงประจกัษ์ (EBIT) คร้ังที่ 1 X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 34 จาก 321
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748
ทป 4 สม0007/553 26-ก.ค.-61

การอุทธรณ์ค าส่ังสนง.กสม. เกี่ยวกับการเบิกจา่ยเงินค่า
รับรองเหมาจา่ยเป็นรายเดือนให้กับกรรมการสิทธิ
มนุษยชน

X

749
ทป 4 สม0007/554 26-ก.ค.-61

ขอเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่ง

X

750 ทป 4 สม0007/555 31-ก.ค.-61 รายงานการด าเนินคดี x

751
ทป 4 สม0007/556 31-ก.ค.-61

เชิญประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อร่าง พรบ.สิทธชิุมชน พ.ศ.
 ...

x

752
ทป 4 สม0007/557 1-ส.ค.-61

ขอบรรจวุาระการประชุม กสม. (ด้านบริหาร) เร่ืองร่าง 
พรบ.ระยะเวลาการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
 พ.ศ.

X

753
ทป 4 สม0007/558 1-ส.ค.-61

ขอความอนุเคราะห์ส านักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา
พิจารณาและตรวจสอบ พรป.วา่ด้วยคณะกรรมการสิ
ทธิิมนุษยชนแห่งชาติ

X

754
ทป 4 สม0007/559 1-ส.ค.-61

การด าเนินคดีเพื่อเรียกคืนเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน
ราชการ

X

755
ทป 4 สม0007/560 1-ส.ค.-61

ขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากรออกแบบอินทรธนู
เคร่ืองแบบกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

756 ทป 4 สม0007/561 1-ส.ค.-61 ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวฒิุ x

757
ทป 4 สม0007/562 3-ส.ค.-61

การด าเนินคดีเพื่อเรียกร้องคืนเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานราชการ

x

758 ทป 4 สม0007/563 3-ส.ค.-61 ยกเลิกการขอใช้รถ วนัที่ 7 ส.ค.61 x

759
ทป 4 สม0007/564 3-ส.ค.-61

การหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการได้รับเงิน
ค่ารับรองเหมาจา่ยเป็นรายเดือนของกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

X

760 ทป 4 สม0007/565 3-ส.ค.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ X

761
ทป 4 สม0007/566 6-ส.ค.-61

ข้อมูลเพื่อประกอบการจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ของ กสม.ชุดที่ 3

X

762 ทป 4 สม0007/567 7-ส.ค.-61 ขอเชิญประชุม X

763
ทป 4 สม0007/568 7-ส.ค.-61

ขอจดัการประชุมและขออนุมัติค่าใช้จา่ยในการประชุม 
รหัสกิจกรรม 60T4-81104

x

764 ทป 4 สม0007/ว569 7-ส.ค.-61 ขอเชิญประชุม x

765 ทป 4 สม0007/570 7-ส.ค.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

766
ทป 4 สม0007/571 7-ส.ค.-61

รายชื่อผู้เข้าร่วมร้ิวขบวนอันเชิญเคร่ืองราชสัการะถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์

X

767 ทป 4 สม0007/572 8-ส.ค.-61 ขอเบิกค่าเช่าบ้าน (4,000) X

768
ทป 4 สม0007/573 8-ส.ค.-61

ร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกาษา

X

769
ทป 4 สม0007/574 8-ส.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ)

x

770
ทป 4 สม0007/575 8-ส.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

x

771
ทป 4 สม0007/576 8-ส.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

772
ทป 4 สม0007/577 8-ส.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการส านักฯ)

X

773
ทป 4 สม0007/578 8-ส.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 35 จาก 321
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774
ทป 4 สม0007/579 8-ส.ค.-61

สรุปผลการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เร่ือง "ร่างพรบ.
คุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการ
เก

X

775
ทป 4 สม0007/580 9-ส.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการชี้แจงค าของบประมาณต่อ
คณะกรรมาธกิารวสิามัญฯ

x

776 ทป 4 สม0007/581 9-ส.ค.-61 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภายนอก x

777
ทป 4 สม0007/582 9-ส.ค.-61

ขอส่งงแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฯ

x

778
ทป 4 สม0007/583 9-ส.ค.-61

ขอส่งคืนเงินงบประมาณโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

X

779 ทป 4 สม0007/584 10-ส.ค.-61 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับส าเนาอุธรณ์ของจ าเลย X

780
ทป 4 สม0007/585 14-ส.ค.-61

อนุมัติหลักกงารในการจา้งพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วยพนักงาน
ราชการ สนง

X

781 ทป 4 สม0007/586 15-ส.ค.-61 ตรวจร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) X

782
ทป 4 สม0007/587 15-ส.ค.-61

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมส านัก
กฎหมายและคดี

x

783 ทป 4 สม0007/588 15-ส.ค.-61 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี x

784
ทป 4 สม0007/589 15-ส.ค.-61

ร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

x

785 ทป 4 สม0007/590 15-ส.ค.-61 จดัท าประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ X

786
ทป 4 สม0007/591 16-ส.ค.-61

อนุมัติหลักการจา้งพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯ เพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

X

787
ทป 4 สม0007/592 16-ส.ค.-61

ขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการจา้งพิมพ์แบบแนบท้าย
ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯ

X

788
ทป 4 สม0007/593 16-ส.ค.-61

ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

789
ทป 4 สม0007/594 16-ส.ค.-61

ขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการจา้งพิมพ์แบบแนบท้าย
ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯ

X

790 ทป 4 สม0007/595 17-ส.ค.-61 ขออนุมัติหลักการจดัซ้ือจดัซ้ือครุภัณฑ์ X

791
ทป 4 สม0007/596 17-ส.ค.-61

ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ (450 
บาท)

x

792
ทป 4 สม0007/597 17-ส.ค.-61

ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

x

793 ทป 4 สม0007/598 17-ส.ค.-61 ขอให้ด าเนินการจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือครุภัณฑ์ x

794 ทป 4 สม0007/599 17-ส.ค.-61 สัญญายืมเงินนางสาวรัชตา เนติชัยธรรม (1,955 บาท) X

795
ทป 4 สม0007/600 20-ส.ค.-61

การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18

X

796
ทป 4 สม0007/601 20-ส.ค.-61

ยืนยันหัวข้อองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร (Key 
Organization Knowledge)

X

797
ทป 4 สม0007/602 21-ส.ค.-61

ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

x

798
ทป 4 สม0007/603 21-ส.ค.-61

ขออนุมัติโครงการ และค่าใช้จา่ยในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การจดัท าและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติ

x

799 ทป 4 สม0007/604 21-ส.ค.-61 สัญญายืนเงิน (ภาณุวฒัน์ จ านวน 144,000 บาท) X

800
ทป 4 สม0007/605 23-ส.ค.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 36 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

801 ทป 4 สม0007/606 23-ส.ค.-61 แจง้รายชื่อเจา้หน้าที่เพื่อประสานงาน X

802 ทป 4 สม0007/607 23-ส.ค.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ X

803 ทป 4 สม0007/608 23-ส.ค.-61 นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน x

804 ทป 4 สม0007/609 23-ส.ค.-61 ขออนุมัติจดัซ้ือตู้เก็บเอกสาร x

805 ทป 4 สม0007/ว610 24-ส.ค.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ x

806 ทป 4 สม0007/611 24-ส.ค.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ X

807 ทป 4 สม0007/612 24-ส.ค.-61 ขอให้ด าเนินการจดัซ้ือครุภัณฑ์ X

808
ทป 4 สม0007/613 24-ส.ค.-61

สรุปผลการเข้าร่วมสัมมนา เร่ือง "ปัญหาเขตอ านาจศาล
ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อ านาจหรือการด าเนินการ
ทางปกครอง

X

809 ทป 4 สม0007/614 24-ส.ค.-61 ขอให้ด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง X

810
ทป 4 สม0007/616 27-ส.ค.-61

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับหมายนัดและส าเนาอุทรณ์ของ
จ าเลย

x

811
ทป 4 สม0007/617 27-ส.ค.-61

ขออนุมัติหลักการในการจดัซ้ือจดัจา้งค่าเช่าห้องประชุม
เพื่อใช้ในการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ

x

812 ทป 4 สม0007/618 27-ส.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืม x

813 ทป 4 สม0007/619 27-ส.ค.-61 งาน "ต่อต้านคอรัปชั่น" X

814
ทป 4 สม0007/620 27-ส.ค.-61

ขอส่งแบบ บร.1  ของพนักงานราชการส านักกฎหมาย
และคดี

X

815
ทป 4 สม0007/621 27-ส.ค.-61

ขอส่งแบบ บร.1 และ บร.2 ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

X

816
ทป 4 สม0007/622 28-ส.ค.-61

การด าเนินคดีเพื่อเรียกเงินคืนค่าจา้งและเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ

x

817 ทป 4 สม0007/623 28-ส.ค.-61 ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (นพรัตน์ จ านวน 620 บาท) x

818 ทป 4 สม0007/624 28-ส.ค.-61 ขอส าเนาประวติัพนักงานราชการและใบลงเวลา X

819 ทป 4 สม0007/625 28-ส.ค.-61 ตรวจร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) X

820 ทป 4 สม0007/626 28-ส.ค.-61 ขออนุมัติแต่งต้ังผู้จดัท าขอบเขตของงาน X

821 ทป 4 สม0007/627 28-ส.ค.-61 ขอยกเลิกการจดัประชุม X

822 ทป 4 สม0007/628/ 28-ส.ค.-61 ขอให้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง x

823
ทป 4 สม0007/629 29-ส.ค.-61

การประชุมให้ความเห็นต่อ พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทน และค่าใช้จา่ยแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.
2544

x

824 ทป 4 สม0007/630 3-ก.ย.-61 แบบสอบถามการประเมินความเส่ียงการปฏิบัติงาน x

825
ทป 4 สม0007/631 3-ก.ย.-61

สัมมนาวชิาการ เร่ือง การจดัการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management : KM)

X

826
ทป 4 สม0007/632 4-ก.ย.-61

ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ เร่ือง "ร่างพระราชบัญญติั
การไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. ...."

X

827
ทป 4 สม0007/633 4-ก.ย.-61

ตอบข้อหารือการเบิกจา่ยค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)

X

828
ทป 4 สม0007/634 4-ก.ย.-61

สรุปผลการเข้าร่วทประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญ

X

829 ทป 4 สม0007/635 4-ก.ย.-61 อนุมัติขอบเขตของงานจา้งเอกชนด าเนินงาน x

830 ทป 4 สม0007/636 4-ก.ย.-61 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ6006) x

831 ทป 4 สม0007/637 5-ก.ย.-61 ขออนุมัติจดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม x

832 ทป 4 สม0007/638 5-ก.ย.-61 (ร่าง) หมวดหมู่และตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 37 จาก 321
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833
ทป 4 สม0007/639 5-ก.ย.-61

ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ เร่ือง "ร่างพระราชบัญญติั
การไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. ...."

X

834 ทป 4 สม0007/640 10-ก.ย.-61 ขอส่งบัญชีรายละเอียดการเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ X

835
ทป 4 สม0007/641 10-ก.ย.-61

ตอบข้อหารือการเบิกจา่ยบ าเหน็จตอบแทนของประธาน
 กสม.

X

836
ทป 4 สม0007/642 10-ก.ย.-61

การด าเนินคดีเพื่อเรียกคืนเงินค่าจา้งและเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ

X

837
ทป 4 สม0007/643 10-ก.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการส านักฯ)

X

838
ทป 4 สม0007/644 10-ก.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มงาน)

x

839 ทป 4 สม0007/645 10-ก.ย.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x

840 ทป 4 สม0007/646 10-ก.ย.-61 ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวฒิุ x

841 ทป 4 สม0007/647 11-ก.ย.-61 จา้งเอกชนด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 X

842
ทป 4 สม0007/648 11-ก.ย.-61

ขอเอกสารประกอบการด าเนินการเรียกคืนเงินจา้งและ
เงินค่าตอบแทนพิเศษ (เพิ่มเติม)

X

843
ทป 4 สม0007/649 11-ก.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติการราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฯ

X

844
ทป 4 สม0007/650 11-ก.ย.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

x

845
ทป 4 สม.0007/651 11-ก.ย.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

x

846
ทป 4 สม.0007/652 11-ก.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ

X

847
ทป 4 สม.0007/653 11-ก.ย.-61

รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ยงบประมาณ ณ
 วนัที่ 31 สิงหาคม 2561

X

848 ทป 4 สม.0007/654 11-ก.ย.-61 ขอส่งเงินยืม จ านวน ( 19,178 บาท) X

849 ทป 4 สม.0007/655 11-ก.ย.-61 ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีฯ X

850 ทป 4 สม.0007/656 12-ก.ย.-61
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจ าปี 
2561

x

851
ทป 4 สม.0007/657 13-ก.ย.-61

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงาน
ยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 14 (ยธก.14)

x

852 ทป 4 สม.0007/658 13-ก.ย.-61 การใช้งานระบบข้อมูลข่าวสารออนไลน์ x

853
ทป 4 สม.0007/659 14-ก.ย.-61

ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ วา่ด้วย
เคร่ืองแบบราชการฯ

X

854
ทป 4 สม.0007/660 14-ก.ย.-61

ขออนุมัติหลักการในการจา้งพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯ เพื่อประกาศใน
ราชกิจจา

X

855 ทป 4 สม.0007/661 14-ก.ย.-61 ความเห็นต่อร่าง พรบ.จริยธรรมเจา้หน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... X

856 ทป 4 สม.0007/662 14-ก.ย.-61 ขอส่งเงินคืน (19,178 บาท) X

857
ทป 4 สม.0007/663 14-ก.ย.-61

ขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการจา้งพิมพ์แบบแนบท้าย
235ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยแห่งชาติ

x

858
ทป 4 สม.0007/664 14-ก.ย.-61

ส่งระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

x

859
ทป 4 สม.0007/665 14-ก.ย.-61

ค าชี้238แจงประกอบการแก้อุทธรณ์ กรณี ส านักงาน 
กสม. ฟูองเรียกเงินคืนจากนางสาวพรนภา มีชนะ

x

860
ทป 4 สม.0007/666 17-ก.ย.-61

การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามร่าง 
พรบ.หลักเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 38 จาก 321
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861
ทป 4 สม.0007/667 17-ก.ย.-61

แจง้ผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและ
ค าส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

X

862
ทป 4 สม.0007/668 17-ก.ย.-61

สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์รับฟัง
ความเห็นผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประกอบการเสนอร่าง พรบ.
ปูองกันและขจดัการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ....

X

863 ทป 4 สม.0007/669 17-ก.ย.-61 ขอบรรจเุร่ืองเข้าวาระการเข้าประชุม กสม. ด้านบริหาร x

864
ทป 4 สม.0007/670 17-ก.ย.-61

ขอเสนอร่างระเบียบ กสม. เพื่อบรรจเุป็นวาระการ
ประชุม กสม. ด้านบริหาร

x

865
ทป 4 สม.0007/671 18-ก.ย.-61

รายงานผลการพิจารณาร่าง พรบ.เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของประธาน กสม.
และคณะกรรมการ กสม.

X

866
ทป 4 สม.0007/672 18-ก.ย.-61

ชี้แจงยอดเงินคงเหลือเกินร้อยละ 40 ของวงเงินยืม
ค่าใช้จา่ยในการจดัประชมเชิงปฏิบัติการฯ

X

867 ทป 4 สม.0007/673 18-ก.ย.-61 รายงานผลการด าเนินคดี X

868 ทป 4 สม.0007/674 18-ก.ย.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ X

869 ทป 4 สม.0007/675 18-ก.ย.-61 ความคืบหน้าด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง x

870 ทป 4 สม.0007/676 19-ก.ย.-61 ส่งแบบสอบถามความพึ่งพอใจ x

871 ทป 4 สม.0007/677 19-ก.ย.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม x

872 ทป 4 สม.0007/678 19-ก.ย.-61 เชิญประชุม X

873
ทป 4 สม.0007/679 19-ก.ย.-61

ตอบข้อหารือกรณีการด าเนินโครงการสร้างเสริมความ
ตระหนักด้านสิทธมินุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง

X

874
ทป 4 สม.0007/680 19-ก.ย.-61

ขออนุญาตไปประชุมหารือโครงการคัดค้านโทษประหาร
ชีวติ

X

875
ทป 4 สม.0007/681 19-ก.ย.-61

ร่าง พรบ.ปูองกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. ....

X

876 ทป 4 สม.0007/682 20-ก.ย.-61 ขอส่งชื่อผู้เข่าร่วมกิจกรรมฯ x

877
ทป 4 สม.0007/683 20-ก.ย.-61

ขอบรรจวุาระการประชุม กสม. (ด้านบริหาร) เร่ืองการ
สัมมนาเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐตามร่าง 
พรบ.หล

x

878 ทป 4 สม.0007/684 20-ก.ย.-61 สัญญายืมเงิน (630 บาท ) x

879
ทป 4 สม.0007/685 20-ก.ย.-61

ส่งมอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักกฎหมาย
และคดี

X

880
ทป 4 สม.0007/686 21-ก.ย.-61

ขอขยายเวลายื่นค าให้การแก้ค าฟูองต่อสาลปกครองกลาง
 กรณีนายวสั ติงสมิตร กับพวกรวม 2 คน ฟูอง สนง.ก
สม.ฯ

X

881
ทป 4 สม.0007/687 21-ก.ย.-61

ขอส่ง บร. 1 และ บร. 2 ของข้าราชการส านักกฎหมาย
และคดี

X

882
ทป 4 สม.0007/688 21-ก.ย.-61

ขอส่งแบบ บร. 1 ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย
และคดี

X

883
ทป 4 สม.0007/689 21-ก.ย.-61

การจดัท าอินทรธนูเคร่ืองแบบกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ เคร่ืองแบบพนักงานราชการและเคร่ืองหมาย
แสดงสังกัด สนง.กสม.

X

884 ทป 4 สม.0007/690 24-ก.ย.-61 รายงานการด าเนินคดี X

885
ทป 4 สม.0007/691 26-ก.ย.-61

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนร่างแผนแม่บท
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติฯ

x

886
ทป 4 สม.0007/692 26-ก.ย.-61

ผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามค าส่ัง
ส านักงาน ที่ 63/2561

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 39 จาก 321
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887
ทป 4 สม.0007/693 26-ก.ย.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นวาระประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

888 ทป 4 สม.0007/694 26-ก.ย.-61 ขอส่งเงินยืม (จ านวน 630 บาท) X

889
ทป 4 สม.0007/695 27-ก.ย.-61

อนุมัติหลักการในการจา้งพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯ เพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

X

890
ทป 4 สม.0007/696 27-ก.ย.-61

ความเห็นทางกฎหมายต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร 
วา่ด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2)

X

891
ทป 4 สม.0007/697 27-ก.ย.-61

รายงานผลการศึกษาโครงการก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
และองค์กรอิสระ

x

892 ทป 4 สม.0007/698 27-ก.ย.-61 ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวฒิุ x

893
ทป 4 สม.0007/699 27-ก.ย.-61

การจดัท าโครงการเพื่อบรรจใุนแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

X

894
ทป 4 สม.0007/700 27-ก.ย.-61

ขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการจา้งพิมพ์แบบแนบท้าย
ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนฯ

X

895
ทป 4 สม.0007/701 27-ก.ย.-61

ร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

896 ทป 4 สม.0007/702 27-ก.ย.-61 แบบสัญญจา้งพนักงานราชการ X

897
ทป 4 สม.0007/703 27-ก.ย.-61

รายงานผลการศึกษาและความเห็นทางกฎหมาย เร่ือง 
สภาพปัญหาของสัญญาลิสซ่ิง

x

898 ทป 4 สม.0007/704 28-ก.ย.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x

899 ทป 4 สม.0007/705 28-ก.ย.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x

900 ทป 4 สม.0007/706 1-ต.ค.-61 ขอเบิกค่าเช่าบ้าน (จ านวน 4,000 บาท) X

901
ทป 4 สม.0007/707 1-ต.ค.-61

การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญติั
จริยธรรมเจา้หน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....

X

902
ทป 4 สม.0007/708 1-ต.ค.-61

ขอส่งผลงานข้าราชการเพื่อประเมินแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับเชี่ยวชาญ

X

903
ทป 4 สม.0007/709 1-ต.ค.-61

ส่งระเบียบและประกาศของคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

904
ทป 4 สม.0007/710 1-ต.ค.-61

สัญญายืมเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร (จ านวน 
120,000 บาท)

x

905
ทป 4 สม.0007/711 1-ต.ค.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

906
ทป 4 สม.0007/712 2-ต.ค.-61

จดัท าประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

x

907
ทป 4 สม.0007/713 2-ต.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มงาน)

X

908
ทป 4 สม.0007/714 2-ต.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการส านักฯ)

X

909
ทป 4 สม.0007/715 2-ต.ค.-61

ขออนุญาตเข้าร่วมพิธเีปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศ
นักศึกษาหลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 18

X

910
ทป 4 สม.0007/716 3-ต.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

x

911
ทป 4 สม.0007/717 3-ต.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานราชการ

x

912
ทป 4 สม.0007/718 3-ต.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 40 จาก 321
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913 ทป 4 สม.0007/719 3-ต.ค.-61 ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ X

914
ทป 4 สม.0007/720 3-ต.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

X

915
ทป 4 สม.0007/721 3-ต.ค.-61

ขอความอนุเคราะห์ออกค าส่ังแต่งต้ังผู้รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานเสนอเร่ืองและฟูองคดีต่อ
ศาล 1

X

916
ทป 4 สม.0007/722 3-ต.ค.-61

ตอบขอบคุณกรมศิลปากรในการออกแบบอินทรธนูและ
เคร่ืองหมายแสดงสังกัด

x

917
ทป 4 สม.0007/723 3-ต.ค.-61

ร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

x

918
ทป 4 สม.0007/724 4-ต.ค.-61

รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ยงบประมาณ ณ
 วนัที่ 30 กันยายน 2561

x

919 ทป 4 สม.0007/725 4-ต.ค.-61 จดัท าประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ X

920 ทป 4 สม.0007/726 4-ต.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

921
ทป 4 สม.0007/727 4-ต.ค.-61

ขออนุมัติหลักการในการจา้งพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯ เพื่อประกาศใน
ราชกิจจา

X

922
ทป 4 สม.0007/728 5-ต.ค.-61

ขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดมอบหมายพนักงาน
อัยการแก้ต่างคดีปกครอง กรณี นายวสั ติงสมิตรกับพวก
รวม 2 คน

X

923
ทป 4 สม.0007/729 5-ต.ค.-61

ขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการจา้งพิมพ์แบบแนบท้าย
ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯ

x

924
ทป 4 สม.0007/730 5-ต.ค.-61

รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน

x

925
ทป 4 สม.0007/731 5-ต.ค.-61

รับรองรายงานการประชุม คอก.กล่ันกรองเร่ืองเสนอ
คณะกรรมการ ปปง.

x

926
ทป 4 สม.0007/732 5-ต.ค.-61

ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ืองการ
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

X

927
ทป 4 สม.0007/733 5-ต.ค.-61

การหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการได้รับเงิน
ค่ารับรองเหมาจา่ยเป็นรายเดือนของกรรมการฯ

X

928 ทป 4 สม.0007/734 8-ต.ค.-61 ขออนุมัติในหลักการในการจดัจา้งซ่อม X

929
ทป 4 สม.0007/735 8-ต.ค.-61

ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

930 ทป 4 สม.0007/ว736 10-ต.ค.-61 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

931
ทป 4 สม.0007/737 10-ต.ค.-61

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมส านัก
กฎหมายและคดี

X

932 ทป 4 สม.0007/738 10-ต.ค.-61 สัญญายืมเงิน x

933
ทป 4 สม.0007/739 10-ต.ค.-61

มอบหมายผู้แทนตรวจร่าง พรบ.เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของประธาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

934
ทป 4 สม.0007/740 11-ต.ค.-61

การหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการได้รับเงิน
ค่ารับรองเหมาจา่ยเป็นรายเดือนของกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x

935
ทป 4 สม.0007/741 11-ต.ค.-61

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนเครือข่าย
การศึกษาทางเลือกเพื่อมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา

X

936 ทป 4 สม.0007/742 12-ต.ค.-61 พิธถีวายมงคลบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายฯ X

937
ทป 4 สม.0007/743 12-ต.ค.-61

ความเห็นต่างร่างพระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

X

ส านัก/หน่วย:.......
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938
ทป 4 สม.0007/744 12-ต.ค.-61

ขอส่งแบบส ารวจโครงการ/กิจกรรมที่มีวตัถุประสงค์ด้าน
การส่งเสริมสิทธมินุษยชนประจ าปี พ.ศ.2561

x

939 ทป 4 สม.0007/745 16-ต.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญา x

940 ทป 4 สม.0007/746 16-ต.ค.-61 ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ X

941
ทป 4 สม.0007/747 16-ต.ค.-61

การยื่นบัญชีแสดงรายงานทรัพย์สินและหนี้สินของ
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

942 ทป 4 สม.0007/748 17-ต.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม X

943 ทป 4 สม.0007/749 17-ต.ค.-61 ขอส่งใช้เงินคืน X

944
ทป 4 สม.0007/750 18-ต.ค.-61

ส่งระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

x

945
ทป 4 สม.0007/751 18-ต.ค.-61

ขออนุมัติหลักการในการจา้งพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพื่อประกาศใน
ราชกิจจา

x

946 ทป 4 สม.0007/752 18-ต.ค.-61 ขออนุมัติเงินค่าธรรมเนียมศาลเเพ่ง x

947 ทป 4 สม.0007/753 18-ต.ค.-61
ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

X

948 ทป 4 สม.0007/754 18-ต.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญา X

949 ทป 4 สม.0007/755 19-ต.ค.-61 ส่งเงินค่าธรรมเนียมและเอกสารประกอบการฟูองคดี X

950
ทป 4 สม.0007/756 19-ต.ค.-61

ความเห็นประกอบการพิจารณาร่างประกาศ กสม. เร่ือง 
การแบ่งส่วนราชการภายในฯ

X

951
ทป 4 สม.0007/757 19-ต.ค.-61

ขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการจา้งพิมพ์แบบแนบท้าย
ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯ

x

952
ทป 4 สม.0007/758 19-ต.ค.-61

การออกระเบียบและประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เป็นการใช้อ านาจในการวนิิจฉัยชี้ขาดซ่ึงเป็นการใช้อ านาจ

x

953
ทป 4 สม.0007/759 19-ต.ค.-61

พิธบี าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวนัคล้าย
วนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัว

x

954 ทป 4 สม.0007/760 22-ต.ค.-61 ขอส่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 2/2561 X

955
ทป 4 สม.0007/761 22-ต.ค.-61

ข้อตกลงตัวชี้วดัการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ
การประเมินที่ ๑/๒๕๖๒

X

956
ทป 4 สม.0007/762 22-ต.ค.-61

ข้อตกลงตัวชี้วดัการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ
การประเมินที่ 1/2562

X

957
ทป 4 สม.0007/763 22-ต.ค.-61

ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

x

958
ทป 4 สม.0007/764 24-ต.ค.-61

แจง้ความประสงค์ส่ังซ้ืออินทรธนูและเคร่ืองหมายแสดง
สังกัด

x

959 ทป 4 สม.0007/765 24-ต.ค.-61 ขอส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 2/2561 X

960 ทป 4 สม.0007/766 24-ต.ค.-61 ขอส่งแบบ บร. ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย X

961
ทป 4 สม.0007/767 24-ต.ค.-61

ขอส่งแบบ บร. 1 และ บร. 2 ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

X

962
ทป 4 สม.0007/768 24-ต.ค.-61

ขอส่งบัญชีสรุปการบริหารวงเงินงบประมาณส าหรับ
เล่ือนขั้นเงินเดือน รอบที่ 2/2561

X

963
ทป 4 สม.0007/769 24-ต.ค.-61

การออกระเบียบและประกาศของ ป.ป.ช. เป็นการใช้
อ านาจในการวนิิจฉัยชี้ขาดซ่ึงเป็นการใช้อ านาจ ฯ

x

964
ทป 4 สม.0007/770 24-ต.ค.-61

ความเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติเร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขต
หน้าที่และอ านาจหน้าที่ ฯ

x

965 ทป 4 สม.0007/771 25-ต.ค.-61 ขอหนังสือประกอบการกู้สินเชื่อบุคคลทั่วไป x
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กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 42 จาก 321
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966
ทป 4 สม.0007/772 25-ต.ค.-61

ขอส่งการประเมินผลการปฏิบัติราชงานของพนักงาน
ราชการ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑

X

967
ทป 4 สม.0007/773 25-ต.ค.-61

ร่างวธิกีารคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเพื่อแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการสวสัดิการภายในส านักงาน กสม.

X

968 ทป 4 สม.0007/774 26-ต.ค.-61 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญติัสิทธชิุมชน พ.ศ. .... X

969
ทป 4 สม.0007/775 26-ต.ค.-61

ข้อตกลงตัวชี้วดัการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ
ประเมินที่ 1/2562

X

970
ทป 4 สม.0007/776 26-ต.ค.-61

ความเห็นต่อร่าง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่
 ..) พ.ศ. ....

x

971
ทป 4 สม.0007/777 26-ต.ค.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

972
ทป 4 สม.0007/778 26-ต.ค.-61

ขอส่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
 คร้ังที่ 2/2561

x

973 ทป 4 สม.0007/800 6-พ.ย.-61 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

X

974 ทป 4 สม.0007/801 6-พ.ย.-61 ขออนุญาตเข้าร่วมงานประชุมวชิาการสถาบัน
พระปกเกล้า คร้ังที่ 20

X

975
ทป 4 สม.0007/802 6-พ.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

X

976
ทป 4 สม.0007/803 7-พ.ย.-61

ขอส่งร่างรายงาน เร่ือง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชน กรณี
การสนับสน

X

977
ทป 4 สม.0007/804 7-พ.ย.-61

ตอบข้อหารือการขออนุญาตท าซ้ าและเผยแพร่งานอันมี
ลิขสิทธิข์องส านักงาน กสม.

X

978
ทป 4 สม.0007/805 7-พ.ย.-61

ร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

979
ทป 4 สม.0007/806 7-พ.ย.-61

ประกาศระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติใน
ราชกิจจานุเบกษา

x

980
ทป 4 สม.0007/807 7-พ.ย.-61

ตอบข้อหารือการเบิกจา่ยในการเดินทางไปร่วมประชุม
ของกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ (นางเตือนใจ ดี
เทศน์) สม

x

981
ทป 4 สม.0007/808 7-พ.ย.-61

แจง้ความก้าวหน้าการจดัท าร่างรายงาน เร่ือง 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
กรณีการสนับสนุน

x

982 ทป 4 สม.0007/809 7-พ.ย.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ X

983
ทป 4 สม.0007/810 7-พ.ย.-61

ร่างแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมี
มติเห็นชอบ

X

984
ทป 4 สม.0007/811 7-พ.ย.-61

การด าเนินคดีเพื่อเรียกคืนเงินค่าจา้งและเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ

X

985
ทป 4 สม.0007/812 7-พ.ย.-61

ตอบข้อหารือการรับสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการร่วมประชุม
ในประเทศของกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

986 ทป 4 สม.0007/813 8-พ.ย.-61 การเรียกเงินค่าปรับคืนจากการจา่ยค่าจา้งที่ปรึกษา x

987
ทป 4 สม.0007/814 9-พ.ย.-61

ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

988
ทป 4 สม.0007/815 9-พ.ย.-61

ส่งมอบงานที่อยู่มนความรับผิดขอบของส านักกฎหมาย
และคดี

X

989
ทป 4 สม.0007/816 12-พ.ย.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุข้าวาระการประชุม กสม. ด้าน
บริหาร

X

990 ทป 4 สม.0007/817 12-พ.ย.-61 ขออนุมัติหลักการซ้อมคอมพิวเตอร์ X

ส านัก/หน่วย:.......
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991 ทป 4 สม.0007/818 12-พ.ย.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ x

992 ทป 4 สม.0007/819 12-พ.ย.-61
แจง้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเนื้อหาการฝึกอบรม
โครงการฯ

x

993
ทป 4 สม.0007/820 12-พ.ย.-61

ทบทวนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และบัญชี
สรุปการบริหารวงเงินงบประมาณส าหรับเล่ือนขั้น2
เงินเดือนของข้าราชการ

x

994 ทป 4 สม.0007/821 12-พ.ย.-61 ขอเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร X

995
ทป 4 สม.0007/822 12-พ.ย.-61

แนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหาย
ในคดีอาญา

X

996
ทป 4 สม.0007/823 12-พ.ย.-61

ขอเสนอบรรจเุร่ืองเข้าระเบียบวาระการประชุม กสม. 
ด้านบริหาร

X

997 ทป 4 สม.0007/824 13-พ.ย.-61 ขอเชิญปะชุม X

998 ทป 4 สม.0007/825 13-พ.ย.-61 ขอเชิญประชุม x

999
ทป 4 สม.0007/826 13-พ.ย.-61

การด าเนินคดีเพื่อเรียกคืนเงินค่าจา้งและค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานราชการ

x

1000
ทป 4 สม.0007/827 13-พ.ย.-61

ขอประสานการเผยแพร่แนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษแทนผู้เสียหายในคดีอาญาลงในเวบ็ไซต์

x

1001
ทป 4 สม.0007/828 13-พ.ย.-61

ขอเสนอบรรจเุร่ืองเข้าระเบียบวาระการประชุม กสม.
ด้านคุ้มครองฯ

X

1002 ทป 4 สม.0007/829 13-พ.ย.-61 ขอความเห็นขอเสนอเร่ืองบรรจเุข้าวาระการประชุม 
กสม.ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนเพ

X

1003 ทป 4 สม.0007/ว830 15-พ.ย.-61 ขอเชิญประชุม X

1004 ทป 4 สม.0007/831 15-พ.ย.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

1005 ทป 4 สม.0007/832 16-พ.ย.-61 ขอส่งคืนครุภัณฑ์ x

1006
ทป 4 สม.0007/833 19-พ.ย.-61

ขออนุมัติในหลักการในการจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ (เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร)

X

1007
ทป 4 สม.0007/834 19-พ.ย.-61

ขออนุมัติในหลักการในการจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ (เคร่ือง
ฉายภาพ)

X

1008 ทป 4 สม.0007/835 19-พ.ย.-61 ขอส่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 2/2561 X

1009
ทป 4 สม.0007/836 20-พ.ย.-61

การอบรมเร่ือง Preventing Election Violence Asia :
 Tools For Practitioners and Policymakers

X

1010
ทป 4 สม.0007/837 20-พ.ย.-61

การอบรมเร่ือง Preventing Election Violence Asia :
 Tools For Practitioners and Policymakers

x

1011 ทป 4 สม.0007/838 20-พ.ย.-61 ขออนุมัติเพิ่มเติม x

1012
ทป 4 สม.0007/839 20-พ.ย.-61

ร่างระเบียบที่ กสม.มีมติเห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

x

1013
ทป 4 สม.0007/840 21-พ.ย.-61

รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบอกจา่ยงบประมาณ
 ณ วนัที่ 7 พ.ย.61

X

1014 ทป 4 สม.0007/841 21-พ.ย.-61 งานวนัต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล X

1015 ทป 4 สม.0007/842 21-พ.ย.-61 ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์นักโทษประหาร X

1016
ทป 4 สม.0007/843 21-พ.ย.-61

ขออนุมัติโครงการจดัท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการยุติโทษประหารชีวติอย่างมีล าดับขั้นตอน

X

1017
ทป 4 สม.0007/844 22-พ.ย.-61

อนุมัติหลักการในการจา้งพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

x

1018
ทป 4 สม.0007/845 22-พ.ย.-61

ขอให้พิจารณาลงนามในข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชน ฯ

x
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1019 ทป 4 สม.0007/846 22-พ.ย.-61 ขอส่งแบบประเมินบุคคล (แบบ ว.4) x

1020 ทป 4 สม.0007/847 22-พ.ย.-61 การเข้างานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง X

1021 ทป 4 สม.0007/ว848 22-พ.ย.-61 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

1022
ทป 4 สม.0007/849 22-พ.ย.-61

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมส านัก
กฎหมายและคดี

X

1023 ทป 4 สม.0007/850 22-พ.ย.-61 สัญญายืมเงิน X

1024
ทป 4 สม.0007/851 22-พ.ย.-61

การฝึกอบรม Training Course for National Human 
Rights Institutions on International Human Rights 
Mech

X

1025
ทป 4 สม.0007/852 23-พ.ย.-61

ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

1026 ทป 4 สม.0007/853 23-พ.ย.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญา x

1027
ทป 4 สม.0007/854 23-พ.ย.-61

ขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการจา้งพิมพ์แบบแนบท้าย
ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯ เพื่อ
ประกาศในร

x

1028
ทป 4 สม.0007/855 23-พ.ย.-61

ขอเล่ือนการจดัประชุมส านักกฎหมายและคดี คร้ังที่ 
7/2561

x

1029 ทป 4 สม.0007/856 23-พ.ย.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

1030
ทป 4 สม.0007/857 28-พ.ย.-61

ขอส่งแบบ บร.1 ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย
และคดี

X

1031
ทป 4 สม.0007/858 28-พ.ย.-61

ขอส่งแบบ บร.1 และ แบบ บร.2 ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

X

1032
ทป 4 สม.0007/859 28-พ.ย.-61

ขอบรรจวุาระ กสม. ด้านบริหาร เร่ืองรายงานสรุปผล
การติดตามความเคล่ือนไหวของกฎหมาย/ร่างกฎหมาย

x

1033 ทป 4 สม.0007/860 28-พ.ย.-61 ค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 x

1034
ทป 4 สม.0007/861 30-พ.ย.-61

กฎหมายหรือกฎบัญญติันิยามหรืออ้างอิงความหมายของ
ค าวา่ "รัฐวสิาหกิจ" ตามกฎหมายวา่ด้วยวธิกิาร
งบประมาณ

X

1035
ทป 4 สม.0007/862 30-พ.ย.-61

รายชื่อผู้เข้าร่วมร้ิวขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
 และเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธฯ์

X

1036
ทป 4 สม.0007/863 30-พ.ย.-61

ผลงานวชิาการที่ปรับแก้ไข ตามความเห็นของ
คณะกรรมการประเมินผลงานฯ

X

1037
ทป 4 สม.0007/864 30-พ.ย.-61

การด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ กรณีข้อเสนอแนะมาตรการ ฯ

X

1038 ทป 4 สม.0007/865 30-พ.ย.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x

1039 ทป 4 สม.0007/866 3-ธ.ค.-61 ขออนุมัติเงินค่าธรรมเนียมศาลเพ่ง x

1040
ทป 4 สม.0007/867 3-ธ.ค.-61

เอกประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

1041 ทป 4 สม.0007/868 4-ธ.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืม X

1042
ทป 4 สม.0007/869 4-ธ.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการเบิกจา่
ค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการส านักฯ)

X

1043
ทป 4 สม.0007/870 4-ธ.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผอ.กลุ่มงาน)

X

1044
ทป 4 สม.0007/871 4-ธ.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

X

1045
ทป 4 สม.0007/872 4-ธ.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนังงานราชการ

x
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1046
ทป 4 สม.0007/873 4-ธ.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชฯ

x

1047
ทป 4 สม.0007/874 4-ธ.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

x

1048 ทป 4 สม0008/1 7-ธ.ค.-61 ขอให้ข้าราชการช่วยราชการในส านักกฎหมาย X

1049 ทป 4 สม0008/2 7-ธ.ค.-61 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 X

1050 ทป 4 สม0008/3 7-ธ.ค.-61 ส่งเงินค่าธรรมเนียม X

1051 ทป 4 สม0008/4 7-ธ.ค.-61 ตอบข้อหารือการเบิกจา่ยในการเดินทางไปราชการ x

1052
ทป 4 สม0008/5 7-ธ.ค.-61

การจดัท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของส านักงาน 
กสม.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

x

1053 ทป 4 สม0008/6 11-ธ.ค.-61 รายงานการด าเนินคดี X

1054
ทป 4 สม0008/7 12-ธ.ค.-61

การแต่งต้ังผู้รักษาราชการในต าแหน่ง ผอ.กลุ่มงานใน
สังกัดส านัก

X

1055 ทป 4 สม0008/8 12-ธ.ค.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ X

1056 ทป 4 สม0008/9 12-ธ.ค.-61 ขออนุมัติหลักการในการจดัจา้งซ่อมเคร่ืองเจาะกระดาษ X

1057 ทป 4 สม0008/10 12-ธ.ค.-61 ขออนุมัติหลักการจดัจา้งท าตรายาง x

1058 ทป 4 สม0008/ว11 12-ธ.ค.-61 ขอเชิญประชุม x

1059 ทป 4 สม0008/12/ 13-ธ.ค.-61 ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ x

1060
ทป 4 สม0008/13 13-ธ.ค.-61

ขอเข้าร่วมการประชุมวชิาการประจ าปี2561 ในหัวข้อ"
ความตาย โทษประหาร และจริยธรรม"

X

1061
ทป 4 สม0008/14 13-ธ.ค.-61

ก าหนดหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญติัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หน้าที่ พ.ศ. 2539

X

1062 ทป 4 สม0008/15 13-ธ.ค.-61 อินทรธนูและเคร่ืองหมายแสดงสังกัด X

1063 ทป 4 สม0008/16 13-ธ.ค.-61 แจง้ความประสงค์ประนักศึกษาฝึกงาน X

1064
ทป 4 สม0008/17 13-ธ.ค.-61

รายงานการประชุมแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
ระหวา่ง กสม.และผู้ตรวจการแผ่นดิน

x

1065
ทป 4 สม0008/18 13-ธ.ค.-61

การพิจารณามอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานราชการ

x

1066
ทป 4 สม0008/19 13-ธ.ค.-61

แต่งต้ังคณะท างานยกร่างระเบียบและประกาศเพื่อ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x

1067 ทป 4 สม0008/20 14-ธ.ค.-61 สถิติวนัลา X

1068
ทป 4 สม0008/21 14-ธ.ค.-61

ขอบเขตงาน (TOR) การจา้งเหมาด าเนินการโครงการ
สร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธมิุษยชนส าหรับนัก
บริหาร

X

1069
ทป 4 สม0008/22 14-ธ.ค.-61

มาตรการสลับเวลาท างานของหน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาจราจร

X

1070 ทป 4 สม0008/23 19-ธ.ค.-61 ขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน X

1071 ทป 4 สม0008/24 19-ธ.ค.-61 ร่าง พรบ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... X

1072 ทป 4 สม0008/25 20-ธ.ค.-61 ขอส่ง บร.1 และ บร.2 ของข้าราชการส านักกฎหมาย X

1073 ทป 4 สม0008/26 20-ธ.ค.-61 จดัท าประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x

1074
ทป 4 สม0008/27 24-ธ.ค.-61

คณะท างานจดัท ามาตรฐานการจดัการเอกสารและ
ประเมินคุณค่าเอกสารของส านักงาน กสม.

x

1075
ทป 4 สม0008/28 24-ธ.ค.-61

ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

x

1076
ทป 4 สม0008/29 24-ธ.ค.-61

รายงานการประชุมแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
ระหวา่ง กสม. และผู้ตรวจการแผ่นดิน

X
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1077
ทป 4 สม0008/30 26-ธ.ค.-61

ตอบข้อหารือแนวทางการแจง้รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธมินุษยชน

X

1078 ทป 4 สม0008/31 27-ธ.ค.-61 ขอเบิกค่าใข้จา่ยในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ X

1079 ทป 4 สม0008/32 27-ธ.ค.-61 ขอเปิด Port Lan เพื่อติดต้ังเคร่ือง Printer x

1080 ทป 4 สม0008/33 28-ธ.ค.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ x

1081
ทป 4 สม0008/34 28-ธ.ค.-61

รายงานการประชุมแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
ระหวา่ง กสม.และผู้ตรวจการแผ่นดิน

X

1082
ทป 4 สม0008/35 28-ธ.ค.-61

รายงานการประชุมแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
ระหวา่ง กสม.และผู้ตรวจการแผ่นดิน

X

1083
ทป 4 สม0008/36 28-ธ.ค.-61

ขอส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน (กสม.1)

X

1084
บค 14.1

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๗๗

๒๘-ก.พ.-๐๔
ส ารวจรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร “ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร”

X

1085

บค 14.1
สม ๐๐๐๑/ว 

๔๕๐
๕-มี.ค.-๐๔

งดส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักกฎหมาย
และคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที๑่ : 
เร่ือง “การใช้ดุลพินิจและวธิปีฏิบัติราชการของฝุาย
ปกครอง”

x

1086
บค 14.1

สม ๐๐๐๑/ว 
๖๒๑

๒๙-มี.ค.-๐๔
การฝึกอบรมหลักสูตร “เจา้หน้าที่ปฏิบัติงานสิทธิ
มนุษยชน รุ่นที่ ๒”

x

1087
บค 14.1

สม ๐๐๐๑/ว 
๗๓๐

๑๘-เม.ย.-๐๔
ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Human 
Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม      รุ่นที่ ๒

x

1088
บค 14.1

สม ๐๐๐๔/ว 
๔๔๔

๑๕-มิ.ย.-๐๔
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของส านักงาน กสม.”

X

1089
บค 14.1

สม ๐๐๐๔/ว 
๔๔๕

๑๕-มิ.ย.-๐๔
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐”

X

1090
บค 14.1

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๒๕๕

๒๒-มิ.ย.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “เพื่อการพัฒนา
ทักษะด้านดิจทิัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

X

1091
บค 14.1

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๓๒๙

๓-ก.ค.-๐๔
การอบรมหลักสูตรนานาชาติด้านสิทธมินุษยชน     คร้ังที่
 ๒

X

1092
บค 14.1

สม ๐๐๐๔/  
๔๗๘

๓-ก.ค.-๐๔
แจง้รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

x

1093
บค 14.1

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๓๖๓

๖-ก.ค.-๐๔
ขอให้แจง้ยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
“พนักงานเจา้หน้าที”่

x

1094
บค 14.1

สม ๐๐๐๑/ ว 
๑๔๗๒

๑๙-ก.ค.-๐๔ ก าหนดการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจา้หน้าที”่ x

1095
บค 14.1

สม ๐๐๐๑/  ว 
๑๔๖๘

๑๙-ก.ค.-๐๔
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “บูทแคมป:์การ
ออกแบบและขับเคล่ือนรัฐบาลแบบเปิดและเชื่อมโยง”

X

1096
บค 14.1

สม ๐๐๐๑/  ว 
๑๕๐๖

๒๔-ก.ค.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม “โครงการยกระดับขีด
ความสามารถบุคคลากรภาครัฐภายใต้การปฏิบัติงานใน
ยุคดิจทิัล”

X

1097
บค 14.1 สม ๐๐๐๔/๕๒๔ ๒๕-ก.ค.-๐๔

ขอเชิญเจา้หน้าที่เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการติดตาม เฝูาระวงั และรายงาน
สถานการณ์สิทธมินุษยชน

X

1098
บค 14.1

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๕๔๔

๒๖-ก.ค.-๐๔
ขอประชาสัมพันธโ์ครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ
หน่วยงานภายนอก

x
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1099
บค 14.1

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๗๖๘

๒๔-ส.ค.-๐๔
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่งประเทศ
ชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : 
AOCC) รุ่นที่ ๑๔ และรุ่นที่ ๑๕

x

1100
บค 14.1

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๗๗๘

๒๘-ส.ค.-๐๔
หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม 
(Oral Communication Course : OCC) ประจ าปี 
๒๕๖๒

X

1101
บค 14.1

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๙๒๗

๑๑-ก.ย.-๐๔
หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
(Intensive Language Course : ILC) ประจ าปี ๒๕๖๒

X

1102
บค 14.1

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๕๗๑

๑๕-พ.ย.-๐๔ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การท า web page” X

1103
บค 14.1

สม ๐๐๐๓/ว 
๑๓๕๗

๓๐-ต.ค.-๐๔
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวชิาการระดับชาติ เร่ือง “การ
เข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธภิาพตามหลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติวา่ด้วยธรุกิจกับสิทธมินุษยชน”

X

1104
บค 14.1

ยธ ๐๔๐๕/ว 
๔๖๓

๗-พ.ย.-๐๔
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวพิากษ์ร่าง
พระราชบัญญติัการจดทะเบียนคู่ชีวติ พ.ศ. .....

x

1105
บค 14.1

สม ๐๐๐๓/ว 
๓๘๘๗

๑๖-พ.ย.-๐๔
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเร่ือง “การเข้าถึงความ
ยุติธรรมของผู้หญงิมุสลิมจงัหวดัชายแดนใต้ตามกรอบ
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน”

x

1106
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๔๑

๒๔-ม.ค.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการ “ทักษะวทิยากร
กระบวนการ รุ่นที่ ๖”

x

1107
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๐๓

๑๙-ม.ค.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพนักวจิยัในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ ๓ (ศวธ.๓)

X

1108
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๔๓

๒-ก.พ.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาเลนส์เพศ
ภาวะและความหลากหลาย

X

1109
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๙๐

๙-ก.พ.-๐๔
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง
เพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่ ๑: เร่ือง “การใช้
ดุลพินิจและวธิปีฏิบัติราชการของฝุายปกครอง”

X

1110
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๓๐๗

๑๔-ก.พ.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์
ระดับกลาง/สูง

X

1111
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๓๗๐

๒๑-ก.พ.-๐๔
ขอประชาสัมพันธโ์ครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของ
หน่วยงานภายนอก

x

1112
บค 14.2

ศร ๐๐๑๑.๓/ 
๒๗๑

๒๘-ก.พ.-๐๔ ขอขอบคุณ x

1113
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๔๔๖

๒-มี.ค.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Human Rights 
รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่ ๒

x

1114
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๔๘๙

๑๓-มี.ค.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๙

X

1115
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๖๔๒

๒-เม.ย.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกการศึกษาหลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส าหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๒

X

1116
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๘๘๗

๘-พ.ค.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

X

1117
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๐๗๕

๓๑-พ.ค.-๐๔
ขอประชาสัมพันธโ์ครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของ
หน่วยงานภายนอก

X

1118
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๐๖๗

๓๑-พ.ค.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้าน Data Analytics และ Big
 Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส

X
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1119

บค 14.2
สม ๐๐๐๑/ว 

๔๐๑
๒๖-ก.พ.-๐๔

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจา้หน้าที่หน่วยงานของรัฐ
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

X

1120
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/  ว 
๑๑๑๘

๗-มิ.ย.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime 
Prevention การปูองกันอาชญากรรมกับการอ านวย
ความยุติธรรมในสังคม

x

1121
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๐๕๗

๓๐-พ.ค.-๐๔
การศึกษาหลักสูตรการปูองกันราชอาณาจกัร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒

x

1122
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๑๗๕

๑๔-มิ.ย.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้น ายุคใหม่ใน
ระบอบประชาธปิไตย รุ่นที่ ๘

x

1123
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๓๘๓

๒๔-ต.ค.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การ
บริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ยธส.๑๐)

X

1124
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๓๙๘

๒๙-ต.ค.-๐๔
การอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับสูง” รุ่นที่ ๑๐

X

1125
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๑๕๔

๔-ต.ค.-๐๔
ประชาสัมพันธท์ุนการศึกษารัฐบาลอังกฤษ ระดับปริญญา
โท ปี ๒๐๑๙/๒๐๒๐

X

1126
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๓๕๙

๒๒-ต.ค.-๐๔
การอบรม Preventing Election Violence in Asia : 
Tools for Practitioners and Policymakers

x

1127
บค 14.2

สม ๐๐๐๓/ว 
๒๔๒๗

๓๑-ต.ค.-๐๔
ขอประชาสัมพันธก์ารจดัโครงการอบรมของ
สถาบันการศึกษา

x

1128
บค 14.2

คปก. ๐๓
(อปยภ.)/ว ๙๒๔

๒๗-พ.ย.-๐๔
ยกเลิกการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
หรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความ
จ าเป็น

X

1129

บค 14.2
สม ๐๐๐๑/ 

๑๖๓๓
๘-ส.ค.-๐๔

ขอประชาสัมพันธเ์ชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียน
บทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของสมาคม
นักเรียนทุนรัฐบาลไทย

X

1130
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๖๕๑

๒๗-พ.ย.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น า
คล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๔

X

1131
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๖๐๔

๒๑-พ.ย.-๐๔
ขอประชาสัมพันธโ์ครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของ
หน่วยงานภายนอก

X

1132
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๕๑๕

๘-พ.ย.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วชิาสถิติ
ระดับกลาง รุ่นที่ ๓๕

x

1133
บค 14.2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๑๐๔

๑-ต.ค.-๐๔ ขอประชาสัมพันธโ์ครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ x

1134 ปช 2 พิเศษ ๑/๒๕๕๙ ๕-เม.ย.-๐๒ ขอเชิญประชุม x

1135

ปช 2 สม ๐๐๐๑/ว ๓๖ ๑๑-ม.ค.-๐๔

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นความ
คาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ผลการวเิคราะห์จดุแข็ง จดุอ่อนของระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลหรือผลการประเมินสถานภาพระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล

X

1136
ปช 2 สม ๐๐๐๑/ว ๔๗ ๑๗-ม.ค.-๐๔

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

X

1137
ปช 2 สม ๐๐๐๗/ว ๘๐ ๒๓-ม.ค.-๐๔

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เร่ือง “การจดัท าระเบียบหรือ
ประกาศตามพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”

X

1138
ปช 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๒๓

๑-ก.พ.-๐๔
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ Financial 
Coordinator 3B

X
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1139
ปช 2

สม ๐๐๐๓/ว 
๒๓๕

๒๐-ก.พ.-๐๔
ขอแจง้งดการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและ
มาตรฐานการคุ้มครองสิทธมินุษยชน ในวนัพุธที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๑

x

1140
ปช 2

สม ๐๐๐๓/ว 
๗๒๐

๒๖-ก.พ.-๐๔
ขอเชิญเข้าร่วมงานวนัสตรีสากล ๘ มีนาคม หัวข้อ “การ
ประกาศเกียรติยศ สตรีนักปกปูองสิทธมินุษยชนประจ าปี
 ๒๕๖๑”

x

1141
ปช 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๓๘๐

๑๖-มี.ค.-๐๔
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรส านัก
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

x

1142
ปช 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๕๒๘

๒๓-มี.ค.-๐๔
ขอให้รายงานผลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรม
กรณีใช้งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

X

1143
ปช 2

สม ๐๐๐๓/ว 
๔๕๗

๒-เม.ย.-๐๔
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวชิาการ เร่ือง “Leading by 
Example : รัฐวสิาหกิจไทยสู่ต้นแบบการท าธรุกิจที่
เคารพสิทธมินุษยชน

X

1144
ปช 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๔๓๙

๓-เม.ย.-๐๔
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
กล่ันกรองความดีความชอบฯ

X

1145
ปช 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๖๑๗

๒๘-มี.ค.-๐๔
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาวชิาการ เร่ือง “นโยบายการ
บริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

x

1146
ปช 2

สม ๐๐๐๔/ว 
๒๕๐

๒-เม.ย.-๐๔
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาการจดัท า
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธมินุษยชน

x

1147
ปช 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๗๐๕

๑๑-เม.ย.-๐๔
ขอเชิญเข้าร่วมการน าเนอโครงการ “สปาอารมณ์องค์กร
 : ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุขในที่ท างานเพื่อพัฒนา
องค์กร”

X

1148
ปช 2

สม ๐๐๐๑/  ว 
๗๒๘

๑๘-เม.ย.-๐๔
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ECC2 Empowering 
Eco-Connectivity”

X

1149
ปช 2 สม 0001/ว 709 11-เม.ย.-61

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาดุลยภาพชีวติของข้าราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

X

1150
ปช 2 สม 0007/ 326 24-เม.ย.-61

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวชิาการเพื่อเตรียมความ
พร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย

X

1151
ปช 2 สม 1003/ว 1795 25-พ.ค.-61

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนา เร่ือง “Respect My Body 
Respect My Society : แต่งสวย นุ่งส้ัน เร่ืองของฉัน
หรือเร่ืองของสังคม”

x

1152

ปช 2 สม 0006/ว 652 21-พ.ค.-61

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวชิาการระดับชาติ เร่ือง “การ
ขับเคล่ือนหลักการชี้แนะวา่ด้วยธรุกิจกับสิทธมินุษยชน
ของสหประชาชาติ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ
มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ในการสัมมนา

x

1153
ปช 2 สม 0006/ว 717 6-มิ.ย.-61

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับรองสิทธชิุมชนและส่ิงแวดล้อมจามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560

x

1154 ปช 2 สม 0003/ 2006 11-มิ.ย.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม X

1155
ปช 2 สม 0008/ว 285 21-มิ.ย.-61

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับเจา้หน้าที่ (TWG) ของ 
SEANF คร้ังที่ 2/2561

X

1156
ปช 2 สม 0001/ว 1248 22-มิ.ย.-61

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมทดลองใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ 
DIFA TES ทักษะการฟัง

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 50 จาก 321
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1157
ปช 2

สม ๐๐๐๑/ว ๑
416

13-ก.ค.-61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์
ระดับกลาง/สูง

X

1158
ปช 2 สม ๐๐๐2/ว 627 20-ก.ค.-61

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
และวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน

x

1159
ปช 2

สม ๐๐๐๑/ว 
1542

26-ก.ค.-61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมวนัดีดีเพื่อ
เสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มก าลังคนคุณภาพ

x

1160
ปช 2

สม ๐๐๐๑/ว 
1002

20-ส.ค.-61
ขอเชิญร่วมงาน “วนัต่อต้านคอร์รัปชัน 2561” ภายใต้
แนวคิด “คนไทย ต่ืนรู้สู้โกง”

x

1161
ปช 2 สม 0003/ว 1001 20-ส.ค.-61

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติวา่ด้วย
ธรุกิจกับมนุษยชน”

X

1162

ปช 2 สม 0008/ว 344 7-ส.ค.-61

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การละเมิด
สิทธมินุษยชนและผลกระทบข้ามพรมแดน : การแก้ไข
ปัญหาช่องวา่งของการคุ้มครองโดยผ่านกลไกความ
รับผิดชอบนอกอาณาเขต”

X

1163 ปช 2 สม 0004/ว 595 27-ส.ค.-61 การอบรมการเขียนอ้างอิงทางวชิาการของส านักงาน กสม. X

1164
ปช 2 สม 0001/ว 1724 21-ส.ค.

แจง้ก าหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

X

1165
ปช 2 สม 0003/ว 1001 20-ส.ค.-61

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “บทบาทของ
ภาคประชาสังคมต่อการจดัท าแผนปฏิบัติการระดับชาติ
วา่ด้วยธรุกิจกับสิทธมินุษยชน

X

1166
ปช 2 สม 0004/ว 637 5-ก.ย.-61

แจง้ราชื่อผู้เข้าอบรมการเขียนอ้างอิงทางวชิาการของ
ส านักงาน กสม.

X

1167
ปช 2 สม 0001/ว 1724 21-ส.ค.-61

แจง้ก าหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

x

1168
ปช 2 สม 0008/ว 1075 4-ก.ย.-61

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจ าปีของกรอบความ
ร่วมมือระหวา่งสถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คร้ังที่ 15

x

1169
ปช 2 สม 0002/ว 851 6-ก.ย.-61

ขอเชิญร่วมสัมมนาวชิาการ เร่ือง “สิทธมินุษยชนศึกษา
กับวาระแห่งความร่วมมือระดับชิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

x

1170
ปช 2 สม 0008/ว 434 10-ก.ย.-61

ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมพิธเีปิดและกิจกรรมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการส าหรับเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการ
ฝึกอบรมของ APF

X

1171
ปช 2 สม 0008/ว 1503 26-ต.ค.-61

ขอเชิญประชุมคณะท างานจดัท าข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชน
ของผู้สูงอายุและคนพิการ คร้ังที่ 8/2561

X

1172
ปช 2 สม 1008/ว 230 23-พ.ค.-61

แจง้รายงานผลการประชุมระดับเจา้หน้าที่ (TWG) คร้ังที่
 1/2561

X

1173
ปช 2 สม 0002/ว 1126 30-พ.ย.-61

ขอเรียนเชิญร่วมงานวนัสิทธมินุษยชนสากล 10 ธนัวาคม
 ประจ าปี 2561

x

1174
ปช 2 สม 0001/ว 2730 4-ธ.ค.-61

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย
กลุ่มก าลังคนคุณภาพ

x

1175
ปช 2 สม 0001/ว 30 9-ธ.ค.-61

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์
ระดับกลาง/สูง

X

1176 ทป 4 สม 0007/ 1 4-ม.ค.-60 ตรวจร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) X

1177
ทป 4 สม 0007/ 2 6-ม.ค.-60

รายงานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
กฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

X

ส านัก/หน่วย:.......
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1178

ทป 4 สม 0007/ 3 6-ม.ค.-60

การขอทราบความเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วยหลักเกณฑ์
และวธิจีา่ยค่าเบี้ยเล้ียงและค่าเดินทางของพยานบุคคล 
พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวฒิุ และพนักงาน
เจา้หน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

X

1179 ทป 4 สม ๐๐๐๗/ 4 6-ม.ค.-60
โครงการ “สุขภาพดี...ชีวสีดใสเพื่อประสิทธภิาพใน
ราชการ

x

1180
ทป 4 สม ๐๐๐๑/ 5 9-ม.ค.-59

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

x

1181
ทป 4 สม 0007/ 6 9-ม.ค.-59

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

x

1182
ทป 4 สม 0007/ 7 9-ม.ค.-59

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

X

1183
ทป 4 สม 0007/ 8 9-ม.ค.-59

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฯ

X

1184
ทป 4 สม 0007/ 9 9-ม.ค.-59

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของผู้อ านวยการส านักฯ

X

1185
ทป 4 สม 0007/ 12 9-ม.ค.-60

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ใน
ราชการไทย รุ่นที่ 22

X

1186

ทป 4 สม 0007/ 13 9-ม.ค.-60

แจง้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นต่อร่างคู่มือ
ประเมินผลด้านสิทธมินุษยชนอย่างรอบด้านของธรุกิจ
การโรงแรมและร่างรายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจการโรงแรม

x

1187
ทป 4 สม 0007/ 14 12-ม.ค.-60

ขออนุญาตเข้าเฝูาฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรและ
เข็มวทิยาฐานะฯ

x

1188 ทป 4 สม 0007/ 15 12-ม.ค.-60 ความเห็นเร่ืองอ านาจหน้าของส านักกฎหมายและคดี x

1189 ทป 4 สม 0007/ 16 16-ม.ค.-60 ขออนุมัติหลักการจดัซ้ือครุภัณฑ์ X

1190
ทป 4 สม 0007/ 17 16-ม.ค.-60

ขออนุมัติจดัประชุมปละค่าใช้จา่ยในการประชุม
คณะท างานฯ

X

1191 ทป 4 สม 0007/ 18 16-ม.ค.-60 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ X

1192 ทป 4 สม 0007/ 20 17-ม.ค.-60 ขอให้ด าเนินการจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือครุภัณฑ์ x

1193
ทป 4 สม 0007/  ว 21 18-ม.ค.-60

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “เหลียวหน้า แลหลัง 
จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ”

x

1194

ทป 4 สม 0007/ 23 18-ม.ค.-60

การประชุมหารือเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความ
เหมาะสมของข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวธิพีิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

X

1195 ทป 4 สม 0007/ 24 18-ม.ค.-60 ขอก าหนดด้านของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุเพิ่มเติม X

1196
ทป 4 สม 0007/ 26 19-ม.ค.-60

แจง้รายชื่อผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และส่งเงินบริจาคเพื่อ
สมทบเป็นทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ

X

1197 ทป 4 สม 0007/ 27 19-ม.ค.-60 ขอส่งแบบตอบรับ X

1198
ทป 4 สม 0007/  ว 28 19-ม.ค.-60

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ....

x

1199

ทป 4 สม 0007/  ว 29 23-ม.ค.-60

ขอเชิญและขอความอนุเคราะห์ส่งวทิยากรและผู้แทนเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ....

x

ส านัก/หน่วย:.......
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1200
ทป 4 สม 0007/ 30 23-ม.ค.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม
คณะท างานฯ

x

1201
ทป 4 สม 0007/ 31 23-ม.ค.-60

ตอบข้อหารือเร่ืองการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีาร
รับรององค์การเอกชนด้านสิทธมินุษยชน พ.ศ. 2548

X

1202
ทป 4 สม 0007/ 32 23-ม.ค.-60

ขอส่งแบบ บร.1 ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย
และคดี

X

1203
ทป 4 สม 0007/ 33 23-ม.ค.-60

ขอส่งแบบ บร. 1 และ บร. 2 ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

X

1204 ทป 4 สม 0007/   34 24-ม.ค.-60 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ X

1205 ทป 4 สม 0007/   35 24-ม.ค.-60 ขอส่งชื่อผู้แทนส านักฯ x

1206 ทป 4 สม 0007/  36 24-ม.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

1207 ทป 4 สม 0007/  37 24-ม.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

1208

ทป 4 สม 0007/  38 25-ม.ค.-60

เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่าง
พระราชบัญญติัปูองกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สภานิติบัญญติั
แห่งชาติ

X

1209
ทป 4 สม 0007/ 39 25-ม.ค.-60

ขอขยายระยะเวลาท าค าให้การเพิ่มเติมแก้ค าคัดค้าน
ค าให้การ

X

1210 ทป 4 สม 0007/ 40 26-ม.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน X

1211
ทป 4 สม 0007/ 41 27-ม.ค.-60

การจดัข้าราชการเฝูาฯในพระพิธธีรรมสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพฯ

X

1212

ทป 4 สม 0007/ 42 27-ม.ค.-60

ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการจดัท าค าแก้
อุทธรณ์ กรณี นายประภากร วรวรรณ ณ อยุธยา ยื่น
ฟูองส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ กับ
พวกรวม 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง

X

1213
ทป 4 สม 0007/ 43 27-ม.ค.-60

ขอส่งรายละเอียดค่าใช้จา่ยในโครงการฯ ที่ได้รับจดัสรร
งบประมาณฯ

X

1214 ทป 4 สม 0007/ 44 27-ม.ค.-60 ขออนุญาตศึกษาดูงานต่างจงัหวดัฯ x

1215 ทป 4 สม 0007/ 45 27-ม.ค.-60 ขออนุญาตไปศาลเพื่อเป็นพยานตามหมายเรียกฯ x

1216

ทป 4 สม 0007/ 46 27-ม.ค.-60

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ระหวา่งประเทศวา่ด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ
บังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญติัปูองกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญ
หาย พ.ศ. .... สภานิติบัญญติัแห่งชาติ

x

1217
ทป 4 สม 0007/ 47 27-ม.ค.-60

รายงานผลปฏิบัติตามตัวชี้วดัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (เดือนมกราคม)

X

1218
ทป 4 สม 0007/ 48 1-ก.พ.-60

ขอแจง้รายชื่อข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเล่ือนระดับ

X

1219
ทป 4 สม 0007/ 49 1-ก.พ.-60

การกล่ันกรองร่างค าชี้แจงประกอบการท าค าให้การแก้
ค าคัดค้านค าให้การ

X

1220 ทป 4 สม 0007/  ว 50 1-ก.พ.-60 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี x

1221
ทป 4 สม 0007/ 51 1-ก.พ.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมส านัก
กฎหมายและคดี

x

1222 ทป 4 สม 0007/ 52 1-ก.พ.-60 สัญญาการยืมเงิน X

1223 ทป 4 สม 0007/ 53 1-ก.พ.-60 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 53 จาก 321
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1224
ทป 4 สม 0007/ 54 2-ก.พ.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของค่าราชการฯ

X

1225
ทป 4 สม 0007/ 55 2-ก.พ.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของค่าราชการ

X

1226
ทป 4 สม 0007/ 56 2-ก.พ.-60

ตอบข้อหารือเร่ืองการพิจารณาค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการจา้ง
ปรับปรุงสถานที่ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชนฯ

x

1227
ทป 4 สม 0007/ 57 2-ก.พ.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

x

1228 ทป 4 สม 0007/ 58 2-ก.พ.-60 ขอส่งรายงานผลการพิจารณาฯพร้อมแฟูมข้อมูลค าร้องฯ x

1229
ทป 4 สม 0007/ 59 2-ก.พ.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

1230
ทป 4 สม 0007/ 60 2-ก.พ.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของผู้อ านวยการส านักฯ

X

1231
ทป 4 สม 0007/ 61 2-ก.พ.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ

X

1232 ทป 4 สม 0007/ 62 2-ก.พ.-60 ขอส่งแบบตอบรับการด าเนินโครงการกิจกรรมฯ ฯ X

1233 ทป 4 สม 0007/ 63 2-ก.พ.-60 ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวฒิุ x

1234
ทป 4 สม 0007/ 64 3-ก.พ.-60

ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ทรงคุณวฒิุ

x

1235 ทป 4 สม 0007/ 65 3-ก.พ.-60 ขอส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2559 x

1236 ทป 4 สม 0007/ 66 6-ก.พ.-60 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวฒิุ X

1237 ทป 4 สม 0007/ 68 6-ก.พ.-60 รับนักศึกษาฝึกงาน X

1238
ทป 4 สม 0007/ 69 6-ก.พ.-60

ขอเล่ือนการจดัประชุมส านักกฎหมายและคดี คร้ังที่ 
1/2560

X

1239
ทป 4 สม 0007/ 70 7-ก.พ.-60

ร่างพระราชบัญญ ติวา่ด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.
 ....ฯ

x

1240 ทป 4 สม 0007/ 71 8-ก.พ.-60 จดัท าประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x

1241
ทป 4 สม 0007/ 72 8-ก.พ.-60

แจง้รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อ Free 
Online Service

X

1242
ทป 4 สม 0007/ 73 8-ก.พ.-60

ร่างพระราชบัญญติัปูองกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....

X

1243
ทป 4 สม 0007/ 74 10-ก.พ.-60

เร่ืองปรับปรุงแบบรายงานผลการพิจารณา/ผลการ
ตรวจสอบ ฉบับคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

1244
ทป 4 สม 0007/ 76 10-ก.พ.-60

การด าเนินคดีปกครอง กรณีนายประมุท สูตะบุตร ฟูอง 
กสม. ต่อศาลปกครองกลาง

X

1245 ทป 4 สม 0007/ 77 10-ก.พ.-60 คณะกรรมการพิจารณาศึกษาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ระหวา่งประเทศวา่ด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ
บังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญติัปูองกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญ
หาย พ.ศ. .... สภานิติบัญญติัแห่งชาติ

x

1246 ทป 4 สม 0007/ 78 10-ก.พ.-60 ข้อหารือเกี่ยวกับการจดักิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานภาพยนตร์ส้ันภายใต้โครงการประกวดบท
ภาพยนตร์และภาพยนตร์ส้ันเพื่อส่งเสริมสิทธมินุษยชน

x

1247
ทป 4 สม 0007/ 79 10-ก.พ.-60

ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

x

1248 ทป 4 สม 0007/ 80 14-ก.พ.-60 แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาองค์กร X

1249 ทป 4 สม 0007/ 81 14-ก.พ.-60 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมคณะงานฯ X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 54 จาก 321
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1250 ทป 4 สม 0007/ 82 14-ก.พ.-60 ขอส่งใช้เงินยืม X

1251
ทป 4 สม 0007/ 83 14-ก.พ.-60

ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส านัก
กฎหมายและคดี

X

1252
ทป 4 สม 0007/ 84 15-ก.พ.-60

รายงานสรุปการสัมมนาวชิาการ เร่ือง “กระท่อม กัญชา
 พืชยา ไม่ควรเป็นยาเสพติด”

x

1253 ทป 4 สม 0007/ 85 15-ก.พ.-60 ขอขยายระยะเวลาท าค าแก้อุทธรณ์ x

1254
ทป 4 สม 0007/ 86 15-ก.พ.-60

แบบข้อมูลตัวชี้วดัการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 ของส านัก
กฎหมายและคดี

x

1255 ทป 4 สม 0007/ 87 16-ก.พ.-60 ขอให้จดัซ้ือครุภัณฑ์ X

1256
ทป 4 สม 0007/ 88 16-ก.พ.-60

แจง้รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง

X

1257 ทป 4 สม 0007/ 89 16-ก.พ.-60 ขอส่งแบบตอบรับ X

1258 ทป 4 สม 0007/ 90 17-ก.พ.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญา X

1259
ทป 4 สม 0007/ 91 17-ก.พ.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม
คณะท างานฯ

X

1260 ทป 4 สม 0007/ 93 20-ก.พ.-60 หลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 X

1261

ทป 4 สม 0007/ 94 21-ก.พ.-60

สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการเข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่าง
พระราชบัญญติัปูองกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระท าให้บุคคลหายสาบสูญ พ.ศ. .... สภานิติบัญญติั
แห่งชาติ

x

1262

ทป 4 สม 0007/ 95 21-ก.พ.-60

การชี้แจงข้อเท็จจริงค าขอแก้ไขเพิ่มเติมค าฟูอง กรณี 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกลด์ ซีบร้า เทร็ดด้ิงยื่นฟูองส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ต่อศาลปกครอง
กลาง

x

1263 ทป 4 สม 0007/ 96 21-ก.พ.-60 ตอบข้อหารือเร่ืองการด าเนินการแจง้ชื่อผู้ทิ้งงาน x

1264 ทป 4 สม 0007/ 97 22-ก.พ.-60 ขอขยายระยะเวลาท าค าแก้อุทธรณ์ X

1265 ทป 4 สม 0007/ 98 22-ก.พ.-60 ใบเบิกเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1266
ทป 4 สม 0007/ 99 22-ก.พ.-60

ร่างพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

X

1267
ทป 4 สม 0007/ 100 22-ก.พ.-60

การด าเนินคดีปกครองกรณีนายประมุท สูตะบุตร ยื่น
ฟูองคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

1268 ทป 4 สม 0007/ 101 22-ก.พ.-60 ขอส่งใช้เงินยืม x

1269 ทป 4 สม 0007/ 102 22-ก.พ.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

1270 ทป 4 สม 0007/ 103 22-ก.พ.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

1271
ทป 4 สม 0007/ 104 22-ก.พ.-60

แจง้ก าหนดวนัส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล
ปกครองสูงสุด

X

1272 ทป 4 สม 0007/ 105 22-ก.พ.-60 การกล่ันกรองร่างค าชี้แจงประกอบการแก้อุทธรณ์ X

1273 ทป 4 สม 0007/ 106 22-ก.พ.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญา x

1274
ทป 4 สม 0007/ 107 22-ก.พ.-60

ขอส่งแบบ บร. 1 และ บร. 2 ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

x

1275
ทป 4 สม 0007/ 108 22-ก.พ.-60

ขอส่งแบบ บร. 1 ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย
และคดี

x

1276
ทป 4 สม 0007/ 109 23-ก.พ.-60

การด าเนินคดีเพื่อเรียกคืนเงินค่าลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรกฎหมายปกครองและวธิพีิจารณาปกครอง

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 55 จาก 321
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1277 ทป 4 สม 0007/ 110 24-ก.พ.-60 เวทีสาธารณะวา่ด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน X

1278 ทป 4 สม 0007/ 111 24-ก.พ.-60 ขอคัดรายการทะเบียนราษฎรเพื่อประกอบการด าเนินคดี X

1279 ทป 4 สม 0007/ 112 24-ก.พ.-60 ขอหารือกรณีถูกฟูองเกี่ยวกับประเด็นบริหารงานบุคคล X

1280
ทป 4 สม 0007/ 113 24-ก.พ.-60

บันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อพระราชบัญญติัแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญติัแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560

x

1281 ทป 4 สม 0007/ 114 24-ก.พ.-60 การกล่ันกรองร่างค าชี้แจงประกอบการแก้อุทธรณ์ x

1282

ทป 4 สม 0007/ 115 24-ก.พ.-60

ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิจีา่ยค่าเบี้ยเล้ียงและค่าเดินทางของ
พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวฒิุวฒิุ 
และพนักงานเจา้หน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

x

1283
ทป 4 สม 0007/ 116 27-ก.พ.-60

ตอบข้อหารือเร่ืองการพิจารณาค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการจา้ง
ปรับปรุงสถานที่ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชนฯ

X

1284
ทป 4 สม 0007/ 117 28-ก.พ.-60

ขออนุญาตเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่าง 
พรป. วา่ด้วยพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พ.ศ. ....

X

1285 ทป 4 สม 0007/ 118 28-ก.พ.-60 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1286
ทป 4 สม 0007/ 119 28-ก.พ.-60

แจง้ความคืบหน้าผลการด าเนินการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด

x

1287 ทป 4 สม 0007/ 120 28-ก.พ.-60 จดัส่งหนังสือมอบอ านาจให้พนักงานอัยการ x

1288 ทป 4 สม 0007/ 121 1-มี.ค.-60 ตรวจร่างสัญญา X

1289 ทป 4 สม 0007/ 122 1-มี.ค.-60 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาวนัสตรีสากล X

1290 ทป 4 สม 0007/ 124 1-มี.ค.-60 การด าเนินคดีปกครอง กรณีนายจรัล พากเพียร X

1291
ทป 4 สม 0007/ 125 1-มี.ค.-60

การปรับปรุงแบบรายงานผลการพิจารณา/ผลการ
ตรวจสอบ ฉบับ กสม.

X

1292 ทป 4 สม 0007/ 126 2-มี.ค.-60 ขอส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงสมุดโทรศัพท์ส านักงานฯ x

1293 ทป 4 สม 0007/ 127 2-มี.ค.-60 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม x

1294
ทป 4 สม 0007/  ว 128 2-มี.ค.-60 ขอเชิญประชุม x

1295
ทป 4 สม 0007/  ว 129 2-มี.ค.-60 ขอเชิญประชุม X

1296
ทป 4 สม 0007/ 130 2-มี.ค.-60

ขอส่งบทความ เร่ือง “การไต่สวนระดับชาติกับการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชน”

X

1297 ทป 4 สม 0007/ 131 2-มี.ค.-60 ขอเชิญประชุม X

1298 ทป 4 สม 0007/ 132 2-มี.ค.-60 ขอเชิญประชุม X

1299 ทป 4 สม 0007/ 133 2-มี.ค.-60 ขอส่งชื่อผู้แทนส านักฯ x

1300 ทป 4 สม 0007/ 134 2-มี.ค.-60 ขอเชิญประชุม x

1301
ทป 4 สม 0007/ 135 3-มี.ค.-60

ขอส่งชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8

x

1302 ทป 4 สม 0007/ 136 3-มี.ค.-60 การด าเนินคดีปกครอง กรณี นายจรัล พากเพียร X

1303
ทป 4 สม 0007/ 137 3-มี.ค.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

1304
ทป 4 สม 0007/ 138 3-มี.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

X

1305
ทป 4 สม 0007/ 139 3-มี.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้อ านวยการส านักฯ

X

ส านัก/หน่วย:.......
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1306
ทป 4 สม 0007/ 140 3-มี.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ

X

1307
ทป 4 สม 0007/ 141 3-มี.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฯ

X

1308
ทป 4 สม 0007/ 142 3-มี.ค.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

x

1309

ทป 4 สม 0007/ 143 3-มี.ค.-60

ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ วา่
ด้วยหลักเกณฑ์และวธิจีา่ยค่าเบี้ยเล้ียงและค่าเดินทาง
ของพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวฒิุ 
และพนักงานเจา้หน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

x

1310 ทป 4 สม 0007/ 144 6-มี.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

1311 ทป 4 สม 0007/ 145 7-มี.ค.-60 ขออนุญาตศึกษาดูงานต่างประเทศ X

1312
ทป 4 สม 0007/  ว 146 7-มี.ค.-60 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

1313 ทป 4 สม 0007/ 147 7-มี.ค.-60 การด าเนินคดีปกครอง กรณีนายประภากร วรวรรณ X

1314
ทป 4 สม 0007/ 148 7-มี.ค.-60

แจง้รายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
“พระราชบัญญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560”

x

1315
ทป 4 สม 0007/ 149 7-มี.ค.-60

แจง้รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาวชิาการฯ ประจ าเดือน
มีนาคม 2560

x

1316
ทป 4 สม 0007/ 150 8-มี.ค.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมส านัก
กฎหมายและคดี

X

1317 ทป 4 สม 0007/ 151 8-มี.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน X

1318 ทป 4 สม 0007/ 152 8-มี.ค.-60 ตรวจร่างสัญญา X

1319
ทป 4 สม 0007/ 153 8-มี.ค.-60

ขอส่งชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติตน
ชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตประจ าปี 2560

X

1320 ทป 4 สม 0007/ .... 8-มี.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน x

1321
ทป 4 สม 0007/ 155 8-มี.ค.-60

อนุมัติหลักการในการจา้งพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯเพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

x

1322 ทป 4 สม 0007/ 156 …. มี.ค. 60 ขออนุมัติค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมฯ x

1323
ทป 4 สม 0007/ 157 9-มี.ค.-60

ขอข้อมูลส าหรับจดัท าความเห็นและข้อเสนอแนะในการ
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประธาน กสม.

X

1324
ทป 4 สม 0007/ 158 10-มี.ค.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม
คณะท างานฯ

X

1325
ทป 4 สม 0007/ 159 10-มี.ค.-60

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจติแห่งชาติ คร้ังที่ 
1/2560

X

1326 ทป 4 สม 0007/ 160 13-มี.ค.-60 ขอส่งรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1327
ทป 4 สม 0007/ 161 14-มี.ค.-60

ขอส่งข้อมูลการจดัท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

x

1328 ทป 4 สม 0007/ 162 14-มี.ค.-60 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม x

1329
ทป 4 สม 0007/ 163 14-มี.ค.-60

ขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการจา้งพิมพ์แนบท้าย
ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯเพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

x

1330 ทป 4 สม 0007/ 164 15-มี.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1331 ทป 4 สม 0007/ 165 15-มี.ค.-60 แจง้รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาวชิาการฯ X

ส านัก/หน่วย:.......
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1332
ทป 4 สม 0007/ 166 15-มี.ค.-60

ตอบข้อหารือหรือกรณีการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการด้านสิทธใินกระบวนการยุติธรรม

X

1333 ทป 4 สม 0007/ 167 15-มี.ค.-60 ขอเบิกอนุมัติเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางฯ x

1334
ทป 4 สม 0007/ 168 17-มี.ค.-60

ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ทรงคุณวฒิุ

x

1335
ทป 4 สม 0007/ 169 17-มี.ค.-60

บันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อ “ร่างพระราชบัญญติัแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

X

1336 ทป 4 สม 0007/ 170 17-มี.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม X

1337
ทป 4 สม 0007/ 171 17-มี.ค.-60

ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการรับรอง
องค์การเอกชนด้านสิทธมินุษยชน

X

1338 ทป 4 สม 0007/ 172 20-มี.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

1339
ทป 4 สม 0007/ 173 20-มี.ค.-60

ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา “สิทธิ
ประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข.”

x

1340 ทป 4 สม 0007/ 174 20-มี.ค.-60 ขอส่งแบบประเมินบุคคล ( แบบ ว.2 ) x

1341 ทป 4 สม 0007/ 175 21-มี.ค.-60 การด าเนินคดีปกครอง นายประภากร วรวรรณ ณ อยุธยา x

1342
ทป 4 สม 0007/ 176 21-มี.ค.-60

ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญติั
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ

X

1343 ทป 4 สม 0007/ 177 21-มี.ค.-60 ขอส่งรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1344

ทป 4 สม 0007/ 178 21-มี.ค.-60

ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิจา่ยค่าเบี้ยเล้ียงและค่าเดินทางของ
พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวฒิุและ
พนักงานเจา้หน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

X

1345
ทป 4 สม 0007/ 179 21-มี.ค.-60

ประชุมคณะท างานศึกษาแนวทางการปฏิรูปการ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสู่ความเป็นผู้น าอาเซียน

X

1346 ทป 4 สม 0007/ 180 22-มี.ค.-60 ตรวจร่างสัญญา x

1347 ทป 4 สม 0007/ 181 22-มี.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1348 ทป 4 สม 0007/ 182 22-มี.ค.-60 ขอส่งแบบแจง้การใช้สิทธเิบิกเงินสวสัดิการ x

1349 ทป 4 สม 0007/ 183 22-มี.ค.-60 จดัท าประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ X

1350 ทป 4 สม 0007/ 184 22-มี.ค.-60 ขอขยายระยะเวลาท าชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม X

1351 ทป 4 สม 0007/ 186 23-มี.ค.-60 ขอส่งแบบประเมินบุคคล ( แบบ ว.2 ) X

1352

ทป 4 สม 0007/ 187 23-มี.ค.-60

ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิจีา่ยค่าเบี้ยเล้ียงและค่าเดินทางของ
พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวฒิุ และ
พนักงานเจา้หน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

X

1353
ทป 4 สม 0007/ 188 23-มี.ค.-60

การด าเนินคดีปกครอง กรณีนายประมุท สูตะบุตร ยื่น
ฟูองคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ

X

1354
ทป 4 สม 0007/ 189 24-มี.ค.-60

การด าเนินคดีปกครอง กรณีนายประภากร วรวรรณ ณ 
อยุธยา ยื่นฟูองส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ กับพวกรวม 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง

X

1355
ทป 4 สม 0007/ 190 24-มี.ค.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม
คณะท างานฯ

x

1356
ทป 4 สม 0007/ 191 24-มี.ค.-60

การเข้าร่วมแสดงความเห็นกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x

1357
ทป 4 สม 0007/ 192 27-มี.ค.-60

ขอส่งแบบ บร. 1 และ บร. 2 ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

x

1358
ทป 4 สม 0007/ 193 27.มี.ค.60

ขอส่งแบบ บร. 1 ของพนักงานราชการส านักกฎหมาย
และคดี

X
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1359 ทป 4 สม 0007/ 194 27-มี.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1360
ทป 4 สม 0007/ 195 27-มี.ค.-60

ขอเสนอร่างรายงานผลการตรวจสิบฯ เข้าวาระการปรุชุม
 กสม. ด้านการคุ้มครอง

X

1361
ทป 4 สม 0007/ 196 27-มี.ค.-60

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ช่วยเหลือประชาชน

x

1362 ทป 4 สม 0007/ 197 28-มี.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทาง x

1363
ทป 4 สม 0007/ 198 28-มี.ค.-60

แนวปฏิบัติเพื่อรองรับภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติตามที่บัญญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560

X

1364
ทป 4 สม 0007/ 199 28-มี.ค.-60

ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ
ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุ

X

1365 ทป 4 สม 0007/ 200 28-มี.ค.-60 ขอเบิกอนุมัติ เบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางฯ X

1366
ทป 4 สม 0007/ 201 29-มี.ค.-60

ขอขยายระยะเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงค าขอแก้ไขเพิ่มเติม
ค าฟูอง กรณี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกลด์ ซีบร้า เทร็ดด้ิง

X

1367 ทป 4 สม 0007/ 202 29-มี.ค.-60 ขอส่งบัญชีรายละเอียดการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ x

1368 ทป 4 สม 0007/ 203 29-มี.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1369
ทป 4 สม 0007/ 204 29-มี.ค.-60

ตรวจร่างสัญญาจา้งพิมพ์จดหมายข่าวมุมมองสิทธิฉ์บับ
รายเดือน

x

1370 ทป 4 สม 0007/ 206 30-มี.ค.-60 ใบเบิกสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1371 ทป 4 สม 0007/ 207 30-มี.ค.-60
ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม
คณะท างาน

X

1372
ทป 4 สม 0007/ 208 30-มี.ค.-60

แนวปฏิบัติเพื่อรองรับภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติตามที่บัญญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560

X

1373 ทป 4 สม 0007/ 209 30-มี.ค.-60 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ X

1374 ทป 4 สม 0007/ 210 30-มี.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

1375 ทป 4 สม 0007/ 211 30-มี.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

1376
ทป 4 สม 0007/ 212 31-มี.ค.-60

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

x

1377
ทป 4 สม 0007/ 213 3-เม.ย.-60

ตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวฒิุ 
และขอเอกสารเพิ่ม

X

1378 ทป 4 สม 0007/ 214 3-เม.ย.-60 ขอส่งใช้เงินยืม X

1379 ทป 4 สม 0007/ 215 3-เม.ย.-60 ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) X

1380 ทป 4 สม 0007/ 216 3-เม.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1381 ทป 4 สม 0007/ 217 3-เม.ย.-60 ขออนุญาตเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ x

1382 ทป 4 สม 0007/ 218 3-เม.ย.-60 ขอส าเนาค าพิพากษา X

1383 ทป 4 สม 0007/ 219 3-เม.ย.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

1384 ทป 4 สม 0007/ 220 3-เม.ย.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

1385
ทป 4 สม 0007/ 221 3-เม.ย.-60

ขอส่งเล่มผลงานของข้าราชการเพื่อเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเล่ือนระดับ

X

1386
ทป 4 สม 0007/ 222 3-เม.ย.-60

การด าเนินคดีเพื่อเรียกคืนเงินค่าลงทะเบียนอบรม
หลักสูตรกฎหมายปกครองและวธิพีิจารณาคดีปกครอง

x

1387 ทป 4 สม 0007/ 223 4-เม.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

1388 ทป 4 สม 0007/ 224 4-เม.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1389 ทป 4 สม 0007/ 225 4-เม.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 59 จาก 321
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1390
ทป 4 สม 0007/ 226 4-เม.ย.-60

ตอบข้อหารือเร่ืองการเบิกจา่ยเงินค่าจา้งพนักงานขับ
รถยนต์ประจ าต าแหน่ง กสม.

X

1391 ทป 4 สม 0007/ 227 4-เม.ย.-60 สรุปวนัลาของพนักงานราชการ X

1392
ทป 4 สม 0007/ 228 4-เม.ย.-60

ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตจดเทียนจดัต้ังสมาคม
พิทักษ์สิทธด้ิานกฎหมายและพลเมือง

X

1393 ทป 4 สม 0007/ 229 4-เม.ย.-60 ขอส่งชื่อผู้แทนส านักฯ x

1394
ทป 4 สม 0007/ 230 5-เม.ย.-60

ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560

x

1395
ทป 4 สม 0007/ 231 5-เม.ย.-60

แบบตอบรับผู้เข้าร่วมการประชุมน าเสนอร่างแผนกล
ยุทธด้์านธรุกิจและสิทธมินุษยชนของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562

x

1396
ทป 4 สม 0007/ 232 5-เม.ย.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการฏิบัติราชการส าหรับการได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

X

1397
ทป 4 สม 0007/ 233 5-เม.ย.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

1398
ทป 4 สม 0007/ 234 5-เม.ย.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของผู้อ านวยการส านักฯ

X

1399
ทป 4 สม 0007/ 235 5-เม.ย.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ

X

1400
ทป 4 สม 0007/ 236 7-เม.ย.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฯ

X

1401
ทป 4 สม 0007/ 237 7-เม.ย.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

X

1402
ทป 4 สม 0007/ 238 7-เม.ย.-60

ร่างมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และหัวหน้าหน่วยงาน
ธรุการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ....

x

1403 ทป 4 สม 0007/ 239 10-เม.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1404
ทป 4 สม 0007/ 240 10-เม.ย.-60

การยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต

x

1405
ทป 4 สม 0007/ 241 11-เม.ย.-60

การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของ
ข้าราชการ ประจ าปี 2560

X

1406 ทป 4 สม 0007/ 242 11-เม.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1407 ทป 4 สม 0007/ 243 12-เม.ย.-60 ขออนุมัติหลักการจดัซ้ือครุภัณฑ์ X

1408
ทป 4 สม 0007/ 244 12-เม.ย.-60

แนวปฏิบัติเพื่อรองรับภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติตามที่บัญญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560

x

1409
ทป 4 สม 0007/ 245 12-เม.ย.-60

แนวปฏิบัติเพื่อรองรับภารกิจตามหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติตามที่บัญญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560

x

1410 ทป 4 สม 0007/ 246 12-เม.ย.-60 ตรวจร่างสัญญาจา้งพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธอ์งค์กร X

1411 ทป 4 สม 0007/ 247 12-เม.ย.-60 ตรวจร่างสัญญาจา้งที่ปรึกษา X

1412

ทป 4 สม 0007/ 248 12-เม.ย.-60

แนวปฏิบัติในการจดัท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหวา่งคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติหรือ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติกับ
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ

X

1413 ทป 4 สม 0007/ 249 12-เม.ย.-60 ขอเบิกอนุมัติเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางฯ X

1414
ทป 4 สม 0007/ 250 12-เม.ย.-60

ขอเสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบฯเข้าวาระการ
ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 60 จาก 321
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1415

ทป 4 สม 0007/ 251 12-เม.ย.-60

แนวปฏิบัติในการจดัท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหวา่งคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติหรือ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติกับ
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ

x

1416
ทป 4 สม 0007/ 252 12-เม.ย.-60

ขอส่งเอกสารเพื่อการประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษของผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ

x

1417 ทป 4 สม 0007/ 253 18-เม.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1418
ทป 4 สม 0007/  ว 254 18-เม.ย.-60 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

1419 ทป 4 สม 0007/ 255 19-เม.ย.-60 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1420 ทป 4 สม 0007/ 256 19-เม.ย.-60 ขอให้ด าเนินการจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือครุภัณฑ์ X

1421
ทป 4 สม 0007/ 257 19-เม.ย.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมส านัก
กฎหมายและคดี

x

1422 ทป 4 สม 0007/ 258 19-เม.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจจา้งร่างสัญญา x

1423 ทป 4 สม 0007/ 259 19-เม.ย.-60 สัญญาการยืมเงิน x

1424
ทป 4 สม 0007/ 260 19-เม.ย.-60

ขอส่งแนวปฏิบัติฯ เพื่อเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

1425
ทป 4 สม 0007/ 261 19-เม.ย.-60

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน ค า
ร้องที่ 29/2557

X

1426
ทป 4 สม 0007/ 262 20-เม.ย.-60

กระบวนการท างานของโครงการพัฒนาระบบและ
กระบวนการติดตามเฝูาระวงักฎหมายและร่างกฎหมายที่
อาจมีผลกระทบต่อสิทธมินุษยชน

X

1427 ทป 4 สม 0007/ 263 21-เม.ย.-60 ขอส่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 1/2560 x

1428
ทป 4 สม 0007/ 264 21-เม.ย.-60

ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมหารือการด าเนินการต่อร่าง
พระราชบัญญติัปูองกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....

x

1429
ทป 4 สม 0007/ 265 21-เม.ย.-60

ขอส่งแบบ บร. 1 และ บร. 2 ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

X

1430
ทป 4 สม 0007/ 266 21-เม.ย.-60

ขอส่งแบบ บร. 1 และ บร. 2 ของพนักงานราชการ
ส านักกฎหมายและคดี

X

1431
ทป 4 สม 0007/ 267 21-เม.ย.-60

ความเห็นและข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ....

X

1432 ทป 4 สม 0007/ 269 21-เม.ย.-60 ตรวจร่างสัญญา X

1433 ทป 4 สม 0007/ 270 24-เม.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

1434 ทป 4 สม 0007/ 271 24-เม.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1435

ทป 4 สม 0007/ 268 24-เม.ย.-60

ร่างมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้วา่การตรวจเงิน
แผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธรุการของศาล
รัฐธรรมนูญและองค์การอิสระ พ.ศ. ....

x

1436

ทป 4 สม 0007/ 272 25-เม.ย.-60

ร่างค าชี้แจงข้อเท็จจริงค าให้การแก้ค าฟูองเพิ่มเติม กรณี
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกลด์ ซีบร้า เทร็ดด้ิง ยื่นฟูอง
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ต่อศาล
ปกครองกลาง

X

1437 ทป 4 สม 0007/ 273 25-เม.ย.-60 แจง้ซ่อมครุภัณฑ์ X

1438 ทป 4 สม 0007/ 274 25-เม.ย.-60 แจง้เปล่ียนหลอดไฟ X

1439 ทป 4 สม 0007/ 275 25-เม.ย.-60 ความคืบหน้าด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 61 จาก 321
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1440 ทป 4 สม 0007/ 276 25-เม.ย.-60 ขออนุมัติหลักการซ่อมครุภัณฑ์ (PRINTER BROTHER) x

1441 ทป 4 สม 0007/ 277 25-เม.ย.-60 ขอให้จดัซ้ือครุภัณฑ์ x

1442 ทป 4 สม 0007/ 278 25-เม.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1443
ทป 4 สม 0007/ 279 25-เม.ย.-60

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช านาญการ
ประจ าคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

1444 ทป 4 สม 0007/ 280 25-เม.ย.-60 การเบิกค่าเดินทางของพยานบุคคลที่เป็นผู้พิการ X

1445

ทป 4 สม 0007/ 281 25-เม.ย.-60

ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิจีา่ยค่าเบี้ยเล้ียงและค่าเดินทางของ
พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวฒิุ และ
พนักงานเจา้หน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

X

1446
ทป 4 สม 0007/ 282 26-เม.ย.-60

บันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อ “ร่างพระราชบัญญติัแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

X

1447
ทป 4 สม 0007/ 283 26-เม.ย.-60

การด าเนินคดีปกครอง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกลด์ ซีบ
ร้า เทร็ดด้ิง ยื่นฟูองส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ต่อศาลปกครองกลาง

X

1448 ทป 4 สม 0007/ 284 27-เม.ย.-60 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแฟูมส านวนค าร้องฯ X

1449
ทป 4 สม 0007/ 285 28-เม.ย.-60

รายงานผลตรวจสอบผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

x

1450 ทป 4 สม 0007/ 286 28-เม.ย.-60 แจง้รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาวชิาการฯ คร้ังที่ 7/2560 x

1451
ทป 4 สม 0007/ 287 28-เม.ย.-60

การเสนอชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกหลักสูตรการ
ปูองกันราชอาณาจกัร ประจ าปีการศึกษา 2560-2561

x

1452

ทป 4 สม 0007/ 288 28-เม.ย.-60

ขอส่งระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่
ด้วยหลักเกณฑ์และวธิจีา่ยค่าเบี้ยเล้ียงและค่าเดินทาง
ของพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวฒิุ 
และพนักงานเจา้หน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลง
เวบ็ไซต์ของพนักงาน กสม.

X

1453
ทป 4 สม 0007/ 289 28-เม.ย.-60

ร่างพระราชบัญญติัปูองกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....

X

1454
ทป 4 สม 0007/ 290 28-เม.ย.-60

ขอส่งเล่มผลงานของข้าราชการเพื่อเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเล่ือนระดับ

X

1455 ทป 4 สม 0007/ 291 28-เม.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1456 ทป 4 สม 0007/ 292 28-เม.ย.-60 ขอส่งใช้เงินยืม x

1457
ทป 4 สม 0007/ 293 28-เม.ย.-60

ขอส่งความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง

X

1458
ทป 4 สม 0007/ 294 28-เม.ย.-60

ขอเสนอบันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อกฎหมายและ
โครงการสัมมนาวชิาการ บรรจเุข้าวาระการประชุมกสม.
 ด้านบริหาร

X

1459 ทป 4 สม 0007/ 295 1-พ.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางฯ X

1460

ทป 4 สม 0007/ 296 1-พ.ค.-60

ร่างมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้วา่การตรวจเงิน
แผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธรุการของศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ....

X

1461 ทป 4 สม 0007/ 297 2-พ.ค.-60 การเบิกค่าเดินทางของพยานบุคคลที่เป็นผู้พิการ x

1462 ทป 4 สม 0007/ 298 2-พ.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

1463 ทป 4 สม 0007/ 299 3-พ.ค.-60 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล x

1464
ทป 4 สม 0007/ 300 3-พ.ค.-60

ตอบข้อหารือกรณียกเลิกสัญญาเช่ารถยนต์ประจ า
ต าแหน่งกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 62 จาก 321
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1465
ทป 4 สม 0007/ 301 3-พ.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของผู้อ านวยการส านักฯ

X

1466 ทป 4 สม 0007/ 302 3-พ.ค.-60 3-พ.ค.-60 X

1467
ทป 4 สม 0007/ 303 3-พ.ค.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

X

1468
ทป 4 สม 0007/ 304 3-พ.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฯ

x

1469 ทป 4 สม 0007/ 305 3-พ.ค.-60 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

x

1470
ทป 4 สม 0007/ 306 3-พ.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ

x

1471 ทป 4 สม 0007/ 307 3-พ.ค.-60 ขออนุญาตศึกษาดูงานต่างจงัหวดั คร้ังที่ 2 X

1472 ทป 4 สม 0007/ 308 3-พ.ค.-60 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) X

1473 ทป 4 สม 0007/ 309 3-พ.ค.-60 ขอส่งรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1474
ทป 4 สม 0007/ 310 3-พ.ค.-60

ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

x

1475 ทป 4 สม 0007/ 311 3-พ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1476 ทป 4 สม 0007/ 312 4-พ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1477
ทป 4 สม 0007/ 313 5-พ.ค.-60

ขอเสนอโครงการสัมมนาวชิาการ บรรจเุข้าระเบียบวาระ
การประชุม กสม. ด้านบริหาร

X

1478 ทป 4 สม 0007/ 314 8-พ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1479 ทป 4 สม 0007/ 315 8-พ.ค.-60 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1480
ทป 4 สม 0007/  ว 316 8-พ.ค.-60 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี x

1481
ทป 4 สม 0007/ 317 8-พ.ค.-60

ขออนุมติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมส านัก
กฎหมายและคดี

x

1482 ทป 4 สม 0007/ 318 8-พ.ค.-60 สัญญาการยืม x

1483 ทป 4 สม 0007/ 320 11-พ.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

1484 ทป 4 สม 0007/ 321 11-พ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1485 ทป 4 สม 0007/ 322 11-พ.ค.-60 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน X

1486

ทป 4 สม 0007/ 323 15-พ.ค.-60

ขอพระราชทานกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็น
ประธานและประทับฟังการสัมมนาทางวชิาการ เร่ือง 
“ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความ
เป็นพลเมืองของรัฐไทย”

X

1487
ทป 4 สม 0007/ 324 15-พ.ค.-60

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญติัการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ....

x

1488 ทป 4 สม 0007/ 325 16-พ.ค.-60 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล x

1489
ทป 4 สม 0007/ 326 15-พ.ค.-60

รายชื่อผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรการวาดภาพสวย
และสร้างสรรค์ด้วยศิลปะ (Infographic)

x

1490
ทป 4 สม 0007/ 327 16-พ.ค.-60

แจง้รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม Regional Conference
 on Business and Human Rights : Moving ahead 
with

X

1491 ทป 4 สม 0007/ 328 16-พ.ค.-60 ขออนุมัติโครงการสัมมนาวชิาการฯ และงบประมาณ X

1492
ทป 4 สม 0007/ 329 17-พ.ค.-60

ขอความอนุเคราะห์ขอเอกสารเพื่อแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการเฉพาะกิจ

X

1493 ทป 4 สม 0007/ 330 18-พ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 63 จาก 321
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1494 ทป 4 สม 0007/ 331 19-พ.ค.-60 ขอส่งประวติัผู้เข้ารับการอบรมฯ X

1495 ทป 4 สม 0007/ 332 19-พ.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม X

1496
ทป 4 สม 0007/ 333 19-พ.ค.-60

ร่างมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้วา่การตรวจเงิน
แผ่นดิน

x

1497
ทป 4 สม 0007/ 334 19-พ.ค.-60

ส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการจดัท าค าขอรับการจดัสรร
ทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)

x

1498 ทป 4 สม 0007/ 335 22-พ.ค.-60 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล x

1499 ทป 4 สม 0007/ 336 22-พ.ค.-60 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1500
ทป 4 สม 0007/ 337 22-พ.ค.-60

แจง้รายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์ และหลักสูตรการ
ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธภิาพ

X

1501 ทป 4 สม 0007/ 338 22-พ.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

1502 ทป 4 สม 0007/ 339 22-พ.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ x

1503 ทป 4 สม 0007/ 340 22-พ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1504 ทป 4 สม 0007/ 341 22-พ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1505
ทป 4 สม 0007/ 342 22-พ.ค.-60

แจง้รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายสิทธมินุษยชน
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์

X

1506
ทป 4 สม 0007/ 343 23-พ.ค.-60

ขอเอกสารประกอบการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

X

1507
ทป 4 สม 0007/ 344 23-พ.ค.-60

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด

X

1508
ทป 4 สม 0007/ 345 23-พ.ค.-60

ร่างมาตรการการด าเนินงานตามประกาศเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการฯ

x

1509 ทป 4 สม 0007/ 346 23-พ.ค.-60 ขอส่งผลการด าเนินงานของส านักกฎหมายและคดี x

1510
ทป 4 สม 0007/ 347 23-พ.ค.-60

ขอส่งหนังสือตอบของหน่วยงานเพื่อพิจารณาด าเนินการ 
(กรณีค าร้องที่ 338/2558)

x

1511
ทป 4 สม 0007/ 348 24-พ.ค.-60

การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหา
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

X

1512 ทป 4 สม 0007/ 349 24-พ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1513 ทป 4 สม 0007/ 350 24-พ.ค.-60 เชิญเป็นองค์กรร่วมจดั X

1514
ทป 4 สม 0007/ 351 24-พ.ค.-60

ขอส่งแบบ บร.๑ ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย
และคดี

X

1515
ทป 4 สม 0007/ 352 24-พ.ค.-60

ขอส่งแบบ บร.๑ และบร.๒ ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

x

1516
ทป 4 สม 0007/ 353 24-พ.ค.-60

แจง้มติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร คร้ังที่ 12/2560 เมื่อ
วนัที่ 2 พฤษภาคม 2560

x

1517 ทป 4 สม 0007/ 354 24-พ.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางฯ x

1518 ทป 4 สม 0007/ 355 24-พ.ค.-60 ขอส่งแบบตอบรับวทิยากร X

1519
ทป 4 สม 0007/ 356 24-พ.ค.-60

ส่งใบส าคัญคดีถึงที่สุด กรณีนายเฉลิมชัย สิงห์เมืองไชย 
ฟูองเจา้หน้าที่ส านักงาน กสม. ต่อศาลอาญา

X

1520
ทป 4 สม 0007/ 357 25-พ.ค.-60

ขอส่งความเห็นทางกฎหมายเบื้องต้นเพื่อด าเนินการตาม
มติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร

X

1521
ทป 4 สม 0007/ 358 25-พ.ค.-60

ร่างมาตรการการด าเนินงานตามประกาศเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงานฯ (เพิ่มเติม)

x

1522 ทป 4 สม 0007/ 360 26-พ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x
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1523
ทป 4 สม 0007/ 361 29-พ.ค.-60

ตอบข้อหารือค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว

X

1524 ทป 4 สม 0007/ 359 26-พ.ค.-60 ตรวจร่างสัญญา X

1525 ทป 4 สม 0007/ 362 31-พ.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

1526 ทป 4 สม 0007/ 363 1-มิ.ย.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ X

1527 ทป 4 สม 0007/ 364 1-มิ.ย.-60 ตอบข้อหารือการยกเลิกสัญญาจา้งนายวสันต์ ทองสุข x

1528
ทป 4 สม 0007/ 365 1-มิ.ย.-60

ตรวจร่างสัญญาจา้งด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน

x

1529 ทป 4 สม ๐๐๐๗/ 366 1-มิ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1530 ทป 4 สม ๐๐๐๑/ 367 1-มิ.ย.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ X

1531 ทป 4 สม 0007/ 368 1-มิ.ย.-60 ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน X

1532
ทป 4 สม 0007/ 369 2-มิ.ย.-60

รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2560

X

1533
ทป 4 สม 0007/ 370 6-มิ.ย.-60

ขอส่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ราชการทั่วไป

X

1534 ทป 4 สม 0007/ 371 6-มิ.ย.-60 เบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร x

1535
ทป 4 สม 0007/ 372 6-มิ.ย.-60

ขออนุญาตศึกษาดูงานกรุงเทพมหานครฯ หรือปริมณฑล
 คร้ังที่ 3

x

1536
ทป 4 สม 0007/ 373 6-มิ.ย.-60

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ขอปรับเพิ่มค่าจา้งรักษาความปลอดภัย

x

1537
ทป 4 สม 0007/ 374 6-มิ.ย.-60

ขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการสัมมนาวชิาการฯ และขอ
จดัสรรงบประมาณ

X

1538
ทป 4 สม 0007/ 375 7-มิ.ย.-60

ขอส่งแบบเสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

X

1539
ทป 4 สม 0007/ 376 7-มิ.ย.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

X

1540
ทป 4 สม 0007/ 377 7-มิ.ย.-60

ขอส่งแบบเสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนพิเศษของ(ผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ)

X

1541
ทป 4 สม 0007/ 378 7-มิ.ย.-60

ขอส่งแบบเสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนพิเศษของ(ผู้อ านวยการส านักฯ)

X

1542
ทป 4 สม 0007/ 379 7-มิ.ย.-60

ขอส่งแบบเสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

X

1543 ทป 4 สม 0007/ 380 7-มิ.ย.-60 ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ x

1544
ทป 4 สม 0007/ 381 7-มิ.ย.-60

ตอบข้อหารือการด าเนินการแปลและจดัท าเอกสาร 
Handbook For NHRC:SECR

x

1545
ทป 4 สม 0007/ 382 7-มิ.ย.-60

ขอจดัการประชุมและขออนุมัติค่าใช้จา่ยการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ รหัสกิจกรรม 60T4-40100

x

1546 ทป 4 สม 0007/ 383 7-มิ.ย.-60 สัญญาการยืมเงิน X

1547 ทป 4 สม 0007/ 384 7-มิ.ย.-60 ขอส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม X

1548
ทป 4 สม 0007/  385 8-มิ.ย.-60

บันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อร่างพระราชบัญญติัการ
บริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 
พ.ศ.

X

1549 ทป 4 สม 0007/  386 8-มิ.ย.-60 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม x

1550 ทป 4 สม 0007/ 387 8-มิ.ย.-60 การจดัประชุมผู้บริหารส านักงาน กสม. x

1551 ทป 4 สม 0007/ 388 8-มิ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1552 ทป 4 สม 0007/ 389 8-มิ.ย.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X
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1553 ทป 4 สม 0007/ 390 9-มิ.ย.-60 เบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1554 ทป 4 สม 0007/   391 9-มิ.ย.-60 ขอส่งข้อมูลการจดัท า Roadmap (SDGs) X

1555
ทป 4 สม 0007/   392 9-มิ.ย.-60

ขอส่งผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ยงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560

x

1556 ทป 4 สม 0007/  393 12-มิ.ย.-60 เบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล x

1557
ทป 4 สม 0007/  ว 394 12-มิ.ย.-60 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี x

1558 ทป 4 สม 0007/  395 12-มิ.ย.-60 สัญญาการยืมเงิน X

1559
ทป 4 สม 0007/ 396 12-มิ.ย.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมส านัก
กฎหมายและคดี

X

1560
ทป 4 สม 0007/ 397 12-มิ.ย.-60

ผู้ประสงค์เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการทางวนิัย รุ่นที่ 2

X

1561 ทป 4 สม 0007/ 398 12-มิ.ย.-60
แจง้รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครอง

X

1562 ทป 4 สม 0007/ 399 12-มิ.ย.-60 โครงการอบรมการแปลงเปล่ียนความขัดแย้ง ปี 2560 x

1563

ทป 4 สม 0007/ 400 12-มิ.ย.-60

ร่างค ากราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีของประธานกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติในการสัมมนาวชิาการเร่ืองปัญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความเป็นพลเมืองของรัฐไทย

x

1564 ทป 4 สม 0007/ 401 12-มิ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1565 ทป 4 สม 0007/ 402 12-มิ.ย.-60 แจง้เปล่ียนหลอดไฟ X

1566
ทป 4 สม 0007/ 403 12-มิ.ย.-60

ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

X

1567
ทป 4 สม 0007/ 404 13-มิ.ย.-60

ตอบข้อหารือการเบิกจา่ยค่าตอบแทนผู้ช านาญการ
ประจ าคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

1568
ทป 4 สม 0007/ 405 13-มิ.ย.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม
อนุกรรมการเฉพาะกิจฯ

x

1569 ทป 4 สม 0007/ 406 13-มิ.ย.-60 สัญญาการยืมเงิน x

1570 ทป 4 สม 0007/ 407 13-มิ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1571 ทป 4 สม 0007/ 408 14-มิ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1572 ทป 4 สม 0007/ 409 14-มิ.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาฯ X

1573 ทป 4 สม 0007/ 410 15-มิ.ย.-60 ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

1574

ทป 4 สม 0007/ 411 16-มิ.ย.-60

ร่างมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้วา่การตรวจเงิน
แผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธรุการของศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ....

x

1575
ทป 4 สม 0007/ 412 16-มิ.ย.-60

การยกร่างระเบียบและประกาศตามร่างพระราชบัญญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ....

x

1576 ทป 4 สม 0007/ 413 16-มิ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1577 ทป 4 สม 0007/ 414 19-มิ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1578
ทป 4 สม 0007/ 415 21-มิ.ย.-60

รูปแบบข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางฯ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560

X

1579 ทป 4 สม 0007/ 416 21-มิ.ย.-60 ขอส่งใช้เงินยืม X

1580
ทป 4 สม 0007/ 417 21-มิ.ย.-60

ขอส่งแบบ บร.1 และ บร.2 ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี ฯ

X
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1581
ทป 4 สม 0007/ 418 21-มิ.ย.-60

ขอส่งแบบ บร.1 ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย
และคดี

x

1582
ทป 4 สม 0007/ 419 21-มิ.ย.-60

ขอส่งข้อมูล/ส่งคืนเงินงบประมาณโครงการฯ ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

x

1583 ทป 4 สม 0007/ 420 21-มิ.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

1584
ทป 4 สม 0007/ 421 21-มิ.ย.-60

การยกร่างระเบียบและประกาศตามร่างพระราชบัญญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ พ

X

1585 ทป 4 สม 0007/ 422 21-มิ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1586 ทป 4 สม 0007/ 423 22-มิ.ย.-60 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ X

1587
ทป 4 สม 0007/ 424 23-มิ.ย.-60

ขอน าเร่ืองบรรจวุาระการประชุมคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติด้านบริหาร

X

1588
ทป 4 สม 0007/ 425 23-มิ.ย.-60

ร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชนที่
ค้างเก่า

X

1589
ทป 4 สม 0007/ 426 23-มิ.ย.-60

รูปแบบรายงานฯ กรณีที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติให้รวมการพิจารณาค าร้อง

X

1590
ทป 4 สม 0007/ 427 23-มิ.ย.-60

ขออนุมัติด าเนินโครงการจดังานสัมมนาวชิาการ เร่ือง 
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความ
เป็นพลเมืองของรัฐไทย

x

1591
ทป 4 สม 0007/ 428 23-มิ.ย.-60

ผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามค าส่ัง
ส านักงาน ที่ 75/2560

x

1592
ทป 4 สม 0007/ 429 26-มิ.ย.-60

ขอเสนอความคืบหน้าการด าเนินการจดังานสัมมนา 
บรรจเุข้าระเบียบวาระการประชุม กสม. ด้านบริหาร

x

1593
ทป 4 สม 0007/ 430 26-มิ.ย.-60

การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญติัการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2534

X

1594 ทป 4 สม 0007/ 431 26-มิ.ย.-60 เบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1595
ทป 4 สม 0007/ 432 26-มิ.ย.-60

การจดัพื้นที่จอดรถบริเวณชั้น ๓ อาคารจอดรถ B (BC) 
และบัตรจอดรถสมาชิก

X

1596
ทป 4 สม 0007/ 433 27-มิ.ย.-60

แจง้รายชื่อผู้ประสงค์เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครองรุ่นที่ ๑

x

1597 ทป 4 สม 0007/ 434 27-มิ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1598

ทป 4 สม 0007/ 435 27-มิ.ย.-60

ขอพระราชทานกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็น
ประธานและประทับฟังการสัมมนาทางวชิาการ เร่ือง 
“ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความ
เป็นพลเมืองของรัฐไทย”

X

1599 ทป 4 สม 0007/ 436 27-มิ.ย.-60 ขอส่งเล่มผลงานฉบับสมบูรณ์ของข้าราชการเพื่อเผยแพร่ X

1600 ทป 4 สม 0007/ 437 28-มิ.ย.-60 ผลงานเด่นคณะอนุกรรมการด้านสิทธทิางการเมือง X

1601
ทป 4 สม 0007/ 438 28-มิ.ย.-60

ชี้แจงยอดเงินคงเหลือต้ังแต่ร้อยละ 40 ของวงเงินยืมไป
ราชการ

X

1602
ทป 4 สม 0007/ 439 28-มิ.ย.-60

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเห็นทาง
กฎหมาย กรณี ร้องขอความเป็นธรรมวา่อนุกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่เป็นกลาง

x

1603
ทป 4 สม 0007/ 440 28-มิ.ย.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม
อนุกรรมการเฉพาะกิจฯ

x

1604 ทป 4 สม 0007/ 441 28-มิ.ย.-60 สัญญาการยืมเงิน x

1605 ทป 4 สม 0007/ 442 28-มิ.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาซ้ือขาย X

1606 ทป 4 สม 0007/ 443 ๒๘-มิ.ย.-๐๓ ขอความอนุเคราะห์ล่ามแปลภาษาฝร่ังเศส X

ส านัก/หน่วย:.......
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1607
ทป 4 สม 0007/ 444 ๒๙-มิ.ย.-๐๓

ขอส่งตารางแสดงเงินงบประมาณฯ และแหล่งราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

X

1608
ทป 4 สม 0007/ 445 ๒๙-มิ.ย.-๐๓

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจดัการเอกสารตามหมวดหมู่
และตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารของส านักงานฯ

X

1609 ทป 4 สม 0007/ 446 ๒๙-มิ.ย.-๐๓ แจง้รายชื่อพร้อมใบสมัครผู้เข้ารับฟังการบรรยาย x

1610
ทป 4 สม 0007/ 447 ๒๙-มิ.ย.-๐๓

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจติแห่งชาติ คร้ังที่ ๒/
๒๕๖๐

x

1611 ทป 4 สม 0007/ 448 ๒๙-มิ.ย.-๐๓ แจง้ผลค าพิพากษาศาลปกครองกลาง x

1612 ทป 4 สม 0007/ 449 ๒๙-มิ.ย.-๐๓ ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อจดัท าค าแก้อุทธรณ์ X

1613
ทป 4 สม 0007/ 450 ๒๙-มิ.ย.-๐๓

การเข้าร่วมพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

X

1614
ทป 4 สม 0007/ 451 ๒๙-มิ.ย.-๐๓

ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน
พร้อมแฟูมส านวนค าร้องฯ

X

1615 ทป 4 สม 0007/ 452 ๒๙-มิ.ย.-๐๓ ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ ๑๕ วา่ด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

x

1616
ทป 4 สม 0007/ 453 ๒๙-มิ.ย.-๐๓

แจง้รายชื่อผู้แทนเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมาธกิารวสิามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

x

1617 ทป 4 สม 0007/ 454 30-มิ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1618
ทป 4 สม 0007/ 460 3-ก.ค.-60

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวชิาการ เร่ือง ปัญหา
ทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความเป็น
พลเมืองของรัฐไทย

X

1619
ทป 4 สม 0007/ 461 3-ก.ค.-60

แบบตอบรับโครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

1620 ทป 4 สม 0007/ 462 3-ก.ค.-60
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชนที่ค้าง
เก่า

X

1621
ทป 4 สม 0007/ 463 3-ก.ค.-60

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวชิาการ เร่ือง ปัญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความเป็นพลเมือง
ของรัฐไทย

x

1622
ทป 4 สม 0007/ 464 3-ก.ค.-60

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวชิาการ เร่ือง ปัญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความเป็นพลเมืองของรัฐไทย

x

1623
ทป 4 สม 0007/ 465 3-ก.ค.-60

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวชิาการ เร่ือง ปัญหา
ทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความเป็น
พลเมืองของรัฐไทย

x

1624
ทป 4 สม 0007/ 466 3-ก.ค.-60

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวชิาการ เร่ือง ปัญหา
ทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความเป็น
พลเมืองของรัฐไทย

X

1625 ทป 4 สม 0007/ 468 3-ก.ค.-60 ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) X

1626 ทป 4 สม 0007/ 469 4-ก.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางฯ X

1627
ทป 4 สม 0007/ 470 4-ก.ค.-60

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเห็นทาง
กฎหมาย กรณี ร้องขอความเป็นธรรมวา่อนุกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่เป็นกลาง

X

1628 ทป 4 สม 0007/ 471 4-ก.ค.-60 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม กสม. พบส่ือมวลชน x

1629 ทป 4 สม 0007/ 472 5-ก.ค.-60 รายงานผลการพิจารณาการจดัจา้งโดยวธิพีิเศษ x

1630 ทป 4 สม 0007/ 473 5-ก.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1631
ทป 4 สม 0007/ 474 5-ก.ค.-60

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐

X
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1632 ทป 4 สม 0007/ 475 5-ก.ค.-60 รายงานผลการพิจารณาการจดัจา้งโดยวธิพีิเศษ X

1633 ทป 4 สม 0007/ 476 5-ก.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

1634 ทป 4 สม 0007/ 477 5-ก.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ X

1635
ทป 4 สม 0007/ 478 6-ก.ค.-60

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาวชิาการฯ คร้ังที่ 
8/2560

X

1636
ทป 4 สม 0007/ 479 6-ก.ค.-60

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญติั
องค์การอิสระด้านส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ พ.ศ. ....

X

1637
ทป 4 สม 0007/ 480 7-ก.ค.-60

ซักซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับงานสัมมนาวชิาการเร่ือง
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความ
เป็นพลเมืองของรัฐไทย

x

1638
ทป 4 สม 0007/ 481 7-ก.ค.-60

ซักซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับงานสัมมนาวชิาการเร่ือง
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความ
เป็นพลเมืองของรัฐไทย

x

1639
ทป 4 สม 0007/ 482 7-ก.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ(ผู้อ านวยการส านักฯ)

x

1640
ทป 4 สม 0007/ 483 7-ก.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ

X

1641
ทป 4 สม 0007/ 484 7-ก.ค.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

1642
ทป 4 สม 0007/ 485 7-ก.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฯ

X

1643
ทป 4 สม 0007/ 486 7-ก.ค.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

x

1644
ทป 4 สม 0007/  487 7-ก.ค.-60

ซักซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับงานสัมมนาวชิาการเร่ือง
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความ
เป็นพลเมืองของรัฐไทย

x

1645
ทป 4 สม 0007/  488 7-ก.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ

X

1646 ทป 4 สม 0007/ 489 7-ก.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1647
ทป 4 สม 0007/ 490 12-ก.ค.-60

บันทึกความเห็นต่อ "(ร่าง) พระราชบัญญติัอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ...." และ (ร่าง) พระราชบัญญติัสงวนและ
คุ้มครองสัตวป์ุา พ.ศ. ....

X

1648
ทป 4 สม 0007/ 491 12-ก.ค.-60

ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ

X

1649 ทป 4 สม 0007/ 492 12-ก.ค.-60 ขออนุมัติเดินทางไปราชการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี x

1650 ทป 4 สม 0007/ 493 12-ก.ค.-60 ขอให้ด าเนินการจา้ง x

1651 ทป 4 สม 0007/ 494 13-ก.ค.-60 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน x

1652 ทป 4 สม 0007/ 495 13-ก.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

1653 ทป 4 สม 0007/ 496 13-ก.ค.-60 แจง้ผลการพิจารณาค าร้องที่ ๔๔๙/๒๕๕๙ X

1654 ทป 4 สม 0007/ 497 13-ก.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลผู้รับทุนของรัฐบาล X

1655
ทป 4 สม 0007/ 498 13-ก.ค.-60

ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน
ที่ค้างเก่าเพื่อพิจารณาลงนาม

X

1656 ทป 4 สม 0007/ 499 17-ก.ค.-60 ขอส่งแฟูมส านวนค าร้องที่ 313/2558 x

1657
ทป 4 สม 0007/ 500 17-ก.ค.-60

รายงานสรุปการเข้าร่วมเสวนารับฟังความคิดเห็น เร่ือง 
ร่างพระราชบัญญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

x

ส านัก/หน่วย:.......
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การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1658 ทป 4 สม 0007/ 501 17-ก.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1659 ทป 4 สม 0007/ 502 18-ก.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม X

1660 ทป 4 สม 0007/ 503 18-ก.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม X

1661 ทป 4 สม 0007/ 504 18-ก.ค.-60
ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจา่ยเงิน(รหัสกิจกรรม 
60T4-80303)

X

1662 ทป 4 สม 0007/  505 18-ก.ค.-60 ขออนุมัติค่าใช้จา่ยเพิ่มเติม x

1663 ทป 4 สม 0007/ 506 18-ก.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ x

1664
ทป 4 สม 0007/ 507 18-ก.ค.-60

ชี้แจงยอดเงินคงเหลือต้ังแต่ร้อยละ 40 ของวงเงินยืม
ราชการ

X

1665

ทป 4 สม 0007/ 508 18-ก.ค.-60

ขออนุมัติจดัประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

X

1666

ทป 4 สม 0007/  ว 509 18-ก.ค.-60

ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

X

1667 ทป 4 สม 0007/ 510 18-ก.ค.-60 ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวฒิุ X

1668 ทป 4 สม 0007/ 511 19-ก.ค.-60 ขออนุมัติค่าใช้จา่ยเพิ่มเติม x

1669 ทป 4 สม 0007/ 512 19-ก.ค.-60 ขออนุมัติค่าใช้จา่ยเพิ่มเติม x

1670 ทป 4 สม 0007/ 513 19-ก.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

1671
ทป 4 สม 0007/  ว 514 19-ก.ค.-60 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

1672 ทป 4 สม 0007/ 515 20-ก.ค.-60 แจง้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม X

1673
ทป 4 สม 0007/ 516 20-ก.ค.-60

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการ
ด าเนินการทางวนิัย รุ่นที่ ๒

X

1674 ทป 4 สม 0007/ 517 20-ก.ค.-60 ตรวจร่างสัญญา X

1675 ทป 4 สม 0007/ 518 20-ก.ค.-60 การกล่ันกรองร่างค าชี้แจงประกอบการอุทธรณ์ x

1676
ทป 4 สม 0007/ 519 21-ก.ค.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมส านัก
กฎหมายและคดี

x

1677 ทป 4 สม 0007/ 520 21-ก.ค.-60 สัญญายืมเงิน x

1678
ทป 4 สม 0007/ 521 21-ก.ค.-60

การอุทธรณ์ค าพิพากษา กรณีนางกอบกาญจน์ ชื่นยินดี 
ฟูองคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ กับพวก รวม 
3 คน ต่อศาลปกครองกลาง

X

1679 ทป 4 สม 0007/ 522 21-ก.ค.-60 ขอส่งข้อตกลงตัวชี้วดัฯ รอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๐ X

1680
ทป 4 สม 0007/ 523 24-ก.ค.-60

การอุทธรณ์ค าพิพากษา กรณีนางกอบกาญจน์ ชื่นยินดี 
ยื่นฟูองคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ กับพวก
รวม 3 คน ต่อศาลปกครองกลาง

X

1681
ทป 4 สม 0007/ 524 25-ก.ค.-60

แบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญติั
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

X

1682
ทป 4 สม 0007/ 525 25-ก.ค.-60

ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมการน าเสนอเอกสารวชิาการ
และปัจฉิมนิเทศฯ

X

1683
ทป 4 สม 0007/ 526 25-ก.ค.-60

ขอส่งแบบ บร.๑ และ บร.๒ ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

X

1684
ทป 4 สม 0007/ 527 25-ก.ค.-60

ขอส่งแบบ บร. ๑ ของพนักงานราชการส านักกฎหมาย
และคดี

x

1685 ทป 4 สม 0007/ 528 25-ก.ค.-60 ขอพระราชทานพระมหากรุณา x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 70 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1686
ทป 4 สม 0007/ 529 27-ก.ค.-60

ขอส่งแบบตอบรับผู้เข้ารวมประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการรับรององค์การเอกชนฯ

x

1687
ทป 4 สม 0007/ 530 27-ก.ค.-60

ขอส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จดัท าแผนยุทธศาสตร์การท างานด้านเครือข่าย

X

1688
ทป 4 สม 0007/ 531 27-ก.ค.-60

แจง้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณประจ าปี

X

1689 ทป 4 สม 0007/ 532 27-ก.ค.-60 ขอขยายระยะเวลาจดัท าค าชี้แจง X

1690 ทป 4 สม 0007/ 533 31-ก.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1691
ทป 4 สม 0007/ 534 31-ก.ค.-60

การประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินความจ าเป็น

x

1692 ทป 4 สม 0007/ 535 31-ก.ค.-60 ใบเบิกสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1693
ทป 4 สม 0007/ 536 31-ก.ค.-60

ขอข้อมูลข่าวสารเพื่อจดัส่งแก่คณะกรรมการวนิิจฉัยการ
เปิดข้อมูลข่าวสาร

X

1694 ทป 4 สม 0007/ 537 1-ส.ค.-60 ส่งแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ6006) X

1695
ทป 4 สม 0007/ 538 1-ส.ค.-60

ขอเสนผลการด าเนินการจดังานสัมมนาฯบรรจเุข้า
ระเบียบวาระการประชุมกสม.ด้านบริหาร

X

1696 ทป 4 สม 0007/ 539 1-ส.ค.-60 ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ x

1697 ทป 4 สม 0007/ 540 1-ส.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางฯ x

1698 ทป 4 สม 0007/ 541 1-ส.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางฯ x

1699 ทป 4 สม 0007/ 542 1-ส.ค.-60 ส่งใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1700 ทป 4 สม 0007/ 543 2-ส.ค.-60 จดัท าประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ X

1701 ทป 4 สม 0007/ 544 2-ส.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

1702 ทป 4 สม 0007/ 545 2-ส.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1703
ทป 4 สม 0007/ 546 3-ส.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฯ

x

1704
ทป 4 สม 0007/ 547 3-ส.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ

x

1705
ทป 4 สม 0007/ 548 3-ส.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ(ผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ)

x

1706
ทป 4 สม 0007/ 549 3-ส.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ(ผู้อ านวยการส านักฯ)

X

1707
ทป 4 สม 0007/ 550 3-ส.ค.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

1708
ทป 4 สม 0007/ 551 3-ส.ค.-60

ขอเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการ

X

1709
ทป 4 สม 0007/ 552 3-ส.ค.-60

ขอเสนอเร่ืองบรรจเุป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติด้านบริหาร

x

1710 ทป 4 สม 0007/ 553 3-ส.ค.-60 ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ x

1711
ทป 4 สม 0007/ 554 3-ส.ค.-60

รายงานผลการตรวจรับผลงานการด าเนินงานโครงการ
จดังานสัมมนาวชิาการ เร่ือง ปัญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความเป็นพลเมืองของรัฐไทย

X

1712
ทป 4 สม 0007/ 555 3-ส.ค.-60

ส่งค าชี้แจงต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร (กวฉ.)

X

1713 ทป 4 สม 0007/ 556 3-ส.ค.-60 ส่งใบเบิกสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 71 จาก 321
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1714
ทป 4 สม 0007/ 557 4-ส.ค.-60

การอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง กรณีนางกอบ
การญจน์ ชื่นยินดี ฟูองคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ กับพวก รวม 3 คน ต่อศาลปกครองสูงสุด

X

1715
ทป 4 สม 0007/ 558 7-ส.ค.-60

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17

x

1716
ทป 4 สม 0007/ 559 7-ส.ค.-60

แจง้รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาวชิาการฯ ประจ าเดือน
สิงหาคม 2560

x

1717
ทป 4 สม 0007/ 560 7-ส.ค.-60

ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

x

1718
ทป 4 สม 0007/ 561 7-ส.ค.-60

ขอให้คืนเงินค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครองและวธิพีิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.
ศป. รับรอง

X

1719 ทป 4 สม 0007/ 562 7-ส.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1720 ทป 4 สม 0007/ 563 8-ส.ค.-60 เบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1721
ทป 4 สม 0007/ 564 8-ส.ค.-60

ขอส่งข้อมูลกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความ
จ าเป็น

X

1722 ทป 4 สม 0007/ 565 9-ส.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1723

ทป 4 สม 0007/  ว 566 9-ส.ค.-60

ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจง
ร่างพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อสภา
นิติบัญญติัแห่งชาติ

x

1724

ทป 4 สม 0007/ 567 9-ส.ค.-60

ขออนุมัติจดัประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการ
ชี้แจงร่างพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อสภา
นิติบัญญติัแห่งชาติ

x

1725
ทป 4 สม 0007/ 568 10-ส.ค.-60

การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 219 วรรคสอง

X

1726 ทป 4 สม 0007/ 569 10-ส.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

1727 ทป 4 สม 0007/ 570 10-ส.ค.-60 ขอส่งเล่มผลงานฉบับสมบูรณ์ของข้าราชการเพื่อเผยแพร่ X

1728

ทป 4 สม 0007/ 571 10-ส.ค.-60

รายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธกิารวสิามัญฯสภานิติบัญญติั
แห่งชาติ

X

1729 ทป 4 สม 0007/ 572 10-ส.ค.-60 ขอส่งแฟูมส านวนรายงานผลการพิจารณา ที่ 1058/2558 X

1730 ทป 4 สม 0007/ 573 11-ส.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1731 ทป 4 สม 0007/ 574 11-ส.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1732 ทป 4 สม 0007/ 575 11-ส.ค.-60 ตรวจร่างสัญญาจา้งที่ปรึกษา x

1733 ทป 4 สม 0007/ 576 15-ส.ค.-60 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม x

1734
ทป 4 สม 0007/ 577 15-ส.ค.-60

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แนว
ปฏิบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญติัสุขภาพแห่งชาติ
 พ.ศ. 2550

X

1735 ทป 4 สม 0007/ 578 15-ส.ค.-60 เบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1736 ทป 4 สม 0007/ 579 15-ส.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม X

1737 ทป 4 สม 0007/ 580 15-ส.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1738 ทป 4 สม 0007/ 581 15-ส.ค.-60 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 72 จาก 321
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1739 ทป 4 สม 0007/ 582 16-ส.ค.-60 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ X

1740 ทป 4 สม 0007/ 583 16-ส.ค.-60 จา้งเอกชนด าเนินงาน X

1741 ทป 4 สม 0007/ 584 16-ส.ค.-60
ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

X

1742 ทป 4 สม 0007/ 585 16-ส.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1743 ทป 4 สม 0007/ 586 17-ส.ค.-60 ขออนุมัติเงินค่าธรรมเนียมศาลแพ่ง x

1744
ทป 4 สม 0007/ 587 17-ส.ค.-60

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความ
จ าเป็น คร้ังที่ 8/2560

x

1745
ทป 4 สม 0007/ 588 17-ส.ค.-60

ขออนุมัติหลักการเพื่อด าเนินการจดัจา้งพิมพ์หนังสือ
ประมวลบันทึกความเห็นทางกฎหมายของส านัก
กฎหมายและคดี

x

1746
ทป 4 สม 0007/  ว 589 17-ส.ค.-60 ขอเชิญประชุมหารือฯ X

1747 ทป 4 สม 0007/ 590 21-ส.ค.-60 ส่งเงินค่าธรรมเนียมและส่งเอกสารเพิ่มเติม X

1748
ทป 4 สม 0007/ 591 21-ส.ค.-60

ร่างพระราชบัญญติัหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่
..) พ.ศ. ....

X

1749
ทป 4 สม 0007/ 592 21-ส.ค.-60

งาน "วนัต่อต้านคอร์รัปชัน 2560" ภายใต้แนวคิด 
"รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชั่นเก่า?

X

1750 ทป 4 สม 0007/ 593 21-ส.ค.-60 เบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล x

1751 ทป 4 สม 0007/ 594 21-ส.ค.-60 ขออนุมัติค่าธรรมเนียมศาลแพ่ง x

1752 ทป 4 สม 0007/ 595 22-ส.ค.-60 ส่งเงินค่าธรรมเนียม x

1753
ทป 4 สม 0007/ 596 22-ส.ค.-60

ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมเวที กสม. พบประชาชน ภาค
ตะวนัตก

X

1754 ทป 4 สม 0007/ 597 22-ส.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งฯ X

1755 ทป 4 สม 0007/ 598 23-ส.ค.-60 ส่งเงินค่าธรรมเนียมและเอกสารเพิ่มเติม X

1756
ทป 4 สม 0007/ 599 23-ส.ค.-60

ขอเสนอเร่ืองบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

1757 ทป 4 สม 0007/ 600 23-ส.ค.-60 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม x

1758 ทป 4 สม 0007/ 601 23-ส.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

1759 ทป 4 สม 0007/ 602 23-ส.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1760 ทป 4 สม 0007/ 603 24-ส.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1761
ทป 4 สม 0007/ 604 25-ส.ค.-60

ขออนุมัติจดัประชุมหารือเพื่อพิจารณาจดัท าความเห็นต่อ
ร่างพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

X

1762
ทป 4 สม 0007/ 605 25-ส.ค.-60

ขอเชิญประชุมหารือเพื่อพิจารณาจดัท าความเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

x

1763
ทป 4 สม 0007/ 606 25-ส.ค.-60

ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

x

1764
ทป 4 สม 0007/ 607 25-ส.ค.-60

ขอส่งแบบ บร.1 และ บร.2 ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

x

1765
ทป 4 สม 0007/ 608 25-ส.ค.-60

ขอส่งแบบ บร.1 ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย
และคดี

X

1766 ทป 4 สม 0007/ 609 25-ส.ค.-60 ขออนุมัติหลักการจดัจา้งท าตรายาง X

1767
ทป 4 สม 0007/ 610 25-ส.ค.-60

แจง้รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจดัการความรู้ภายในองค์กร

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 73 จาก 321
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1768 ทป 4 สม 0007/  611 28-ส.ค.-60 ขออนุมัติหลักการซ่อมครุภัณฑ์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์) X

1769
ทป 4 สม 0007/ 612 29-ส.ค.-60

แบบตอบรับเข้าร่วมงานเปิดศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน ส านักงาน กสม. และงานสัมมนาวชิาการ เร่ือง
 "ห้องสมุดเฉพาะกับการบริการสารสนเทศ”

x

1770
ทป 4 สม 0007/ 613 29-ส.ค.-60

ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

x

1771 ทป 4 สม 0007/ 614 29-ส.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

1772 ทป 4 สม 0007/ 615 29-ส.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

1773 ทป 4 สม 0007/ 616 29-ส.ค.-60 ขอเบิกจา่ยค่าใช้จา่ยเพิ่มเติม X

1774 ทป 4 สม 0007/ 617 29-ส.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1775
ทป 4 สม 0007/ 618 30-ส.ค.-60

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจดัท าร่าง
ระเบียบหรือประกาศตามร่างพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญ

X

1776
ทป 4 สม 0007/ 619 30-ส.ค.-60

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจดัท าร่าง
ระเบียบหรือประกาศตามร่างพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญ

X

1777
ทป 4 สม 0007/ 620 30-ส.ค.-60

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจดัท าร่าง
ระเบียบหรือประกาศตามร่างพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญ

X

1778
ทป 4 สม 0007/ 621 30-ส.ค.-60

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจดัท าร่าง
ระเบียบหรือประกาศตามร่างพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ....”

x

1779
ทป 4 สม 0007/ 622 30-ส.ค.-60

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจดัท าร่าง
ระเบียบหรือประกาศตามร่างพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ....”

x

1780
ทป 4 สม 0007/ 623 30-ส.ค.-60

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2560

x

1781 ทป 4 สม 0007/ 624 30-ส.ค.-60 แจง้เปล่ียนหลอดไฟ X

1782

ทป 4 สม 0007/ 625 31-ส.ค.-60

ขออนุมัติโครงการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจดัท า
ร่างระเบียบหรือประกาศตามร่างพระราชบัญญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ....”

X

1783 ทป 4 สม 0007/ 626 31-ส.ค.-60 เชิญวทิยากรบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ X

1784

ทป 4 สม 0007/  ว 627 31-ส.ค.-60

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจดัท าร่าง
ระเบียบหรือประกาศตามร่างพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ....”

x

1785 ทป 4 สม 0007/ 628 31-ส.ค.-60 แจง้ความประสงค์การถือบัตรเครดิตราชการ x

1786 ทป 4 สม 0007/ 629 31-ส.ค.-60 แบบสอบถามการประเมินความเส่ียงการปฏิบัติงาน X

1787 ทป 4 สม 0007/ 630 31-ส.ค.-60 ขอชี้แจงเพิ่มเติม เร่ืองการเบิกจา่ยค่าใช้จา่ยเพิ่มเติม X

1788 ทป 4 สม 0007/ 631 31-ส.ค.-60 ขออนุมัติหลักการซ่อมครุภัณฑ์ (ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น) X

1789 ทป 4 สม 0007/ 632 1-ก.ย.-60 ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน X

1790 ทป 4 สม 0007/ 633 1-ก.ย.-60 ขอให้ด าเนินการจา้ง รหัสกิจกรรม 60M2-81201 x

1791
ทป 4 สม 0007/  ว 635 4-ก.ย.-60

ขอเชิญประชุมติดตามประเมินผลโครงการติดตามความ
เคล่ือนไหวของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธมินุษยชน

x

1792
ทป 4 สม 0007/ 636 4-ก.ย.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมเพื่อ
ติดตามประเมินผลโครงการติดตามความเคล่ือนไหวของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธมินุษยชน

x

1793 ทป 4 สม 0007/ 637 4-ก.ย.-60 สัญญาการยืมเงิน X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 74 จาก 321
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1794 ทป 4 สม 0007/ 638 4-ก.ย.-60 เบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1795 ทป 4 สม 0007/ 639 4-ก.ย.-60 เบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1796 ทป 4 สม 0007/ 640 4-ก.ย.-60 เบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

1797
ทป 4 สม 0007/ 641 4-ก.ย.-60

ขอคืนเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2560

x

1798
ทป 4 สม 0007/ 642 4-ก.ย.-60

ส่งเอกสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดให้กรมบัญชีกลาง

x

1799 ทป 4 สม 0007/ 643 4-ก.ย.-60 ขออนุมัติจดัการประชุม และค่าใช้จา่ยในการประชุม x

1800 ทป 4 สม 0007/ 644 4-ก.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1801
ทป 4 สม 0007/ 645 5-ก.ย.-60

การศึกษาหลักสูตรจติวทิยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 
ประจ าปีงบประมาณ 2561

X

1802
ทป 4 สม 0007/ 646 5-ก.ย.-60

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐

X

1803
ทป 4 สม 0007/ 647 5-ก.ย.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฯ

x

1804
ทป 4 สม 0007/ 648 5-ก.ย.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

x

1805
ทป 4 สม 0007/ 649 5-ก.ย.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

1806
ทป 4 สม 0007/ 650 5-ก.ย.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

X

1807
ทป 4 สม 0007/ 651 5-ก.ย.-60

ขอส่งแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนพิเศษ(ผู้อ านวยการส านัก)

X

1808
ทป 4 สม 0007/ 652 5-ก.ย.-60

ขอส่งแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนพิเศษ(ผู้อ านวยการกลุ่มงาน)

X

1809
ทป 4 สม 0007/ 653 5-ก.ย.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การจดัท าร่างระเบียบหรือประกาศตามร่าง
พระราช

x

1810 ทป 4 สม 0007/ 654 5-ก.ย.-60 สัญญาการยืมเงิน x

1811 ทป 4 สม 0007/ 655 5-ก.ย.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ x

1812 ทป 4 สม 0007/ 656 5-ก.ย.-60 ขอแจง้ชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้าน X

1813 ทป 4 สม 0007/ 657 5-ก.ย.-60 สัญญาการยืมเงิน X

1814
ทป 4 สม 0007/ 658 5-ก.ย.-60

ขอส่งแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 และแบบข้อเสนอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2562

X

1815 ทป 4 สม 0007/ 659 5-ก.ย.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ X

1816

ทป 4 สม 0007/ 660 6-ก.ย.-60

การเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่าง
พระราชบัญญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (การเข้าถึงและ
ได้มาซ่ึงเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิด) ณ ห้องประชุม 4 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

x

1817 ทป 4 สม 0007/ 661 6-ก.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1818
ทป 4 สม 0007/ 662 6-ก.ย.-60

การจดัส่งหนังสือมอบอ านาจให้ส านักงานคดีปกครอง 
ส านักงานอัยการสูงสุด

x

1819
ทป 4 สม 0007/ 663 6-ก.ย.-60

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 75 จาก 321
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1820
ทป 4 สม 0007/ 664 6-ก.ย.-60

แจง้ค าส่ังศาลปกครองกลาง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกลด์
 ซีบร้า เทร็ดด้ิง ยื่นฟูองส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

X

1821 ทป 4 สม 0007/ 664.1 6-ก.ย.-60
ขออนุมัติให้เจา้หน้าที่ส านักกฎหมายและคดีเข้าร่วม
ประชุม

X

1822 ทป 4 สม 0007/ 664.2 6-ก.ย.-60 ขออนุมัติค่าใช้จา่ยในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพิ่มเติม X

1823 ทป 4 สม 0007/ 665 7-ก.ย.-60 เจา้หน้าที่จา้งเหมา X

1824 ทป 4 สม 0007/ 666 7-ก.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งที่ปรึกษาฯ X

1825 ทป 4 สม 0007/ 667 7-ก.ย.-60 ขอคัดรายการทะเบียนราษฎรเพื่อประกอบการด าเนินคดี x

1826 ทป 4 สม 0007/ 668 7-ก.ย.-60 ขอส าเนาประวติัข้าราชการ (ก.ร.7) x

1827
ทป 4 สม 0007/ 669 8-ก.ย.-60

ชี้แจงเหตุผลกรณีไม่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

x

1828
ทป 4 สม 0007/ 670 11-ก.ย.-60

ขอความเห็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
เกี่ยวกับอายุความ

X

1829 ทป 4 สม 0007/ 671 11-ก.ย.-60 ขอส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ X

1830
ทป 4 สม 0007/ 672 11-ก.ย.-60

ขอเสนอเร่ืองบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

1831
ทป 4 สม 0007/ 673 11-ก.ย.-60

การรับฟังความเห็นต่อร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารจดแจง้
องค์กรเ

x

1832 ทป 4 สม 0007/ 674 11-ก.ย.-60 ขอส่งใช้เงินยืม x

1833 ทป 4 สม 0007/  675 12-ก.ย.-60 ขอส่งบัญชีรายชื่อรับทราบผลการเล่ือนเงินเดือน X

1834 ทป 4 สม 0007/ 676 12-ก.ย.-60 ขออนุมัติหลักการจดัซ้ือครุภัณฑ์ (ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น) X

1835
ทป 4 สม 0007/ 677 12-ก.ย.-60

แจง้รายชื่อเจา้หน้าที่เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

X

1836
ทป 4 สม 0007/ 678 12-ก.ย.-60

ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาวชิาการ เร่ือง 
“แนวทางมาตรฐานทางจริยธรรมกับการสร้างเสริมความ
สุจริต สิทธมินุษยชน และธรรมาภิบาล”

X

1837 ทป 4 สม 0007/ 679 12-ก.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1838 ทป 4 สม 0007/ 680 12-ก.ย.-60 ส่งรายชื่อผู้ถือบัตรเครดิตราชการ x

1839
ทป 4 สม 0007/ 681 12-ก.ย.-60

ความเห็นต่อ "ร่างพระราชบัญญติัปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

x

1840 ทป 4 สม 0007/ 682 12-ก.ย.-60 ขอให้ด าเนินการจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือครุภัณฑ์ X

1841 ทป 4 สม 0007/ 683 13-ก.ย.-60 ส่งหนังสือมอบอ านาจให้พนักงานอัยการ X

1842 ทป 4 สม 0007/ 684 14-ก.ย.-60
ขอทราบผลการด าเนินการตามค าส่ังของศาลปกครอง
กลาง

X

1843
ทป 4 สม 0007/ 685 15-ก.ย.-60

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจวุาระการประชุมคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติด้านบริหาร

X

1844
ทป 4 สม 0007/ 686 15-ก.ย.-60

ขอส่งแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม. ประจ าปี 2560

x

1845 ทป 4 สม 0007/ 687 15-ก.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1846
ทป 4 สม 0007/ 688 15-ก.ย.-60

ตรวจร่างสัญญาให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวจิยั ณ ต่างประเทศ

x

1847 ทป 4 สม 0007/ 689 15-ก.ย.-60 ความคืบหน้าด้านรับผิดทางละเมิดและแพ่ง X

1848
ทป 4 สม 0007/ 690 15-ก.ย.-60

ขอส่งวดิีทัศน์สรุปโครงการสัมมนาวชิาการ เร่ือง ปัญหา
ทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความเป็น
พลเมืองของรัฐไทยพร้อมรายละเอียดโครงการฯ

X

ส านัก/หน่วย:.......
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1849
ทป 4 สม 0007/ 691 15-ก.ย.-60

ขอส่งวดิีทัศน์สรุปโครงการสัมมนาวชิาการ เร่ือง ปัญหา
ทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธฺิในความเป็น
พลเมืองของรัฐไทย

X

1850 ทป 4 สม 0007/ 692 15-ก.ย.-60 ค าส่ังศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๑๓๙๖/๒๕๕๖ x

1851
ทป 4 สม 0007/ 693 15-ก.ย.-60

ขอส่งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงาน กสม. 
ประจ าปี ๒๕๖๐

x

1852
ทป 4 สม 0007/ 694 15-ก.ย.-60

สัมมนากลุ่มโครงการวจิยัเร่ืองการวเิคราะห์กฎหมาย
ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

X

1853 ทป 4 สม 0007/ 695 15-ก.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1854
ทป 4 สม 0007/ 696 18-ก.ย.-60

ขอเชิญประชุมหารือหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินผล
การปฏิบัติราชการ รอบประเมินที่ 1/2561

X

1855 ทป 4 สม 0007/ 697 18-ก.ย.-60 ขอยกเลิกค่าเช่าห้องประชุม X

1856
ทป 4 สม 0007/ 698 20-ก.ย.-60

อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่ง
ประเทศชั้นสูง AOCC ประจ าปี 2561

x

1857
ทป 4 สม 0007/ 699 20-ก.ย.-60

แจง้ชื่อผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 13 (ยธก.13)

x

1858 ทป 4 สม 0007/ 700 20-ก.ย.-60 สัมมนาเร่ืองการใช้ระบบอนุญาตในการตรากฎหมาย x

1859 ทป 4 สม 0007/ 701 21-ก.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1860
ทป 4 สม 0007/ 702 21-ก.ย.-60

ขอส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมรับชมภาพยนตร์และเข้า
ร่วมพิธมีอบรางวลัการประกวดภาพยนตร์สารคดีส่งเสริม
สิทธ ิมนุษยชน

X

1861 ทป 4 สม 0007/ 703 21-ก.ย.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ X

1862 ทป 4 สม 0007/ 704 21-ก.ย.-60 ขอเชิญประชุมและบรรยายพิเศษ X

1863

ทป 4 สม 0007/  ว 705 21-ก.ย.-60

ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วยหลักเกณฑ์
และวธิกีารจดแจง้องค์กรเอกชนด้านสิทธมินุษยชนและ
1242สภาวชิาชีพ พ.ศ. ....

x

1864

ทป 4 สม 0007/ 706 21-ก.ย.-60

ขอเชิญ1243ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
ระเบียบคณะ1244กรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่
ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารจดแจง้องค์กรเอกชนด้านสิทธิ
มนุษยชนและสภาวชิาชีพ พ.ศ. ....

x

1865
ทป 4 สม 0007/ 707 21-ก.ย.-60

หนังสือประมวลความเห็นทางกฎหมาย ระหวา่งวนัที่ 1 
มิถุนายน 2559 ถึงวนัที่ 15 สิงหาคม 2560

x

1866
ทป 4 สม 0007/  ว 708 21-ก.ย.-60

ขอมอบหนังสือ "ประมวลความเห็นทางกฎหมาย 
ระหวา่งวนัที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวนัที่ 15 สิงหาคม 
2560"

X

1867
ทป 4 สม 0007/  ว 709 21-ก.ย.-60

ขอมอบหนังสือ "ประมวลความเห็นทางกฎหมาย 
ระหวา่งวนัที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวนัที่ 15 สิงหาคม 
2560"

X

1868
ทป 4 สม 0007/ 710 21-ก.ย.-60

ขอมอบหนังสือ "ประมวลความเห็นทางกฎหมาย 
ระหวา่งวนัที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวนัที่ 15 สิงหาคม 
2560"

X

1869 ทป 4 สม 0007/ 711 21-ก.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1870 ทป 4 สม 0007/ 712 21-ก.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาฯ X

1871
ทป 4 สม 0007/ 713 21-ก.ย.-60

ขอส่งแบบ บร.1 ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย
และคดี

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 77 จาก 321
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1872
ทป 4 สม 0007/ 714 21-ก.ย.-60

ขอส่งแบบ บร.1 และบร.2 ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

x

1873
ทป 4 สม 0007/ 715 21-ก.ย.-60

ผลการศึกษาบทบาทหน้าที่และก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
และผู้ตรวจการแผ่นดิน

x

1874 ทป 4 สม 0007/ 716 26-ก.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1875 ทป 4 สม 0007/ 717 26-ก.ย.-60 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ X

1876

ทป 4 สม 0007/ 718 26-ก.ย.-60

ร่างมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้วา่การตรวจเงิน
แผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธรุการของศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ....

X

1877 ทป 4 สม 0007/ 719 26-ก.ย.-60 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ X

1878
ทป 4 สม 0007/ 720 26-ก.ย.-60

ชี้แจงยอดเงินคงเหลือต้ังแต่ร้อยละ 40 ของวงเงินยืมไป
ราชการ

x

1879 ทป 4 สม 0007/ 721 26-ก.ย.-60 ขอส่งใช้เงินยืม (เงินงบประมาณ) x

1880
ทป 4 สม 0007/ 722 27-ก.ย.-60

ขอส่งหนังสือสรุปผลการจดังานสัมมนาวชิาการเร่ือง
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใินความ
เป็นพลเมือ

X

1881 ทป 4 สม 0007/ 723 27-ก.ย.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ X

1882 ทป 4 สม 0007/ 723 27-ก.ย.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ X

1883 ทป 4 สม 0007/ 724 27-ก.ย.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ X

1884 ทป 4 สม 0007/ 726 27-ก.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งที่ปรึกษา x

1885
ทป 4 สม 0007/ 727 28-ก.ย.-60

ขอส่งความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าว
ท า

x

1886
ทป 4 สม 0007/ 728 28-ก.ย.-60

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม กสม. ด้าน
การคุ้มครองฯ

x

1887
ทป 4 สม 0007/  ว 729 28-ก.ย.-60

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจดัท าระเบียบ
หรือประกาศตามร่างพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ....”

X

1888 ทป 4 สม 0007/ 730 28-ก.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1889
ทป 4 สม 0007/ 731 28-ก.ย.-60

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจติแห่งชาติ คร้ังที่ 
3/2560

X

1890 ทป 4 สม 0007/ 732 29-ก.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1891 ทป 4 สม 0007/ 733 29-ก.ย.-60 ขอคัดรายการทะเบียนราษฎรเพื่อประกอบการด าเนินคดี x

1892 ทป 4 สม 0007/ 734 29-ก.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

1893 ทป 4 สม 0007/ 735 29-ก.ย.-60 ขอให้ด าเนินการจา้ง x

1894 ทป 4 สม 0007/ 736 29-ก.ย.-60 ส่งเงินเอกสารประกอบการด าเนินคดีเพิ่มเติม X

1895
ทป 4 สม ๐๐๐๗/ ๙๗๑ 29-ก.ย.-60 ขอยกเลิกการใช้รถส่วนกลาง X

1896 ทป 4 สม 0007/ 737 2-ต.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน X

1897
ทป 4 สม 0007/ 738 2-ต.ค.-60

รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ยงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

x

1898 ทป 4 สม 0007/ 739 2-ต.ค.-60 ขออนุมัติหลักการจดัซ้ือครุภัณฑ์ x

1899
ทป 4 สม ๐๐๐๗/ 740 2-ต.ค.-60

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจดัท าร่าง
ระเบียบหรือประกาศตามร่างพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ....”

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 78 จาก 321
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รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1900
ทป 4 สม ๐๐๐๑/ 741 2-ต.ค.-60

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจดัท าร่าง
ระเบียบหรือประกาศตามร่างพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ....”

X

1901

ทป 4 สม 0007/ 742 2-ต.ค.-60

ขออนุมัติโครงการ และค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การจดัท าระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ตามร่างพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....”

X

1902 ทป 4 สม 0007/ 743 2-ต.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน X

1903 ทป 4 สม 0007/ 744 3-ต.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1904 ทป 4 สม 0007/ 745 3-ต.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ x

1905 ทป 4 สม 0007/ 746 4-ต.ค.-60
ขออนุมัติให้เจา้หน้าที่ส านักกฎหมายและคดีเข้าร่วม
ประชุม

x

1906
ทป 4 สม 0007/ 747 6-ต.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

X

1907
ทป 4 สม 0007/ 748 6-ต.ค.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

1908
ทป 4 สม 0007/ 749 6-ต.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของข้าราชการ ฯ

X

1909
ทป 4 สม 0007/ 750 6-ต.ค.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

X

1910
ทป 4 สม 0007/ 751 6-ต.ค.-60

ขอส่งแบบเสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนพิเศษของ(ผู้อ านวยการส านักฯ)

x

1911
ทป 4 สม 0007/ 752 6-ต.ค.-60

ขอส่งแบบเสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนพิเศษของ(ผู้อ านวยกรกลุ่มงาน)

x

1912 ทป 4 สม 0007/ 753 9-ต.ค.-60 ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน x

1913 ทป 4 สม 0007/ 754 9-ต.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1914
ทป 4 สม 0007/ 755 9-ต.ค.-60

แจง้รายชื่อบุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

X

1915 ทป 4 สม 0007/ 756 9-ต.ค.-60 ขอส่งให้เงินยืม (เงินงบประมาณ) X

1916
ทป 4 สม 0007/ 757 10-ต.ค.-60

อบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
รุ่นที่ 22

X

1917
ทป 4 สม 0007/  ว 758 10-ต.ค.-60 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

1918
ทป 4 สม 0007/  759 10-ต.ค.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมส านัก
กฎหมายและคดี

X

1919 ทป 4 สม 0007/  760 10-ต.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน x

1920
ทป 4 สม 0007/ 761 10-ต.ค.-60

แจง้ก าหนดการจดัประชุมคณะท างานยกร่างระเบียบ
และประกาศฯ

x

1921 ทป 4 สม 0007/ 762 10-ต.ค.-60 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม x

1922 ทป 4 สม 0007/ 763 10-ต.ค.-60 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม X

1923 ทป 4 สม 0007/ 764 10-ต.ค.-60 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม X

1924 ทป 4 สม 0007/   765 11-ต.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1925
ทป 4 สม 0007/   766 12-ต.ค.-60

รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ”

x

1926 ทป 4 สม 0007/  767 12-ต.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญา x

1927 ทป 4 สม 0007/  768 16-ต.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 79 จาก 321
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ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1928

ทป 4 สม 0007/  769 16-ต.ค.-60

สรุปการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อน าเสนองานวจิยัและรับฟัง
ความคิดเห็น เร่ือง "แนวทางพัฒนากฎหมายและ
มาตรการเพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินขององค์กร
อาชญากรรมค้ามนุษย”์

X

1929 ทป 4 สม 0007/ 770 16-ต.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม X

1930
ทป 4 สม 0007/ 771 16-ต.ค.-60

ขอส่งเร่ืองเพื่อบรรจเุข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักงานฯ

X

1931
ทป 4 สม 0007/ 772 16-ต.ค.-60

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินจ าเป็น 
คร้ังที่ 10/25

x

1932
ทป 4 สม 0007/ 773 17-ต.ค.-60

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเห็นทาง
กฎหมาย กรณี ร้องขอความเป็นธรรมวา่อนุกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่เป็นกลาง

x

1933 ทป 4 สม 0007/ 775 17-ต.ค.-60 ตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 x

1934
ทป 4 สม 0007/ 776 19-ต.ค.-60

ตรวจสอบกฎหมายและกฎให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ 
แห่งพระราชบัญญติัความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 
๒๕๕๘

X

1935 ทป 4 สม 0007/ 777 19-ต.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1936
ทป 4 สม 0007/ 778 20-ต.ค.-60

ของส่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ราชการทั่วไป คร้ังที่ 2/2560

X

1937 ทป 4 สม 0007/ 779 24-ต.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

1938 ทป 4 สม 0007/ 780 24-ต.ค.-60 ข้อตกลงตัวชี้วดัฯรอบการประเมินที1่/2561 x

1939 ทป 4 สม 0007/ 781 24-ต.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1940 ทป 4 สม 0007/ 782 25-ต.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาฯ x

1941
ทป 4 สม 0007/ 783 25-ต.ค.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม
คณะท างานฯ

X

1942 ทป 4 สม 0007/ 784 25-ต.ค.-60 ขอทราบผลการด าเนินคดี X

1943
ทป 4 สม 0007/ 785 25-ต.ค.-60

ขอส่งรายงานผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนพร้อมแฟูม
ส านวนค าร้อง

X

1944 ทป 4 สม 0007/ 786 27-ต.ค.-60 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม x

1945 ทป 4 สม 0007/ 787 27-ต.ค.-60 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม x

1946
ทป 4 สม 0007/  ว 788 27-ต.ค.-60 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม X

1947 ทป 4 สม 0007/ 789 27-ต.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1948 ทป 4 สม 0007/ 790 27-ต.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1949
ทป 4 สม 0007/ 791 27-ต.ค.-60

ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

X

1950
ทป 4 สม 0007/ 792 30-ต.ค.-60

ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน
พร้อมแฟูมส านวนค าร้องฯ

x

1951
ทป 4 สม 0007/ 793 30-ต.ค.-60

ขอข้อมูลเพื่อจดัท าความเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

x

1952 ทป 4 สม 0007/ 794 30-ต.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

1953 ทป 4 สม 0007/ 795 30-ต.ค.-60 ขอส่งผลการด าเนินงานของส านักกฎหมายและคดี X

1954

ทป 4 สม 0007/ 796 30-ต.ค.-60

ความเห็นของสภานิติบัญญติัแห่งชาติต่อร่างมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยธรุการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร
อิสระ พ.ศ. ....

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 80 จาก 321
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1955
ทป 4 สม 0007/ 797 30-ต.ค.-60

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น คร้ัง
ที1่/2560

X

1956 ทป 4 สม 0007/ 798 30-ต.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

1957
ทป 4 สม 0007/ 799 30-ต.ค.-60

ขออนุญาตไปต่างประเทศในระหวา่งวนัลาพักผ่อนและ
วนัหยุดราชการ

x

1958 ทป 4 สม 0007/ 800 30-ต.ค.-60 ขอส่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 2/2560 x

1959 ทป 4 สม 0007/ 801 31-ต.ค.-60 รายงานการด าเนินคดี x

1960 ทป 4 สม 0007/ 802 31-ต.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1961 ทป 4 สม 0007/ 803 31-ต.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1962 ทป 4 สม 0007/ 881 1-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1963 ทป 4 สม 0007/ 882 1-พ.ย.-60 ขอให้จดัซ้ือครุภัณฑ์ X

1964 ทป 4 สม 0007/ 883 2-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

1965 ทป 4 สม 0007/ 884 2-พ.ย.-60 ขอเชิญประชุม X

1966
ทป 4 สม 0007/ 885 3-พ.ย.-60

ชอส่งแบบ บร.1 ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย
และคดี

x

1967
ทป 4 สม 0007/ 886 3-พ.ย.-60

ขอส่ง บร.1 และบร.2 ของข้าราชการส านักกฎหมายและ
คดี

x

1968 ทป 4 สม 0007/ 887 3-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1969
ทป 4 สม 0007/ 888 3-พ.ย.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ(ผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ)

X

1970
ทป 4 สม 0007/ 889 3-พ.ย.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ(ผู้อ านวยการส านักฯ)

X

1971
ทป 4 สม 0007/ 890 3-พ.ย.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯ

X

1972
ทป 4 สม 0007/ 891 3-พ.ย.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

x

1973
ทป 4 สม 0007/ 892 3-พ.ย.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

x

1974
ทป 4 สม 0007/ 893 3-พ.ย.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

1975 ทป 4 สม 0007/ 894 3-พ.ย.-60 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม X

1976 ทป 4 สม 0007/ 895 6-พ.ย.-60 ขอคัดรายการทะเบียนราษฎรเพื่อประกอบการด าเนินคดี X

1977
ทป 4 สม 0007/ 896 6-พ.ย.-60

ขอเสนอเร่ืองบรรจวุาระการประชุม กสม. บริหาร และ
ขอเชิญประชุม

X

1978
ทป 4 สม 0007/ 897 6-พ.ย.-60

ขอส่งรายละเอียดเพิ่มเติมการอนุมัติหลักการจดัซ้ือ
ครุภัณฑ์ (ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น)

x

1979 ทป 4 สม 0007/ 898 6-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1980 ทป 4 สม 0007/ 900 6-พ.ย.-60 ตอบข้อหารือการส่งข้อมูลข่าวสารตามค าขอของผู้ร้อง x

1981 ทป 4 สม 0007/ 901 6-พ.ย.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

1982
ทป 4 สม 0007/ 902 7-พ.ย.-60

ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ วา่
ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธมินุษยชน พ.ศ. ....

X

1983
ทป 4 สม 0007/ 903 7-พ.ย.-60

ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ วา่
ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ...

X
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กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 81 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1984 ทป 4 สม 0007/ 904 7-พ.ย.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

1985 ทป 4 สม 0007/ 905 7-พ.ย.-60 ขออนุมัติให้จา้งเอกชนด าเนินงาน x

1986 ทป 4 สม 0007/ 906 ๘-พ.ย.-๐๓ ขออนุมัติเงินค่าท าเนียมศาลแพ่ง x

1987 ทป 4 สม 0007/ 907 ๘-พ.ย.-๐๓ ขอให้จดัซ้ือครุภัณฑ์ x

1988
ทป 4 สม 0007/ 908 ๘-พ.ย.-๐๓

แจง้ชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการอบรม
หลักสูตร (นยสป.) รุ่นที่ ๙

X

1989 ทป 4 สม 0007/ 909 ๘-พ.ย.-๐๓ อบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๙ X

1990 ทป 4 สม 0007/ 910 ๘-พ.ย.-๐๓ อบรมเชิงปฏิบัติการวชิาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔ X

1991
ทป 4 สม 0007/ 911 ๙-พ.ย.-๐๓

หนังสือขอประทานกราบทูลเชิญพระเจา้หลานเธอ 
พระองค์เจา้พัชรกิติยาภา

x

1992 ทป 4 สม 0007/ 912 10-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1993 ทป 4 สม 0007/ 913 10-พ.ย.-60 (ร่าง) หมวดหมู่และตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร X

1994
ทป 4 สม 0007/ 914 10-พ.ย.-60

แจง้ชื่อผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ร่างกฎหมายฯ

X

1995
ทป 4 สม 0007/ 915 10-พ.ย.-60

ข้อมูลเพื่อประกอบการจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ของ กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

X

1996 ทป 4 สม 0007/ 916 13-พ.ย.-60 ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ X

1997
ทป 4 สม 0007/ 917 13-พ.ย.-60

การสอบข้อเท็จจริงทางละเมิด กรณีครุภัณฑ์สูญหาย
จ านวน ๕ รายการ

x

1998 ทป 4 สม 0007/ 918 13-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

1999 ทป 4 สม 0007/ 919 13-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2000
ทป 4 สม 0007/ 920 13-พ.ย.-60

ขอความอนุเคราะห์แจง้เวยีนค าส่ัง กสม. แต่งต้ัง
คณะกรรมการเพื่อจดังานสัมมนา

X

2001
ทป 4 สม 0007/ 921 14-พ.ย.-60

ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2002 ทป 4 สม 0007/ 922 14-พ.ย.-60 การซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ X

2003
ทป 4 สม 0007/ 923 14-พ.ย.-60

ร่างระเบียบ กสม. วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารจดแจง้
องค์กรเอกชนด้านสิทธมินุษยชนและสภาวชิาชีพ พ.ศ. ....

X

2004
ทป 4 สม 0007/ 924 14-พ.ย.-60

การสอบข้อเท็จจริง กรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจแุละ
แต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการของส านักงาน กสม.

x

2005 ทป 4 สม 0007/ 925 14-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2006
ทป 4 สม 0007/ 926 14-พ.ย.-60

ข้อมูลและความเห็นประกอบการพิจารณาจดัท าแผน
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

x

2007
ทป 4 สม 0007/ 927 15-พ.ย.-60

ส่งเอกสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดให้กรมบัญชีกลาง

X

2008
ทป 4 สม 0007/ 928 16-พ.ย.-60

ขออนุมัติโครงการสัมมนาวชิาการและขอจดัสรร
งบประมาณ

X

2009
ทป 4 สม 0007/ 929 16-พ.ย.-60

ขออนุมัติเบิกค่ารับรองในต าแหน่งประธานกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2010
ทป 4 สม 0007/ 930 16-พ.ย.-60

นิทรรศการงานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

X

2011 ทป 4 สม 0007/ 932 16-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2012
ทป 4 สม 0007/ 933 16-พ.ย.-60

หนังสือขอประทานกราบทูลเชิญพระเจา้หลานเธอ 
พระองค์เจา้พัชรกิติยาภา

X

2013
ทป 4 สม 0007/ 934 17-พ.ย.-60

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น คร้ังที่
 2/2560

x
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2014
ทป 4 สม 0007/ 935 17-พ.ย.-60

การประชุมเพื่อพิจารณา "ร่างพระราชบัญญติัปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด )ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

x

2015
ทป 4 สม 0007/  936 17-พ.ย.-60

ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ส านักบริหารกลาง
สูญหาย จ านวน ๕ รายการ

x

2016 ทป 4 สม 0007/  937 17-พ.ย.-60 ข้อเสนองบประมาณรายงานประจ าปีงบประมาณ 2562 X

2017 ทป 4 สม 0007/ 938 17-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2018
ทป 4 สม 0007/ 939 17-พ.ย.-60

ขอส่งข้อมูลและความเห็นประกอบการจดัท าแผนปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

X

2019 ทป 4 สม 0007/ 940 17-พ.ย.-60 ขอรับการจดัสรรงบประมาณพร้อมรหัสกิจกรรม x

2020 ทป 4 สม 0007/ 941 20-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2021
ทป 4 สม 0007/ 942 20-พ.ย.-60

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

X

2022
ทป 4 สม 0007/ 943 20-พ.ย.-60

รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของส านักกฎหมายและคดี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

X

2023 ทป 4 สม 0007/ 944 21-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2024
ทป 4 สม 0007/ 945 22-พ.ย.-60

นิทรรศการงานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

X

2025 ทป 4 สม 0007/ 946 22-พ.ย.-60 ขอส่งคืนครุภัณฑ์ x

2026 ทป 4 สม 0007/ 947 23-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2027 ทป 4 สม 0007/ 948 23-พ.ย.-60 ขอส่งคืนแฟูมค าร้อง x

2028 ทป 4 สม 0007/ 949 23-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2029
ทป 4 สม 0007/ 950 23-พ.ย.-60

หนังสือเชิญวทิยากร และผู้กล่าวปาฐกกถาพิเศษ การจดั
สัมมนาวชิาการ หัวข้อ "การลงโทษทางอาญากับหลัก
สิทธมินุษยชน”

X

2030 ทป 4 สม 0007/ 951 24-พ.ย.-60 ขอเชิญส านักกฎหมายและคดี X

2031
ทป 4 สม 0007/ 952 24-พ.ย.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช่จา่ยในการประชุมส านัก
กฎหมายและคดี

X

2032 ทป 4 สม 0007/ 953 24-พ.ย.-60 สัญญาการยืมเงิน x

2033 ทป 4 สม 0007/  954 24-พ.ย.-60 ขออนุมัติการจา้งเอกชนด าเนินงาน จ านวน ๑ อัตรา x

2034
ทป 4 สม 0007/ 955 24-พ.ย.-60

การรับฟังความเห็นของสภานิติบัญญติัแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างมาตรฐานทางจริยธรรมฯ

x

2035 ทป 4 สม 0007/ 956 24-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2036 ทป 4 สม 0007/ 957 24-พ.ย.-60 ขอให้ด าเนินการจา้งเอกชนด าเนินงาน X

2037
ทป 4 สม 0007/  958 27-พ.ย.-60

ขอส่ง บร.๑ และบร. ๒ ของข้าราชการส านักกฎหมาย
และคดี

X

2038 ทป 4 สม 0007/ 959 27-พ.ย.-60 ขอส่ง บร.๑ ของพนักงานราชการส านักกฎหมายและคดี x

2039
ทป 4 สม 0007/ 960 27-พ.ย.-60

จดัส่งหนังสือมอบอ านาจ กรณีนายจรัล พากเพียร ยื่น
ฟูองคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

2040
ทป 4 สม 0007/ 961 27-พ.ย.-60

ขออนุมัติโครงการสัมมนาวชิาการและขอจดัสรร
งบประมาณ

X

2041
ทป 4 สม 0007/ 962 27-พ.ย.-60

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความ
จ าเป็น คร้ังที่ ๓/๒๕๖๒

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 83 จาก 321
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การ
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2042
ทป 4 สม 0007/  963 27-พ.ย.-60

ผลการด าเนินโครงการศึกษาบทบาทหน้าที่และก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดิน

X

2043
ทป 4 สม 0007/ 965 28-พ.ย.-60

การชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการจดัท าร่าง
แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

X

2044
ทป 4 สม 0007/ 966 28-พ.ย.-60

ขอส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกลงพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวชิาการสิทธมินุษยชน

x

2045 ทป 4 สม 0007/ 967 28-พ.ย.-60 ขอรับการจดัสรรงบประมาณพร้อมรหัสกิจกรรม x

2046 ทป 4 สม 0007/ 968 28-พ.ย.-60 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน x

2047 ทป 4 สม 0007/ 969 28-พ.ย.-60 แจง้ผลการพิจารณาการร้องขอความเป็นธรรม X

2048
ทป 4 สม 0007/ 970 29-พ.ย.-60

ขอเสนอเร่ืองบรรจเุป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติด้านบริหาร

X

2049 ทป 4 สม 0007/ 975 30-พ.ย.-60 หนังสือขอราชทานพระมหากรุณา X

2050 ทป 4 สม 0007/ 976 30-พ.ย.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2051 ทป 4 สม 0007/ 977 1-ธ.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม x

2052
ทป 4 สม 0007/ 978 1-ธ.ค.-60

แจง้ผลค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง กรณีนาย
ประมุท สูตะบุตร ฟูอง กสม. ต่อศาลปกครองกลาง

x

2053 ทป 4 สม 0007/ 979 1-ธ.ค.-60 ส่งแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน x

2054 ทป 4 สม 0007/ 947 30-พ.ย.-60 ขอส่งส าเนาเอกสารให้เจา้หน้าที่ X

2055
ทป 4 สม 0007/ 980 4-ธ.ค.-60

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2056
ทป 4 สม 0007/ 981 4-ธ.ค.-60

ขออนุมัติโครงการสัมมนาวชิาการและขอจดัสรร
งบประมาณ

X

2057 ทป 4 สม 0007/ 983 4-ธ.ค.-60 รายงานการด าเนินคดี X

2058 ทป 4 สม 0007/ 984 4-ธ.ค.-60 หนังสือขอความอนุเคราะห์ล่ามแปลภาษาต่างประเทศ X

2059
ทป 4 สม 0007/ 981 4-ธ.ค.-60

ขออนุมัติโครงการสัมมนาวชิาการและขอจดัสรร
งบประมาณ

X

2060 ทป 4 สม 0007/ 985 4-ธ.ค.-60 ขอรับการจดัสรรงบประมาณพร้อมรหัสกิจกรรม x

2061
ทป 4 สม 0007/ 986 4-ธ.ค.-60

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความ
จ าเป็น คร้ังที่ 4/2560

x

2062 ทป 4 สม 0007/ 987 4-ธ.ค.-60 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม x

2063
ทป 4 สม 0007/ 988 4-ธ.ค.-60

เชิญประชุมหารือเกี่ยวกับการยกระดับการบริหารภาครัฐ
 ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญติัการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

X

2064
ทป 4 สม 0007/ 989 4-ธ.ค.-60

เชิญประชุมหารือเกี่ยวกับการยกระดับการบริหารภาครัฐ
 ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญติัการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

X

2065
ทป 4 สม 0007/ 990 4-ธ.ค.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

2066
ทป 4 สม 0007/ 991 4-ธ.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

x

2067 ทป 4 สม 0007/ 992 4-ธ.ค.-60 สัญญายืมเงิน x

2068 ทป 4 สม 0007/ 977 1-ธ.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม X

2069 ทป 4 สม 0007/ 993 6-ธ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2070 ทป 4 สม 0007/ 994 6-ธ.ค.-60 หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 84 จาก 321
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2071
ทป 4 สม 0007/ 995 6-ธ.ค.-60

ขอเชิญเข้าร่วมรับเสด็จพระเจา้หลายเธอ พระองค์เจา้
พัชรกิติยาภาและสัมมนาวชิาการ หัวข้อ การลงโทษทาง
อาญากับหลักสิทธมินุษยชน

X

2072
ทป 4 สม 0007/ 996 6-ธ.ค.-60

ขอเชิญเข้าร่วมรับเสด็จพระเจา้หลายเธอ พระองค์เจา้
พัชรกิติยาภาและสัมมนาวชิาการ หัวข้อ การลงโทษทาง
อาญากับหลักสิทธมินุษยชน

x

2073
ทป 4 สม 0007/ 997 6-ธ.ค.-60

ขอเชิญเข้าร่วมรับเสด็จพระเจา้หลายเธอ พระองค์เจา้
พัชรกิติยาภาและสัมมนาวชิาการ หัวข้อ การลงโทษทาง
อาญากับหลักสิทธมินุษยชน

x

2074 ทป 4 สม 0007/ 998 6-ธ.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2075 ทป 4 สม 0007/ 999 6-ธ.ค.-60 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

2076
ทป 4 สม 0007/ 1000 6-ธ.ค.-60

แต่งต้ังผู้แทนหลักและผู้แทนส ารองคณะอนุกรรมการใน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

X

2077
ทป 4 สม 0007/ 1001 7-ธ.ค.-60

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

X

2078
ทป 4 สม 0007/ 1002 7-ธ.ค.-60

ขอเสนอเร่ืองบรรจเุข้าเป็นวาระการประชุม กสม.ด้าน
บริหาร

X

2079 ทป 4 สม 0007/ 1003 7-ธ.ค.-60 หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา x

2080 ทป 4 สม 0007/ 1004 7-ธ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2081
ทป 4 สม 0007/ 1005 7-ธ.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการส านักฯ)

x

2082
ทป 4 สม 0007/ 1006 7-ธ.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มงาน)

X

2083
ทป 4 สม 0007/ 1007 7-ธ.ค.-60

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

X

2084
ทป 4 สม 0007/ 1008 7-ธ.ค.-60

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯ

X

2085
ทป 4 สม 0007/ 1009 7-ธ.ค.-60

การเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธกิารด้านองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ

x

2086 ทป 4 สม 0007/ 1010 8-ธ.ค.-60 ขอต้ังผู้จดัท าขอบเขตของงานจา้ง x

2087 ทป 4 สม 0007/ 1011 12-ธ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2088
ทป 4 สม 0007/ 1013 12-ธ.ค.-60

ขออนุมัติให้ผู้ร่วมสัมมนาไปร่วมงานสัมมนาและขอใช้
รถยนต์ตู้ส่วนกลางในการรับส่ง

X

2089 ทป 4 สม 0007/ 1014 12-ธ.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2090
ทป 4 สม 0007/ 1015 13-ธ.ค.-60

ขอให้ด าเนินการจดัจา้ง กรณีจดัจา้งท าเอกสารประกอบ
สัมมนา

X

2091 ทป 4 สม 0007/ 1016 13-ธ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2092 ทป 4 สม 0007/ 1017 13-ธ.ค.-60 งานวนัสิทธมินุษยชนสากลประจ าปี ๒๕๖๐ x

2093 ทป 4 สม 0007/ 1018 13-ธ.ค.-60 กิจกรรมวนัเด็กประจ าปี ๒๕๖๑ x

2094
ทป 4 สม 0007/ 1019 13-ธ.ค.-60

ร่างระเบียบ กสม. วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารจดแจง้
องค์กรเอกชนด้านสิทธมินุษยชนและสภาวชิาชีพ พ.ศ. ....

X

2095

ทป 4 สม 0007/ 1020 13-ธ.ค.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมหารือเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน 
กสม. ตามพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 85 จาก 321
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2096

ทป 4
สม 0007/  ว 

1021
13-ธ.ค.-60

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ของส านักงาน กสม. ตามพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

X

2097

ทป 4
สม 0007/  ว 

1022
13-ธ.ค.-60

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ของส านักงาน กสม. ตามพระราชบัญญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

X

2098
ทป 4 สม 0007/ 1023 13-ธ.ค.-60

ขอเชิญเข้าร่วมรับเสด็จพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้
พัชรกิติยาภา และสัมมนาวชิาการ หัวข้อ การลงโทษทาง
อาญากับหลักสิทธมินุษยชน

x

2099
ทป 4 สม 0007/ 1024 13-ธ.ค.-60

ขออนุมัติเบิกค่ารับรองในต าแหน่งประธานกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติเพิ่มเติม

x

2100
ทป 4 สม 0007/ 1025 13-ธ.ค.-60

ขอให้ลงนามในรายงานผลการตรวจสอบค าร้องที่ ๕๙๐/
๒๕๕๖ ๒๒๓/๒๕๕๘ และ ๔๖๕/๒๕๕๘

x

2101 ทป 4 สม 0007/ 1027 14-ธ.ค.-60 จดัส่งหนังสือมอบอ านาจ X

2102
ทป 4 สม 0007/ 1028 14-ธ.ค.-60

ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ผลอันพึงประสงค์
ของการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อประกอบการจดัท าแผน
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

X

2103
ทป 4 สม 0007/ 1029 14-ธ.ค.-60

รายงานการจดัท าแผนงานการยกระดับการบริการภาครัฐ
 ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญติัการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

X

2104
ทป 4 สม 0007/ 1030 14-ธ.ค.-60

ขอความอนุเคราะห์แพทย์หรือพยาบาลตรวจคัดกรอง
ร่างกายผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ

X

2105 ทป 4 สม 0007/ 1034 15-ธ.ค.-60 ขออนุมัติและจดัสรรงบประมาณเพิ่มเติม X

2106 ทป 4 สม 0007/ 1035 15-ธ.ค.-60 ขออนุมัติโครงการและจดัสรรงบประมาณเพิ่มเติม X

2107 ทป 4 สม 0007/ 1033 15-ธ.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

2108
ทป 4 สม 0007/ 1032 15-ธ.ค.-60

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

2109 ทป 4 สม 0007/ 1036 19-ธ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2110 ทป 4 สม 0007/ 1037 19-ธ.ค.-60 ใบเบิกเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

2111 ทป 4 สม 0007/ 1038 19-ธ.ค.-60 ใบเบิกเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

2112
ทป 4 สม 0007/ 1039 19-ธ.ค.-60

ร่างระเบียบและค าส่ังที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติมรมติเห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

2113 ทป 4 สม 0007/ 1040 21-ธ.ค.-60 ขอยกเลิกการยืมเงิน x

2114
ทป 4 สม 0007/ 1041 21-ธ.ค.-60

การไกล่เกล่ียประนีประนอมยอมความในศาลแพ่งกรณี
เรียกคืนเงินจากนางพิมธนัชย์ ลีลาชัย

x

2115 ทป 4 สม 0007/ 1043 21-ธ.ค.-60 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2116
ทป 4 สม 0007/ 1044 21-ธ.ค.-60

แจง้ก าหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ 
มารดาของข้าราชการ

X

2117

ทป 4 สม 0007/ 1042 21-ธ.ค.-60

สรุปการเข้าร่วมเสวนา เร่ือง "ร่างพระราชบัญญติัแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กรณีก าหนดฐานความผิดเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว และ
ความผิดฐานบังคับสมรส

X

2118
ทป 4 สม 0007/ 1045 21-ธ.ค.-60

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น

X

2119
ทป 4 สม 0007/  1046 21-ธ.ค.-60

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 86 จาก 321
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2120 ทป 4 สม 0007/ 1047 22-ธ.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาซ้ือขายทั่วไป x

2121 ทป 4 สม 0007/ 1048 25-ธ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2122
ทป 4 สม 0007/ 1050 25-ธ.ค.-60

ขอส่งแบบ บร.1 และ บร.2 ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

X

2123
ทป 4 สม 0007/ 1051 25-ธ.ค.-60

ขอส่งแบบ บร.1  ของพนักงานราชการส านักกฎหมาย
และคดี

X

2124 ทป 4 สม 0007/ 1052 25-ธ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2125 ทป 4 สม 0007/ 1053 25-ธ.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2126 ทป 4 สม 0007/ 1054 25-ธ.ค.-60 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม x

2127 ทป 4 สม 0007/ 1055 25-ธ.ค.-60 ขอเชิญประชุม x

2128
ทป 4 สม 0007/ 1056 26-ธ.ค.-60

ร่างระเบียบและค าส่ังที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

x

2129
ทป 4 สม 0007/ 1057 27-ธ.ค.-60

แจง้ผลการพิจารณาค าร้องที่ 590/2556 223/2558 และ
 465/2558

X

2130 ทป 4 สม 0007/ 1059 27-ธ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อจารณาด าเนินงาน X

2131
ทป 4 สม 0007/ 1060 27-ธ.ค.-60

ตอบข้อหารือเร่ืองการได้รับเบี้ยประชุมของประธาน
กรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2132 ทป 4 สม 0007/ 1061 28-ธ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2133
ทป 4 สม 0007/ 1062 28-ธ.ค.-60

ค าส่ังแต่งต้ังพนักงานเจา้หน้าที่เพื่อตรวจสอบและ
รวบรวมข้อเท็จจริง

x

2134 ทป 4 สม 0007/ 1063 28-ธ.ค.-60 ส่งระเบียบของ กสม. ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา X

2135
ทป 4

สม 0007/  ว 
1064

29-ธ.ค.-60 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

2136
ทป 4 สม 0007/ 1065 29-ธ.ค.-60

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมส านัก
กฎหมายและคดี

X

2137 ทป 4 สม 0007/ 1066 29-ธ.ค.-60 สัญญาการยืม X

2138
ทป 4 สม 0007/ 1067 29-ธ.ค.-60

ขอบรรจวุาระการประชุม กสม. ด้านบริหาร เร่ือง สรุป
การเข้าร่วมเสวนารับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

x

2139 ทป 4 สม 0007/ 1068 29-ธ.ค.-60 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

2140 ทป 4 สม 0007/ 1069 29-ธ.ค.-60 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2141
ทป 4 สม 0007/  1070 29-ธ.ค.-60

ขออนุมัติให้เจา้หน้าที่ส านักงาน กสม. ไปร่วมงานสัมมนา
เพิ่มเติม

X

2142 ทป 4 สม 0007/ 1071 29-ธ.ค.-60 ขอส่งเงินยืม(เงินงบประมาณ) X

2143
ทป 1

ศธ 0516.12/ว
269

20-ม.ค.-55
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวชิาการเพื่อร าลึกผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. พนม เอี่ยมประยูร

X

2144 บค 5 สม0001/221 7-ก.พ.-55 ให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ X

2145
ปช 1 สม0002/ว45 15-ก.พ.-55

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและความเสมอภาคของ
บุคคล

x

2146 ทป 1 กม.ว.26/2555 13-ก.พ.-55 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ x

2147
บค 4 สม0001/561 15-มี.ค.-55

ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

x

2148
บค 15.2 สม0001/ว448 1-มี.ค.-55

อนุมัติเข้าร่วมการอบรมของส านักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

X

2149
ทป 5 สม0001/ว429 23-มี.ค.-55

ประกาศแต่งต้ัง อ.ก.ส. ระบบงานอัตราก าลัง การ
เสริมสร้างวนิัย และการบริหารงานบุคคลเพิ่มเติม

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 87 จาก 321
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2150
บห 1.1 สม0001/ว855 26-มิ.ย.-55

จดัการประชุมหารือเพื่อทบทวนและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

X

2151 บค 4 สม0001/1552 14-ส.ค.-55 แจง้ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ X

2152
ทป 5 สม 0004/ว649 21-ส.ค.-55

ขอความร่วมมือในการส ารวจเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2153
ทป 5 สม0001/ว243 5-ก.ย.-55

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. 
คร้ังที่ 19/2555

X

2154
ทป 5 สม0001/ว406 12-ก.ย.-55

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ คร้ังที่ 2/2555

x

2155
บห 1.2 สม0001/ว1997 16-ต.ค.-55

ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2556 - 2557

x

2156
ทป 5 สม0001/ว1524 13-ธ.ค.-55

ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ืองการ
ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุฯ

x

2157 ทป4 สม0007.02/1 28-เม.ย.-54 ส่งค าร้องที่ 38/2553 ให้กลุ่มงานคดีรัฐธรรมนูญ X

2158 ทป4 สม0007.02/2 28-เม.ย.-54 ส่งค าร้องที่ 549/2553 X

2159 ทป4 สม0007.02/3 12-พ.ค.-54 การประกาศระเบียบ กสม. ในราชกิจจานุเบกษา X

2160 ทป4 สม0007.02/4 12-พ.ค.-54 การสรรหาคณะกรรมการ กสทช. x

2161
ทป4 สม0007.02/5 19-พ.ค.-54

ความเห็น กรณีการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา
ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

2162 ทป4 สม0007.02/6 24-พ.ค.-54 ส่งค าร้องที่ 604/2553 ให้กลุ่มงานรัฐธรรมนูญ X

2163
ทป4 สม0007.02/7 26-พ.ค.-54

การด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2164
ทป4 สม0007.02/8 31-พ.ค.-54

ส่งเร่ืองเพื่อเข้าบรรจวุาระการประชุม (กสม.ด้านการ
คุ้มครองฯ)

X

2165
ทป4 สม0007.02/9 8-มิ.ย.-54

ขอเอกสารและผลการด าเนินการ ตามมติของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2166
ทป4

ด่วนมาก สม
0007.02/10

20-มิ.ย.-54 การเจรจาไกล่เกล่ียแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน x

2167
ทป4

ด่วนมาก สม
0007.02/11

28-มิ.ย.-54 แจง้เหตุขัดข้องที่ท าให้ร่วมการสอบสวนไม่ได้ x

2168 ทป4 สม0007.02/12 4-ก.ค.-54 ขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาค าร้อง x

2169 ทป4 สม0007.02/13 4-ก.ค.-54 การพิจารณาค าร้องที่ 13/2554 X

2170 ทป4 สม0007.02/14 5-ก.ค.-54 ขอเสนอเร่ืองร้องเรียนเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการ X

2171 ทป4 สม0007.02/15 14-ก.ค.-54 การแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน X

2172 ทป4 สม0007.02/ว16 5-ส.ค.-54 การประชุมส านักวนิิจฉัยและคดี X

2173

ทป4 สม0007.02/17 17-ส.ค.-54

การประเมินสมรรถภาพข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติราชการที่มีประสบการณ์ (ระดับ
ต้น 8)

x

2174 ทป4 สม0007.02/18 17-ส.ค.-54 แจง้ผลการพิจารณา x

2175
ทป4

ด่วนที่สุด สม
0007.02/20

23-ส.ค.-54 การประชุมส านักวนิิจฉับและคดีกรณีพิเศษ x

2176
ทป4

ด่วนที่สุด สม
0007.02/21

30-ส.ค.-54 ขอเชิญชี้แจงข้อเท็จจริง X

2177 ทป4 สม0007 /381 7-ก.ย.-54 การแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 88 จาก 321
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2178
ทป4

ด่วนที่สุดสม
0007.02/23

8-ก.ย.-54 ข้อมูลข่าวสารของราชการ X

2179
ทป4 สม0007.02/24 16-ก.ย.-54

ส่งเร่ืองเพื่อบรรจวุาระการประชุม (กสม.ด้านการ
คุ้มครองฯ)

x

2180
ทป4

ด่วนที่สุดสม 
0007.02/25

20-ก.ย.-54 การคุ้มครองสิทธเิด็ก (Home School) x

2181
ทป4 สม0007.02/26 3-ต.ค.-54

การแต่งต้ังข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

X

2182 ทป4 สม0007.02/27 21-ธ.ค.-54 การรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวนิิจฉัยและคดี X

2183
ทป4 สม0007.02/1 12-ม.ค.-55

การขอใช้ห้องประชุมส านักเพื่อประชุมกลุ่มงานคดี
ปกครอง

X

2184 ทป4 สม0007.02/2 18-ม.ค.-55 การจดัท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านคดีฯ X

2185 ทป4 สม0007.02/3 18-ม.ค.-55 ขอเสนอวาระการประชุมส านักวนิิจฉัยและคดี x

2186 ทป4 สม0007.02/4 19-ม.ค.-55 การย้ายและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ x

2187 ทป4 สม0007.02/ว8 3-เม.ย.-55 ขอเชิญประชุม x

2188
ทป4 สม0007.02 /22 15-มี.ค.-56

การสัมมนาเร่ือง”การพัฒนางานและโครงสร้างส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ”

X

2189
ทป4 สม0007.02 /23 15-มี.ค.-56

การสัมมนาเร่ือง”การพัฒนางานและโครงสร้างส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ”

X

2190 ทป4 สม0007.02 /25 18-เม.ย.-56 ขอคัดส าเนา กร 7 X

2191 ทป4 สม0007.02 /26 18-เม.ย.-56 ขอคัดส าเนา กร 7 X

2192 ทป4 สม0007.02 /27 29-เม.ย.-56 ขอหนังสือรับรอง x

2193 ทป4 สม0007.02 /28 7-พ.ค.-56 การส่งมอบงานและรายงานการรับมอบงานราชการ x

2194 ทป4 สม0007.02 /29 16-พ.ค.-56 การส่งมอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ x

2195
ทป4 สม0007.02 /30 20-พ.ค.-56

รายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของกลุ่ม
งานคดีปกครอง

X

2196 ทป4 สม0007.02 /31 21-พ.ค.-56 ขอรับคืนส านวนค าร้อง X

2197 ทป4 สม0007.02 /32 21-พ.ค.-56 ขอข้อมูลสรุปรายงายผลหารตรวจสอบค าร้องที่ขอให้
เสนอเร่ืองต่อศาลปกครอง

X

2198 ทป4 สม0007.02 /33 22-พ.ค.-56 สรุปขั้นตอนด าเนินงานเกี่ยวกับค าร้องด้านคดี X

2199 ทป4 สม0007.02 /34 23-พ.ค.-56 การตรวจค าร้องที่ขอให้เสนอเร่ืองต่อศาลปกครอง X

2200 ทป4 สม0007.02 /35 27-พ.ค.-56
การแต่งต้ังคณะท างานจดัการประชุมด้านคดีสิทธิ
มนุษยชน

X

2201 ทป4 สม0007.02 /36 29-พ.ค.-56 การจดัสรรพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ SEVER x

2202 ทป4 สม0007.02 /37 5-มิ.ย.-56 ขอหลักฐานจากผู้รับผิดชอบส านวนเดิม x

2203
ทป4 สม0007.02 /38 5-มิ.ย.-56

สรุปรายงานการอบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหา
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ส านักงานเบื้องต้น

x

2204
ทป4 สม0007.02 /39 6-มิ.ย.-56

ข้อเสนอปรับปรุงระบบสารสนเทศของส านักนักวนิิจฉัย
และคดี

X

2205 ทป4 สม0007.02 /40 11-มิ.ย.-56 ความเห็นเร่ือง “อ านาจกึ่งตุลาการ ของ กสม.” X

2206
ทป4

ด่วนสม
0007.02/42

18-มิ.ย.-56
ขอข้อมูลจากกลุ่มงานคดีรัฐธรรมนูญและกลุ่มงานคดี
ยุติธรรม

X

2207 ทป4 สม0007.02 /45 24-มิ.ย.-56 แจง้ความคืบหน้าค าร้องที่ 208/2556 x

2208
ทป4 สม0007.02 /46 2-ก.ค.-56

แนวทางปฏิบัติการส่งเร่ืองส านวนค าร้องให้ส านักวนิิจฉัย
และคดี

x

2209
ทป4 สม0007.02 /47 10-ก.ค.-56

สอบถามความคืบหน้าการด าเนินการตามมาตรการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธมินุษยชน

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 89 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

2210
ทป4 สม0007.02 /48 25-ก.ค.-56

เอกสารชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
2556 ของ กสม.

X

2211 ทป4 สม0007.02 /49 1-ส.ค.-56 รายงานผลงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2556 X

2212 ทป4 สม0007.02 /50 2-ส.ค.-56 ขอส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ X

2213 ทป4 สม0007.02 /51 5-ส.ค.-56 สรุปการประชุม x

2214
ทป4 สม0007.02 /52 5-ส.ค.-56

การกล่ันกรองรายงานผลการพิจารณาค าร้องด้านคดีของ
 กสม.

x

2215 ทป4 สม0007.02 /53 15-ส.ค.-56 โครงสร้างส่วนราชการภายในส านักงาน กสม. x

2216 ทป4 สม0007.02 /54 27-ส.ค.-56 ขอข้อมูลเพิ่มเติมส่งคณะกรรมาธกิารวสิามัญฯ วฒิุสภา X

2217 ทป4 สม0007.02 /55 28-ส.ค.-56 เชิญประชุมเพื่อจดัท ารายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

2218 ทป4 สม0007.02 /56 29-ส.ค.-56 ขออนุมัติเข้าร่วมการประชุมทางวชิาการ X

2219 ทป4 สม0007.02 /58 12-ก.ย.-56 ขออนุมัติเข้าร่วมการสัมมนา X

2220
ทป4 สม0007.02 /59 17-ก.ย.-56

ร่างรายงานผลการพิจารณาค าร้องที่ขอให้เสนอเร่ือง
พร้อมความเห็นต่อศาลปกครอง (กสม.5)

x

2221
ทป4 สม0007.02 /60 18-ต.ค.-56

รายงานสรุปผลและแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2556 (เดือนกันยายน)

x

2222 ทป4 สม0007.02 /63 25-พ.ย.-56 รายงานการประชุมกลุ่มย่อย x

2223
ทป4 สม0007.02 /64 12-ธ.ค.-56

รายงานสรุปผลและแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2556 (เดือนพฤศจกิายน)

X

2224
ทป4 สม0007.02 /65 27-ธ.ค.-56

รายงานสรุปผลและแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2556 (เดือนธนัวาคม)

X

2225 ทป4 สม0007.02/1 2-ม.ค.-57 ส่งค าร้องที่ 38/2553 ให้กลุ่มงานคดีรัฐธรรมนูญ X

2226 ทป4 สม0007.02/2 20-ก.พ.-57 ส่งค าร้องที่ 549/2553 x

2227 ทป4 สม0007.02/3 16-มี.ค.-57 การประกาศระเบียบ กสม. ในราชกิจจานุเบกษา x

2228
ทป4

ด่วนที่สุดสม
0007.02/5

31-มี.ค.-57 การสรรหาคณะกรรมการ กสทช. X

2229
ทป4 สม0007.02/6 9-เม.ย.-57

ความเห็น กรณีการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา
ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2230
ทป4

ด่วน สม
0007.02/4

24-มี.ค.-57 ส่งค าร้องที่ 604/2553 ให้กลุ่มงานรัฐธรรมนูญ X

2231
ทป4 สม0007.02/7 15-พ.ค.-57

การด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2232
ทป4 สม0007.02/8 22-พ.ค.-57

ส่งเร่ืองเพื่อเข้าบรรจวุาระการประชุม (กสม.ด้านการ
คุ้มครองฯ)

x

2233
ทป4 สม0007.02/9 28-พ.ค.-57

ขอเอกสารและผลการด าเนินการ ตามมติของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

2234 ทป4 สม0007.02/10 4-มิ.ย.-57 การเจรจาไกล่เกล่ียแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน x

2235 ทป4 สม0007.02/11 11-มิ.ย.-57 แจง้เหตุขัดข้องที่ท าให้ร่วมการสอบสวนไม่ได้ X

2236 ทป4 สม0007.02/12 23-มิ.ย.-57 ขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาค าร้อง X

2237 ทป4 สม0007.02/13 30-มิ.ย.-57 การพิจารณาค าร้องที่ 13/2554 X

2238 ทป4 สม0007.02/14 2-ก.ค.-57 ขอเสนอเร่ืองร้องเรียนเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการ X

2239 ทป4 สม0007.02/15 9-ก.ค.-57 การแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน x

2240 ทป4 สม0007.02/16 28-ก.ค.-57 การประชุมส านักวนิิจฉัยและคดี x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 90 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

2241

ทป4 สม0007.02/17 13-ส.ค.-57

การประเมินสมรรถภาพข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติราชการที่มีประสบการณ์ (ระดับ
ต้น 8)

x

2242 ทป4 สม0007.02/18 16-ก.ย.-57 แจง้ผลการพิจารณา X

2243 ทป4 สม0007.02/19 23-ก.ย.-57 การประชุมส านักวนิิจฉับและคดีกรณีพิเศษ X

2244 ทป4 สม0007.02/20 30-ก.ย.-57 ขอเชิญชี้แจงข้อเท็จจริง X

2245 ทป4 สม0007.02/21 7-ต.ค.-57 การแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน X

2246 ทป4 สม0007.02/22 5-พ.ย.-57 ข้อมูลข่าวสารของราชการ X

2247
ทป4 สม0007.02/23 7-พ.ย.-57

ส่งเร่ืองเพื่อบรรจวุาระการประชุม (กสม.ด้านการ
คุ้มครองฯ)

X

2248 ทป4 สม0007.02/24 10-พ.ย.-57 การคุ้มครองสิทธเิด็ก (Home School) x

2249
ทป4 สม0007.02/25 11-พ.ย.-57

การแต่งต้ังข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x

2250 ทป4 สม0007.02/26 11-พ.ย.-57 การรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวนิิจฉัยและคดี x

2251
ทป4 สม0007.02/27 11-พ.ย.-57

การขอใช้ห้องประชุมส านักเพื่อประชุมกลุ่มงานคดี
ปกครอง

X

2252 ทป4 สม0007.02/ว28 8-ธ.ค.-57 การจดัท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านคดีฯ X

2253 ทป4 สม0007.02/29 16-ธ.ค.-57 ขอเสนอวาระการประชุมส านักวนิิจฉัยและคดี X

2254 ทป4 สม0007.02/31 17-ธ.ค.-57 การย้ายและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ x

2255 ทป4 สม0007.02/001 13-ม.ค.-58 ขอเชิญประชุม x

2256
ทป4 สม0007.02/002 15-ม.ค.-58

การสัมมนาเร่ือง”การพัฒนางานและโครงสร้างส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ”

X

2257
ทป4

ด่วน ที่สม
0007.02/003

16-ม.ค.-58
การสัมมนาเร่ือง”การพัฒนางานและโครงสร้างส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ”

X

2258 ทป4 สม0007.02/004 3-ก.พ.-58 ขอคัดส าเนา กร 7 X

2259 ทป4 สม0007.02/005 9-ก.พ.-58 ขอคัดส าเนา กร 7 X

2260 ทป4 สม0007.02/006 19-ก.พ.-58 ขอหนังสือรับรอง x

2261 ทป4 สม0007.02/008 5-มี.ค.-58 การส่งมอบงานและรายงานการรับมอบงานราชการ x

2262 ทป4 สม0007.02/009 10-มี.ค.-58 การส่งมอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ x

2263
ทป4 สม0007.02/010 10-มี.ค.-58

รายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของกลุ่ม
งานคดีปกครอง

X

2264 ทป4 สม0007.02/011 13-มี.ค.-58 ขอรับคืนส านวนค าร้อง X

2265
ทป4 สม0007.02/012 23-มี.ค.-58

ขอข้อมูลสรุปรายงายผลหารตรวจสอบค าร้องที่ขอให้
เสนอเร่ืองต่อศาลปกครอง

X

2266 ทป4 สม0007.02/017 22-เม.ย.-58 สรุปขั้นตอนด าเนินงานเกี่ยวกับค าร้องด้านคดี X

2267 ทป4 สม0007.02/018 28-เม.ย.-58 การตรวจค าร้องที่ขอให้เสนอเร่ืองต่อศาลปกครอง x

2268 ทป4 สม0007.02/019 12-พ.ค.-58
การแต่งต้ังคณะท างานจดัการประชุมด้านคดีสิทธิ
มนุษยชน

x

2269 ทป4 สม0007.02/021 28-พ.ค.-58 การจดัสรรพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ SEVER x

2270 ทป4 สม0007.02/022 5-มิ.ย.-58 ขอหลักฐานจากผู้รับผิดชอบส านวนเดิม X

2271
ทป4 สม0007.02/023 8-มิ.ย.-58

สรุปรายงานการอบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหา
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ส านักงานเบื้องต้น

X

2272
ทป4 สม0007.02/024 16-มิ.ย.-58

ข้อเสนอปรับปรุงระบบสารสนเทศของส านักนักวนิิจฉัย
และคดี

X

2273 ทป4 สม0007.02/026 15-ก.ค.-58 ความเห็นเร่ือง “อ านาจกึ่งตุลาการ ของ กสม.” x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 91 จาก 321
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2274
ทป4 สม0007.02/027 24-ก.ค.-58

ขอข้อมูลจากกลุ่มงานคดีรัฐธรรมนูญและกลุ่มงานคดี
ยุติธรรม

x

2275 ทป4 สม0007.02/028 10-ส.ค.-58 แจง้ความคืบหน้าค าร้องที่ 208/2556 X

2276
ทป4 สม0007.02/029 31-ส.ค.-58

แนวทางปฏิบัติการส่งเร่ืองส านวนค าร้องให้ส านักวนิิจฉัย
และคดี

X

2277
ทป4 สม0007.02/030 24-ก.ย.-58

สอบถามความคืบหน้าการด าเนินการตามมาตรการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธมินุษยชน

X

2278
ทป4 สม0007.02/031 28-ก.ย.-58

เอกสารชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
2556 ของ กสม.

X

2279 ทป4 สม0007/781 28-ก.ย.-58 รายงานผลงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2556 x

2280 ทป4 สม0007.02/034 27-พ.ย.-58 ขอส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ x

2281
ทป5 สม0007.04/ว7 7-ม.ค.-56

สรุปการอบรมหลักสูตรวา่ด้วยสถาบันสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

x

2282 ทป5 สม.0007.04/ว7 14-ม.ค.-56 โครงการอบรม เร่ืองการให้ความเห็นทางกฎหมาย X

2283 ทป5 อส 0003/264 9-ม.ค.-56 การขึ้นทะเบียนผู้ทรงและผู้เชี่ยวชาญ X

2284
ทป1 สม0003/ว108 10-ม.ค.-56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน (ด้านการคุม
ครองฯ) คร้ังที่ 2/2556

X

2285
ทป5 สม0006/ว61 18-ม.ค.-56

แนวทางการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจใุนระเบียบวาระการ
ประชุม กสม.

X

2286
ทป5 อส0003/1195 29-ม.ค.-56

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธมินุษยชนเพื่อ
พิจารณาเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง
หรือฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม

x

2287

ทป5 ศธ0516/ท270 12-ก.พ.-56

อนุมัติให้ข้าราชการเป็นผู้ทรงคุณวฒิุเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการและส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x

2288
ทป5 สม0004/ว125 18-ก.พ.-56

แจง้รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรสารพันเทคนิคและ
ลูกเล่นการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010

x

2289
กง2 สม0001/488 15-มี.ค.-56

รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณส้ินสุด วนัที่ 18 
กุมภาพันธ ์2556

X

2290
ทป5 สม0004/ว214 18-มี.ค.-56

แจง้รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การน าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพโดยใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ขั้นกลาง

X

2291

ทป5 สม0004/ว277 5-เม.ย.-56

ขอเชิญเข้าร่วมการน าเสนอบทความทางวชิาการในการ
สัมมนาทางวชิาการระหวา่งไทย – อินเดีย คร้ังที่ 7 (The
 7 th NHRC – ICSS joint Seminar on Inclusive 
Growth,Poverty Reduction and Human Security)

X

2292
ทป1 สม0001/ว657 11-เม.ย.-56

ขอเชิญประชุมส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ คร้ังที่ 2/2556

X

2293 ทป1 สม0007.04/ว5 18-เม.ย.-56 คัดเลือกวทินยานิพนธส์าขาวชิานิติศาสตร์ X

2294 ทป5 สม 0001/ว679 19-เม.ย.-56 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านัก X

2295
ทป1 สม0001/ว808 8-พ.ค.-56

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาล าดับที่ 9 เร่ือง “การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย 
ก้าวไกล หรือไล่หลัง”

x

2296
กง2 สม0001/804 8-พ.ค.-56

รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณส้ินสุดวนัที่ 30 เมษายน
 2556

x

2297
บค4 สม 0001/ว502 9-พ.ค.-56

การประเมินผลประสิทธภิาพและประสิทธผิลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ คร้ังที่ 1

x
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2298 ทป1 สม0004/ว172 17-พ.ค.-56
ขอเชิญประชุมคณะท างานจดัท ารายงานประจ าปีของ 
กสม.

X

2299
ทป6.3 สม0001/ว852 17-พ.ค.-56

ขอเชิญวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาว
รีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว

X

2300 ทป1 สม0003/375 20-พ.ค.-56 ขอแจง้ก าหนดการประชุมและส่งเอกสาร X

2301 บห4.3 สม 0001/ว862 20-พ.ค.-56 การจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี x

2302

ทป5 สม0004/ว375 20-พ.ค.-56

แจง้รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การแก้ปัญหาและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์
ส านักงานเบื่องต้น (PC Hardware and 
Mannagement)

x

2303 ทป1 ศป 0019/ว71 7-พ.ค.-56 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม X

2304
ทป1 สม0008.01/ว40 28-พ.ค.-56

ขอส่งค าถามเพื่อประกอบการจดัท าเอกสารแสดงความ
เป็นอิสระตามหลักการปารีส (statement of 
compliance)

X

2305 ทส2.2 สม0007/ว398 29-พ.ค.-56 การจดัสรรพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ sever X

2306
บห2 สม0001/ว189 29-พ.ค.-56

ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างของ
ส่วนราชการภายในส านักงาน กสม.

X

2307
ทป1 สม0004/ว566 28-พ.ค.-56

เชิญประชุมเพื่อจดัท าร่างรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ปี 2555

x

2308
ทป1 สม0003/ว1400 29-พ.ค.-56

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ (ด้านการคุ้มครอง คร้ังที่ 19/2556)

x

2309 ทส2.2 สม 0007.02/39 6 มิ.ย. 56 ข้อเสนอปรับปรุงระบบวารสนเทศของส านักวนิิจฉัยและ
คดี

x

2310
ทป1 สม0003/ว1496 6-มิ.ย.-56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 20/2556

X

2311
ทป5 สม0006/311 10-มิ.ย.-56

แจง้รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการ
สรุปประเด็นส าคัญ”

X

2312
บห2 สม0001/ว205 11-มิ.ย.-56

ขอเชิญประชุมคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างของส่วน
ราชการภายในส านักงาน กสม. คร้ังที่ 3/2556

X

2313
ทป5 สม0006/ว327 17-มิ.ย.-56

ขอแจง้เล่ือนการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสรุป
ประเด็นส าคัญคร้ังที่ 2”

X

2314
ทป1 สม0003/ว1573 12-มิ.ย.-56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านการคุ้มครอง) คร้ัง 21/2556

x

2315
ทป5 สม0004/ว462 19-มิ.ย.-56

แจง้รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรหารบริหารและจดัการระบบฐานข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Access 2010)

x

2316
บค4 สม0001/1067 18-มิ.ย.-56

ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
แก้ไขค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
(เฉพาะรายนายคมสรรค์ เมธกีุล)

x

2317 ทป1 สม0004/ว222 20-มิ.ย.-56
ขอเชิญประชุมคณะท างานจดัท ารายงานประจ าปีของ 
กสม.

X

2318
ทป5 สม 0008/ว296 26-มิ.ย.-56

ส่งหนังสือ “ประมวลค าศัพท์ฯ เล่ม 2 ศัพท์สิทธมินุษยชน
ในกระบงนการยุติธรรมฯ”

X

2319
ทป1 สม0003/ว1716 28-มิ.ย.-56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 23/2556

X

2320 ทป1 สม0001/1164 2-ก.ค.-56 ขอส่งส าเนาค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x

2321 บค3 สม0001/1167 2-ก.ค.-56 ขอส่งส าเนาค าส่ัง x

2322
ทป1 สม0003/ว0789 4-ก.ค.-56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
(ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 24/2556

X

2323
ทป1 สม0003/ว1855 11-ก.ค.-56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่25/2556

X
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2324
กง2 สม0001/;831 18-ก.ค.-56

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

X

2325 ทส2.2 สม0004/578 19-ก.ค.-56 แจง้ผลการจดัสรรพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ Sever X

2326
กง2 สม0007.02/48 25-ก.ค.-56

เอกสารชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
2557 ของ กสม.

x

2327 ทป1 สม0001/842.1 18-ก.ค.-56 การส ารวจความคิดเห็นต่อ กสม. x

2328
ทป1 สม0003/ว1948 25-ก.ค.-56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 27/2556

x

2329
บค4 สม0001/1334 29-ก.ค.-56

ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมารวทิธมินุษยชน
แห่งชาติ กรณีข้าราชการรายนายคมสรรค์ เมธกีุล

X

2330
บห4.3 สม0001/ว875 31-ก.ค.-56

ขอข้อมูลเพื่อประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานใน
ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2556

X

2331
ทป5 สม0001/ว838 31-ก.ค.-56

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด

X

2332
ทป1 สม0003/ว2016 1-ส.ค.-56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 28/2556

X

2333
ทป5 สม0006/433 2-ส.ค.-56

แจง้รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการ
สรุปประเด็นส าคัญ” รุ่นที่ 2 ในวนัศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 
2556

x

2334
บค4 สม0001/ว1422 6-ส.ค.-56

แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ

x

2335
บค4 สม0001/ว292 7-ส.ค.-56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ คร้ังที่ 1/2556

x

2336
ทป1 สม0003/ว2096 8-ส.ค.-56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 19/2556

X

2337 บห2 สม0007/557 13-ส.ค.-56 โครงสร้างส่วนราชการภายในส านักงาน กสม. X

2338 บห1.2 สม0001/ว935 13-ส.ค.-56 การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 X

2339
ทป1 สม0001/ว309 15-ส.ค.-56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด

X

2340
ทป1 สม0001/ว310 16-ส.ค.-56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด

X

2341
บค15.1 สม0001/ว956 16-ส.ค.-56

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และจดัท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2557”

X

2342
ทป1 สม0003/ว2142 15-ส.ค.-56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 30/2556

x

2343
บค15.1 สม0005/ว219 16-ส.ค.-56

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“การจดัวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความ
เส่ียง”

x

2344
บค15.1 สม0001/ว971 20-ส.ค.-56

ขอแจง้เปล่ียนสถานที่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“รวมพลังพัฒนาองค์กรฯ

x

2345 กม 4 สม ๐๐๐๑/๑๘๑ 26-ม.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งทั่วไป X

2346 กม 4 สม ๐๐๐๑/๒๗๕ 8-ก.พ.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งทั่วไป X

2347 กม 4 สม ๐๐๐๑/๔๐๔ 26-ก.พ.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งทั่วไป X

2348 กม 4 สม ๐๐๐๑/๔๒๑ 28-ก.พ.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2349 กม 4 สม ๐๐๐๑/๖๙๒ 9-เม.ย.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาซ้ือขาย x

2350
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๐๕๑

28-พ.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2351
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๔๒๒

16-ก.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X
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2352
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๒๑๑๙

2-ต.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2353
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๒๒๗๖

11-ต.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2354
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๒๒๙๔

12-ต.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญา x

2355
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๒๕๙๘

20-พ.ย.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญา x

2356
ทป 2

สม ๐๐๐๗/ว 
๑๐๖๔

29-ธ.ค.-60 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี x

2357 ทป 2 ด่วนที่สุด ที่ นร 
๐๕๐๓/ว ๕

5-ม.ค.-61 การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศในปี 2561 X

2358
ทป 2 สม ๐๐๐๗/๓๘ 15-ม.ค.-61

ความเห็นต่อข้อเสนอโครงสร้างส่วนราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2359 ทป 2 สม ๐๐๐๑/๘๘ 18-ม.ค.-61 รับนักศึกษาฝึกงาน X

2360 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/๑๖๗

25-ม.ค.-61
ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการปะชุม X

2361

ทป 2
สม ๐๐๐๗/ว 

๓๕๖
31-ม.ค.-61

ขอประชาสัมพันธโ์ครงการเสวนาวชิาการ “การ
ด าเนินการตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวา่ด้วย
ธรุกิจและสิทธมินุษยชน : กรณีศึกษาแนวปฏิบิติที่ดีใน
การเยียวยาและระงับข้อพิพาทโดยภาคธรุกิจไทย

x

2362
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๒๓

1-ก.พ.-61
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนาโครงการ Financial 
Coordinator 3B

x

2363
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ ว 
๒๔๓

2-ก.พ.-61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาเลนส์เพศ
ภาวะและความหลากหลาย

x

2364
ทป 2

สม ๐๐๐๗/ ว 
๑๒๖

8-ก.พ.-61 รับรองรายงานการประชุมส านักกฎหมายและคดี X

2365
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๖๙

7-ก.พ.-61
การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของ
ข้าราชการ ประจ าปี ๒๕๖๑

X

2366
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๙๐

9-ก.พ.-61
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง
เพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่ ๑ : เร่ือง “การใช้
ดุลพินิจและวธิปีฏิบัติราชการของฝุายปกครอง”

X

2367 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๓/ว ๗๒๐

26-ก.พ.-61 ขอเชิญเข้าร่วมงานวนัสตรีสากล ๘ มีนาคม หัวข้อ “การ
ประกาศเกียรติยศ สตรีนักปกปูองสิทธมินุษยชนประจ าปี
 ๒๕๖๑”

x

2368 ทป 2 สม ๐๐๐๑/ว 
๔๔๖

2-มี.ค.-61 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Human Rights 
รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่ ๒

x

2369 ทป 2 ด่วนที่สุด นร 
๐๑๐๓/ว ๑๒๓

2-มี.ค.-61 การจดัท าค าแปลของกฎหมายและการด าเนินการของ
รัฐบาลเป็นภาษาต่างประเทศ

X

2370
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๓๒๕

8-มี.ค.-61
ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานฯ

X

2371
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๓๕๑

13-มี.ค.-61
การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบการประเมินที่ ๑
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

X

2372
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๓๖๕

14-มี.ค.-61
แจง้มติคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

X

2373 ทป 2 สม ๐๐๐๑/ว 
๓๘๐

16-มี.ค.-61 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะ
กรรมสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 95 จาก 321
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2374
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๓๘๘

19-มี.ค.-61
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ รอบ
การประเมินที่ ๒/๒๕๖๑

x

2375
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๕๕๗

20-มี.ค.-61
แต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานใน
สังกัดส านัก

x

2376
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๖๑๗

28-มี.ค.-61
ขอชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาวชิาการ เร่ือง “นโยบายการ
บริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

X

2377
ทป 2

สม ๐๐๐๗/ว 
๒๖๗

29-มี.ค.-61 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

2378
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๖๒๑

29-มี.ค.-61
การฝึกอบรมหลักสูตร “เจา้หน้าที่ปฏิบัติงานสิทธิ
มนุษยชน รุ่นที่ ๒”

X

2379

ทป 2 ศป ๐๐๒๘/ว ๕๔ 10-เม.ย.-61

การสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง และการอ านวยความยุติธรรมทางปกครอง
ให้แก่เจา้หน้าที่ของรัฐ ภายใต้โครงการความร่วมมือทาง
วชิาการกับมูลนิธคิอนราด อาเดนาวร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวข้อ “หลักความรับผิดของ
ฝุายปกครอง”

X

2380 ทป 2 สม ๐๐๐๑/ว 
๗๐๕

11-เม.ย.-61 ขอเชิญเข้าร่วมการน าเสนอโครงการ “สปาอารมณ์
องค์กร : ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุขในที่ท างานเพื่อ
พัฒนาองค์กร”

x

2381
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๗๒๘

18-เม.ย.-61
ขอเชิญร่วมการสัมมนา “EEC” Empowering 
Eco-Connectivity”

x

2382
ทป 2 สม ๐๐๐๗/๓๒๖ 24-เม.ย.-61

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวชิาการเพื่อเตรียมความ
พร้อมในบทบาทของผ็ร้องทุกข์ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย

x

2383 ทป 2 ด่วนมาก นร 
๐๙๐๔/๑๐๕

1-พ.ค.-61 ขอหารือกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการบรรจแุต่งต้ังข้าราชการ
ตามพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้ย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

X

2384 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/ว ๘๔๖

3-พ.ค.-61 ส ารวจรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงาน
เจา้หน้าที”่

X

2385

ทป 2
สม ๐๐๐๖/ว 

๖๕๒
21-พ.ค.-61

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวชิาการระดับชาติ เร่ือง “การ
ขับเคล่ือนหลักการชี้แนะวา่ด้วยธรุกิจกับสิทธมินุษยชน
ของสหประชาติ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ
มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ในการสัมมนา

X

2386 ทป 2 สม ๐๐๐๗/ว 
๔๐๙

23-พ.ค.-61 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

2387 ทป 2 ด่วน สม 
๐๐๐๑/ว ๙๖๗

17-พ.ค.-61 แจง้รายชื่อบุคลากรในการส ารวจข้อมูลตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(เพิ่มเติม)

X

2388
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๐๖๗

31-พ.ค.-61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้าน Data Analytics และ Big
 Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส

X

2389
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๑๑๘

7-มิ.ย.-61
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime 
Prevention การปูองกันอาชญากรรมกับการอ านวย
ความยุติธรรมในสังคม

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 96 จาก 321
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2390 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๔/ว ๗๑๗

6-มิ.ย.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับรองสิทธชิุมชนและส่ิงแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

x

2391
ทป 2

สม ๐๐๐๗/ว 
๔๖๗

12-มิ.ย.-61
ก าหนดคุณธรรมเปูาหมาย “ปัญหาที่อยากแก”้ และ 
“ความดีที่อยากท า”

x

2392

ทป 2
นร ๐๑๐๖/ว 

๓๙๔๐
1-มิ.ย.-61

รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือ
เจา้หน้าที่ของรัฐทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๑)

X

2393
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๑๗๘

14-มิ.ย.-61
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้น ายุคใหม่ใน
ระบอบประชาธปิไตย รุ่นที่ ๘

X

2394 ทป 2 ด่วนที่สุด นร 
๐๑๐๔ (ปนช.)/ว

 ๖๐๑๕

19-มิ.ย.-61 ขอเชิญชี้แจงหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญติั

X

2395
ทป 2

สม ๐๐๐๔/ว 
๔๔๕

15-มิ.ย.-61
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐”

x

2396
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๒๕๕

22-มิ.ย.-61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “เพื่อการพัฒนา
ทักษะด้านดิจทิัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

x

2397
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๓๑๑

2-ก.ค.-61
ส ารวจความต้องการในการจา้งเอกชนด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

X

2398
ทป 2

สม ๐๐๐๔/ว 
๙๒๐

3-ก.ค.-61
ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการจดัท ารายงาน
ผลการปกิบัติงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

X

2399
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๓๒๙

3-ก.ค.-61 การอบรมหลักสูตรนานาชาติด้านสิทธมินุษยชน คร้ังที่ ๒ X

2400 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/ว ๑๓๖๓

6-ก.ค.-61 ขอให้แจง้ยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
“พนักงานเจา้หน้าที”่

X

2401 ทป 2 สม ๐๐๐๖/๘๕๘ 13-ก.ค.-61 แจง้มติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร คร้ังที่ ๒๐/๒๕๖๑ x

2402
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ 
๑๔๔๓

17-ก.ค.-61
ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างบันทึกความร่วมมือทาง
วชิาการ

x

2403
ทป 2

ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/ว ๑๔๓๖

16-ก.ค.-61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนาองค์กร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

x

2404 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/ว ๑๔๖๘

19-ก.ค.-61 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “บูทแคมป์ : การ
ออกแบบและขับเคล่ือนรัฐบาลแบบเปิดและเชื่อมโยง” X

2405
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๔๕๕

18-ก.ค.-61
พิธถีวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

X

2406
ทป 2 สม ๐๐๐๖/ ๘๘๕ 19-ก.ค.-61 แจง้มติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร คร้ังที่ ๒๑/๒๕๖๑ X

2407 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๒/ว ๖๒๗

20-ก.ค.-61 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปกิบัติการถอดบทเรียน
และวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน X

2408 ทป 2 นร ๐๙๑๓/๗๓ 17-ก.ค.-61 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เร่ือง ร่างพระราชบัญญติั
หลักเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย

x

2409 ทป 2
ด่วนที่สุด สม 

๐๐๐๑/ว ๑๕๐๖

24-ก.ค.-61 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม “โครงการยกระดับขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฏิบัติงานในยุค
ดิจทิัล”

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 97 จาก 321
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ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

2410 ทป 2 ด่วนที่สุดสว 
(สนชXกมธ ๓) 
๐๐๑๙/ว ๒๙๗๖

24-ก.ค.-61 ขอเชิญร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการศาล
ยุติธรรม (ฉบับที.่.) พ.ศ. ..... สภานิติบัญญติัแห่งชาติ

x

2411
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๕๔๒

26-ก.ค.-61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมวนัดีดีเพื่อ
เสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มก าลังคนคุณภาพ

X

2412
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๕๔๔

26-ก.ค.-61
ขอเชิญประชาสัมพันธโ์ครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ของหน่วยงานภายนอก

X

2413 ทป 2 ด่วนที่สุด สว 
(สนชXกมธ ๓) 
๐๐๑๙/ว ๓๑๑๑

1-ส.ค.-61 ขอเชิญร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการศาล
ยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญติัแห่งชาติ

X

2414
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๕๙๕

2-ส.ค.-61
ขอเชิญวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจา้บรมวงศ์เธอ 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ ์“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

x

2415 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๗/ว ๕๖๙

7-ส.ค.-61 ขอเชิญประชุมให้ข้อมูล x

2416 ทป 2 ด่วนที่สุดสว 
(สนชX(กมธ ๓) 
๐๐๑๙/ว ๓๑๙๗

6-ส.ค.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารวสิามัญ
พิจารณาร่งพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝุายตุลา
การศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... สภานิติบัญญติั
แห่งชาติ

X

2417
ทป 2

สม ๐๐๐๗/ว 
๕๘๘

15-ส.ค.-61 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

2418

ทป 2 IGET๐๘๐๒/๖๖๙ 6-ส.ค.-61

ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้บริหารหัวข้อ “นวตักรรมการ
บริหารมิติใหม่ในโลกยุค ๔.๐” และ “การฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ง่ายและได้ผลส าหรับคนไทยยุค 
๔.๐”

X

2419 ทป 2 ด่วนที่สุด สว 
(สนชXกมธ ๓) 
๐๐๑๙/ว ๓๓๘๗

20-ส.ค.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารวสิามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝุายตุลา
การศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญติั
แห่งชาติ

X

2420
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๗๒๔

21-ส.ค.-61
แจง้ก าหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

x

2421
ทป 2

สม ๐๐๐๒/ว 
๙๙๗

16-ส.ค.-61 ขอมอบส่ือประชาสัมพันธ์ x

2422
ทป 2

สม ๐๐๐๕/ว 
๒๒๘

24-ส.ค.-61 แบบสอบถามการประเมินความเส่ียงการปฏิบัติงาน x

2423
ทป 2

สม ๐๐๐๔/ว 
๕๙๕

27-ส.ค.-61 การอบรมการเขียนอ้างอิงทางวชิาการของส านักงาน กสม. X

2424
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๗๗๕

27-ส.ค.-61
การด าเนินการจา้งเอกชนด าเนินงานในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒

X

2425
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๗๗๘

28-ส.ค.-61
หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม 
(Oral Communication Course : OCC) ประจ าปี 
๒๕๖๒

X

2426 ทป 2 ด่วนที่สุด สว 
(สนชXกมธ ๓) 
๐๐๑๙/ว ๓๔๙๓

29-ส.ค.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารวสิามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝุายตุลา
การศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญติั
แห่งชาติ

X

2427
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ 
๑๘๓๓

3-ก.ย.-61
ขอเชิญหารือเกี่ยวกับการเบิกจา่ยค่าเช่ารถโดยสารปรับ
อากาศ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

x

2428 ทป 2
ด่วนที่สุด สว 

(สนชXกมธ ๓) 
๐๐๑๙/ว ๓๕๗๒

3-ก.ย.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารวสิามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝุายตุลา
การศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญติั
แห่งชาติ

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 98 จาก 321
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2429 ทป 2 กค ๐๔๑๕/ว ๘๒ 27-ส.ค.-61 แนวทางการร่วมกันแต่งต้ังคตณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

x

2430 ทป 2 สม ๐๐๐๑/ 
๑๘๖๕

5-ก.ย.-61 ร่างประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
หลักเกณฑ์การย้าย การเล่ือนข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติหรือการโอน
ข้าราชการตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ....

X

2431
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๘๘๓

5-ก.ย.-61
การส่งมอบงานในต าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

X

2432 ทป 2 ด่วนที่สุด สว 
(สนชXกสม ๓) 
๐๐๑๙/ว ๓๗๒๕

11-ก.ย.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารวสิามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝุายตุลา
การศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญติั
แห่งชาติ

X

2433 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/ว ๑๙๖๘

14-ก.พ.-61 กาติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ
สลับเวลาการท างานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาจราจร ปี ๒๕๖๑

X

2434 ทป 2 ด่วนที่สุด นร 
๐๙๑๕/ว ๒๘

12-ก.ย.-61 โครงการฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนด
รูปแบบการร่างกฎหมายและเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา

X

2435
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๑๕๗

20-ก.ย.-61
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ รอบ
การประเมินที่ ๑/๒๕๖๒

X

2436
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๑๗๔

24-ก.ย.-61
ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจดัสวสัดิการ
ภายในส านักงาน กสม.

x

2437
ทป 2

สม ๐๐๐๔/ว 
๑๓๒๗

26-ก.ย.-61
ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการจดัท ารายงาน
ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
รอบที่ ๒

x

2438
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๑๘๗

26-ก.ย.-61
การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบการประเมินที่ ๒
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

x

2439
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๑๕๗

5-ต.ค.-61
รหัสกิจกรรมส าหรับการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

X

2440
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๒๔๙

5-ต.ค.-61
การายงานข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร

X

2441
ทป 2

นร ๐๕๐๓/ว 
๔๗๙

8-ต.ค.-61 แนวทางด านินงานเกี่ยวกับข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ X

2442
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๒๘๐

11-ต.ค.-61 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ x

2443 ทป 2 - 18-ต.ค.-61 การให้ความเห็นทางกฎหมาย x

2444 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/ว ๒๕๗๐

2-พ.ย.-61 การส่งมอบงานในต าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

X

2445
ทป 2

สม ๐๐๐๑/
๒๕๐๑

7-พ.ย.-61 การเรียกเงินค่าปรับคืนจากการจา่ยค่าจา้งที่ปรึกษา X

2446
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๔๐๘

8-พ.ย.-61
นโยบายการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

X

2447
ทป 2

สม ๐๐๐๗.๐๓/
 ๒๒

6-พ.ย.-61
รายงานสรุปผลการติดตามความเคล่ือนไหวของ
กฎหมาย/ร่างกฎหมาย ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

X

2448
ทป 2 - 12-พ.ย.-61

รายงานผลการด าเนินงานการจดัท าความเห็นต่อ
กฎหมาย/ร่างกฎหมายประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

x

2449

ทป 2
สม ๐๐๐๔/ ว 

๘๔๐
12-พ.ย.-61

ขอความร่วมมือในการรายงานผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 99 จาก 321
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2450
ทป 2

สม ๐๐๐๗/ว 
๘๓๐

15-พ.ย.-61 ขอเชิญประชุม x

2451
ทป 2

สม ๐๐๐๗/ว 
๘๔๘

22-พ.ย.-61 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

2452
ทป 2

สม ๐๐๐๔/ว 
๘๗๑

27-พ.ย.-61 ขอเชิญประชุม X

2453

ทป 2
สม ๐๐๐๑/ว 

๑๔๗๔
28-พ.ย.-61

การจกัร้ิวขบวนอันเชิญพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ และเข้า
ร่วมชมการแสดงดนตจรีเพลงพระราชนิพนธเ์นื่องในวนั
คล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมาภูมิพลดุลยเดชบรมนาถบพิตร วนัชาติ และ
วนัพ่อแห่งชาติ

X

2454
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๖๗๙

29-พ.ย.-61 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ X

2455
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๖๙๑

30-พ.ย.-61 การตรวจสุขภาพประจ าปี x

2456 ทป 2 ด่วนมาก สม 
๐๐๐๒/ว ๑๑๒๖

30-พ.ย.-61 ขอเรียนเชิญร่วมงานวนัสิทธมินุษยชนสากล ๑๐ ธนัวาคม
 ประจ าปี ๒๕๖๑

x

2457
ทป 2

สม ๐๐๐๒/ว 
๑๑๓๑

3-ธ.ค.-61
แบบประเมินกิจกรรมและส่ือประชาสัมพันธเ์พื่อการ
ส่งเสริมสิทธมินุษยชน

x

2458 ทป 2 สม ๐๐๐๑/๒๙ 11-ธ.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน X

2459
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๕๒๘

12-ธ.ค.-61
การมอบหมายให้ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติปฏิบัติงาน

X

2460
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๕๓๑

12-ธ.ค.-61 แนวทางการด าเนินการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ X

2461
ทป 2 สม ๐๐๐๒/๒๕ 18-ธ.ค.-61

ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ย
งบประมาณภายใต้แผนการปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

x

2462
ทป 2

ปช. ๐๐๒๖/ว 
๐๐๐๑

11-ธ.ค.-61 ขอเชิญประชุม x

2463
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๒๘

19-ธ.ค.-61
แต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานใน
สังกัดส านัก

X

2464 ทป 2 สม ๐๐๐๙/๑๖ 20-ธ.ค.-61 ขอข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายใน X

2465 ทป 2 สม ๐๐๐๙/๑๘ 21-ธ.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลชีวประวติัและผลงานที่โดดเด่น X

2466
ทป 2

ยธ ๐๒๑๐๒/ว 
๔๙๓๓

18-ธ.ค.-61
ขอเชิญร่วมงานเวทีสาธารณะวา่ด้วยหลักนิติธรรมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule 
of Law Sustainable Development) คร้ังที่ ๗

X

2467
ทป 2

กค ๐๔๑๕๔/
๕๔๑๒๔

11-ธ.ค.-61 การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที่ x

2468
ทป 4 สม0007/2 3-ม.ค.-61

ขอเสนเร่ืองเพื่อบรรจเุข้าเป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

2469
ทป 4 สม0007/3 3-ม.ค.-61

 ร่างกฎหมายวา่ด้วยเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร
อิสระ

x

2470
ทป 4 สม0007/4 3-ม.ค.-61

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น เร่ือง เวทีรับฟัง
ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ของรัฐในการจดัท าแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

X

2471
ทป 4 สม0007/5 3-ม.ค.-61

ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พศ. ....

X

2472 ทป 4 สม0007/6 3-ม.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 100 จาก 321
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2473 ทป 4 สม0007/7 3-ม.ค.-61 ขอเชิญประชุมคณะท างานยกร่างระเบียบและประกาศฯ X

2474 ทป 4 สม0007/8 5-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2475 ทป 4 สม0007/9 5-ม.ค.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชน x

2476 ทป 4 สม0007/10 5-ม.ค.-61 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x

2477
ทป 4 สม0007/11 5-ม.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักราชการ

X

2478
ทป 4 สม0007/12 5-ม.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

2479

ทป 4 สม0007/13 5-ม.ค.-61

แต่งต้ังคณะท างานศึกษาและจดัท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปฏิรูปประเทศ และการจดัท าหรือปรับปรุงกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2480 ทป 4 สม0007/14 5-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2481 ทป 4 สม0007/15 8-ม.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช่จา่ยในการประชุม X

2482 ทป 4 สม0007/16 8-ม.ค.-61 ขอเชิญประชุมคณะท างานยกร่างระเบียบและประกาศ X

2483
ทป 4 สม0007/17 9-ม.ค.-61

ร่างกฎหมายวา่ด้วยเงินเดือน เงินระจ าต าแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ

x

2484 ทป 4 สม0007/18 9-ม.ค.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

2485
ทป 4 สม0007/19 9-ม.ค.-61

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

x

2486 ทป 4 สม0007/20 9-ม.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนของข้าราชการฯ

X

2487
ทป 4 สม0007/21 9-ม.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนของ
ข้าราชการ

X

2488
ทป 4 สม0007/22 9-ม.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนของผู้อ านวยการส านักฯ

X

2489
ทป 4 สม0007/23 9-ม.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนของผู้อ านวยการกลุ่มงาน

x

2490 ทป 4 สม0007/24 9-ม.ค.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล x

2491
ทป 4 สม0007/25 9-ม.ค.-61

ร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

2492
ทป 4 สม0007/26 9-ม.ค.-61

ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

2493 ทป 4 สม0007/27 10-ม.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืม X

2494 ทป 4 สม0007/28 10-ม.ค.-61 ขอส่งคืนส่ือประชาสัมพันธ์ X

2495 ทป 4 สม0007/29 10-ม.ค.-61 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน x

2496 ทป 4 สม0007/30 10-ม.ค.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุข้าวาระ กสม.บริหาร x

2497
ทป 4 สม0007/31 11-ม.ค.-61

ขอส่งเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระในการประชุม 
กสม.บริหาร

x

2498
ทป 4 สม0007/32 11-ม.ค.-61

ขออนุมัติขยายเวลาการสอบข้อเท็จจริง ตามค าส่ังกสม.ที่
 147/2560

X

2499
ทป 4 สม0007/33 12-ม.ค.-61

 สภาวชิาชีพตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2500 ทป 4 สม0007/34 12-ม.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช่จา่ยในการประชุม X

2501 ทป 4 สม0007/35 12-ม.ค.-61 ขอเชิญประชุม X

2502 ทป 4 สม0007/36 12-ม.ค.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 101 จาก 321
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2503 ทป 4 สม0007/37 15-ม.ค.-61 ขออนุมัติค่าอาหารวา่งและค่าเคร่ืองด่ืม x

2504 ทป 4 สม0007/39 15-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2505 ทป 4 สม๐๐๐๗/๔๐ 15-ม.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2506 ทป 4 สม๐๐๐๗/๔๑ 16-ม.ค.-61 ขออนุมัติหลักการจดัท าตรายาง X

2507
ทป 4 สม๐๐๐๗/42 16-ม.ค.-61

หารือการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
 กสม.

X

2508
ทป 4 สม๐๐๐๗/43 16-ม.ค.-61

ตอบข้อหารือการรับเงินสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการไปร่ม
ประชุมในต่างประเทศ

x

2509 ทป 4 สม๐๐๐๗/44 16-ม.ค.-61 ขอยกเลิกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง x

2510 ทป 4 สม๐๐๐๗/45 16-ม.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2511 ทป 4 สม๐๐๐๗/46 16-ม.ค.-61 ขอส่งเงินคืน X

2512
ทป 4 สม๐๐๐๗/48 16-ม.ค.-61

แต่งต้ังคณะท างานศึกษาและจดัท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปฏิรูปประเทศ และการจดัท าหรือปรับปรุงกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกสม.

X

2513 ทป 4 สม๐๐๐๗/49 16-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อด าเนินการ X

2514
ทป 4 สม๐๐๐๗/50 16-ม.ค.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

2515 ทป 4 สม๐๐๐๗/51 16-ม.ค.-61 ขอส่งเเฟูมคืนค าร้องสะสาง x

2516 ทป 4 สม๐๐๐๗/52 16-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2517 ทป 4 สม๐๐๐๗/53 16-ม.ค.-61 ขอส่งรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2518
ทป 4 สม๐๐๐๗/54 16-ม.ค.-61

การประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความ
จ าเป็น คร้ังที่ 1/2561

X

2519 ทป 4 สม๐๐๐๗/55 16-ม.ค.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

2520 ทป 4 สม๐๐๐๗/56 17-ม.ค.-61 ขอเชิญประชุมคณะท างานยกร่างระเบียบและประกาศฯ X

2521 ทป 4 สม๐๐๐๗/57 17-ม.ค.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม กสม.บริหาร x

2522 ทป 4 สม๐๐๐๗/58 17-ม.ค.-61  รายงานการด าเนินคดี x

2523 ทป 4 สม๐๐๐๗/๕๙ 18-ม.ค.-61 รายงานการด าเนินคดี x

2524
ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๐ 18-ม.ค.-61

การลงรับค าขอการจดแจง้เป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิ
มนุษยชนและสภาวชิาชีพในทะเบียนสารบรรณ

X

2525 ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๑ 18-ม.ค.-61 ขอต้ังผู้จดัท าขอบเขตของงานจา้ง X

2526 ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๒ 18-ม.ค.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2527 ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๓ 18-ม.ค.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2528 ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๔ 18-ม.ค.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการจดัสัมมนาวชิาการ X

2529 ทป 4 ส๐๐๐๗/๖๕ 18-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2530
ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๖ 19-ม.ค.-61

ข้อตกลงตัวชี้วดัการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานราชการทั่วไป คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑

x

2531 ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๗ 19-ม.ค.-61 ข้อมูลผลการด าเนินงาน SDGs x

2532 ทป 4 สม๐๐๐๗/๖๘ 19-ม.ค.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

2533
ทป 4 สม0007/69 19-ม.ค.-61

ระเบียบ กสม.วา่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขการ
จดแจง้ ฯลฯ

X

2534
ทป 4 สม0007/70 19-ม.ค.-61

สรุปผลการเสวนาวชิาการและรับฟังความคิดเห็นเร่ือง 
"ร่าง พรบ.วา่ด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวา่ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ."

X

2535 ทป 4 สม0007/71 19-ม.ค.-61 การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 102 จาก 321
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2536
ทป 4 สม๐๐๐7/๗๒ 22-ม.ค.-61

การจดัท าร่างระเบียบ กสม.วา่ด้วยเคร่ืองแบบและการ
แต่งเคร่ืองแบบข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้ง 
สนง.กสม.

x

2537 ทป 4 สม๐๐๐๗/๗๓ 22-ม.ค.-61 ขอส่งแบบ บร.๑ และบร.๒ ขอข้าราชการส านักกฎหมาย x

2538 ทป 4 สม0007/74 22-ม.ค.-61 ขอส่งแบ บร.๑ ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย X

2539 ทป 4 สม0007/75 22-ม.ค.-61 รายงานการด าเนินคดี X

2540 ทป 4 สม0007/76 22-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2541 ทป 4 สม0007/77 22-ม.ค.-61 แจง้ความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน X

2542 ทป 4 สม0007/78 22-ม.ค.-61 แต่งต้ังผู้แทนเป็นอนุกรรมการ x

2543 ทป 4 สม๐๐๐๗/๗๙ 23-ม.ค.-61 ขอเสนอเร่ืองบรรจวุาระการประชุม กสม.ด้านบริหาร x

2544
ทป 4 สม0007/ว 80 23-ม.ค.-61

ขอเชิญประชุม เร่ือง "การจดัท าระเบียบหรือประกาศ
ตามพรป.กสม.2560"

x

2545
ทป 4 สม๐๐๐๗/๘๒ 24-ม.ค.-61

 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมร่าง 
พรป.กสม.2560

X

2546 ทป 4 สม๐๐๐๗/๘๔ 24-ม.ค.-61
ขออนุมัติให้เจา้หน้าที่ส านักกฎหมายและคดีเข้าร่วม
ประชุม

X

2547 ทป 4 สม0007/85 24-ม.ค.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม กสม. บริหาร X

2548 ทป 4 สม0007/81 24-ม.ค.-61 ขอส่งร่างความเห็นเพื่อด าเนินการ X

2549 ทป 4 สม0007/86 25-ม.ค.-61 ขอส่งแบบขอรับรองสิทธกิารรักษาพยาบาล x

2550 ทป 4 สม0007/87 25-ม.ค.-61 รายงานการด าเนินคดี x

2551 ทป 4 สม0007/88 25-ม.ค.-61 การรับเงินสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการประชุมในต่างประเทศ x

2552 ทป 4 สม0007/89 25-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2553
ทป 4 สม0007/90 25-ม.ค.-61

รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ยงบประมาณใน
ไตรมาสที่ 1

X

2554 ทป 4 สม0007/91 25-ม.ค.-61 ชี้แจงเงินยืม (เงินงบประมาณ) ล่าช้า X

2555 ทป 4 สม0007/93 25-ม.ค.-61 ขอเชิญประชุม คทง.ยกร่างระเบียบและประกาศฯ x

2556 ทป 4 สม0007/92 25-ม.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม x

2557 ทป 4 สม๐๐๐๗/๙๔ 26-ม.ค.-62 การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศในปี ๒๕๖๒ X

2558 ทป 4 สม๐๐๐๗/95 26-ม.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช่จา่ยในการประชุม X

2559 ทป 4 สม0007/96 26-ม.ค.-61 ขอเชิญประชุมคณะท างานยกร่างระเบียบและประกาศฯ X

2560
ทป 4 สม๐๐๐๗/๙๗ 30-ม.ค.-61

ความเห็นต่อรายงานการลงโทษทางร่างกายต่อเด็กใน
ประเทศไทยฯ

X

2561 ทป 4 สม0007/98 30-ม.ค.-61 ขอส่งคืนครุภัณฑ์ x

2562
ทป 4 สม0007/99 31-ม.ค.-61

ขออนุมัติในหลักการในการจดัซ้ือจดัจา้งซ่อมเคร่ืองพร้ิน
เตอร์

x

2563 ทป 4 สม0007/100 31-ม.ค.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2564
ทป 4 สม0007/101 1-ก.พ.-61

ร่างระเบียน กสม.มีมติเห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

X

2565 ทป 4 สม0007/102 1-ก.พ.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งทั่วไป X

2566 ทป 4 สม0007/103 1-ก.พ.-61 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน X

2567
ทป 4 สม0007/104 1-ก.พ.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม กสม. ด้าน
บริหาร

X

2568
ทป 4 สม0007/105 1-ก.พ.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

x

2569
ทป 4 สม0007/106 1-ก.พ.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

x

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 103 จาก 321
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2570 ทป 4 สม0007/106 1-ก.พ.-61 ขอให้ด าเนินการจดัซ้อมเคร่ืองพร้ิน x

2571
ทป 4 สม0007/108 2-ก.พ.-61

การประชุม คอก.พิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
ที่สร้างแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น คร้ังที่ 2/2561

X

2572 ทป 4 สม0007/109 2-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2573 ทป 4 สม0007/110 2-ก.พ.-61 ส่งระเบียบ กสม.ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา X

2574 ทป 4 สม0007/111 2-ก.พ.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม (จ านวน 2,550 บาท) X

2575 ทป 4 สม0007/112 5-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2576
ทป 4 สม0007/113 5-ก.พ.-61

เสนอเพื่อลงนามในขอบเขตจา้งจดัท าหนังสือสรุปผลการ
สัมมนาวชิาการ

X

2577 ทป 4 สม0007/114 5-ก.พ.-61 อบข้อหารือกรณีการจา่ยเงินค่าจา้งตามสัญญาจา้ง x

2578
ทป 4 สม0007/115 5-ก.พ.-61

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม (จ านวน
เงิน 2,550 บาท)

x

2579 ทป 4 สม0007/116 5-ก.พ.-61 ขอเชิญประชุมคณะท างาน x

2580
ทป 4 สม0007/117 5-ก.พ.-61

ประเด็นห่วงใยกรณีประกาศ สนง.กสม.เร่ืองรับจดแจง้
องค์กรเอกชนด้านสิทธมินุษยชนและสภาวชิาชีพ

X

2581 ทป 4 สม0007/118 5-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2582 ทป 4 สม0007/119 6-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2583
ทป 4 สม0007/121 7-ก.พ.-61

สรุปผลการประชุมรับฟังความเห็นร่าง พรบ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

x

2584
ทป 4 สม0007/122 7-ก.พ.-61

ขอส่งบทความที่ได้รับการปรับแก้ไขตามความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวฒิุ

x

2585
ทป 4 สม0007/123 8-ก.พ.-61

แจง้ผลค าวนิิจฉัยคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร

X

2586
ทป 4 สม0007/124 8-ก.พ.-61

แจว้ผลค าวนิิจฉัยคณะกรรมการการวนิิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร

X

2587 ทป 4 สม0007/125 8-ก.พ.-61 ขอส่งแบบตอบรับเข้าการเสวนาวชิาการฯ X

2588 ทป 4 สม0007/126 8-ก.พ.-61 รับรองรายงานการประชุมส านักกฎหมายและคดี X

2589
ทป 4 สม0007/127 8-ก.พ.-61

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการและเบิกค่าใช้จา่ยใน
การเดินทางไปปฏิบัติราชการ

x

2590
ทป 4 สม0007/128 8-ก.พ.-61

ร่างระเบียบที่ กสม.มีมติเห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

x

2591
ทป 4 สม0007/129 8-ก.พ.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

x

2592
ทป 4 สม0007/130 8-ก.พ.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

X

2593
ทป 4 สม0007/131 8-ก.พ.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.ส านัก

X

2594
ทป 4 สม0007/132 8-ก.พ.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.กลุ่มงาน

X

2595 ทป 4 สม0007/133 9-ก.พ.-61 ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจวุาระประชุม กสม.บริหาร X

2596
ทป 4 สม0007/134 9-ก.พ.-61

แบบข้อมูลตัวชี้วดัการปฏิบัตราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560

x

2597 ทป 4 สม0007/135 9-ก.พ.-61 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ x

2598 ทป 4 สม0007/136 9-ก.พ.-61 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ x

2599 ทป 4 สม0007/137 12-ก.พ.-61 ขออนุมัติหลักการซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ X

2600
ทป 4 สม0007/138 12-ก.พ.-61

ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

ส านัก/หน่วย:.......
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2601 ทป 4 สม0007/139 12-ก.พ.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2602 ทป 4 สม0007/140 12-ก.พ.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งทั่วไป x

2603 ทป 4 สม0007/141 13-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2604
ทป 4 สม0007/142 13-ก.พ.-61

ขอถอนเร่ืองหารือการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วย กสม.

X

2605 ทป 4 สม0007/143 13-ก.พ.-61 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

2606 ทป 4 สม0007/144 13-ก.พ.-61 สัญญายืมเงิน X

2607
ทป 4 สม0007/145 13-ก.พ.-61

ฃออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมส านัก
กฎหมายและคดี

X

2608 ทป 4 สม0007/146 14-ก.พ.-61 ขอยกเลิกใช้รถยนต์ส่วนกลาง x

2609
ทป 4 สม0007/147 14-ก.พ.-61

ขอส่งร่างรายงานพร้อมความพร้อมความเห็นเพื่อ
พิจารณาด าเนินการ

x

2610
ทป 4 สม0007/148 14-ก.พ.-61

ร่างระเบียบกสม. มีมติเห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

x

2611
ทป 4 สม0007/14๙ 15-ก.พ.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุข้าจเุข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

2612 ทป 4 สม0007/150 15-ก.พ.-61 ใบเบิกสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

2613
ทป 4 สม0007/151 15-ก.พ.-61

การจดัท าร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติวา่ด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบ
ข้าราชการ พนัก

X

2614 ทป 4 สม0007/152 15-ก.พ.-61 ความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น X

2615
ทป 4 สม0007/153 15-ก.พ.-61

อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อ
การปฏิบัติราชการที่ดีหลักสูตรที่ 1

x

2616 ทป 4 สม0007/154 15-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2617 ทป 4 สม0007/155 16-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ x

2618
ทป 4 สม0007/156 16-ก.พ.-61

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสอบข้อเท็จจริง ตามค าส่ัง
ส านักงาน กสม.ที่ 147/2560

X

2619 ทป 4 สม0007/157 16-ก.พ.-61 ขอส่งแฟูมค าร้องฯ เพื่อด าเนินการตามมติที่ประชุม กสม. X

2620
ทป 4 สม0007/158 16-ก.พ.-61

ส่งระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

2621 ทป 4 สม0007/159 19-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2622 ทป 4 สม0007/160 19-ก.พ.-61 ขอส่งร่างรายงานพร้อมความเห็นเพื่อพิจารณาด าเนินการ X

2623
ทป 4 สม0007/161 19-ก.พ.-61

ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน
พร้อมแฟูมส านวนค าร้องฯ

X

2624 ทป 4 สม0007/162 19-ก.พ.-61 รายงานการด าเนินคดี x

2625
ทป 4 สม0007/163 20-ก.พ.-61

ขออนุญาตไปร่วมงานสัมมนาวชิาการ "ละเมิดอ านาจ
ศาล:จดุกึ่งกลางระหวา่งอ านาจกับสิทธอิยู่ที่ใด"

x

2626
ทป 4 สม0007/164 20-ก.พ.-61

การเสนอขอเคร่ืองราชอิสรยาภรณ์ของข้าราชการ 
ประจ าปี 2561

x

2627
ทป 4 สม0007/165 20-ก.พ.-61

ขอส่งแบบ บร.1 และบร.2 ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

X

2628
ทป 4 สม0007/166 20-ก.พ.-61

ขอส่งแบบ บร.1 ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย
และคดี

X

2629
ทป 4 สม0007/167 20-ก.พ.-61

ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นต่อร่าง พรบ.
ปูองกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย

X
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2630
ทป 4 สม0007/168 21-ก.พ.-61

ขอมีบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรี
ชนใหม่

x

2631
ทป 4 สม0007/169 21-ก.พ.-61

ร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

x

2632 ทป 4 สม0007/170 22-ก.พ.-61 คณะท างานจดัการความรู้ระดับส านัก (KM Team) X

2633
ทป 4 สม0007/171 22-ก.พ.-61

การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญติั
ปูองกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย

X

2634
ทป 4 สม0007/172 22-ก.พ.-61

แบบข้อมูลตัวชี้วดัการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561

X

2635
ทป 4 สม0007/174 22-ก.พ.-61

ขอทบทวนผลการพิจารณาข้อเสนอเร่ืองการมีค าส่ังแบ่ง
ส่วนราชการภายในเพื่อท าหน้าที่กล่ันกรองรายงานผล
การตรวจ

X

2636
ทป 4 สม0007/175 26-ก.พ.-61

กรณี สนง.กสม.เผยแพร่ข่าวแจก เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพันธ์
 2560

x

2637
ทป 4 สม0007/176 26-ก.พ.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุข้าเป็นวาระการประชุม กสม.
บริหาร

x

2638 ทป 4 สม0007/177 26-ก.พ.-61 ขออนุมัติด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ x

2639
ทป 4 สม0007/178 26-ก.พ.-61

ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

2640
ทป 4 สม0007/179 27-ก.พ.-61

อนุมัติหลักการในการจา้งพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบ 
กสม. เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

2641 ทป 4 - - การรับรองเวลาราชการทวคูีณ X

2642
ทป 4 สม0007/181 27-ก.พ.-61

ขอให้ด าเนินการจดัจา้ง กรณีจา้งจดัท าหนังสือสรุปผล
การสัมมนา

X

2643 ทป 4 สม0007/182 27-ก.พ.-61 ขอส่งใช้เงินยืม (จ านวน 595 บาท) x

2644
ทป 4 สม0007/183 27-ก.พ.-61

การจดัท า พรป.คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 เป็นภาษาอังกฤษ

x

2645
ทป 4 สม0007/184 27-ก.พ.-61

ร่างข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ
 และลูกจา้ง ของสนง.คณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ.

x

2646
ทป 4 สม0007/185 28-ก.พ.-61

ขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการจา้งการพิมพ์แบบแนบ
ท้ายระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพื่อ
ประกาศใน

X

2647
ทป 4 สม0007/186 28-ก.พ.-61

เชิญผู้แทนองค์กรเอกชนและสภาวชิาชีพมาประชุมเพื่อ
เลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

X

2648
ทป 4 สม0007/187 28-ก.พ.-61

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการและเบิกค่าใช้จา่ยใน
การเดินทางไปปฏิบัติราชการ

X

2649 ทป 4 สม0007/188 28-ก.พ.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งทั่วไป x

2650
ทป 4 สม0007/189 28-ก.พ.-61

รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ยงบประมาณ ณ
 เดือนกุมภาพันธ ์2561

x

2651 ทป 4 สม0007/190 28-ก.พ.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2652 ทป 4 สม0007/191 2-มี.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2653
ทป 4 สม0007/192 5-มี.ค.-61

ขอทราบข้อเท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ส านักบริหารกลางสูญ
หายจ านวน 5 รายการ

X

2654
ทป 4 สม0007/193 5-มี.ค.-61

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนการ
ด าเนินการจดัสอบแข่งขันเพื่อบรรจแุละแต่งต้ังบุคคลฯ

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 106 จาก 321
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2655
ทป 4 สม0007/194 6-มี.ค.-61

ส่งข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจา้ง สนง.คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ.2561

x

2656
ทป 4 สม0007/195 6-มี.ค.-61

ขอชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

x

2657 ทป 4 สม0007/196 6-มี.ค.-61 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน x

2658 ทป 4 สม0007/197 6-มี.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2659 ทป 4 สม0007/198 6-มี.ค.-61 ขอเชิญประชุม X

2660 ทป 4 สม0007/201 6-มี.ค.-61 ขอจดัประชุมและค่าใช่จา่ยในการประชุม X

2661
ทป 4 สม0007/203 6-มี.ค.-61

ร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมติ
เห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

2662
ทป 4 สม0007/204 8-มี.ค.-61

การก าหนดอัตราค่ารับรองเหมาจา่ยของกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x

2663
ทป 4 สม0007/205 8-มี.ค.-61

อนุมัติหลักการในการจา้งพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯ เพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุ

x

2664 ทป 4 สม0007/206 8-มี.ค.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล x

2665
ทป 4 สม0007/207 8-มี.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

X

2666
ทป 4 สม0007/208 8-มี.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

2667
ทป 4 สม0007/209 8-มี.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ(ผอ.ส านัก)

X

2668
ทป 4 สม0007/210 8-มี.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษ(ผอ.กลุ่มงาน)

X

2669
ทป 4 สม0007/211 8-มี.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของข้าราชการ

X

2670
ทป 4 สม0007/212 8-มี.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

X

2671
ทป 4 สม0007/213 8-มี.ค.-61

ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

x

2672
ทป 4 สม0007/214 8-มี.ค.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

2673
ทป 4 สม0007/215 8-มี.ค.-61

ร่างพระราชบัญญติัการปูองกันและปราบปรามการใช้
แรงงานบังคับ พ.ศ. ....

x

2674
ทป 4 สม0007/216 8-มี.ค.-61

ขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการจา้งพิมพ์แบบแนบ
ท้ายระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯเพื่อ
ประกาศใน

X

2675
ทป 4 สม0007/217 9-มี.ค.-61

การฝึกอบรมหลักสูตร Human Rights ของคนยุติธรรม 
รุ่นที่ ๒

X

2676 ทป 4 สม0007/218 9-มี.ค.-61 การฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร" X

2677
ทป 4 สม0007/219 9-มี.ค.-61

การเสนอชื่อเป็นผู้แทนสภาวชิาชีพตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

2678 ทป 4 สม0007/220 12-มี.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์หีบบัตรเลือกต้ังและคูหาเลือกต้ัง x

2679 ทป 4 สม0007/221 12-มี.ค.-61 ขอเชิญประชุม X

2680 ทป 4 สม0007/223 12-มี.ค.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2681
ทป 4 สม0007/224 12-มี.ค.-61

ประกาศระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติใน
ราชกิจจานุเบกษา

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 107 จาก 321
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2682 ทป 4 สม0007/225 12-มี.ค.-61 ขอส่งบัญชีรายละเอียดการเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ X

2683
ทป 4 สม0007/226 12-มี.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของผู้อ านวยการส านักและผู้อ านวยการกลุ่มงาน

x

2684 ทป 4 สม0007/227 12-มี.ค.-61 การยืนยันชื่อผู้แทนแพทย์สภา x

2685
ทป 4 สม0007/228 13-มี.ค.-61

ร่างพระราชบัญญติัการปูองกันและปราบปรามการใช้
แรงงานบังคับ พ.ศ. ...

x

2686
ทป 4 สม0007/229 13-มี.ค.-61

ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจา่ยเงิน (รหัสกิจกรรม 
61T4-80303)

X

2687
ทป 4 สม0007/230 13-มี.ค.-61

ขอคืนเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2561

X

2688
ทป 4 สม0007/231 14-มี.ค.-61

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสอบข้อเท็จจริงตามค าส่ัง
ส านักงาน กสม. ที่ 147/2560

X

2689 ทป 4 สม0007/232 14-มี.ค.-61 ขออนุมัติเพิ่มเติม X

2690 ทป 4 สม0007/233 14-มี.ค.-61 หนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา x

2691
ทป 4 สม0007/234 14-มี.ค.-61

มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
และด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้วา่การตรวจ
เงินแผ่นดิน

x

2692
ทป 4 สม0007/235 15-มี.ค.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครอง
และมาตรฐานการคุ

x

2693
ทป 4 สม0007/236 15-มี.ค.-61

เชิญหารือเกี่ยวกับข้อมูลสถิติการด าเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้และระบบความคืบหน้า
ด าเนินงานหรือร

X

2694
ทป 4 สม0007/237 15-มี.ค.-61

ขอหารือเกี่ยวกับข้อมูลสถิติการด าเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้และระบบการแจง้ความคืบหน้า
การด าเนิน

X

2695
ทป 4 สม0007/238 15-มี.ค.-61

แจง้ผลการหารือการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2696
ทป 4 สม0007/239 15-มี.ค.-61

แจง้ผลการหารือการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

2697
ทป 4 สม0007/240 15-มี.ค.-61

ข้อก าหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจา้งของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ.

x

2698 ทป 4 สม0007/241 15-มี.ค.-61 ความคืบหน้าด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง X

2699
ทป 4 สม0007/242 15-มี.ค.-61

กรรมการสรรหากรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติในส่วนที่
เป็นผู้แทนสภาทนายความ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้

X

2700
ทป 4 สม0007/243 15-มี.ค.-61

ความเห็นต่อ "ร่างพระราชบัญญติัปูองกันและ
ปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ...."

X

2701
ทป 4 สม0007/244 20-มี.ค.-61

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักงาน กสม. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

X

2702
ทป 4 สม0007/245 21-มี.ค.-61

จดัส่งข้อมูลเกี่ยวกับก าหนดระยะเวลาด าเนินงานของ
หน่วยงาน

x

2703 ทป 4 สม0007/246 21-มี.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมค่าใช้จา่ยในการประชุม x

2704 ทป 4 สม0007/247 21-มี.ค.-61 ขอเชิญประชุมคณะท างานยกร่างระเบียบและประกาศฯ x

2705
ทป 4 สม0007/249 22-มี.ค.-61

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2706 ทป 4 สม0007/249 22-มี.ค.-61 ขอส่งคืนเคร่ืองส ารองไฟฟูา X

ส านัก/หน่วย:.......
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2707 ทป 4 สม0007/250 22-มี.ค.-61 ขอส่งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ X

2708 ทป 4 สม0007/252 22-มี.ค.-61 แจง้ผลค าพิพากษาศาลปกครองกลาง X

2709
ทป 4 สม0007/253 23-มี.ค.-61

ขอส่ง บร.1 และบร.2 ของข้าราชการส านักกฎหมายและ
คดี

x

2710
ทป 4 สม0007/254 23-มี.ค.-61

ขอส่งแบบ บร.1 ของพนักงานราชการส านักกฎหมาย
และคดี

x

2711 ทป 4 สม0007/255 26-มี.ค.-61 ขอนส่งใช้เงินยืมงบประมาณ x

2712 ทป 4 สม0007/256 26-มี.ค.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล X

2713
ทป 4 สม0007/257 27-มี.ค.-61

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น "ร่าง
พระราชบัญญติัวธิพีิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. ...."

X

2714
ทป 4 สม0007/258 27-มี.ค.-61

รายงานข้อมูลร่างกฎหมายส าคัญ แผนการปฏิรูปเร่ือง
ต่างๆ และโครงการส าคัญที่หน่วยงานจะด าเนินการในปี 
๒๕๖๑

X

2715 ทป 4 สม0007/259 27-มี.ค.-61 ความเห็นต่อร่างแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน X

2716 ทป 4 สม0007/260 28-มี.ค.-61 ร่างแนวปฏิบัติในการให้ข่าวของ กสม. และ สนง.กสม. X

2717 ทป 4 สม0007/261 28-มี.ค.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม (จ านวน 1,520 บาท) X

2718 ทป 4 สม0007/262 28-มี.ค.-61 การไปเป็นพยานศาลและการจดัส่งพยานเอกสาร x

2719 ทป 4 สม0007/263 28-มี.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม x

2720 ทป 4 สม0007/264 29-มี.ค.-61 ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จา่ยโครงการสัมมนาเพื่อ
เตรียมความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญา
แทน

x

2721
ทป 4 สม0007/265 29-มี.ค.-61

ขออนุมัติใช้พระมหาพิชัยมงกุฎ และอุณาโลม ประกอบ
เป็นเคร่ืองหมายแสดงสังกัดและแบบอินทรธนู

X

2722
ทป 4 สม0007/266 29-มี.ค.-61

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด ตามค าส่ังส านักงาน ที่ 147/2560

X

2723 ทป 4 สม0007/267 29-มี.ค.-61 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

2724 ทป 4 สม0007/268 29-มี.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมส านัก x

2725
ทป 4 สม0007/269 29-มี.ค.-61

สัญญายืมเงิน ประชุมส านักกฎมายและคดี วนัที่ 5 เม.ย.
61

x

2726
ทป 4 สม0007/270 30-มี.ค.-61

ข้อมูลผลการด าเนินงานเพื่อขับเคล่ือนเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

X

2727 ทป 4 สม0007/271 30-มี.ค.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ X

2728 ทป 4 สม0007/272 30-มี.ค.-61 ขอส่งแบบสอบถาม X

2729
ทป 4 2-เม.ย.-61

ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน กสม. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

X

2730
ทป 4 สม0007/273 2-เม.ย.-61

รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ยงบประมาณ ณ
 วนัที่ 31 มี.ค.61

x

2731
ทป 4 สม0007/274 2-เม.ย.-61

ความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาแผ่นพับส่ือประชาสัมพันธ์
บทบาทหน้าที่ของ กสม.

x

2732
ทป 4 สม0007/275 2-เม.ย.-61

ขอทราบข้อเท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ส านักบริหารกลางสูญ
หายจ านวน 5 รายการ

x

2733
ทป 4

สม0007/276สม
0007/277

3-เม.ย.-61
การประชุมคณะท างานบูรณาการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายของประเทศไทยสู่อาเซียน

X

2734 ทป 4 สม0007/278 3-เม.ย.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2735
ทป 4 สม0007/279 3-เม.ย.-61

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการและเบิกค่าใช้จา่ยใน
การเดินทาง

X

2736 ทป 4 สม0007/280 5-เม.ย.-61 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน X

ส านัก/หน่วย:.......
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2737
ทป 4 สม0007/281 5-เม.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่มงานฯ)

x

2738
ทป 4 สม0007/282 5-เม.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผู้อ านวยการส านัก)

x

2739
ทป 4 สม0007/283 5-เม.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานราชการ

x

2740
ทป 4 สม0007/284 5-เม.ย.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

2741
ทป 4 สม0007/285 5-เม.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการ

X

2742
ทป 4 สม0007/286 5-เม.ย.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ข้าราชการ

X

2743
ทป 4 สม0007/287 9-เม.ย.-61

ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (ฉบับที.่.) พ.ศ. ...

x

2744 ทป 4 สม0007/288 9-เม.ย.-61 ขอส่งใช้เงินยืม x

2745 ทป 4 สม0007/289 9-เม.ย.-61 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญติัจริยธรรมเจา้หน้าที่ของ
รัฐ พ.ศ....

X

2746
ทป 4 สม0007/290 9-เม.ย.-61

รางานสรุปผลการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๔

X

2747
ทป 4 สม0007/291 9-เม.ย.-61

ขอความอนุเคราะห์จดัท าค าแปลกฎหมายและระเบียบ
ของส านักงานคระกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติเป็น
ภาษาอังกฤษ

X

2748
ทป 4 สม0007/292 9-เม.ย.-61

การเผยแพร่หลักเกณฑ์และวธิกีารในการสรรหา
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2749
ทป 4 สม0007/293 9-เม.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

x

2750 ทป 4 สม0007/294 10-เม.ย.-61 ขอส่งมอบหนังสือสรุปงานสัมมนาวชิาการ หัวข้อ การ
ลงโทษทางอาญากับหลักสิทธมินุษยชน

x

2751
ทป 4 สม0007/295 10-เม.ย.-61

ขอส่งมอบหนังสือสรุปผลงานสัมมนาวชิาการ หัวข้อ การ
ลงโทษทางอาญากับหลักสิทธมินุษยชน

x

2752
ทป 4 สม0007/296 10-เม.ย.-61

รายงานประชุมคณะท างานจดัท าค ารับร้องการปฏิบัติ
ราชการฯ คร้ังที่ 3/2561

X

2753 ทป 4 สม0007/298 11-เม.ย.-61 ขอบรรจวุาระการประชุม กสม. ด้านบริหาร กรณี
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญติัการบริหารฯ

X

2754
ทป 4 สม0007/299 11-เม.ย.-61

ขอทราบข้อเท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ส านักบริหารกลางสูญ
หายจ านวน ๕ รายการ

X

2755 ทป 4 สม0007/300 11-เม.ย.-61 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสอบข้อเท็จจริง ตามค าส่ัง
ส านักงาน กสม. ที่ 147/2560

X

2756
ทป 4 สม0007/301 11-เม.ย.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

2757
ทป 4 สม0007/302 11-เม.ย.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติด้านการคุ้มครอง
และมาตรฐานการคุ้มครอง

x

2758
ทป 4 สม0007/303 11-เม.ย.-61

เชิญวทิยากรมาบรรยายในดครงการสัมมนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ในคดีแทนผู้เสียหาย

x

2759
ทป 4 สม0007/304 11-เม.ย.-61

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบ
ที่ ๑/๒๕๖๑

X

2760
ทป 4 สม0007/305 11-เม.ย.-61

งานวชิาการในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี เร่ือง
 The Constitutional Court : Protector of the Rule 
of

X

ส านัก/หน่วย:.......
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แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

2761 ทป 4 สม0007/306 11-เม.ย.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาซ้ือขาย X

2762
ทป 4 สม0007/307 11-เม.ย.-61

เสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักงาน กสม.

X

2763 ทป 4 สม0007/308 17-เม.ย.-61 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาฯ X

2764
ทป 4 สม0007/309 17-เม.ย.-61

ขอส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ราชการ คร้ังที่ 1/2561

X

2765
ทป 4 สม0007/310 18-เม.ย.-61

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความ
จ าเป็น คร้ังที่ 8

x

2766 ทป 4 สม0007/311 18-เม.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจา่ยเงิน x

2767 ทป 4 สม0007/312 18-เม.ย.-61 ความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น x

2768
ทป 4 สม0007/313 18-เม.ย.-61

ประชุมเตรียมการชี้แจงค าของบประมาณต่อ
คณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญติั

X

2769 ทป 4 สม0007/314 19-เม.ย.-61 ส่งใบแต่งทนายความ X

2770 ทป 4 สม0007/315 19-เม.ย.-61 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการน าเสนอโครงการ "สปาอา
ราณ์องค์กร"

X

2771 ทป 4 สม0007/316 20-เม.ย.-61 เสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ"หลัก
ความรับผิดชอบของฝุายปกครอง"

x

2772
ทป 4 สม0007/317 20-เม.ย.-61

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ
ทางละเมิด

x

2773 ทป 4 สม0007/318 23-เม.ย.-61 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทาง
ละเมิดตามค าส่ังส านักงาน ที่ 147/2560 ลงวนัที่ 13 
พฤศจกิ

X

2774
ทป 4 สม0007/319 23-เม.ย.-61

การทบทวนประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ เร่ือง การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวฒิุ

X

2775
ทป 4 สม0007/320 23-เม.ย.-61

ขอส่งแบบ บร.1 และบร.2 ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

X

2776
ทป 4 สม0007/321 23-เม.ย.-61

ขอส่งแบบ บร.1 ฃองพนักงานราชการ ส านักกฎหมาย
และคดี

X

2777 ทป 4 สม0007/322 23-เม.ย.-61 การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจติแห่งชาติ คร้ังที่ 
1/2561

x

2778 ทป 4 สม0007/323 23-เม.ย.-61 สัญญายืมเงิน x

2779
ทป 4 สม0007/324 23-เม.ย.-61

ข้อตกลงตัวชี้วดัการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ
การประเมินที่ 2/2561

x

2780
ทป 4 สม0007/325 24-เม.ย.-61

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวชิาการเพื่อเตรียมความ
พร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย

X

2781
ทป 4 สม0007/326 24-เม.ย.-61

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวชิาการเพื่อเตรียมความ
พร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย

X

2782
ทป 4 สม0007/327 24-เม.ย.-61

ขอความอนุเคราะห์ในโครงการสัมมนาวชิาการเพื่อ
เตรียมความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญา
แทนผู้เสียหาย

X

2783
ทป 4 สม0007/328 24-เม.ย.-61

การสัมมนาวชิาการเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทของ
ผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญา

X

2784 ทป 4 สม0007/329 24-เม.ย.-61
ขอส่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ ๑/
๒๕๖๑

x

2785 ทป 4 สม0007/330 24-เม.ย.-61 ชี้แจงการขออนุมัติเพิ่มเติม x

2786 ทป 4 สม0007/331 24-เม.ย.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช่จา่ยในการประชุม x

2787
ทป 4 สม0007/332 25-เม.ย.-61

ข้อตกลงตัวชี้วดัการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ
การเมินที่ 2/2561

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 111 จาก 321
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2788
ทป 4 สม0007/333 25-เม.ย.-61

แต่งต้ังคณะท างานติดตามและเฝูาระวงัการรายงาน
สถานการณ์สิทธมินุษยชนในประเทศไทย

X

2789
ทป 4 สม0007/334 26-เม.ย.-61

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการจดัท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหวา่งกสม.

X

2790 ทป 4 สม0007/335 26-เม.ย.-61 การประชุมกับคณะอนุกรรมาธกิารกิจการคนพิการ x

2791
ทป 4 สม0007/336 26-เม.ย.-61

ผังขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วยหลักเกณฑ์
และวธิกีา

x

2792
ทป 4 สม0007/337 26-เม.ย.-61

หารือการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2793
ทป 4 สม0007/338 27-เม.ย.-61

การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการความ
ร่วมมือระหวา่งยูนิเซฟและอียู

X

2794
ทป 4 สม0007/339 27-เม.ย.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระประชุมคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

2795 ทป 4 สม0007/340 27-เม.ย.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2796 ทป 4 สม0007/341 27-เม.ย.-61 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x

2797 ทป 4 สม0007/342 27-เม.ย.-61 ขออนุมัติเพิ่มเติมค่าใช้จา่ยโครงการสัมมนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญา

x

2798
ทป 4 สม0007/343 27-เม.ย.-61

ขอบรรจวุาระ กสม.ด้านบริหาร กรณี "ร่าง
พระราชบัญญติัวธิพีิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. ...."

x

2799 ทป 4 สม0007/344 27-เม.ย.-61 ขอเปล่ียนแปลงห้องประชุม X

2800
ทป 4 สม0007/345 27-เม.ย.-61

การสัมมนาบทบาทหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

X

2801 ทป 4 สม0007/346 30-เม.ย.-61 ขออนุมัติจดัจา้งถ่ายเอกสารประกอบการประชุม X

2802 ทป 4 สม0007/347 30-เม.ย.-61 แจง้เปล่ียนสถานที่จดัโครงการสัมมนาวชิาการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์

X

2803
ทป 4 สม0007/348 30-เม.ย.-61

แจง้เปล่ียนสถานที่จดัโครงการสัมมนาวชิาการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในบทบาทของผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญาแทนผู้เส

x

2804
ทป 4 สม0007/349 30-เม.ย.-61

การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการความ
ร่วมมือระหวา่งยูนิเซฟและอียู

x

2805
ทป 4 สม0007/350 2-พ.ค.-61

การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการความ
ร่วมมือระหวา่งยูนิเซฟและอียู

x

2806
ทป 4 สม0007/351 2-พ.ค.-61

รายงานผลการเข้าร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญติัเงินเดือน 
เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน

X

2807
ทป 4 สม0007/352 3-พ.ค.-61

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือขอพระบรมราชา
อนุญาตให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเคร่ืองหมายแสดง
สังกัด

X

2808
ทป 4 สม0007/353 3-พ.ค.-61

ร่างระเบียบและร่างแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบ

X

2809 ทป 4 สม0007/354 3-พ.ค.-61 ขอให้ด าเนินการจดัจา้งถ่ายเอกสารประกอบการประชุม X

2810 ทป 4 สม0007/355 3-พ.ค.-61 รายงานการด าเนินคดี X

2811 ทป 4 สม0007/356 3-พ.ค.-61 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน X

2812
ทป 4 สม0007/357 3-พ.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

x

2813
ทป 4 สม0007/358 3-พ.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

x

2814
ทป 4 สม0007/359 4-พ.ค.-61

ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ืองการ
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

x

ส านัก/หน่วย:.......
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2815
ทป 4 สม0007/360 8-พ.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ(ผอ.กลุ่ม)

X

2816
ทป 4 สม0007/361 8-พ.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ (ผอ.ส านัก)

X

2817
ทป 4 สม0007/362 8-พ.ค.-61

ส่งระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

2818 ทป 4 สม0007/363 8-พ.ค.-61 รายงานการเข้าร่วมชี้แจงร่าง พรบ.เงินเดือน เงินต าแหน่ง
 และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและ
กรรมกา

x

2819
ทป 4 สม0007/364 9-พ.ค.-61

แนวปฏิบัติในการให้ข่าวและการประชาสัมพันธข์่าวของ 
กสม. และ สนง.กสม.

x

2820
ทป 4 สม0007/365 9-พ.ค.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

2821
ทป 4 สม0007/366 9-พ.ค.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

2822
ทป 4 สม0007/367 9-พ.ค.-61

ขอประสานความร่วมมือในการเผยแพร่และให้ข่าว
ประชาสัมพันธ์

X

2823
ทป 4 สม0007/368 9-พ.ค.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

X

2824
ทป 4 สม0007/369 9-พ.ค.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการาปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

x

2825 ทป 4 สม0007/370 9-พ.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืม x

2826
ทป 4 สม0007/371 10-พ.ค.-61

ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ืองการ
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

x

2827
ทป 4 สม0007/372 10-พ.ค.-61

ขอส่งร่างรายงานฯ เพื่อน าเสนอเข้าที่ประชุม กสม.ด้าน
การคุ้มครอง

X

2828
ทป 4 สม0007/373 10-พ.ค.-61

แบบสอบถาม "การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อระบบการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ"

X

2829
ทป 4 สม0007/374 10-พ.ค.-61

ส ารวจรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "พนักงาน
เจา้หน้าที"่

X

2830 ทป 4 สม0007/375 10-พ.ค.-61 ขอส่งเร่ืองเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครอง X

2831 ทป 4 สม0007/376 10-พ.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม x

2832 ทป 4 สม0007/377 11-พ.ค.-61 สัญญายืมเงิน x

2833 ทป 4 สม0007/378 15-พ.ค.-61 เรียนเชิญประธาน กสม.เข้าร่วมประชุม x

2834 ทป 4 สม0007/379 15-พ.ค.-61 ขอเชิญประชุม X

2835 ทป 4 สม0007/380 16-พ.ค.-61 จดัท าประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน X

2836
ทป 4 สม0007/381 16-พ.ค.-61

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

X

2837
ทป 4 สม0007/382 16-พ.ค.-61

ตอบค าถามตามตารางเอกสาร Statement of 
Compliance

x

2838
ทป 4 สม0007/383 16-พ.ค.-61

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธใินการได้รับเงินเดือน 
เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ กสม.
 ตาม

x

2839
ทป 4 สม0007/384 17-พ.ค.-61

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาร่าง 
พรบ.การจดทะเบียนคู่ชีวติ พ.ศ. ...

X

2840 ทป 4 สม0007/385 17-พ.ค.-61 ขอขยายระยะเวลาท าค าแก้อุธรณ์ X

2841
ทป 4 สม0007/386 17-พ.ค.-61

ขอเสนอค าแก้อุธรณ์ในคดี กสม.เสนอเร่ืองต่อศาล
ปกครอง กรณีศูนย์การเรียนของมูลนิธบิียะตุ้ลอิสลาม
บรรจเุข้า

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 113 จาก 321
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2842
ทป 4 สม0007/387 17-พ.ค.-61

ขอคืนค าขอมีบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนใหม่

X

2843
ทป 4 สม0007/388 17-พ.ค.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

x

2844
ทป 4 สม0007/389 17-พ.ค.-61

สรุปผลการเข้าร่วมสัมมนา เร่ือง "การปฏิรูปการปล่อย
ชั่วคราว : วสัิยทัศน์ นวตักรรม และเทคโนโลย"ี

x

2845 ทป 4 สม0007/390 17-พ.ค.-61 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธวีางพวงมาลาฯ x

2846
ทป 4 สม0007/391 17-พ.ค.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร เร่ือง 
สรุปผลการสัมมนา

X

2847 ทป 4 สม0007/392 17-พ.ค.-61 ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล X

2848
ทป 4 สม0007/393 17-พ.ค.-61

ขอปรึกษาฝุายกฎหมายส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

X

2849
ทป 4 สม0007/394 22-พ.ค.-61

ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

X

2850 ทป 4 สม0007/395 22-พ.ค.-61 ใบเบิกสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล x

2851
ทป 4 สม0007/396 22-พ.ค.-61

การด าเนินคดีปกครอง กรณีนายประมุท สูตะบุตร  ยื่น
ฟูองส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x

2852 ทป 4 สม0007/397 22-พ.ค.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x

2853 ทป 4 สม0007/398 22-พ.ค.-61 ขอส่งเงินยืม X

2854
ทป 4 สม0007/399 22-พ.ค.-61

ขอมอบหนังสือสรุปงานสัมมนาวชิาการ หัวข้อ การ
ลงโทษทางอาญากับหลักสิทธมินุษยชน

X

2855
ทป 4 สม0007/400 22-พ.ค.-61

ขอมอบหนังสือสรุปงานสัมมนาวชิาการ หัวข้อ การ
ลงโทษทางอาญากับหลักสิทธมินุษยชน

X

2856
ทป 4 สม0007/401 22-พ.ค.-61

ขอมอบหนังสือสรุปงานสัมมนาวชิาการ หัวข้อ การ
ลงโทษทางอาญากับหลักสิทธมินุษยชน

X

2857
ทป 4 สม0007/402 22-พ.ค.-61

ขอมอบหนังสือสรุปงานสัมมนาวชิาการ หัวข้อ การ
ลงโทษทางอาญากับหลักสิทธมินุษยชน

X

2858
ทป 4 สม0007/403 22-พ.ค.-61

ขอมอบหนังสือสรุปงานสัมมนาวชิาการ หัวข้อ การ
ลงโทษทางอาญากับหลักสิทธมินุษยชน

X

2859
ทป 4 สม0007/404 22-พ.ค.-61

ข้อมูลประกอบการชี้แจงค าของบประมาณต่อคณะกรรม
มาธกิารวสิามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญติังบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ

x

2860
ทป 4 สม0007/405 22-พ.ค.-61

ขอให้พิจารณาและลงนามในรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธมินุษยชน

x

2861 ทป 4 สม0007/406 22-พ.ค.-61 การกล่ันกรองร่างค าชี้แจงประกอบการแก้อุทธรณ์ x

2862 ทป 4 สม0007/407 23-พ.ค.-61 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ X

2863
ทป 4 สม0007/408 23-พ.ค.-61

ร่างระเบียบที่คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมีมติ
เห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

2864 ทป 4 สม0007/409 23-พ.ค.-61 ของเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

2865
ทป 4 สม0007/410 23-พ.ค.-61

ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุมส านัก
กฎหมายและคดี

x

2866 ทป 4 สม0007/411 23-พ.ค.-61 สัญญายืมเงิน x

2867
ทป 4 สม0007/412 23-พ.ค.-61

ขอมีบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรี
ชนใหม่

X

2868
ทป 4 สม0007/413 23-พ.ค.-61

แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาร ๒๕๖๑

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 114 จาก 321
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2869
ทป 4 สม0007/414 23-พ.ค.-61

ส่งเอกสารเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดให้กรมบัญชีกลาง

X

2870 ทป 4 สม0007/415 24-พ.ค.-61 เบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล X

2871 ทป 4 สม0007/416 25-พ.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมเพิ่มเติม x

2872 ทป 4 สม0007/417 25-พ.ค.-61 ขอส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจกัษ์ (EBIT) x

2873 ทป 4 สม0007/418 25-พ.ค.-61 ขอส่งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ x

2874
ทป 4 สม0007/419 25-พ.ค.-61

ขอส่งแบบ บร.๑ และ บร.๒ ของข้าราชการส านัก
กฎหมายและคดี

X

2875 ทป 4 สม0007/420 25-พ.ค.-61 ขอส่ง บร.๑ ของพนักงานราชการ ส านักกฎหมายและคดี X

2876
ทป 4 สม0007/421 25-พ.ค.-61

ส่งระเบียบของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

X

2877 ทป 4 สม0007/422 25-พ.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2878 ทป 4 สม0007/423 25-พ.ค.-61 ขอเชิญประชุมคณะท างานยกร่างระเบียบและประกาศฯ x

2879 ทป 4 สม0007/424 28-พ.ค.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทาง x

2880 ทป 4 สม0007/425 28-พ.ค.-61 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและแฟูมส านวน ค าร้องฯ x

2881
ทป 4 สม0007/426 28-พ.ค.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทะิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

2882 ทป 4 สม0007/427 30-พ.ค.-61 ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธใินการได้รับเงินเดือนและ
เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ ตอบแทนอื่นของ กสม.

X

2883 ทป 4 สม0007/428 30-พ.ค.-61 การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้มีต าแหน่งระดับสูง X

2884 ทป 4 สม0007/429 31-พ.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2885 ทป 4 สม0007/430 1-มิ.ย.-61 ใบเบิกสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล x

2886
ทป 4 สม0007/431 1-มิ.ย.-61

รายงานผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการวจิยั 
เร่ือง "องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย"

X

2887 ทป 4 สม0007/432 1-มิ.ย.-61 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน X

2888
ทป 4 สม0007/433 4-มิ.ย.-61

ขอส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 
1/2561

X

2889
ทป 4 สม0007/434 4-มิ.ย.-61

ขอส่งบัญชีรายชื่อบุคลากรที่ได้รับทราบและตกลงที่จะให้
ความร่วมมือปฏิบัติตามเจตจ านงสุจริตฯ

X

2890 ทป 4 สม0007/435 5-มิ.ย.-61 ปัญหาการจดัการกฎหมายเกี่ยวกับสิทธใินการได้รับ
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
 ของ กส

x

2891 ทป 4 สม0007/436 5-มิ.ย.-61 รายงานการด าเนินคดี x

2892 ทป 4 สม0007/437 5-มิ.ย.-61 การปรับค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง x

2893
ทป 4 สม0007/438 5-มิ.ย.-61

หารือการเบิกเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของ กสม.

X

2894 ทป 4 สม0007/439 5-มิ.ย.-61 การเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร X

2895 ทป 4 สม0007/440 5-มิ.ย.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการประชุม X

2896
ทป 4 สม0007/441 5-มิ.ย.-61

ขอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจ เร่ือง การ
ด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ องค์การระหวา่ง
ประเทศ และอ

X

2897 ทป 4 สม0007/442 5-มิ.ย.-61 ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจเร่ือง การด าเนินงาน
ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ องค์การระหวา่งประเทศ

x

2898 ทป 4 สม0007/443 6-มิ.ย.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

2899
ทป 4 สม0007/444 6-มิ.ย.-61

รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ยงบประมาณ ณ
 วนัที่ 31 พฤษภาคม 2561

x

ส านัก/หน่วย:.......
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2900 ทป 4 สม0007/445 6-มิ.ย.-61 ขอเชิญประชุมคณะท างานยกร่างระเบียนและประกาศฯ X

2901
ทป 4 สม0007/446 6-มิ.ย.-61

ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

2902
ทป 4 สม0007/447 6-มิ.ย.-61

การด าเนินการขอพระบรมราชานุญาติให้พระมหาพิชัย
มงกุฎและอุณาโลม เพื่อประกอเป็นเคร่ืองหมายฯ

X

2903
ทป 4 สม0007/448 7-มิ.ย.-61

ขอส่งแบบการแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษประจ าเดือนของพนักงานราชการ

X

2904
ทป 4 สม0007/449 7-มิ.ย.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ

X

2905
ทป 4 สม0007/450 7-มิ.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.กลุ่มงาน

X

2906
ทป 4 สม0007/451 7-มิ.ย.-61

ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวติ พ.ศ. .... คร้ังที่ 2/2561

x

2907
ทป 4 สม0007/452 7-มิ.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ ผอ.สกค.

x

2908
ทป 4 สม0007/453 7-มิ.ย.-61

ร่างบันทึกความเข้าใจ เร่ือง การด าเนินงานระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ องค์การระหวา่งประเทศ และองค์กร
เอกชน กร

x

2909 ทป 4 สม0007/454 7-มิ.ย.-61 ขอความอนุเคราะห์แปลเอกสารภาษาต่างประเทศ X

2910
ทป 4 สม0007/455 8-มิ.ย.-61

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณารับฟัง
ความเห็นผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประกอบการเสนอร่าง พรบ.
แรงงานประ

X

2911
ทป 4 สม0007/456 8-มิ.ย.-61

ก าหนดคุณธรรมเปูาธรรม "ปัญหาที่อยากแก"้ และ 
"ความดีที่อยากท า"

X

2912 ทป 4 สม0007/457 11-มิ.ย.-61 สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาวจิยัโครงการ
ละเมิดอ านาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญ
ไทย

x

2913
ทป 4 สม0007/458 11-มิ.ย.-61

ขอเชิญเข้าร่วมหารือพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างระเบียบ
วา่ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ

x

2914
ทป 4 สม0007/459 11-มิ.ย.-61

การก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร (Key 
Organization Knowledge)

X

2915
ทป 4 สม0007/460 12-มิ.ย.-61

ร่างบันทึกความเข้าใจ เร่ืองการด าเนินงานระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ องค์การระหวา่งประเทศ และองค์กร
เอกชนฯ

X

2916
ทป 4 สม0007/461 12-มิ.ย.-61

ขอปรึกษาฝุายกฎหมายส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

X

2917
ทป 4 สม0007/462 12-มิ.ย.-61

ตอบข้อหารือการเบิกจา่ยค่ารับรองของประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2918 ทป 4 สม0007/463 12-มิ.ย.-61 หนังสือเผยแพร่เกียรติบุคคล x

2919
ทป 4 สม0007/464 12-มิ.ย.-61

ประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการรับรองสิทธชิุมชน
และส่ิงแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญฯ

x

2920
ทป 4 สม0007/465 12-มิ.ย.-61

ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ

x

2921
ทป 4 สม0007/466 12-มิ.ย.-61

ขอส่งแบบแสดงผลการปฏิบัติราชการส าหรับการ
เบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ

X

2922
ทป 4 สม0007/ว467 12-มิ.ย.-61

ก าหนดคุณธรรมเปูาหมาย "ปัญหาที่อยากแก"้ และ 
"ความดีที่อยากท า"

X

2923
ทป 4 สม0007/468 13-มิ.ย.-61

การด าเนินคดีปกครองกรณีนายประมูล  สูตะบุตร ยื่น
ฟูองคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2924 ทป 4 สม0007/469 13-มิ.ย.-61 รายงานการด าเนินคดี X

2925 ทป 4 สม0007/470 13-มิ.ย.-61 ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการประชุม x

ส านัก/หน่วย:.......
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2926 ทป 4 สม0007/471 13-มิ.ย.-61 ความคบหน้าด้านความรับผิดทางละเมิดและเพ่ง x

2927 ทป 4 สม0007/472 13-มิ.ย.-61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งที่ปรึกษา x

2928
ทป 4 สม0007/473 13-มิ.ย.-61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองก้าวผิดคิดพลาด..ให้โอกาสแก้
ตัวใหม่ มาตรการทางเลือกแทนการจ าคุก

X

2929
ทป 4 สม0007/474 14-มิ.ย.-61

การโต้แย้งคัดค้านการเป็นกรรมการสรรหาด้านผู้แทน
สภาวชิาชีพส่ือมวลชน

X

2930
ทป 4 สม0007/475 14-มิ.ย.-61

คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการจดัท าความเห็นทาง
กฎหมาย

X

2931
ทป 4 สม0007/476 14-มิ.ย.-61

ขออนุญาตข้าราชการเข้าร่วมงานเสวนาทางวชิาการและ
ขออนุมัติค่าใช้จา่ยในการเข้าร่วมการเสวนาฯ

x

2932 ทป 4 สม0007/477 14-มิ.ย.-61 ขอส่งใช้เงินยืม x

2933 ทป 4 สม0007/478 15-มิ.ย.-61 ความเห็นต่อร่างระเบียบการติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ

X

2934 ทป 4 สม0007/479 19-มิ.ย.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ X

2935
ทป 4 สม0007/480 20-มิ.ย.-61

การรับเงินสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการไปร่วมประชุมใน
ต่างประเทศ

X

2936 ทป 4 สม0007/481 21-มิ.ย.-61 รายงานการด าเนินคดี X

2937 ทป 4 สม0007/482 21-มิ.ย.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล x

2938
ทป 4 สม0007/483 21-มิ.ย.-61

อบรมหลักสูตร "ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540"

x

2939 ทป 4 สม0007/484 21-มิ.ย.-61 อบรมหลักสูตร "แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สนง.กสม."

x

2940 ทป 4 สม0007/ว485 25-มิ.ย.-61 ขอเชิญประชุม X

2941 ทป 4 สม0007/486 25-มิ.ย.-61 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร X

2942 กม 4 ด่วนที่สุดสม 
๐๐๐๑/๓๑๖

17-ก.พ.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2943 กม 4 สม ๐๐๐๑/๓๓๙ 20-ก.พ.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2944 กม 4 สม ๐๐๐๑/๔๗๙ 6-มี.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2945 กม 4 สม ๐๐๐๑/๔๘๗ 6-มี.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาเช่ารถยนต์ X

2946 กม 4 สม ๐๐๐๑/๔๘๙ 7-มี.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2947 กม 4 สม ๐๐๐๑/๔๙๑ 7-มี.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2948 กม 4 สม ๐๐๐๑/๕๙๐ 17-มี.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาเช่ารถยนต์ x

2949 กม 4 สม ๐๐๐๑/๖๗๖ 27-มี.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2950 กม 4 สม ๐๐๐๑/๗๒๔ 31-มี.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2951 กม 4 สม ๐๐๐๑/๘๐๒ 10-เม.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2952 กม 4 สม ๐๐๐๑/๘๐๓ 10-เม.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งที่ปรึกษา X

2953 กม 4 สม ๐๐๐๑/๘๓๓ 18-เม.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2954 กม 4 สม ๐๐๐๑/๘๕๗ 20-เม.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2955 กม 4 สม ๐๐๐๑/๙๕๓ 1-พ.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2956
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๐๑๕

8-พ.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2957
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๐๑๖

8-พ.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2958
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๑๐๖

19-พ.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X
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กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 117 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

2959
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๑๗๒

25-พ.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2960
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๒๒๑

31-พ.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2961
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๓๒๖

12-มิ.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาซ้ือขาย x

2962
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๓๒๗

12-มิ.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาซ้ือขาย x

2963
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๓๓๘

12-มิ.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2964
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๓๓๙

12-มิ.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2965
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๓๔๐

12-มิ.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2966
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๓๔๒

12-มิ.ย.-60
ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาแก้ไขเปล่ียนแปลง
สัญญาจา้ง เลขที่ ๗๐/๒๕๖๐ ลงวนัที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

X

2967
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๓๘๕

20-มิ.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2968
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๔๒๖

23-มิ.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาซ้ือขาย x

2969
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๕๔๗

5-ก.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2970
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๕๘๘

12-ก.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2971
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๖๔๘

18-ก.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2972
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๗๔๗

1-ส.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2973
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๗๓๖

1-ส.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2974

กม 4
สม ๐๐๐๑/

๑๘๒๒
10-ส.ค.-60

ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งที่ปรึกษา
โครงการจดัท าแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

x

2975
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๘๕๖

16-ส.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2976
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๑๘๖๑

16-ส.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2977

กม 4
สม ๐๐๐๑/

๒๐๑๗
4-ก.ย.-60

ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งที่ปรึกษา
โครงการศึกษาออหแบบโครงสร้างส่วนราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ให้
สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจและอ านาจหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

X

2978
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๒๐๘๒

8-ก.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญา X

2979
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๒๑๗๙

19-ก.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญา X

2980 กม 4 สม ๐๐๐๑/
๒๑๗๙

19-ก.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาซ้ือขาย x
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2981
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๒๒๒๐

25-ก.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งที่ปรึกษา x

2982
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๒๒๔๕

27-ก.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง x

2983
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๒๓๗๖

5-ต.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญา X

2984
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๒๕๒๒

20-ต.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2985
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๒๕๕๑

25-ต.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2986
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๒๗๒๖

28-พ.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2987
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๒๘๓๗

28-พ.ย.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2988
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๒๘๖๕

1-ธ.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้ง X

2989
กม 4

สม ๐๐๐๑/
๓๐๐๙

20-ธ.ค.-60 ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างสัญญาจา้งซ้ือขายทั่วไป X

2990
ทป 2

สม ๐๐๐๗/ว 
๑๐๖๔

29-ธ.ค.-60 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี x

2991 ทป 2 ด่วนที่สุด ที่ นร 
๐๕๐๓/ว ๕

5-ม.ค.-61 การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศในปี 2561 x

2992
ทป 2 สม ๐๐๐๗/๓๘ 15-ม.ค.-61

ความเห็นต่อข้อเสนอโครงสร้างส่วนราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

2993 ทป 2 สม ๐๐๐๑/๘๘ 18-ม.ค.-61 รับนักศึกษาฝึกงาน X

2994 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/๑๖๗

25-ม.ค.-61 ขออนุมัติจดัประชุมและค่าใช้จา่ยในการปะชุม X

2995

ทป 2
สม ๐๐๐๗/ว 

๓๕๖
31-ม.ค.-61

ขอประชาสัมพันธโ์ครงการเสวนาวชิาการ “การ
ด าเนินการตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวา่ด้วย
ธรุกิจและสิทธมินุษยชน : กรณีศึกษาแนวปฏิบิติที่ดีใน
การเยียวยาและระงับข้อพิพาทโดยภาคธรุกิจไทย

X

2996
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๒๓

1-ก.พ.-61
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนาโครงการ Financial 
Coordinator 3B

x

2997
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ ว 
๒๔๓

2-ก.พ.-61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาเลนส์เพศ
ภาวะและความหลากหลาย

x

2998
ทป 2

สม ๐๐๐๗/ ว 
๑๒๖

8-ก.พ.-61 รับรองรายงานการประชุมส านักกฎหมายและคดี x

2999
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๖๙

7-ก.พ.-61
การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของ
ข้าราชการ ประจ าปี ๒๕๖๑

X

3000
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๙๐

9-ก.พ.-61
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง
เพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่ ๑ : เร่ือง “การใช้
ดุลพินิจและวธิปีฏิบัติราชการของฝุายปกครอง”

X

3001 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๓/ว ๗๒๐

26-ก.พ.-61 ขอเชิญเข้าร่วมงานวนัสตรีสากล ๘ มีนาคม หัวข้อ “การ
ประกาศเกียรติยศ สตรีนักปกปูองสิทธมินุษยชนประจ าปี
 ๒๕๖๑”

X

3002 ทป 2 สม ๐๐๐๑/ว 
๔๔๖

2-มี.ค.-61 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Human Rights 
รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่ ๒

X

3003 ทป 2 ด่วนที่สุด นร 
๐๑๐๓/ว ๑๒๓

2-มี.ค.-61 การจดัท าค าแปลของกฎหมายและการด าเนินการของ
รัฐบาลเป็นภาษาต่างประเทศ

x
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3004
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๓๒๕

8-มี.ค.-61
ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลังของส านักงานฯ

x

3005
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๓๕๑

13-มี.ค.-61
การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบการประเมินที่ ๑
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

x

3006
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๓๖๕

14-มี.ค.-61
แจง้มติคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

X

3007
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๓๘๐

16-มี.ค.-61
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักงานคณะ
กรรมสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑

X

3008
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๓๘๘

19-มี.ค.-61
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ รอบ
การประเมินที่ ๒/๒๕๖๑

X

3009
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๕๕๗

20-มี.ค.-61
แต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานใน
สังกัดส านัก

x

3010
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๖๑๗

28-มี.ค.-61
ขอชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาวชิาการ เร่ือง “นโยบายการ
บริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

x

3011
ทป 2

สม ๐๐๐๗/ว 
๒๖๗

29-มี.ค.-61 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

3012
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๖๒๑

29-มี.ค.-61
การฝึกอบรมหลักสูตร “เจา้หน้าที่ปฏิบัติงานสิทธิ
มนุษยชน รุ่นที่ ๒”

X

3013 ทป 2 ศป ๐๐๒๘/ว ๕๔ 10-เม.ย.-61 การสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง และการอ านวยความยุติธรรมทางปกครอง
ให้แก่เจา้หน้าที่ของรัฐ ภายใต้โครงการความร่วมมือทาง
วชิาการกับมูลนิธคิอนราด อาเดนาวร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวข้อ “หลักความรับผิดของ
ฝุายปกครอง”

X

3014 ทป 2 สม ๐๐๐๑/ว 
๗๐๕

11-เม.ย.-61 ขอเชิญเข้าร่วมการน าเสนอโครงการ “สปาอารมณ์
องค์กร : ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุขในที่ท างานเพื่อ
พัฒนาองค์กร”

X

3015
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๗๒๘

18-เม.ย.-61
ขอเชิญร่วมการสัมมนา “EEC” Empowering 
Eco-Connectivity”

x

3016
ทป 2 สม ๐๐๐๗/๓๒๖ 24-เม.ย.-61

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวชิาการเพื่อเตรียมความ
พร้อมในบทบาทของผ็ร้องทุกข์ในคดีอาญาแทนผู้เสียหาย

x

3017 ทป 2 ด่วนมาก นร 
๐๙๐๔/๑๐๕

1-พ.ค.-61 ขอหารือกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการบรรจแุต่งต้ังข้าราชการ
ตามพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้ย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

x

3018 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/ว ๘๔๖

3-พ.ค.-61 ส ารวจรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงาน
เจา้หน้าที”่

X

3019

ทป 2
สม ๐๐๐๖/ว 

๖๕๒
21-พ.ค.-61

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวชิาการระดับชาติ เร่ือง “การ
ขับเคล่ือนหลักการชี้แนะวา่ด้วยธรุกิจกับสิทธมินุษยชน
ของสหประชาติ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ
มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ในการสัมมนา

X

3020
ทป 2

สม ๐๐๐๗/ว 
๔๐๙

23-พ.ค.-61 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 120 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

3021 ทป 2 ด่วน สม 
๐๐๐๑/ว ๙๖๗

17-พ.ค.-61 แจง้รายชื่อบุคลากรในการส ารวจข้อมูลตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(เพิ่มเติม)

X

3022
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๐๖๗

31-พ.ค.-61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้าน Data Analytics และ Big
 Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส

x

3023
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๑๑๘

7-มิ.ย.-61
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime 
Prevention การปูองกันอาชญากรรมกับการอ านวย
ความยุติธรรมในสังคม

x

3024 ทป 2 ด่วนที่สุดสม 
๐๐๐๔/ว ๗๑๗

6-มิ.ย.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับรองสิทธชิุมชนและส่ิงแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

x

3025 ทป 2 สม ๐๐๐๗/ว 
๔๖๗

12-มิ.ย.-61 ก าหนดคุณธรรมเปูาหมาย “ปัญหาที่อยากแก”้ และ 
“ความดีที่อยากท า”

X

3026

ทป 2
นร ๐๑๐๖/ว 

๓๙๔๐
1-มิ.ย.-61

รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือ
เจา้หน้าที่ของรัฐทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๑)

X

3027
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๑๗๘

14-มิ.ย.-61
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้น ายุคใหม่ใน
ระบอบประชาธปิไตย รุ่นที่ ๘

X

3028 ทป 2 ด่วนที่สุดนร 
๐๑๐๔ (ปนช.)/ว

 ๖๐๑๕

19-มิ.ย.-61 ขอเชิญชี้แจงหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญติั X

3029 ทป 2 สม ๐๐๐๔/ว 
๔๔๕

15-มิ.ย.-61 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐”

X

3030
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๒๕๕

22-มิ.ย.-61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “เพื่อการพัฒนา
ทักษะด้านดิจทิัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

X

3031
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๓๑๑

2-ก.ค.-61
ส ารวจความต้องการในการจา้งเอกชนด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

x

3032
ทป 2

สม ๐๐๐๔/ว 
๙๒๐

3-ก.ค.-61
ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการจดัท ารายงาน
ผลการปกิบัติงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

x

3033
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๓๒๙

3-ก.ค.-61 การอบรมหลักสูตรนานาชาติด้านสิทธมินุษยชน คร้ังที่ ๒ x

3034 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/ว ๑๓๖๓

6-ก.ค.-61 ขอให้แจง้ยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
“พนักงานเจา้หน้าที”่

X

3035 ทป 2 สม ๐๐๐๖/๘๕๘ 13-ก.ค.-61 แจง้มติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร คร้ังที่ ๒๐/๒๕๖๑ X

3036
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ 
๑๔๔๓

17-ก.ค.-61
ขอความอนุเคราะห์ตรวจร่างบันทึกความร่วมมือทาง
วชิาการ

x

3037 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/ว ๑๔๓๖

16-ก.ค.-61 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนาองค์กร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

x

3038 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/ว ๑๔๖๘

19-ก.ค.-61 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “บูทแคมป์ : การ
ออกแบบและขับเคล่ือนรัฐบาลแบบเปิดและเชื่อมโยง”

X

3039
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๔๕๕

18-ก.ค.-61
พิธถีวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

X

3040
ทป 2 สม ๐๐๐๖/ ๘๘๕ 19-ก.ค.-61 แจง้มติที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร คร้ังที่ ๒๑/๒๕๖๑ X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 121 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

3041 ทป 2 ด่วนที่สุดสม 
๐๐๐๒/ว ๖๒๗

20-ก.ค.-61 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปกิบัติการถอดบทเรียน
และวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน

X

3042

ทป 2 นร ๐๙๑๓/๗๓ 17-ก.ค.-61

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เร่ือง ร่างพระราชบัญญติั
หลักเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... กับการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย

x

3043 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/ว ๑๕๐๖

24-ก.ค.-61 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม “โครงการยกระดับขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฏิบัติงานในยุค
ดิจทิัล”

x

3044 ทป 2 ด่วนที่สุด สว 
(สนชXกมธ ๓) 
๐๐๑๙/ว ๒๙๗๖

24-ก.ค.-61 ขอเชิญร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการศาล
ยุติธรรม (ฉบับที.่.) พ.ศ. ..... สภานิติบัญญติัแห่งชาติ

x

3045
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๕๔๒

26-ก.ค.-61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมวนัดีดีเพื่อ
เสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มก าลังคนคุณภาพ

X

3046
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๕๔๔

26-ก.ค.-61
ขอเชิญประชาสัมพันธโ์ครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ของหน่วยงานภายนอก

X

3047 ทป 2 ด่วนที่สุด สว 
(สนชXกมธ ๓) 
๐๐๑๙/ว ๓๑๑๑

1-ส.ค.-61 ขอเชิญร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการศาล
ยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญติัแห่งชาติ

X

3048
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๕๙๕

2-ส.ค.-61
ขอเชิญวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจา้บรมวงศ์เธอ 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ ์“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

X

3049 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๗/ว ๕๖๙

7-ส.ค.-61 ขอเชิญประชุมให้ข้อมูล x

3050 ทป 2 ด่วนที่สุด สว 
(สนชX(กมธ ๓) 
๐๐๑๙/ว ๓๑๙๗

6-ส.ค.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารวสิามัญ
พิจารณาร่งพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝุายตุลา
การศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... สภานิติบัญญติั
แห่งชาติ

x

3051
ทป 2

สม ๐๐๐๗/ว 
๕๘๘

15-ส.ค.-61 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี x

3052

ทป 2 IGET๐๘๐๒/๖๖๙ 6-ส.ค.-61

ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้บริหารหัวข้อ “นวตักรรมการ
บริหารมิติใหม่ในโลกยุค ๔.๐” และ “การฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ง่ายและได้ผลส าหรับคนไทยยุค 
๔.๐”

X

3053 ทป 2 ด่วนที่สุด สว 
(สนชXกมธ ๓) 
๐๐๑๙/ว ๓๓๘๗

20-ส.ค.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารวสิามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝุายตุลา
การศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญติั
แห่งชาติ

X

3054
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๗๒๔

21-ส.ค.-61
แจง้ก าหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

X

3055
ทป 2

สม ๐๐๐๒/ว 
๙๙๗

16-ส.ค.-61 ขอมอบส่ือประชาสัมพันธ์ X

3056
ทป 2

สม ๐๐๐๕/ว 
๒๒๘

24-ส.ค.-61 แบบสอบถามการประเมินความเส่ียงการปฏิบัติงาน x

3057
ทป 2

สม ๐๐๐๔/ว 
๕๙๕

27-ส.ค.-61 การอบรมการเขียนอ้างอิงทางวชิาการของส านักงาน กสม. x

3058
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๗๗๕

27-ส.ค.-61
การด าเนินการจา้งเอกชนด าเนินงานในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒

x

3059
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๗๗๘

28-ส.ค.-61
หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม 
(Oral Communication Course : OCC) ประจ าปี 
๒๕๖๒

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 122 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

3060 ทป 2 ด่วนที่สุด สว 
(สนชXกมธ ๓) 
๐๐๑๙/ว ๓๔๙๓

29-ส.ค.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารวสิามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝุายตุลา
การศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญติั
แห่งชาติ

X

3061
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ 
๑๘๓๓

3-ก.ย.-61
ขอเชิญหารือเกี่ยวกับการเบิกจา่ยค่าเช่ารถโดยสารปรับ
อากาศ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

X

3062 ทป 2 ด่วนที่สุด สว 
(สนชXกมธ ๓) 
๐๐๑๙/ว ๓๕๗๒

3-ก.ย.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารวสิามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝุายตุลา
การศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญติั
แห่งชาติ

X

3063
ทป 2 กค ๐๔๑๕/ว ๘๒ 27-ส.ค.-61

แนวทางการร่วมกันแต่งต้ังคตณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

x

3064

ทป 2
สม ๐๐๐๑/ 

๑๘๖๕
5-ก.ย.-61

ร่างประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
หลักเกณฑ์การย้าย การเล่ือนข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติหรือการโอน
ข้าราชการตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ....

x

3065
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๘๘๓

5-ก.ย.-61
การส่งมอบงานในต าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x

3066 ทป 2 ด่วนที่สุด สว 
(สนชXกสม ๓) 
๐๐๑๙/ว ๓๗๒๕

11-ก.ย.-61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิารวสิามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญติัระเบียบข้าราชการฝุายตุลา
การศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญติั
แห่งชาติ

X

3067 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/ว ๑๙๖๘

14-ก.พ.-61 กาติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ
สลับเวลาการท างานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาจราจร ปี ๒๕๖๑

x

3068 ทป 2 ด่วนที่สุด นร 
๐๙๑๕/ว ๒๘

12-ก.ย.-61 โครงการฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนด
รูปแบบการร่างกฎหมายและเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา

x

3069
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๑๕๗

20-ก.ย.-61
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ รอบ
การประเมินที่ ๑/๒๕๖๒

X

3070
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๑๗๔

24-ก.ย.-61
ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจดัสวสัดิการ
ภายในส านักงาน กสม.

X

3071
ทป 2

สม ๐๐๐๔/ว 
๑๓๒๗

26-ก.ย.-61
ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการจดัท ารายงาน
ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
รอบที่ ๒

X

3072
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๑๘๗

26-ก.ย.-61
การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบการประเมินที่ ๒
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

X

3073
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๑๕๗

5-ต.ค.-61
รหัสกิจกรรมส าหรับการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

x

3074
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๒๔๙

5-ต.ค.-61
การายงานข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร

x

3075
ทป 2

นร ๐๕๐๓/ว 
๔๗๙

8-ต.ค.-61 แนวทางด านินงานเกี่ยวกับข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ x

3076
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๒๘๐

11-ต.ค.-61 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ X

3077 ทป 2 - 18-ต.ค.-61 การให้ความเห็นทางกฎหมาย X

3078 ทป 2 ด่วนที่สุด สม 
๐๐๐๑/ว ๒๕๗๐

2-พ.ย.-61 การส่งมอบงานในต าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

X

3079
ทป 2

สม ๐๐๐๑/
๒๕๐๑

7-พ.ย.-61 การเรียกเงินค่าปรับคืนจากการจา่ยค่าจา้งที่ปรึกษา X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 123 จาก 321
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3080
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๔๐๘

8-พ.ย.-61
นโยบายการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x

3081
ทป 2

สม ๐๐๐๗.๐๓/
 ๒๒

6-พ.ย.-61
รายงานสรุปผลการติดตามความเคล่ือนไหวของ
กฎหมาย/ร่างกฎหมาย ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

x

3082
ทป 2 - 12-พ.ย.-61

รายงานผลการด าเนินงานการจดัท าความเห็นต่อ
กฎหมาย/ร่างกฎหมายประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

x

3083

ทป 2
สม ๐๐๐๔/ ว 

๘๔๐
12-พ.ย.-61

ขอความร่วมมือในการรายงานผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

X

3084
ทป 2

สม ๐๐๐๗/ว 
๘๓๐

15-พ.ย.-61 ขอเชิญประชุม X

3085
ทป 2

สม ๐๐๐๗/ว 
๘๔๘

22-พ.ย.-61 ขอเชิญประชุมส านักกฎหมายและคดี X

3086
ทป 2

สม ๐๐๐๔/ว 
๘๗๑

27-พ.ย.-61 ขอเชิญประชุม X

3087

ทป 2
สม ๐๐๐๑/ว 

๑๔๗๔
28-พ.ย.-61

การจกัร้ิวขบวนอันเชิญพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ และเข้า
ร่วมชมการแสดงดนตจรีเพลงพระราชนิพนธเ์นื่องในวนั
คล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมาภูมิพลดุลยเดชบรมนาถบพิตร วนัชาติ และ
วนัพ่อแห่งชาติ

x

3088
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๖๗๙

29-พ.ย.-61 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ x

3089
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๒๖๙๑

30-พ.ย.-61 การตรวจสุขภาพประจ าปี x

3090 ทป 2 ด่วนมาก สม 
๐๐๐๒/ว ๑๑๒๖

30-พ.ย.-61 ขอเรียนเชิญร่วมงานวนัสิทธมินุษยชนสากล ๑๐ ธนัวาคม
 ประจ าปี ๒๕๖๑

X

3091
ทป 2

สม ๐๐๐๒/ว 
๑๑๓๑

3-ธ.ค.-61
แบบประเมินกิจกรรมและส่ือประชาสัมพันธเ์พื่อการ
ส่งเสริมสิทธมินุษยชน

X

3092 ทป 2 สม ๐๐๐๑/๒๙ 11-ธ.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน X

3093
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๕๒๘

12-ธ.ค.-61
การมอบหมายให้ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติปฏิบัติงาน

X

3094
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๕๓๑

12-ธ.ค.-61 แนวทางการด าเนินการรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ x

3095
ทป 2 สม ๐๐๐๒/๒๕ 18-ธ.ค.-61

ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจา่ย
งบประมาณภายใต้แผนการปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

x

3096
ทป 2

ปช. ๐๐๒๖/ว 
๐๐๐๑

11-ธ.ค.-61 ขอเชิญประชุม x

3097
ทป 2

สม ๐๐๐๑/ว 
๑๒๘

19-ธ.ค.-61
แต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานใน
สังกัดส านัก

X

3098 ทป 2 สม ๐๐๐๙/๑๖ 20-ธ.ค.-61 ขอข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายใน x

3099 ทป 2 สม ๐๐๐๙/๑๘ 21-ธ.ค.-61 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลชีวประวติัและผลงานที่โดดเด่น x

3100
ทป 2

ยธ ๐๒๑๐๒/ว 
๔๙๓๓

18-ธ.ค.-61
ขอเชิญร่วมงานเวทีสาธารณะวา่ด้วยหลักนิติธรรมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule 
of Law Sustainable Development) คร้ังที่ ๗

X

3101
ทป 2

กค ๐๔๑๕๔/
๕๔๑๒๔

11-ธ.ค.-61 การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าที่ X

3102 ทป 4 สม 0007/78 7-ก.พ.-55 เร่ือง ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 124 จาก 321
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3103 ทป 4
สม 0007/พิเศษ 

(1)
18-เม.ย.-54 ส าเนา เร่ือง ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนข้อเท็จจริง X

3104 ทป 4
สม 0007.03/

พิเศษ (6)
18-เม.ย.-54

ส าเนา เร่ือง สอบราคาจา้งพัฒนาระบบสารสนเทศและ
บริหารจดัการข้อมูลส านักวนิิจฉัยและคดี

X

3105 ทป 4 สม0007.03/1 18-เม.ย.-54

ส าเนา เร่ือง ขอให้ กสม. ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทน
ผู้เสียหาย กรณีมหาวทิยาลัยแม่ฟูาหลวงไม่จา่ยเงิน
ค่าชดเชยโครงการก่อสร้างมหาวทิยาลัยแม่ฟูาหลวง
ให้กับราษฎรจ านวน 25 ราย

X

3106 ทป 4 สม 0007/69 16-ก.พ.-56
ส าเนา เร่ือง การขออนุมัติจดัซ้ือบัตรเติมเงิน
โทรศัพท์เคล่ือนที่และค่าเช่าที่จอดรถยนต์

X

3107 ทป 4 สม 0007.3/4 24-พ.ค.-54 ส าเนา เร่ือง ข้อมูลจดัท ารายงานประจ าปี X

3108 ทป 4 สม 0007.3/2 1-มิ.ย.-54
ส าเนา เร่ือง ส่งค าร้องที่ 598/2553 ในกลุ่มงานคดี
รัฐธรรมนูญ

X

3109 ทป 4 สม 0007/209 10-พ.ค.-54
 เร่ือง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
เสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟูองคดี
ต่อศาลยุติธรรม

X

3110 ทป 4 สม 0007/458 9-ธ.ค.-54
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผล
การตรวจสอบละเมิด

X

3111 ทป 4 สม 0007/6 5-ม.ค.-55
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาเร่ืองขอให้
ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม

X

3112 ทป 4 สม 0007/30 25-ม.ค.-55 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ส่งข้อมูลเพื่อบรรจเุข้าวาระการประชุม X

3113 ทป 4 สม 0007.03/1 21-ก.พ.-55
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขออนุมัติเบิกหนังสือวชิาการด้าน
กฎหมาย

X

3114 ทป 4 สม 0007/393 28-พ.ค.-55
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง การบรรจแุละแต่งต้ังผู้สอบผ่านการ
แข่งขันเข้ารับราชการ

X

3115 ทป 4 สม 0007/603 7-ส.ค.-55
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง แจง้ผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 
(ค าร้องที่ 284/2554)

X

3116 ทป 4 สม 0007.03/8 14-ส.ค.-55 ส าเนา เร่ือง ส่งมอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ X

3117 ทป 4 สม 0007.03/10 16-ส.ค.-55 ส าเนา เร่ือง ขอคัดส าเนา กร.7 X

3118 ทป 4 สม 0007.03/9 16-ส.ค.-55 ส าเนา เร่ือง ขอคัดส าเนา กร.7 X

3119 ทป 4 สม 0007/674 7-ก.ย.-55
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง แจง้ผลการพิจารณาตามค าร้องที่ 
284/2554

X

3120 ทป 4 สม 0007/792 30-ต.ค.-55 เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3121 ทป 4 สม 0007/792 30-ต.ค.-55 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3122 ทป 4 สม 0007/799 31-ต.ค.-55 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอสอบถามข้อมูล X

3123 ทป 4 สม 0007/784 24-ต.ค.-55 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอทราบผลการด าเนินการ X

3124
ทป 4 สม 0007/802 2-พ.ย.-55 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผล

การตรวจสอบละเมิด
X

3125 ทป 4 สม 0001/ว1376 24-ต.ค.-55
เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ทั่วไป คร้ังที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555

X

3126 ทป 4 สม 0007/799 31-ต.ค.-55 เร่ือง ขอสอบถามข้อมูล X

3127 ทป 4 สม 0007/821 7-พ.ย.-55 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอสอบถามข้อมูล X

3128 ทป 4 สม 0007/821 7-พ.ย.-55 ส าเนา เร่ือง ขอสอบถามข้อมูล X

3129 ทป 4 สม 0007/850 19-พ.ย.-55
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
ค าร้อง

X

3130 ทป 4 สม 0007/874 23-พ.ย.-55
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผล
การตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 125 จาก 321
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3131 ทป 4 สม 0007/885 28-พ.ย.-55 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอทราบผลการด าเนินการ X

3132 ทป 4 สม 0007/954 26-ธ.ค.-55
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอสอบถามข้อมูลจากส านักงาน
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด

X

3133 ทป 4 สม 0007/953 26-ธ.ค.-55
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอสอบถามข้อมูลจากส านักงาน
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด

X

3134 ทป 4 สม 0007/953 26-ธ.ค.-55
ส าเนา เร่ือง ขอสอบถามข้อมูลจากส านักงานปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด

X

3135 ทป 4 สม 0007/954 26-ธ.ค.-55
ส าเนา เร่ือง ขอสอบถามข้อมูลจากส านักงานปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด

X

3136 ทป 4 สม 0007/4 2-ม.ค.-56
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอสอบถามข้อมูลจากส านักงาน
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคที่ 3

X

3137 ทป 4 สม 0007/38 15-ม.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอสอบถามข้อมูล X

3138 ทป 4 สม 0007/39 15-ม.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอสอบถามข้อมูล X

3139 ทป 4 สม 0007/40 15-ม.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอสอบถามข้อมูล X

3140 ทป 4 สม 0007/39 15-ม.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอสอบถามข้อมูล X

3141 ทป 4 สม 0007/40 15-ม.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอสอบถามข้อมูล X

3142 ทป 4 สม 0007/38 15-ม.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอสอบถามข้อมูล X

3143 ทป 4 สม 0007/126 18-ก.พ.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3144 ทป 4 สม 0007/134 19-ก.พ.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3145 ทป 4 สม 0007/132 19-ก.พ.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3146 ทป 4 สม 0007/131 19-ก.พ.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอสอบถามข้อมูล X

3147 ทป 4 สม 0007/130 19-ก.พ.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3148 ทป 4 สม 0007/129 19-ก.พ.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3149 ทป 4 สม 0007/126 18-ก.พ.-56 ส าเนา เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3150 ทป 4 สม 0007/153 22-ก.พ.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3151 ทป 4 สม 0007/152 22-ก.พ.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3152 ทป 4 สม 0007/151 22-ก.พ.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3153 ทป 4 สม 0007/150 22-ก.พ.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3154 ทป 4 สม 0007/148 22-ก.พ.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3155 ทป 4 สม 0007/147 22-ก.พ.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3156 ทป 4 สม 0007/146 22-ก.พ.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3157 ทป 4 สม 0007/152 22-ก.พ.-56 ส าเนา เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3158 ทป 4 สม 0007/151 22-ก.พ.-56 ส าเนา เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3159 ทป 4 สม 0007/153 22-ก.พ.-56 ส าเนา เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3160 ทป 4 สม 0007/164 26-ก.พ.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3161 ทป 4 สม 0007/220 14-มี.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3162 ทป 4 สม 0007/220 14-มี.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3163 ทป 4 สม 0007/219 14-มี.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3164 ทป 4 สม 0007/219 14-มี.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3165 ทป 4 สม 0007/181 5-มี.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอแจง้รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา X

3166 ทป 4 สม0007.03/20 15-มี.ค.-56
ส าเนาคู่ฉบับ การสัมมนาเร่ือง “การพัฒนางานและ
โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ”

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 126 จาก 321
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3167
ทป 4 สม0007.03/20 15-มี.ค.-56 ส าเนา การสัมมนาเร่ือง “การพัฒนางานและโครงสร้าง

ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ”
X

3168 ทป 4 สม 0007/232 19-มี.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอสอบถามข้อมูล X

3169 ทป 4 สม 0007.03/23 19-มี.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม X

3170 ทป 4 สม 0007.03/22 19-มี.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม X

3171 ทป 4 สม 0007.03/21 19-มี.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม X

3172 ทป 4 สม 0007/233 19-มี.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3173 ทป 4 สม 0007/234 20-มี.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง แจง้ค าส่ังจ าหน่ายค าร้อง X

3174 ทป 4 สม 0007/236 20-มี.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอบรรจวุาระการประชุม X

3175 ทป 4 สม 0007.03/28 25-มี.ค.-56
ส าเนา เร่ือง ความเห็นต่อ (ร่าง) โครงสร้างส านักงาน 
กสม.

X

3176 ทป 4 สม 0007/254 26-มี.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3177 ทป 4 สม 0007/255 26-มี.ค.-56

ส าเนาคู่ฉบับ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบผลการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การส่งเสริมความเคารพและ
การปฏิบัติตามหลักสิทธมินุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
 ประจ าปีงบประมาณ 2556

X

3178 ทป 4 สม 0007/255 26-มี.ค.-56

ส าเนา ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบผลการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การส่งเสริมความเคารพและการปฏิบัติ
ตามหลักสิทธมินุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2556

X

3179 ทป 4 สม 0007/256 28-มี.ค.-56

ส าเนาคู่ฉบับ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบผลการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การส่งเสริมความเคารพและ
การปฏิบัติตามหลักสิทธมินุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
 ประจ าปีงบประมาณ 2556

X

3180 ทป 4 สม 0007/269 2-เม.ย.-56
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ผลการพิจารณากรณีขอให้ทบทวน
รายงานผลการพิจารณาที่ 468/2555 ลงวนัที่ 27 
สิงหาคม 2555

X

3181 ทป 4 สม 0007/288 10-เม.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3182 ทป 4 สม 0007/289 10-เม.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอสอบถามข้อมูล X

3183 ทป 4 สม 0007/308 23-เม.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง แจง้การเปล่ียนชื่อ X

3184 ทป 4 สม 0007/307 23-เม.ย.-56
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอทราบความคืบหน้าคดี นายพงษ์
เทพและนางอ าพรรณ รู้คงประเสริฐ ถูกคนร้ายยิงเสียชีวติ

X

3185 ทป 4 สม 0007/342 8-พ.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3186 ทป 4 สม 0007/342 8-พ.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3187 ทป 4 สม 0007.03/29 15-พ.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ส่งมอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ X

3188 ทป 4 สม 0007.03/29 15-พ.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ส่งมอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ X

3189 ทป 4 สม 0007/362 15-พ.ค.-56
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธมินุษยชนของ กสม. กรณีนางนิรมล ใจสุด ร้องขอ
ความเป็นธรรม

X

3190 ทป 4 สม 0007/372 20-พ.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3191
ทป 4 สม 0007.03/31 22-พ.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอจดัส่งภารกิจของกลุ่มงานคดี

ยุติธรรม
X

3192 ทป 4 สม 0007.03/32 27-พ.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ส่งคืนส านวนค าร้อง X

3193 ทป 4 สม 0007/399 29-พ.ค.-56
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน
ต่อเนื่องของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้าน
สิทธใินกระบวนการยุติธรรม

X

3194 ทป 4 สม 0007/901 30-พ.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอสอบถามข้อมูล X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 127 จาก 321
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3195 ทป 4 สม 0007.03/33 5-มิ.ย.-56 ส าเนา เร่ือง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ X

3196 ทป 4 สม 0007.03/34 6-มิ.ย.-56 ส าเนา เร่ือง ขอหลักฐานจากผู้รับผิดชอบส านวนเดิม X

3197 ทป 4 สม 0007/413 6-มิ.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอทราบข้อเท็จจริง X

3198
ทป 4 สม 0007.03/35 12-มิ.ย.-56 ส าเนา เร่ือง ขออนุมัติไปราชการนอกส านักงาน

คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
X

3199
ทป 4 สม 0007.03/36 1-ก.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอความเห็นชอบในการจดัจา้งเร่งด่วน รหัส

กิจกรรม 6T4- 40100
X

3200 ทป 4 สม 0007.03/37 3-ก.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอส่งใช้เงินยืม X

3201 ทป 4 สม 0007.03/38 5-ก.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ X

3202 ทป 4 สม 0007.03/40 5-ก.ค.-56 ส าเนา เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3203
ทป 4 สม 0007.03/39 5-ก.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอให้จดัต้ังคณะท างานเพื่อบันทึกความเห็น

ทางกฎหมาย
X

3204 ทป 4 สม 0007/483 9-ก.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอทราบข้อมูล X

3205 ทป 4 สม 0007.03/40 11-ก.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอส่งใช้เงินยืม X

3206 ทป 4 สม 0007.03/38 5-ก.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ X

3207
ทป 4 สม 0007.03/41 17-ก.ค.-56 ส าเนา เร่ือง รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ในพื้นที่ภาคเหนือ
X

3208
ทป 4 สม 0007.03/42 24-ก.ค.-56 ส าเนา เร่ือง รายงานผลการเดินทาง “เวทีสาธารณะ 

กสม.พบประชาชนในภูมิภาค (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)”
X

3209

ทป 4 สม 0007.03/43 13-ส.ค.-56 ส าเนา เร่ือง รายงานการเข้าประชุม เร่ือง “ปัญหาการ
บังคับใช้ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญติัการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ.2557”ในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ 
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ

X

3210
ทป 4 สม 0007.03/46 14-ส.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอส่งค าร้องกรณีประชาชนถูกท าร้าย

ร่างกายโดยเจา้หน้าที่ต ารวจ
X

3211 ทป 4 สม 0007.03/48 15-ส.ค.-56 ส าเนา เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3212
ทป 4 สม 0007.03/49 21-ส.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอรายงานเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุม
X

3213 ทป 4 สม 0001/ว733 2-ก.ค.-56
เร่ือง การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
อนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปี 2556

X

3214 ทป 4 สม 0007.03/44 13-ส.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอส่งใช้เงินยืม X

3215

ทป 4 สม 0007.03/45 14-ส.ค.-56 ส าเนา เร่ือง รายงานผลการเดินทางไปราชการลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ร้อง พยานบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ พื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และจงัหวดัใกล้เคียง

X

3216

ทป 4 สม 0007.03/47 14-ส.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง สรุปความเห็นข้าราชการและ
เจา้หน้าที่ในกลุ่มงานคดียุติธรรมต่อโครงสร้างส่วน
ราชการภายใน ส านักงาน กสม.

X

3217 ทป 4 สม 0007.03/50 22-ส.ค.-55 ส าเนา เร่ือง ขอคัดส าเนา กร.7 X

3218
ทป 4 สม 0007.03/51 28-ส.ค.-55 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอส่งบัญชีสรุปเร่ืองทั้งหมดที่อยู่

ระหวา่งด าเนินการ
X

3219 ทป 4 สม 0007/609 3-ก.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอทราบข้อมูล X

3220 ทป 4 สม 0007.03/55 12-ก.ย.-56 ส าเนา เร่ือง สรุปการประชุม X

3221 ทป 4 สม 0007.03/56 16-ก.ย.-56 ส าเนา เร่ือง ขอปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวฒิุ X

3222 ทป 4 สม 0007/636 18-ก.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอทราบข้อมูล X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 128 จาก 321
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3223
ทป 4 สม 0007.03/57 18-ก.ย.-56 ส าเนา เร่ือง ขอข้อมูลค าร้องของผู้ได้รับผลกระทบจาก

นโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ.2546
X

3224
ทป 4 สม 0007.03/52 4-ก.ย.-56 ส าเนา เร่ือง การฝึกอบรมเร่ือง “การติดตามสถานการณ์

และจดัท ารายงาน”
X

3225 ทป 4 สม 0007/647 20-ก.ย.-56
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยฝุาย
เลขานุการในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ด้านสิทธใินกระบวนการยุติธรรม

X

3226 ทป 4 สม 0007/654 24-ก.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3227 ทป 4 - - ส าเนา เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3228 ทป 4 สม 0007/662 26-ก.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3229 ทป 4 สม 0007/662 26-ก.ย.-56 ส าเนา เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3230
ทป 4 สม 0007.03/59 3-ต.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอจดัส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในไตร

มาส 4 ของปีงบประมาณ 2556
X

3231 ทป 4 สม 0007/682 7-ต.ค.-56
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอให้ลงนามในหนังสือเชิญประชุม 
กสม.ด้านคดีสิทธมินุษยชน คร้ังที่ 14/2556

X

3232 ทป 4 สม 0007/682 14-ต.ค.-56
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอให้ลงนามในหนังสือเชิญประชุม 
กสม.ด้านคดีสิทธมินุษยชน คร้ังที่ 14/2556

X

3233 ทป 4 สม 0007/985 15-ต.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3234
ทป 4 สม 0007.03/63 22-ต.ค.-56 ส าเนา เร่ือง รายงานการตรวจสอบการรับ-จา่ยพัสดุ 

ประจ าปี 2556 (ส านักวนิิจฉัยและคดี )
X

3235 ทป 4 สม 0007/1018 29-ต.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3236 ทป 4 สม 0007.03/64 30-ต.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขออนุญาตเข้าร่วมรับฟังการแถลงข้อวจิารณ์ X

3237 ทป 4 สม 0007/1018 29-ต.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3238
ทป 4 สม 0007/1029 1-พ.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอให้ลงนามในหนังสือเชิญประชุม 

กสม.ด้านคดีสิทธมินุษยชน คร้ังที่ 17/2556
X

3239
ทป 4 สม 0007/1048 11-พ.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอให้ลงนามในหนังสือเชิญประชุม 

กสม.ด้านคดีสิทธมินุษยชน คร้ังที่ 17/2556
X

3240
ทป 4 สม 0007/1048 11-พ.ย.-56 ส าเนา เร่ือง ขอให้ลงนามในหนังสือเชิญประชุม กสม.

ด้านคดีสิทธมินุษยชน คร้ังที่ 17/2556
X

3241 ทป 4 สม 0007/ว1283 11-พ.ย.-56
ส าเนา เร่ือง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาการเมืองประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556

X

3242
ทป 4 สม 0007/1061 13-พ.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอจดัส่งส านวนค าร้องของผู้ไดรับ

ผลกระทบจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดฯ
X

3243 ทป 4 สม 0007/989 18-ต.ค.-56 เร่ือง ขอคัดค าส่ังศาลอุทธรณ์ X

3244
ทป 4 สม 0007/1062 14-พ.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอจดัส่งส านวนค าร้องของผู้ไดรับ

ผลกระทบจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดฯ
X

3245 ทป 4 สม 0007.03/71 22-พ.ย.-56 ส าเนา เร่ือง ขอส่งมอบงานในความรับผิดชอบ X

3246
ทป 4 สม 0007/1083 25-พ.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอให้ลงนามในหนังสือเชิญประชุม 

กสม.ด้านคดีสิทธมินุษยชน คร้ังที่ 18/2556
X

3247
ทป 4 สม 0007/1083 25-พ.ย.-56 ส าเนา เร่ือง ขอให้ลงนามในหนังสือเชิญประชุม กสม.

ด้านคดีสิทธมินุษยชน คร้ังที่ 18/2556
X

3248 ทป 4 สม 0007.03/72 22-พ.ย.-56 ส าเนา เร่ือง ขอส่งมอบงานในความรับผิดชอบ X

3249
ทป 4 สม 0007/1096 26-พ.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
X

3250 ทป 4 สม 0007/10961 27-พ.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3251 ทป 4 สม 0007/10961 27-พ.ย.-56 ส าเนา เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 129 จาก 321
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3252 ทป 4 สม 0007.03/1 18-ธ.ค.-56
ส าเนา เร่ือง การจดัท าค าบรรยายลักษณะงานของแต่ละ
ต าแหน่ง

X

3253 ทป 4 สม 0007.03/1 18-ธ.ค.-56 เร่ือง การจดัท าค าบรรยายลักษณะงานของแต่ละต าแหน่ง X

3254 ทป 4 สม 0007/23 10-ม.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3255 ทป 4 สม 0007/23 10-ม.ค.-57 ส าเนา เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3256 ทป 4 สม 0007/101 25-ก.พ.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ติดตามการขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3257 ทป 4 สม 0007/103 26-ก.พ.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3258 ทป 4 สม 0007/103 26-ก.พ.-57 ส าเนา เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3259 ทป 4 สม 0007/143 11-มี.ค.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3260 ทป 4 สม 0007/154 13-มี.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง แจง้มติที่ประชุม X

3261 ทป 4 สม 0007/155 14-มี.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง เร่งรัดการคืนทรัพย์สิน X

3262 ทป 4 สม 0007/172 26-มี.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง้ข้อเท็จจริง X

3263 ทป 4 สม 0007/177 27-มี.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง้ข้อเท็จจริง X

3264 ทป 4 สม 0007/178 27-มี.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3265 ทป 4
ตช 

0011.24/1352
28-เม.ย.-57 เร่ือง ติดตามการขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3266 ทป 4 - -
เร่ือง บัญชีค าร้องที่ขอให้ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม สถานะ
ข้อมูล ณ วนัที่ 25 ธนัวาคม 2556

X

3267 ทป 4 สม 0007/223 22-เม.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอส่งมอบแฟูมค าร้องขอให้ฟูองคดี
ต่อศาลยุติธรรมกรณีกล่าวอ้างวา่ได้รับความเสียหายจาก
นโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พ.ศ.2546

X

3268 ทป 4 สม 0007.03/7 6-พ.ค.-57
ส าเนา เร่ือง ขอส่งข้อมูลการปฏิบัติราชการ ระหวา่งวนัที่
 1 ตุลาคม 2555 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2556

X

3269 ทป 4 สม 0007.03/7 6-พ.ค.-57
ส าเนาคู่ฉบับ  เร่ือง ขอส่งข้อมูลการปฏิบัติราชการ 
ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2556

X

3270 ทป 4 สม 0007/259 8-พ.ค.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขออนุญาตให้พนักงานอัยการท า
หน้าที่อนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

X

3271 ทป 4 สม 0007/341 5-มิ.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเอกสารประกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธมินุษยชนฯ

X

3272 ทป 4 สม 0007/346 6-มิ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ X

3273 ทป 4 สม 0007/363 11-มิ.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขออนุญาตให้พนักงานอัยการท า
หน้าที่อนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

X

3274 ทป 4 สม 0007/371 12-มิ.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอยกเลิกการอนุมัติจดัประชุมและ
ค่าใช้จา่ยในการประชุมคณะอนุกรรมการ

X

3275 ทป 4 สม 0007/363 11-มิ.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขออนุญาตให้พนักงานอัยการท า
หน้าที่อนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

X

3276 ทป 4 สม 0007/370 12-มิ.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอขอบคุณที่ท าหน้าที่อนุกรรมการฯ 
ในคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3277 ทป 4 สม 0007/363 11-มิ.ย.-57
ส าเนา เร่ือง ขออนุญาตให้พนักงานอัยการท าหน้าที่
อนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3278 ทป 4 กสม 0005/18 12-มิ.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอขอบคุณที่ท าหน้าที่รองประธาน
อนุกรรมการด้านคดีสิทธมินุษยชนฯในคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 130 จาก 321
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3279 ทป 4 สม 0007/370 12-มิ.ย.-57
ส าเนา เร่ือง ขอขอบคุณที่ท าหน้าที่อนุกรรมการฯ ใน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3280 ทป 4 สม 0007/382 17-มิ.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขออนุญาตให้เจา้หน้าที่ในสังกัดท า
หน้าที่อนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

X

3281 ทป 4 สม 0007/387 18-มิ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3282 ทป 4 สม 0007/382 17-มิ.ย.-57
เร่ือง ขออนุญาตให้เจา้หน้าที่ในสังกัดท าหน้าที่
อนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3283 ทป 4 สม 0007/387 18-มิ.ย.-57 เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3284 ทป 4 สม 0007/388 18-มิ.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอส่งมอบแฟูมค าร้องขอให้ฟูองคดี
ต่อศาลยุติธรรมกรณีกล่าวอ้างวา่ได้รับความเสียหายจาก
นโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พ.ศ.2546

X

3285 ทป 4 สม 0007/392 18-มิ.ย.-57 เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3286 ทป 4 สม 0007.03/8 24-มิ.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ข้อมูลเพื่อประกอบการประเมิน
ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินการตามแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
 ฉบับที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2552 - 2556

X

3287
ทป 4 สม 0007.03/10 23-ก.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ข้อมูลเพื่อจดัท าคู่มือเสนอเร่ืองและ

ฟูองคดีด้านคดีสิทธมินุษยชน
X

3288 ทป 4 สม 0007/488 5-ก.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3289 ทป 4 สม 0007/530 14-ส.ค.-57 ส าเนา เร่ือง แจง้ผลการพิจารณาขอให้ทบทวนมติ X

3290 ทป 4 สม 0007/600 12-ก.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3291 ทป 4 สม 0007/608 17-ก.ย.-57 ส าเนาเร่ืองลับ เร่ือง ขอส่งเร่ืองร้องเรียนมาเพื่อพิจารณา X

3292 ทป 4 สม 0007/617 22-ก.ย.-57
เร่ือง ขออนุญาตคัดส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติในการประชุมด้าน
คดีสิทธมินุษยชน คร้ังที่ 12/2557

X

3293
ทป 4 สม 0007.03/12 30-ก.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอส่งมอบงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของกลุ่มงานเสนอเร่ืองและฟูองคดีต่อศาล 3
X

3294 ทป 4 สม 0007/646 30-ก.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3295 ทป 4 สม 0007/656 2-ต.ค.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขออนุญาตให้เจา้หน้าที่ในสังกัดท า
หน้าที่อนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

X

3296 ทป 4 สม 0007/666 8-ต.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ข้อมูลจ าแนกเพศคณะอนุกรรมการฯ X

3297 ทป 4 สม 0007/664 8-ต.ค.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอใน
การปรับปรุงกฎหมาย

X

3298 ทป 4 สม 0007/680 14-ต.ค.-57
เร่ือง ขออนุญาตคัดส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านคดีสิทธิ
มนุษยชน คร้ังที่ 12/2557

X

3299 ทป 4 สม 0007/686 16-ต.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอทราบข้อมูล X

3300 ทป 4 สม 0004/ว887 21-ต.ค.-57
เร่ือง ขอเชิญประชุมคณะท างานจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 6 ปี ของ กสม.

X

3301 ทป 4 สม 0007/713 24-ต.ค.-57 เร่ือง สอบถามข้อมูลและขอทราบข้อเท็จจริง X

3302
ทป 4 สม 0007.03/14 4-พ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอส่งข้อมูลประกอบการจดัท า

รายงานผลงานรอบ 6 ปี ของ กสม.
X

3303 ทป 4 สม 0007/753 11-พ.ย.-57
ส าเนา เร่ือง ขอส่งมอบงานและเอกสารในภารกิจของ
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ในกระบวนการ
ยุติธรรม (ชุดเดิม)

X

3304 ทป 4 สม 0007.03 18-พ.ย.-57 เร่ือง ขอส่งมอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 131 จาก 321
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3305 ทป 4 สม 0007/800 27-พ.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ส่งวาระเข้า กสม.ด้านคุ้มครองและ
มาตรฐานการคุมครองสิทธมินุษยชน

X

3306 ทป 4 สม 0007/801 27-พ.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ส่งวาระเข้า กสม.ด้านคุ้มครองและ
มาตรฐานการคุมครองสิทธมินุษยชน

X

3307 ทป 4 สม 0007/827 8-ธ.ค.-57 เร่ือง ติดตามและเร่งรัดการจดัส่งข้อมูล X

3308 ทป 4 สม 0007/861 19-ธ.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3309 ทป 4 สม 0007/868.1 26-ธ.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอทราบข้อมูล X

3310 ทป 4 สม 0007/220 13-มี.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม X

3311 ทป 4 สม 0007/136 18-ก.พ.-58
ส่งวาระเข้า กสม. ด้าน คุ้มครองและมาตรฐานการ
คุ้มครองสิทธมินุษยชน

X

3312 ทป 4 สม 0007/158 24-ก.พ.-58
ส่งวาระเข้า กสม. ด้าน คุ้มครองและมาตรฐานการ
คุ้มครองสิทธมินุษยชน

X

3313 ทป 4 - 5-มี.ค.-58
ส่งวาระเข้า กสม. ด้าน คุ้มครองและมาตรฐานการ
คุ้มครองสิทธมินุษยชน

X

3314 ทป 4 สม 0007/201 10-มี.ค.-58 เชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง X

3315 ทป 4 สม 0007/236 24-มี.ค.-58 เปล่ียนแปลงก าหนดวนัชี้แจงข้อเท็จจริง X

3316 ทป 4 สม 0007/252 30-มี.ค.-58 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3317 ทป 4 สม 0007/313 21-เม.ย.-58
ขอส่งมอบส าเนาค าร้องที่มีข้อเสนอแนะนโยบายหรือ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ (กสม.7 )

X

3318 ทป 4 สม 0007/ 370 12-พ.ค.-58
ขอส่งมอบส าเนาค าร้องที่มีข้อเสนอแนะนโยบายหรือ
ข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายและกฎ( กสม. 5 และ 7)

X

3319 ทป 4 สม 0007/373 14-พ.ค.-58 ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม X

3320 ทป 4 สม 0007/387 20-พ.ค.-58 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3321
ทป 4 สม 0007/407 26-พ.ค.-58 ส่งวาระเข้า กสม. ด้าน คุ้มครองและมาตรฐานการ

คุ้มครองสิทธมินุษยชน
X

3322 ทป 4 สม 0007/434 2-มิ.ย.-58
ส่งวาระเข้า กสม. ด้าน คุ้มครองและมาตรฐานการ
คุ้มครองสิทธมินุษยชน

X

3323 ทป 4 สม 0007/464 9-มิ.ย.-58 ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบค าร้องที่ N 15/2558 X

3324 ทป 4 สม 0007/521 30-มิ.ย.-58
ส่งวาระเข้า กสม. ด้าน คุ้มครองและมาตรฐานการ
คุ้มครองสิทธมินุษยชน

X

3325 ทป 4 สม 0007/592 21-ก.ค.-58
ส่งวาระเข้า กสม. ด้าน คุ้มครองและมาตรฐานการ
คุ้มครองสิทธมินุษยชน

X

3326 ทป 4 สม 0007/646 13-ส.ค.-58
การขอส าเนาเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3327 ทป 4 สม 0007/692 26-ส.ค.-58 ขออนุมัติค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ X

3328 ทป 4 สม 0007/752 14-ก.ย.-58 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ X

3329 ทป 4 สม 0007/759 21-ก.ย.-58
ข้อเล่ือนวนัชี้แจงและส่งข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการ
วนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

X

3330 ทป 4 สม 0007.03/7 30-ก.ย.-58 สรุปผลการสัมมนา X

3331 ทป 4 สม 0007/836 12-ต.ค.-58 ขอให้ด าเนินการออกเลขที่ค าร้อง X

3332 ทป 4 สม 0007/841 13-ต.ค.-58 รายงานผลคดีปกครอง X

3333 ทป 4 สม 0007/878 21-ต.ค.-58
ขอส่งมอบส าเนาค าร้องที่มีข้อเสนอแนะนโยบายหรือ
ข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายและกฎ( กสม. 4 และ 7)

X

3334 ทป 4 สม 0007/906 30-ต.ค.-58
ขออนุมัติให้เดินทางไปราชการและให้เบิกค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการ

X

3335 ทป 4 สม 0007/912 2-พ.ย.-58 แจง้ผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 132 จาก 321
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3336 ทป 4 สม 0007/932 6-พ.ย.-58
แจง้มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคดีฯ กรณีการ
ติดตามผลการด าเนินการตามรายงานผลการพิจารณา

X

3337 ทป 4 สม 0007/934 9-พ.ย.-58 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ X

3338 ทป 4 สม 0007/938 9-พ.ย.-58
ขอแจง้มติที่ประชุม อ. กสม. ด้านคดีฯ เพื่อติดตาม
มาตรการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะนโยบาย

X

3339 ทป 4 สม 0007/949 12-พ.ย.-58
การขอความอนุเคราะห์ในการจดัร่างค าฟูองคดีต่อศาล
ปกครอง

X

3340 ทป 4 สม 0007/970 20-พ.ย.-58 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3341 ทป 4 สม 0007/971 20-พ.ย.-58 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3342 ทป 4 สม 0007/969 20-พ.ย.-58
การจดัส่งรายงานผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

X

3343
ทป 4 สม 0007/1056 18-ธ.ค.-58 การขอความอนุเคราะห์ในการจดัร่างค าฟูองคดีต่อศาล

ปกครอง
X

3344 ทป 4 สม 0007/37 15-ม.ค.-59 เร่ือง รายงานผลการพิจารณา X

3345 ทป 4 สม 0007.3/09 4-ก.พ.-59 เร่ือง ข้อมูลผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2558 X

3346 ทป 4 สม 0007.03/1 7-เม.ย.-59 เร่ือง ส่งมอบงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ X

3347 ทป 4 สม 0007.03/2 21-เม.ย.-59 เร่ือง ส่งแฟูมส านวนค าร้องเพื่อด าเนินการตรวจสอบ X

3348 ทป 4 สม 0007.03/3 23-พ.ค.-59

เร่ือง การปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 และการเตรียมการชี้แจงร่าง
พระราชบัญญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ
 2560

X

3349 ทป 4 สม 0007/398 27-พ.ค.-59 เร่ือง การแจง้ความคืบหน้ากรณีเร่ืองร้องเรียน X

3350 ทป 4 สม 0007.03/4 2-มิ.ย.-59
เร่ือง ผลการด าเนินการตามตัวชี้วดัการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบที่ 1

X

3351 ทป 4 สม 0007/502 24-มิ.ย.-59

เร่ือง ขอความเห็นขอเสนอเร่ืองบรรจเุข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านการ
คุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธมินุษยชน 
(เพิ่มเติม)

X

3352
ทป 4 สม 0007.03/10 29-มิ.ย.-59 เร่ือง ขอส่งแฟูมค าร้องและเอกสารประกอบ เพื่อจดัเก็บ

เข้าสารระบบส านวนและติดตามผลการด าเนินการ
X

3353
ทป 4 สม 0007.03/11 29-มิ.ย.-59 เร่ือง ขอส่งส าเนารายงานผลการพิจารณาที่ 36 – 

39/2559 ลงวนัที่ 16 มิถุนายน 2559
X

3354 ทป 4 สม 0007.03/8 23-มิ.ย.-59
เร่ือง หนังสือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลงข่าว
ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3355
ทป 4 สม 0007.03/12 30-มิ.ย.-59 เร่ือง แจง้ผลการพิจารณาค าร้องที่ 20/2559 108/2559 

114/2559 115/2559 113/2559 และ 134/2559
X

3356 ทป 4 สม 0007/542 4-ก.ค.-59
เร่ือง ขอส่งส าเนารายงานผลการพิจารณาที่ 36-39/2559
 ลงวนัที่ 15 มิถุนายน 2559

X

3357 ทป 4 สม 0007/ว813 4-ก.ค.-59
เร่ือง ขอส่งส าเนารายงานผลการพิจารณาที่ 36-39/2559
 ลงวนัที่ 15 มิถุนายน 2559

X

3358
ทป 4 สม 0007.03/13 7-ก.ค.-59 เร่ือง แจง้ผลการพิจารณาค าร้องที่ 584/2558 59/2559 

และ 129/2559
X

3359 ทป 4 สม 0007/577 13-ก.ค.-59 เร่ือง ส่งแฟูมส านวนค าร้อง X

3360 ทป 4 สม 0007/569 11-ก.ค.-59
เร่ือง แจง้ผลการพิจารณาค าร้องที่ 584/2558 59/2559 
และ 129/2559

X

3361
ทป 4 สม 0007.03/14 7-ก.ค.-59 เร่ือง แจง้ผลการตรวจสอบค าร้องที่ 466/2558 และผล

การพิจารณาค าร้องที่ 222/2559
X

3362
ทป 4 สม 0007.03/16 5-ส.ค.-59 เร่ือง ขอส่งแฟูมค าร้องที่ 222/2559 เพื่อติดตามผลการ

ด าเนินการ
X
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3363
ทป 4 สม 0007.03/17 17-ส.ค.-59 เร่ือง แจง้ผลการพิจารณาค าร้องที่ 231/2559 และผล

การตรวจสอบค าร้องที่ 573/2558
X

3364 ทป 4 สม 0007.03/18 22-ส.ค.-59 เร่ือง ส่งแฟูมส านวนค าร้อง X

3365 ทป 4 สม 0007.03/19 23-ส.ค.-59 เร่ือง ส่งแฟูมส านวนค าร้อง X

3366
ทป 4 สม 0007.03/20 25-ส.ค.-59 เร่ือง แจง้ผลการพิจารณาค าร้องที่ 147/2559 และค า

ร้องที่ 207/2559
X

3367 ทป 4 สม 0007.03/21 27-ส.ค.-59 เร่ือง แจง้ผลการพิจารณาค าร้องที่ 564/2558 X

3368 ทป 4 สม 0007.03/22 30-ส.ค.-59 เร่ือง ส่งแฟูมส านวนค าร้อง X

3369
ทป 4 สม 0007.03/23 14-ก.ย.-59 เร่ือง แจง้ผลการพิจารณาค าร้องที่ 167/2559 และ ค า

ร้องที่ 185/2559
X

3370
ทป 4 สม 0007.03/24 21-ก.ย.-59 เร่ือง แจง้ผลการพิจารณาค าร้องที่ 101/2559 และ ค า

ร้องที่ 31/2559
X

3371
ทป 4 สม 0007/1085 28-พ.ย.-59 เร่ือง ส่งข้อมูลในโอกาสคณะผู้แทนเวยีดนามศึกษาดูงาน

 ณ ส านักงาน กสม.
X

3372
ทป 4 สม 0007/1321 21-ธ.ค.-59 เร่ือง ขอส่งคืนร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด

สิทธมินุษยชนพร้อมส านวนค าร้องเพื่อพิจารณาทบทวน
X

3373 ทป 4 สม 0007/724 15-พ.ค.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง สรุปผลการเข้าร่วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญติัการบริหารการแก้ไข
บ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ....

X

3374

ทป 4 สม 0007.03/11 15-พ.ค.-60 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง สรุปผลการเข้าร่วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญติัการบริหารการแก้ไข
บ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ....

X

3375 ทป 4 สม 0007/494 13-ก.ค.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธมินุษยชน

X

3376 ทป 4 สม 0007/500 17-ก.ค.-60
เร่ือง รายงานสรุปการเข้าร่วมเสวนารับฟังความเห็น เร่ือง
 ร่างพระราชบัญญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
 (ฉบับ..) พ.ศ. ....

X

3377 ทป 4 สม 0007/552 3-ส.ค.-60
เร่ือง ขอเสนอเร่ืองบรรจเุป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

3378 ทป 4 สม 0007/584 16-ส.ค.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธมินุษยชน

X

3379
ทป 4 สม 0006/1037 7-ก.ย.-60 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง แจง้มติที่ประชุม กสม.ด้านบริหาร 

คร้ังที่ 21/2560
X

3380 ทป 4 สม 0007/599 23-ส.ค.-60
เร่ือง ขอเสนอเร่ืองบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

3381 ทป 4 สม 0007/599 23-ส.ค.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเสนอเร่ืองบรรจเุป็นระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้าน
บริหาร

X

3382
ทป 4 สม 0007.03/16 27-ส.ค.-60 ส าเนา เร่ือง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา

องค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2560
X

3383 ทป 4 สม 0007/674 11-ก.ย.-60 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอส่งใช้เงินยืม X

3384 ทป 4 สม 0007/724 27-ก.ย.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ

X

3385 ทป 4 สม 0007/723 27-ก.ย.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ

X

3386 ทป 4 สม 0007/745 3-ต.ค.-60 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ X
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3387

ทป 4 สม 0007.03/17 6-พ.ย.-60 ส าเนา เร่ือง ขอส่งข้อมูลการจดัท าความเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองร้องเรียนและความเห็นต่อร่างกฎหมายประจ าปี
งบประมาณ 2560

X

3388

ทป 4 สม 0007.03/18 20-พ.ย.-60 ส าเนา เร่ือง ขอส่งสรุปผลการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผล
การปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานภาครัฐตาม
พระราชบัญญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

X

3389 ทป 4 สม 0007/966 28-พ.ย.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือก
ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการสิทธมินุษยชน

X

3390 ทป 4 สม 0007/10 4-ธ.ค.-60

ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอบรรจวุาระการประชุม กสม. ด้าน
บริหาร เร่ือง สรุปการเข้าร่วมเสวนารับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างพระราชบัญญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับ..) พ.ศ. ....

X

3391

ทป 4 สม 0007/1028 14-ธ.ค.-60 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) 
ผลอันพึ่งประสงค์ของการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อ
ประกอบการจดัท าแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

X

3392

ทป 4 สม 0007/1042 21-ธ.ค.-60 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง สรุปการเข้าร่วมเสวนา เร่ือง ”ร่าง
ร่างพระราชบัญญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที.่.) พ.ศ. ....กรณีก าหนดฐานความผิดเกี่ยวกับ
สถาบันครอบครัว และความผิดฐานบังคับสมรส”

X

3393

ทป 4 สม 0007/1042 21-ธ.ค.-60 เร่ือง สรุปการเข้าร่วมเสวนา เร่ือง ”ร่างร่าง
พระราชบัญญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที.่.) พ.ศ. ....กรณีก าหนดฐานความผิดเกี่ยวกับ
สถาบันครอบครัว และความผิดฐานบังคับสมรส”

X

3394

ทป 4 สม 0007.03/17 27-ธ.ค.-60 ส าเนา เร่ือง สรุปผลการประชุมรับฟังความเห็น เร่ือง 
เวทีรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐในการจดัท าแผนปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย

X

3395 ทป 4 สม 0007.03/6 7-มี.ค.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ส่งผลการทบทวนรายละเอียด
โครงการติดตามความเคล่ือนไหวของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิทธมินุษยชน

X

3396
ทป 4 สม 0007.03/10 8-พ.ค.-60 ส าเนา เร่ือง ขอส่งแฟูมบันทึกความเห็นทางกฎหมาย

ของส านักกฎหมายและคดี
X

3397
ทป 4 สม 0007.03/10 8-พ.ค.-60 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอส่งแฟูมบันทึกความเห็นทาง

กฎหมายของส านักกฎหมายและคดี
X

3398 ทป 4 สม 0007/322 11-พ.ค.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธมินุษยชน

X

3399 ทป 4 สม 0007/13 31-พ.ค.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง สรุปผลการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย
สิทธมินุษยชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าว และ การค้ามนุษย์

X

3400 ทป 4 สม 0007/651 8-มิ.ย.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอน าเร่ืองบรรจวุาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

3401 ทป 4 สม 0007/353 24-พ.ค.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง แจง้มติที่ประชุม กสม.ด้านบริหาร 
คร้ังที่ 12/2560 เมื่อวนัที่ 2 พฤษภาคม 2560

X

3402

ทป 4 สม 0007.03/12 31-พ.ค.-60 ส าเนา เร่ือง บันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อร่าง
พระราชบัญญติัการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ....

X

3403 ทป 4 สม 0007.03/9 2-พ.ค.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง บันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อร่าง
พระราชบัญญติัการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ....

X
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3404 ทป 4 สม 0007/385 8-มิ.ย.-60
เร่ือง บันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อร่างพระราชบัญญติัการ
บริหารการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 
พ.ศ. ....

X

3405 ทป 4 สม 0007/424 23-มิ.ย.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอบรรจวุาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

3406 ทป 4 สม 0007/425 23-มิ.ย.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธมินุษยชนที่ค้างเก่า

X

3407 ทป 4 สม 0007/424 23-มิ.ย.-60
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอน าเร่ืองบรรจวุาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร

X

3408 ทป 4 สม 0007.03/1 13-ม.ค.-60

ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง บันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อร่าง
พระราชบัญญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... เพื่อ
ประกอบการประชุมหารือ

X

3409 ทป 4 สม 0007.03/5 23-ก.พ.-60

ส าเนา เร่ือง เร่ือง บันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อ
พระราชบัญญติัแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญติัแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 
พ.ศ.2560

X

3410 ทป 4 สม 0007.03/2 26-ม.ค.-60
ส าเนา เร่ือง ขอส่งรายละเอียดค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการติดตามความเคล่ือนไหวของกฎหมาย และคดี
สิทธมินุษยชน

X

3411
ทป 4 สม 0007.03/3 2-ก.พ.-60 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอส่งรายละเอียดข้อมูลผลการ

ปฏิบัติงานของ กสม. ประจ าปีงบประมาณ 2559
X

3412
ทป 4 สม 0007.03/3 2-ก.พ.-60 ส าเนา เร่ือง ขอส่งรายละเอียดข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

ของ กสม. ประจ าปีงบประมาณ 2559
X

3413 ทป 4 สม 0007.03/4 8-ก.พ.-60 ส าเนา เร่ือง ส่งข้อมูลประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง X

3414 ทป 4 สม 0007.03/5 7-มี.ค.-60
ส าเนา เร่ือง ส่งผลการทบทวนรายละเอียดโครงการ
ติดตามความเคล่ือนไหวของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน

X

3415 ทป 5 สม 0001/ว1965 18-ต.ค.-56
เร่ือง การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1

X

3416 ทป 5 สม 0001/ว1216 17-ต.ค.-56
เร่ือง ค าส่ังมอบหมายเจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

X

3417 ทป 5 สม 0007/1017 29-ต.ค.-56 เร่ือง ขอส่งมอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ X

3418 ทป 5 สม 0007/ว1057 12-พ.ย.-56
เร่ือง ขอความร่วมมือจดัท าประมาณการรายจา่ยขั้นต่ าที่
จ าเป็นและงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

X

3419 ทป 5 สม 0007/1040 6-พ.ย.-56 เร่ือง ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการ X

3420
ทป 5 สม 0001/1288 12-พ.ย.-56 เร่ือง ส านวนค าร้องของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย

ปราบปรามยาเสพติดฯ
X

3421 ทป 5 สม 0001/ว1358 11-ธ.ค.-56
เร่ือง ขอแจง้การใช้เลขหนังสือราชการภายในส านักงาน 
กสม.

X

3422 ทป 5 สม 0004/ว1006 13-ธ.ค.-56
เร่ือง การยืนยันตัวตน (Authentication) โดยใช้ 
Username และ Password ของตนเอง

X

3423 ทป 5 สม 0001/ว1972 21-ต.ค.-56
เร่ือง การศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการ
เลือกต้ังระดับสูง รุ่นที่ 5

X

3424 ทป 5 สม 0001/ว465 12-มี.ค.-56
เร่ือง การศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17

X

3425 ทป 5 สม 0001/ว580 29-มี.ค.-56
เร่ือง การฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงานสิทธิ
มนุษยชน

X
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3426 ทป 5 สม 0004/ว277 5-เม.ย.-56
เร่ือง ขอเชิญร่วมน าเสนอบทความทางวชิาการในการ
สัมมนาทางวชิาการระหวา่งไทย – อินเดีย คร้ังที่ 7

X

3427 ทป 5 สม 0001/ว808 8-พ.ค.-56
เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ล าดับที่ 9 เร่ือง “การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและการเมืองภาคพลเมืองใน
สังคมไทย ก้าวไกล ไล่หลัง”

X

3428 ทป 5 ที่ IGET 561104 26-พ.ย.-56
เร่ือง ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ มิติใหม่ใน
การฝึกอบรมที่ทรงประสิทธผิลและกลยุทธก์ารฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ได้ผลส าหรับคนไทย

X

3429 ทป 5 สม 0001/ว2287 11-ธ.ค.-56
เร่ือง การอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง

X

3430 ทป 5 สม 0001/ว2287 11-ธ.ค.-56
เร่ือง การอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

X

3431 ทป 5 สม 0007/ว35 20-ก.พ.-57
เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ส านักงานกฎหมายและคดี

X

3432 ทป 5
ศธ 0516.12/ว

363
12-ก.พ.-57

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการเพื่อร าลึกถึง
ศาสตราจารย์ จติติ ติงศภัทิย์ ประจ าปี 2557

X

3433 ทป 5 สม 0001/ว870 23-มิ.ย.-57
เร่ือง การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการตรวจเงิน
แผ่นดินระดับสูง” รุ่นที่ 4

X

3434 ทป 5 สม 0001/93 20-ม.ค.-55 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง X

3435
ทป 5 สม 0003/2565 13-ธ.ค.-54 เร่ือง ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธมินุษยชน
X

3436 ทป 5 สม 0007.04/ว01 20-ธ.ค.-54
เร่ือง ส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อจดัหา
เข้าศูนย์สารสนเทศทางวชิาการ

X

3437 ทป 5 สม 0007.02/3 18-ม.ค.-55 เร่ือง ขอเสนอวาระการประชุมส านักวนิิจฉัยและคดี X

3438 ทป 5 สม 0007.02/2 18-ม.ค.-55
เร่ือง การจดัท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ด้านคดีฯ

X

3439 ทป 5 สม 0004/25 23-ม.ค.-55
เร่ือง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ด้านสิทธใินกระบวนการยุติธรรม

X

3440 ทป 5
ที่ ศธ 0516.12/

ว165
13-ม.ค.-55 เร่ือง ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย X

3441 ทป 5
สม 00007.04/ว

01
24-ก.พ.-55

เร่ือง ส ารวจความต้องการวทิยานิพนธด้์านกฎหมายเพื่อ
จดัหาเข้าศูนย์สารสนเทศทางวชิาการ

X

3442 ทป 5 สม 0008/256 14-พ.ค.-55
เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการด าเนินงาน
ศึกษาวจิยัตามแผนยุทธศาสตร์ในกรอบ SEANF

X

3443 ทป 5 สม 0001/1173 20-มิ.ย.-55 เร่ือง การร่างระเบียบข้อมูลข่าวสารของราชการ X

3444 ทป 5 - -
ส าเนา บันทึก ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ เร่ือง ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
 ธพส.

X

3445 ทป 5
ที่ ตช 

0020.863/3213
22-พ.ย.-55 เร่ือง แจง้ผลการตรวจสอบข้อมูล X

3446
ทป 5 สม 0003/3023 28-พ.ย.-55 เร่ือง ข้อมูลการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบการ

ละเมิดสิทธมินุษยชน
X

3447 ทป 5 - - เร่ือง ขอข้อมูลเพิ่มเติม X

3448 ทป 5
ที่ ตช 

0020.3(13)/3849
29-พ.ย.-55 เร่ือง ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสาร X

3449 ทป 5 สม 0007.04/ว6 18-ธ.ค.-55 โครงการอบรม เร่ือง การให้ความเห็นทางวชิาการ X
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กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 137 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

3450 ทป 5
ที่ ศธ 0566.01/

สตพ.466
13-ธ.ค.-55

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
วพิากษ์งานวจิยั โครงการศึกษาวจิยั เร่ือง ความคิดเห็น 
และความคาดหวงัต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3451 ทป 5 สม 0005/240 18-ธ.ค.-55
เร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหวา่งประเทศ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

X

3452
ทป 5 สม 0003/2929 16-พ.ย.-55 เร่ือง ขอข้อมูลการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบการ

ละเมิดสิทธมินุษยชน
X

3453
ทป 5 สม 0007.04/ว7 7-ม.ค.-56 เร่ือง สรุปการอบรมหลักสูตรวา่ด้วยสถาบันสิทธิ

มนุษยชนระห่างประเทศ
X

3454 ทป 5 สม 0001/ว32 4-ม.ค.-56
เร่ือง การเล่ือนขั้นค่าตอบแทน การได้รับค่าตอบแทน
พิเศษ และการให้ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
ราชการทั่วไป

X

3455 ทป 5 สม 0007.04/ว1 14-ม.ค.-56 โครงการอบรม เร่ือง การให้ความเห็นทางกฎหมาย X

3456 ทป 5 สม 0001/ว168 28-ม.ค.-56

เร่ือง ขอเชิญเฝูารับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ในการเสด็จฯแทนพระองค์ฯ ทรง
เปิดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม
 2550

X

3457 ทป 5 สม 0001/ว257 11-ก.พ.-56
เร่ือง ขอเชิญประชุมส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ คร้ังที่ 1/2556

X

3458 ทป 5 สม 0002/ว180 11-ก.พ.-56 เร่ือง การเบิกส่ือและวสัดุประชาสัมพันธ์ X

3459 ทป 5 กสม 0004/5 19-ก.พ.-56 เร่ือง ขอบุคลากรช่วยงานคณะอนุกรรมการฯ X

3460 ทป 5 สม 0004/ว214 18-มี.ค.-56
เร่ือง แจง้รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การน าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพโดยใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ขั้นกลาง

X

3461 ทป 5 สม 0002/366 19-มี.ค.-56

เร่ือง ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการและค่าใช้จา่ย
การจดัโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง”การส่งเสริม
การเคารพสิทธแิละการปฏิบัติตามหลักสิทธมินุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรม”

X

3462 ทป 5 สม 0001/ว580 29-มี.ค.-56
เร่ือง การฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้ปฏิบัติงานสิทธิ
มนุษยชน

X

3463
ทป 5 ที่ 3332/2556 29-มี.ค.-56 เร่ือง ขอเชิญเป็นคณะท างานพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับ

การจดัต้ังกองทุนยุติธรรม
X

3464 ทป 5
ที่ ยธ 02020/ว

007
4-เม.ย.-56

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวชิาการและรับฟังความ
คิดเห็น เร่ือง “ความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทาง
อาญา : การสืบพยานในต่างประเทศ”

X

3465 ทป 5 สม 0003/ว657 11-เม.ย.-56
เร่ือง ขอเชิญประชุมส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ คร้ังที่ 2/2556

X

3466 ทป 5 สม 0001/ว149 26-เม.ย.-56
เร่ือง แจง้เวยีนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักงาน กสม. คร้ังที่ 8/2556 เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 28 
มีนาคม 2556

X

3467 ทป 5 สม 0001/ว808 8-พ.ค.-56
เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาล าดับที่ 9 เร่ือง “การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและการเมืองภาคพลเมืองใน
สังคมไทย ก้าวไกล หรือ ไล่หลัง ”

X

3468 ทป 5 สม 0007/ว398 29-พ.ค.-56 เร่ือง การจดัสรรพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ server X

3469 ทป 5 สม 0001/ว862 20-พ.ค.-56 เร่ือง การจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี X

3470
ทป 5 สม 0007.02/36 6-มิ.ย.-56 เร่ือง ข้อเสนอปรับปรุงระบบสารสนเทศของส านัก

วนิิจฉัยและคดี
X

ส านัก/หน่วย:.......
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3471
ทป 5 สม 0007.04/ว8 11-มิ.ย.-56 เร่ือง ขอความร่วมมือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส านักวนิิจฉัยและ
คดี

X

3472 ทป 5 สม 0003/ว1728 28-มิ.ย.-56
เร่ือง ขอเชิญประชุมฝุายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

X

3473
ทป 5 สม 0001/1164 2-ก.ค.-56 เร่ือง ขอส่งส าเนาค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชน

แห่งชาติ
X

3474
ทป 5 สม 0007.02/46 2-ก.ค.-56 เร่ือง แนวทางการปฏิบัติการส่งส านวนค าร้องให้ส านัก

วนิิจฉัยและคดี
X

3475 ทป 5 สม 0001/1167 2-ก.ค.-56 เร่ือง ขอส่งส าเนาค าส่ัง X

3476 ทป 5 สม 0007/477 4-ก.ค.-56
เร่ือง ขอให้พิจารณาเปล่ียนตัวกรรมการตรวจรับการจดั
จา้งท ารายงาน เร่ือง “โทษประหารชีวติในประเทศไทย”
โดยวธิตีกลงราคา

X

3477
ทป 5 สม 0007.03/39 5-ก.ค.-56 เร่ือง ขอให้จดัต้ังคณะท างานเพื่อจดัท าบันทึกความเห็น

ทางกฎหมาย
X

3478 ทป 5 - -
บันทึก ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนเร่ือง ขอ
ทราบความคืบหน้าเร่ืองสตีไทยร้องทุกข์ขอให้อุทธรณ์
โทษประหารที่กัมพูชา

X

3479 ทป 5
ที่ ศธ 0512.9/ว

2536
15-ก.ค.-56 เร่ือง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม X

3480 ทป 5 สม 0001/842.1 19-ก.ค.-56 เร่ือง การส ารวจความเห็นต่อ กสม. X

3481
ทป 5 สม 0007.02/48 25-ก.ค.-56 เร่ือง เอกสารชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ 2557 ของ กสม.
X

3482 ทป 5 สม 0007/557 13-ส.ค.-56 เร่ืองโครงสร้างส่วนราชการภายในส านักงาน กสม. X

3483

ทป 5 สม 0007.03/45 14-ส.ค.-56 เร่ือง รายงานการเดินทางไปราชการลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจากผู้ร้อง พยานบุคคล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ณ พื้นที่ตะวนัออกเฉียงเหนือ และจงัหวดั
ใกล้เคียง

X

3484 ทป 5 สม 0005/ว219 16-ส.ค.-56
เร่ือง เชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“การจดัวางระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียง”

X

3485 ทป 5 สม 0006/ว930 13-ส.ค.-56 เร่ือง มติ กสม.เกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ X

3486 ทป 5 สม 0007/586 23-ส.ค.-56 เร่ือง การเข้าร่วมการสัมมนา X

3487 ทป 5 สม 0007/ว587 23-ส.ค.-56 เร่ือง เชิญประชุมส านักวนิิจฉัยและคดี X

3488 ทป 5 สม 0007/ว587 23-ส.ค.-56 ส าเนา เร่ือง เชิญประชุมส านักวนิิจฉัยและคดี X

3489 ทป 5 สม 0007/581 20-ส.ค.-56 เร่ือง เชิญประชุมเพื่อจดัท ารายงานผลการพิจารณาค าร้อง X

3490
ทป 5 สม 0007.03/39 5-ก.ค.-56 ส าเนา เร่ือง ขอให้จดัต้ังคณะท างานเพื่อจดัท าบันทึก

ความเห็นทางกฎหมาย
X

3491 ทป 5 สม 0001/ว934 13-ส.ค.-56
เร่ือง การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2557

X

3492 ทป 5 สม 0001/ว935 13-ส.ค.-56
เร่ือง การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2557

X

3493 ทป 5 สม 0001/ว1115 20-ก.ย.-56 เร่ือง การตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2556 X

3494 ทป 5 สม 0001/ว1792 26-ก.ย.-56
เร่ือง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2556

X

3495 ทป 5 สม 0003/2601 4-ต.ค.-56 เร่ือง ขอเชิญประชุมฝุายเลขานุการคณะอนุกรรมการ X

3496 ทป 5 สม 0003/ว2658 11-ต.ค.-56
เร่ือง การแต่งต้ังคณะกรรมการร่วมจดัการแข่งขันกีฬา
สัมพันธอ์งค์กรตามรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 3

X
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3497 ทป 5 สม 0001/ว1929 14-ต.ค.-56
เร่ือง ขอเชิญวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัว

X

3498 ทป 5 สม 0001/ว1186 9-ต.ค.-56
เร่ือง การประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลการ
ปฏิบัติงานของราชการฯ คร้ังที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
2556

X

3499 ทป 5 สม 0005/232 5-ก.ย.-56
เร่ือง แจง้รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การวาง
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง

X

3500 ทป 5 สม 0001/ว1689 12-ก.ย.-56
เร่ือง การอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5

X

3501
ทป 5 สม 0001/1080 13-ก.ย.-56 เร่ือง ขอข้อมูลค าร้องของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย

ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ.2546
X

3502
ทป 5 - - เร่ือง บันทึกช่วยจ าการประชุม ศึกษาวเิคราะห์ส านวนค า

ร้องฯ วนัที่ 2 กันยายน 2556
X

3503
ทป 5 สม 0007.01/18 30-ส.ค.-56 เร่ือง บัญชีสรุปเร่ืองร้องเรียนทั้งหมดที่อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
X

3504 ทป 5 สม 0007/581 20-ส.ค.-56 เร่ือง ขอเชิญประชุมส านักวนิิจฉัยและคดี X

3505 ทป 5 สม 0008/ว1323 9-ต.ค.-56
เร่ือง การประชุมเชิงปฏิบัติการ Partnership Building 
Program 2012

X

3506 ทป 5
ที่ สศ 0001/ว

1557
31-ส.ค.-55

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวชิาการประจ าปี พ.ศ.
2555 เร่ือง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 2 ทศวรรษหน้า
(พ.ศ.2556-2575)ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

X

3507 ทป 5 สม 0001/ว875 31-ก.ค.-56
เร่ือง ขอข้อมูลประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานใน
ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2556

X

3508 ทป 5 สม 0004/ว735 30-ส.ค.-56
เร่ือง การฝึกอบรม เร่ือง “การติดตามสถานการณ์และ
จดัท ารายงาน”

X

3509 ทป 5 สม 0006/ว798 16-ก.ค.-56
เร่ือง ขอทราบผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม กสม.
(ด้านบริหาร)

X

3510 ทป 5 สม 0001/ว73 30-พ.ค.-54
ส าเนา เร่ือง แบบส ารวจความต้องการฝึกอบรมและการ
พัฒนา

X

3511 ทป 5 สม 0004/ว18 4-ม.ค.-57
เร่ือง การจดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ปี 2556

X

3512 ทป 5 สม 0007/ว21 9-ม.ค.-57
เร่ือง การจดัเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ (ด้านคดีสิทธิ
มนุษยชน)

X

3513 ทป 5 สม 0007/20 8-ม.ค.-57 เร่ือง การปฏิบัติราชการนอกสถานที่ในระหวา่งการชุมนุม X

3514 ทป 5 สม 0004/33 10-ม.ค.-57
เร่ือง การใช้งานระบบต่างๆ ระหวา่งเหตุการณ์ทาง
การเมือง

X

3515
ทป 5 สม 0004/ว93 11-มี.ค.-57 เร่ือง ขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลการจดัท ารายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2556
X

3516 ทป 5 สม 0008/97 20-มี.ค.-57
เร่ือง เสนอชื่อผู้เข้ารับรางวลัสันติภาพ กรุงโซล (Seoul 
Peace Prize)

X

3517
ทป 5 สม 0007/ว252 1-พ.ค.-57 เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2556
X

3518
ทป 5 สม 0001/ว524 29-เม.ย.-57 เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์และวธิกีารเลือกและแต่งต้ัง

ผู้แทนข้าราชการ เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ส.
X

3519 ทป 5 สม 0001/ว532 1-พ.ค.-57
เร่ือง โครงการและกิจดรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

X
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3520 ทป 5 สม 0001/ว 190 16-พ.ค.-57

เร่ือง น าส่งรายงานผลการก าหนดสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง และขอความร่วมมือทบทวนสมรรถนะและ
ตอบแบบส ารวจความเห็นต่อการวางแผนทางเดินสาย
อาชีพ

X

3521 ทป 5 สม 0001/ว211 28-พ.ค.-57
เร่ือง การประชุมบททวนต้นแบบสมรรถนะของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3522 ทป 5 สม 0001/ว904 25-มิ.ย.-57
เร่ือง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝุายปกครอง รุ่นที่ 39

X

3523

ทป 5 สม 0004/ว385 24-มิ.ย.-57 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเพื่อประกอบการ
ประเมินผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงานตามแผนสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ประจ าปี 2552 – 2556

X

3524
ทป 5 สม 0007/470 17-ก.ค.-57 เร่ือง ขอข้อมูลเพื่อจดัท าคู่มือการเสนอเร่ืองและฟูองคดี

ด้านคดีสิทธมินุษยชน
X

3525
ทป 5 สม 0007/ว532 14-ส.ค.-57 เร่ือง แนวทางปฏิบัติกรณีได้รับหมายศาลหรือเอกสาร

ด้านคดี
X

3526 ทป 5 สม 0001/ว630 6-ส.ค.-57
โครงการฝึกอบรม เร่ือง “ความรู้พื้นฐานส าหรับบุคลากร
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ”

X

3527 ทป 5 สม 0001/ว1208 8-ส.ค.-57 เร่ือง ก าหนดการใช้จา่ยเงินงบประมาณ พ.ศ.2557 X

3528 ทป 5 สม 0001/ว1432 5-ก.ย.-57 เร่ือง การตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2557 X

3529 ทป 5 สม 0001/1485 8-ก.ย.-57 เร่ือง แจง้ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรับราชการ X

3530 ทป 5 สม 0007.1/7 8-ก.ย.-57 เร่ือง ขอยืมแฟูมค าร้องที่ 36/2556 X

3531 ทป 5 สม 0001/ว801 10-ก.ย.-57
เร่ือง ขอให้เตรียมข้อมูลในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง”การพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม”

X

3532 ทป 5 สม 0005/152 4-ก.ย.-57
เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจา่ยเงิน การ
เดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศและการ
ฝึกอบรมหลักสูตรภายนอกส านักงานฯ

X

3533
ทป 5 สม 0005/163 4-ก.ย.-57 เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบใบส าคัญจา่ยและ

ใบส าคัญทั่วไป
X

3534 ทป 5 สม 0005/143 3-ก.ย.-57
เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจา่ย การเดินทาง
ไปราชการในประเทศและต่างประเทศและการจดัอบรม
สัมมนา

X

3535 ทป 5 สม 0007/616 19-ก.ย.-57 เร่ือง ขอเชิญประชุม X

3536 ทป 5 สม 0001/ว834 18-ก.ย.-57
เร่ือง การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

X

3537
ทป 5 สม 0001/ว834 18-ก.ย.-57 ส าเนา เร่ือง การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558
X

3538 ทป 5 สม 0001/ว833 18-ก.ย.-57
เร่ือง การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

X

3539 ทป 5 สม 0001/ว832 18-ก.ย.-57
เร่ือง การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

X

3540 ทป 5
สว(สนช) 

0003/4196
14-ต.ค.-57 เร่ือง อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ X

3541 ทป 5 - 13-พ.ย.-57 เร่ือง การประชุม กสม. X

3542 ทป 5 สม 0004/ว934 13-พ.ย.-57
เร่ือง รายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558

X

3543 ทป 5 สม 0007/ว84 26-ม.ค.-58
เร่ือง การจดัล าดับความส าคัญของงานที่ต้องด าเนินการ
ก่อนการพ้นวาระของ กสม.

X

3544 ทป 5 สม 0004/54 23-ม.ค.-58
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการจดัท า
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ กสม.

X
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3545 ทป 5 สม 0004/62 23-ม.ค.-58
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพื่อใช้จดัท ารายงาน
การประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชนในประเทศไทย

X

3546 กสม. 4.1 สม 0007/259 8-พ.ค.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขออนุญาตให้พนักงานอัยการท า
หน้าที่อนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

X

3547 กสม. 4.1 สม 0007/346 6-มิ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง แต่งต้ังอนุกรรมาการ X

3548 กสม. 4.1 สม 0007/363 11-มิ.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขออนุญาตให้พนักงานอัยการท า
หน้าที่อนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

X

3549 กสม. 4.1 สม 0007/363 11-มิ.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขออนุญาตให้พนักงานอัยการท า
หน้าที่อนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

X

3550
กสม. 4.1 สม 0007/370 12-มิ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอขอบคุณที่ท าหน้าที่อนุกรรมการฯ

ในคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
X

3551
กสม. 4.1 กสม 0005/18 12-มิ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอขอบคุณที่ท าหน้าที่อนุกรรมการฯ

ในคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
X

3552
กสม. 4.1 สม 0007/370 12-มิ.ย.-57 เร่ือง ขอขอบคุณที่ท าหน้าที่อนุกรรมการฯ ใน

คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
X

3553 กสม. 4.1 สม 0007/382 17-มิ.ย.-57
ส าเนา เร่ือง ขออนุญาตให้เจา้หน้าที่ในสังกัดท าหน้าที่
อนุกรรมการฯในคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3554 กสม. 4.1 สม 0007/382 17-มิ.ย.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขออนุญาตให้เจา้หน้าที่ในสังกัดท า
หน้าที่อนุกรรมการฯในคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

X

3555 กสม. 4.1 อส 0003/5767 24-มิ.ย.-57
เร่ือง ขออนุญาตให้เจา้หน้าที่ในสังกัดท าหน้าที่
อนุกรรมการฯในคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3556 กสม. 4.1 สม 0001/ว519 3-ก.ค.-57
เร่ือง การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
อนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3557 กสม. 4.1 สว 0003/2226 7-ก.ค.-57
เร่ือง ขออนุญาตให้เจา้หน้าที่ในสังกัดท าหน้าที่
อนุกรรมการฯในคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3558 กสม. 4.1 สม 0003/2343 3-ต.ค.-57
ส าเนา เร่ือง ขออนุญาตให้ข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะรองประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ

X

3559 กสม. 4.1 สม 0007/656 2-ต.ค.-57
เร่ือง ขออนุญาตให้เจา้หน้าที่ในสังกัดท าหน้าที่
อนุกรรมการฯในคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3560 กสม. 4.1
สว (สนช) 
0003/4196

14-ต.ค.-57 เร่ือง อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ X

3561 กสม. 4.1 อส 0003/11944 22-ต.ค.-57
เร่ือง อนุญาตให้ข้าราชการอัยการปฏิบัติหน้าที่รองประ
ธารอนุกรรมการและอนุกรรมการ

X

3562 กสม. 4.1 สม 0007/259 4-พ.ค.-57
เร่ือง ขออนุญาตให้พนักงานอัยการท าหน้าที่
อนุกรรมการฯในคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

X

3563 กสม. 4.1 สม 0002/ว135 23-เม.ย.-55
เร่ือง ขอความร่วมมือในการพิจารณาให้ความคิดเห็นแก่
อนุกรรมการฯ

X

3564
กสม.6 สม 0007/ว417 10-มิ.ย.-56 เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 15/2556

 วนัศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2556
X

3565
กสม.6 สม 0007/ว35 10-มิ.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 15/2556 วนัศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2556
X

3566
กสม.6 สม 0007/ว35 10-มิ.ย.-56 เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 15/2556

 วนัศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2556
X

3567
กสม.6 สม 0007/432 17-มิ.ย.-56 เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 16/2556

 วนัศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2556
X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 142 จาก 321
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3568
กสม.6 สม 0007/ว461 1-ก.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 17/2556 วนัศุกร์ที่ 5 ก.ค.2556
X

3569
กสม.6 สม 0007/ว38 1-ก.ค.-56 เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 17/2556

 วนัศุกร์ที่ 5 ก.ค.2556
X

3570
กสม.6 สม 0007/ว500 15-ก.ค.-56 เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 17/2556

 วนัศุกร์ที่ 19 ก.ค.2556
X

3571
กสม.6 สม 0007/ว40 - เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 19/2556

 วนัศุกร์ที่ 26 ก.ค.2556
X

3572
กสม.6 สม 0007/ว41 29-ก.ค.-56 เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 20/2556

 วนัศุกร์ที่ 2 ส.ค.2556
X

3573
กสม.6 สม 0007/ว42 6-ส.ค.-56 เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 21/2556

 วนัศุกร์ที่ 16 ส.ค.2556
X

3574
กสม.6 สม 0007/ว43 19-ส.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 22/2556 วนัศุกร์ที่ 23 ส.ค.2556
X

3575
กสม.6 สม 0007/ว44 30-ส.ค.-56  เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 

23/2556 วนัศุกร์ที่ 13 ก.ย.2556
X

3576 กสม.6 สม 0007/ว605 30-ส.ค.-56
 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 
คร้ังที่ 24/2556 วนัศุกร์ที่ 20 ก.ย.2556

X

3577
กสม.6 สม 0007/ว606 30-ส.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 25/2556 วนัศุกร์ที่ 27 ก.ย.2556
X

3578
กสม.6 สม 0007/ว606 30-ส.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 25/2556 วนัศุกร์ที่ 27 ก.ย.2556
X

3579
กสม.6 สม 0007/ว672 1-ต.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 26/2556 วนัศุกร์ที่ 4 ต.ค. 2556
X

3580
กสม.6 สม 0007/ว49 14-ต.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 2/25557 วนัศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2556
X

3581
กสม.6 สม 0007/ว50 21-ต.ค.-56 เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 28/2556

 วนัศุกร์ที่ 25 ต.ค. 2556
X

3582
กสม.6 สม 0007/ว1030 4-พ.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 29/2556 วนัศุกร์ที่ 8 พ.ย.2556
X

3583
กสม.6 สม 0007/ว1030 4-พ.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 28/2556 วนัศุกร์ที่ 8 พ.ย.2556
X

3584
กสม.6 สม 0007/ว58 25-พ.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 31/2556 วนัศุกร์ที่ 29 พ.ย.2556
X

3585
กสม.6 สม 0007/ว1086 25-พ.ย.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 31/2556 วนัศุกร์ที่ 29 พ.ย.2556
X

3586
กสม.6 สม 0007/ว2478 11-ธ.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ

คร้ังที่ 31/2556 วนัศุกร์ที่ 13 ธ.ค.2556
X

3587
กสม.6 สม 0007/ว325 11-ธ.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 31/2556 วนัศุกร์ที่ 13 ธ.ค.2556
X

3588
กสม.6 สม 0007/ว2538 16-ธ.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 32/2556 วนัศุกร์ที่ 20 ธ.ค.2556
X

3589
กสม.6 สม 0007/ว2573 23-ธ.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 33/2556 วนัศุกร์ที่ 27 ธ.ค.2556
X

3590
กสม.6 สม 0007/333 23-ธ.ค.-56 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 33/2556 วนัศุกร์ที่ 27 ธ.ค.2556
X

3591
กสม.6 สม 0007/ว40 7-ม.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 1/2557 วนัศุกร์ที่ 10 ม.ค.2557
X

3592
กสม.6 สม 0007/13 21-ม.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 2/2557 วนัศุกร์ที่ 24 ม.ค.2557
X

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 143 จาก 321
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3593
กสม.6 สม 0007/119 21-ม.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 2/2557 วนัศุกร์ที่ 24 ม.ค.2557
X

3594
กสม.6 สม 0007/ว20 12-ก.พ.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 4/2557 วนัศุกร์ที่ 21 ก.พ.2557
X

3595
กสม.6 สม 0007/ว215 12-ก.พ.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 4/2557 วนัศุกร์ที่ 21 ก.พ.2557
X

3596
กสม.6 สม 0007/ว270 24-ก.พ.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 5/2557 วนัศุกร์ที่ 28 ก.พ.2557
X

3597
กสม.6 สม 0007/ว20 24-ก.พ.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 5/2557 วนัศุกร์ที่ 28 ก.พ. 2557
X

3598
กสม.6 สม 0007/ว26 3-มี.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 6/2557 วนัศุกร์ที่ 7 มี.ค.2557
X

3599
กสม.6 สม 0007/ว336 3-มี.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 6/2557 วนัศุกร์ที่ 7 มี.ค.2557
X

3600
กสม.6 สม 0007/ว407 10-มี.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 7/2557 วนัศุกร์ที่ 14 มี.ค.2557
X

3601
กสม.6 สม 0007/29 10-มี.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 7/2557 วนัศุกร์ที่ 14 มี.ค.2557
X

3602
กสม.6 สม 0007/ว419 11-มี.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 8/2557 วนัศุกร์ที่ 21 มี.ค.2557
X

3603
กสม.6 สม 0007/ว30 11-มี.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 8/2557 วนัศุกร์ที่ 21 มี.ค.2557
X

3604
กสม.6 สม 0007/ว591 1-เม.ย.-57 ส าเนา เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 

9/2557 วนัศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557
X

3605
กสม.6 สม 0007/ว702 - ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 10/2557 วนัศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
X

3606
กสม.6 สม 0007/ว701 21-เม.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 10/2557 วนัศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557
X

3607
กสม.6 สม 0007/ว741 29-เม.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 11/2557 วนัศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557
X

3608
กสม.6 สม 0007/ว46 29-เม.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 11/2557 วนัศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557
X

3609
กสม.6 สม 0007/57 21-พ.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 13/2557 วนัศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557
X

3610
กสม.6 สม 0007/ว842 21-พ.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 13/2557 วนัศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557
X

3611
กสม.6 สม 0007/ว991 3-มิ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 14/2557 วนัศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557
X

3612
กสม.6 สม 0007/65 3-มิ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 14/2557 วนัศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557
X

3613
กสม.6 สม 0007/ว70 10-มิ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 15/2557 วนัศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557
X

3614
กสม.6 สม 0007/ว1048 10-มิ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 15/2557 วนัศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557
X

3615
กสม.6 สม 0007/ว1077 11-มิ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 1/2557 วนัศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557
X

3616
กสม.6 สม 0007/73 11-มิ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 1/2557 วนัศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557
X

3617
กสม.6 สม 0007/ว82 20-มิ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 2/2557 วนัจนัทร์ที่  30 มิถุนายน 2557
X
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3618
กสม.6 สม 0007/ว1181 20-มิ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 2/2557 วนัจนัทร์ 30 มิถุนายน 2557
X

3619
กสม.6 สม 0007/ว1298 1-ก.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 3/2557 วนัจนัทร์ 7 กรกฎาคม 2557
X

3620
กสม.6 สม 0007/ว85 1-ก.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 3/2557 วนัจนัทร์ 7 กรกฎาคม 2557
X

3621

กสม.6 สม 0007/ว1383 9-ก.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 
คร้ังที่ 4/2557 วนัพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 และ 
คร้ังที่ 5 วนัศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557

X

3622

กสม.6 สม 0007/ว1382 9-ก.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 
คร้ังที่ 4/2557 วนัพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 และ 
คร้ังที่ 5 วนัศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557

X

3623
กสม.6 สม 0007/1575 30-ก.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 6/2557 วนัศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
X

3624
กสม.6 สม 0007/1576 30-ก.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 6/2557 วนัศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
X

3625
กสม.6 สม 0007/ว111 18-ส.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 7/2557 วนัศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
X

3626
กสม.6 สม 0007/ว1694 18-ส.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 7/2557 วนัศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
X

3627
กสม.6 สม 0007/ว126 2-ก.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 8/2557 วนัพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557
X

3628
กสม.6 สม 0007/ว1812 2-ก.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ

คร้ังที่ 8/2557 วนัพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557
X

3629
กสม.6 สม 0007/ว127 2-ก.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 9/2557 วนัศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557
X

3630
กสม.6 สม 0007/ว1813 2-ก.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 9/2557 วนัศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557
X

3631
กสม.6 สม 0007/ว128 2-ก.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 10/2557 วนัศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557
X

3632
กสม.6 สม 0007/ว1814 2-ก.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 10/2557 วนัศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557
X

3633
กสม.6 สม 0007/ว147 6-ต.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 1/2557 วนัศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557
X

3634
กสม.6 สม 0007/ว149 15-ต.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 2/2557 วนัศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557
X

3635
กสม.6 สม 0007/ว2080 15-ต.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 2/2557 วนัศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557
X

3636
กสม.6 สม 0007/ว152 21-ต.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 3/2557 วนัศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557
X

3637
กสม.6 สม 0007/ว2099 21-ต.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 3/2557 วนัศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557
X

3638
กสม.6 สม 0007/ว156 6-พ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 4/2557 วนัศุกร์ที่ 14 พฤศจกิายน 2557
X

3639
กสม.6 สม 0007/ว157 6-พ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 4/2557 วนัศุกร์ที่ 14 พฤศจกิายน 2557
X

3640
กสม.6 สม 0007/ว2182 6-พ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 4/2557 วนัศุกร์ที่ 14 พฤศจกิายน 2557
X

3641
กสม.6 สม 0007/ว158 6-พ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 4/2557 วนัศุกร์ที่ 14 พฤศจกิายน 2557
X
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3642
กสม.6 สม 0007/ว2262 18-พ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 5/2557 วนัศุกร์ที่ 21 พฤศจกิายน 2557
X

3643
กสม.6 สม 0007/ว772 18-พ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 5/2557 วนัศุกร์ที่ 21 พฤศจกิายน 2557
X

3644
กสม.6 สม 0007/ว2294 24-พ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 6/2557 วนัพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจกิายน 2557
X

3645
กสม.6 สม 0007/ว166 24-พ.ย.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 6/2557 วนัพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจกิายน 2557
X

3646
กสม.6 สม 0007/ว2388 3-ธ.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 7/2557 วนัพฤหัสบดีที่ 11 ธนัวาคม 2557
X

3647
กสม.6 สม 0007/ว169 3-ธ.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 7/2557 วนัพฤหัสบดีที่ 11 ธนัวาคม 2557
X

3648
กสม.6 สม 0007/ว2536 16-ธ.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 8/2557 วนัศุกร์ที่ 26 ธนัวาคม 2557
X

3649
กสม.6 สม 0007/ว172 16-ธ.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 8/2557 วนัศุกร์ที่ 26 ธนัวาคม 2557
X

3650
กสม.6 สม 0007/ว39 12-ม.ค.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 1/2558 วนัศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558
X

3651
กสม.6 สม 0007/ว 8 12-ม.ค.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 1/2558 วนัศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558
X

3652
กสม.6 สม 0007/ว 16 19-ม.ค.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 2/2558 วนัศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
X

3653
กสม.6 สม 0007/ว 106 19-ม.ค.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 2/2558 วนัศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
X

3654
กสม.6 สม 0007/ว28 2-ก.พ.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 3/2558 วนัศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ ์2558
X

3655
กสม.6 สม 0007/ว228 2-ก.พ.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 3/2558 วนัศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ ์2558
X

3656
กสม.6 สม 0007/ว278 10-ก.พ.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 4/2558 วนัศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ ์2558
X

3657
กสม.6 สม 0007/ว30 10-ก.พ.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 4/2558 วนัศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ ์2558
X

3658
กสม.6 สม 0007/ว370 19-ก.พ.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 5/2558 วนัศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ ์2558
X

3659
กสม.6 สม 0007/ว40 19-ก.พ.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 5/2558 วนัศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ ์2558
X

3660
กสม.6 สม 0007/ว479 9-มี.ค.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 6/2558 วนัศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558
X

3661
กสม.6 สม 0007/ว49 9-มี.ค.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 6/2558 วนัศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558
X

3662
กสม.6 สม 0007/ว545 16-มี.ค.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 7/2558 วนัศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
X

3663
กสม.6 สม 0007/ว55 16-มี.ค.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 7/2558 วนัศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
X

3664 กสม.6 สม 0007/ว645 30-มี.ค.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ X

3665
กสม.6 สม 0007/ว729 30-มี.ค.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 8/2558 วนัศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558
X

3666
กสม.6 สม 0007/ว691 7-เม.ย.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 9/2558 วนัศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558
X
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3667
กสม.6 สม 0007/ว64 7-เม.ย.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 9/2558 วนัศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558
X

3668
กสม.6 สม 0007/ว732 9-เม.ย.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 10/2558 วนัศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
X

3669
กสม.6 สม 0007/ว69 9-เม.ย.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 10/2558 วนัศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
X

3670
กสม.6 สม 0007/ว826 27-เม.ย.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 11/2558 วนัศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558
X

3671
กสม.6 สม 0007/ว78 27-เม.ย.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 11/2558 วนัศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558
X

3672
กสม.6 สม 0007/ว1136 28-พ.ค.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 14/2558 วนัศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558
X

3673
กสม.6 สม 0007/ว95 28-พ.ค.-58 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ 

คร้ังที่ 14/2558 วนัศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558
X

3674
กสม.6 สม 0007.03/1 6-ม.ค.-57 ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง การประชุมคณะอนุกรรมการด้านคดี

สิทธมินุษยชนฯ
X

3675 กสม.6 สม 0007.03/1 6-ม.ค.-57 เร่ือง การประชุมคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธมินุษยชนฯ X

3676 กสม.6 สม 0007/ว19 7-ม.ค.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง การประชุมคณะอนุกรรมการด้านคดี
สิทธมินุษยชนฯ

X

3677 กสม.6 สม 0007/ว19 7-ม.ค.-57
ส าเนาคู่ฉบับ เร่ือง การประชุมคณะอนุกรรมการด้านคดี
สิทธมินุษยชนฯ

X

3678 ทป5
สม 0001/       

ว 342
12-มี.ค.-61

รับสมัครข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ (อ านวยการ ระดับต้น)
 ส านักกฎหมายและคดี

x -

3679 ทป5 สม 0001/ว 334 12-มี.ค.-61 รับสมัครข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้า
รับการเลือกสรรเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับต้น

x -

3680 ทป5 สม 0001/ ว 244 21-ก.พ.-61 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจเุป็นข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3681

ทป5 สม 0001/ว 514 20-เม.ย.-61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงาน 
และพัฒนาบุคลากร (อ านวยการ ระดับต้น) ส านัก
บริหารกลาง หลักเกณฑ์ เกณฑ์การตัดสิน และวธิกีาร
เลือกสรรก าหนดวนั เวลา สถานที่ในการด าเนินการ
เลือกสรร

x -

3682 ทป5 สม 0001/ว 647 18-พ.ค.-61 ประกาศผลการเลือกสรรข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานนิติการ (อ านวยการ ระดับ
ต้น) ส านักกฎหมายและคดี

x -

3683 ทป5 สม 0001/ ว 619 15-พ.ค.-61 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงาน และ
พัฒนาบุคลากร (อ านวยการระดับต้น) ส านักบริหารกลาง

x -

3684

ทป5 สม 0001/ว 646 8-พ.ค.-61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิ
มนุษยชนระหวา่งประเทศ 1 (อ านวยการ ระดับต้น) 
ส านักสิทธมินุษยชนระหวา่งประเทศ หลักเกณฑ์ เกณฑ์
การตัดสินและวธิกีารเลือกสรร ก าหนดวนั เวลาและ
สถานที่ในการด าเนินการเลือกสรร

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 147 จาก 321
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3685 ทป5 สม 0001/ว 563 20-มี.ค.-61 ก าหนดวนัหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑ x -

3686 ทป5 สม 0001/ว 491 11-เม.ย.-61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานนิติการ(อ านวยการ 
ระดับต้น) ส านักกฎหมายและคดี หลักเกณฑ์ เกณฑ์การ
ตัดสินและวธิกีารเลือกสรร ก าหนดวนั เวลาและสถานที่
ในการด าเนินการเลือกสรร

x -

3687
ทป5 สม 0007/ว 600 10-พ.ค.-61 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ

ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ
x -

3688 ทป5 สม 0007/ ว 643 17-พ.ค.-61 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

x -

3689 ทป5 สม 0001/ว 552 2-พ.ค.-61 การคัดเลือกข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนมา
บรรจเุป็นข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ต าแหน่งนักวชิาการสิทธมินุษยชน

x -

3690
ทป5 สม 0006/ ว 585 9-พ.ค.-61 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ แต่งต้ัง

คณะท างานด้านส่งเสริมการเค้ารพสิทธมินุษยชน
x -

3691 ทป5 สม 0007/ว 530 27-เม.ย.-61 ผังขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วยหลักเกณฑ์ 
และวธิกีารในการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน
พ.ศ.2561

x

-

3692 ทป5 สม 0001/ว 685 28-พ.ค.-61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิ
มนุษยชนระหวา่งประเทศ๑ (อ านวยการ ระดับต้น) 
ส านักสิทธมินุษยชนระหวา่งประเทศ

x -

3693

ทป5 สม 0001/ ว 689 28-พ.ค.-61 การมอบอ านาจและมอบหมายให้รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและที่ปรึกษา
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ส่ังและ
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และการมอบอ านาจและมอบหมายให้
รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ส่ัง
และปฏิบัติราชการแทนกัน

x -

3694 ทป5 สม 0001/ว 1053 30-พ.ค.-61 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านัก และ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ไม่ได้ขึ้นต่อส านัก

x -

3695 ทป5 สม 0001/ ว 702 1-มิ.ย.-61 การแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการประจ ากรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x -

3696
ทป5 สม 0001/ว 769 22-มิ.ย.-61 พนักงานราชการส านักงานสิทธมินุษยชนแห่งชาติลาออก

จากการปฏิบัติงานระหวา่งสัญญาจา้ง
x -

3697 ทป5 สม 0001/ ว 775 26-มิ.ย.-61 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจเุป็นข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3698 ทป5 สม 0001/ว 1378 9-ก.ค.-61 แก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ไม่ได้ขึ้น
ต่อส านัก

x -

3699
ทป5 สม 0007/ว 871 17-ก.ค.-61 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ

ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ
x -

3700 ทป5 สม 0006/ว 895 20-ก.ค.-61 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ แก้ไข
เพิ่มเติมค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ที่ 
๑๒/๒๕๖๑

x -

3701 ทป5 สม 0007/ว 1005 21-ส.ค.-61 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

x -

3702
ทป5 สม 0001/ว 1056 29-ส.ค.-61 พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานระหวา่ง

สัญญาจา้ง
x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 148 จาก 321
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3703 ทป5 สม 0001/ว 1055 29-ส.ค.-61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ x -

3704 ทป5 สม 0001/ว 1105 10-ก.ย.-61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารง
ต าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3705
ทป5 สม 0001/ว 683 25-พ.ค.-61 ขอความร่วมมือลงนามปฏิบัติตามประกาศเจตจ านงสุจริต

ในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3706 ทป5 สม 0007/ว 447 30-มี.ค.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x -

3707 ทป5 สม 0007/ว 752 19-มิ.ย.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x -

3708 ทป5 สม 0007/ว 947 6-ส.ค.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x -

3709 ทป5 สม 0007/ ว 
1103

10-ก.ย.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x -

3710 ทป5 สม 0007/ ว 
1404

7-พ.ย.-61 ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

x -

3711
ทป5 สม 0007/ว 1248 5-ต.ค.-61 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ

ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ
x -

3712 ทป5 สม 0007/ ว 
1217

28-ก.ย.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x -

3713 ทป5 สม 0007/ว 29 9-ม.ค.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x -

3714

ทป5 สม 0007/  ว 96 19-ม.ค.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขการจดแจง้ การรับจดแจง้
 และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิ
มนุษยชนและสภาวชิาชีพ

x -

3715 ทป5 สม 0007/ ว 663 22-พ.ค.-61 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x -

3716 ทป5 สม 0001/ว 1522 29-ธ.ค.-61 ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติลาออก

x -

3717
ทป5 สม 0001/ ว 36 10-ม.ค.-61 การมอบหมายให้ผู้ตรวจการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ (นาย

วสั ติงสมิตร)
x -

3718 ทป5 สม 0001/ว 57 12-ม.ค.-61 การแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการปรานกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

x -

3719 ทป5 สม 0007/ว 59 12-ม.ค.-61 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x -

3720
ทป5 สม 0001/ว 127 23-ม.ค.-61 เล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ
x -

3721 ทป5 สม 0001/ว 101 23-ม.ค.-61 การย้ายข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x -

3722 ทป5 สม 0001/ว 120 25-ม.ค.-61 รับโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้มาแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3723
ทป5 สม 0006/ ว 127 30-ม.ค.-61 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ แต่งต้ัง

คณะท างาน
x -

3724 ทป5 สม 0001/ ว 133 30-ม.ค.-61 พนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติลาออกจากการปฏิบัติงานระหวา่งสัญญาจา้ง

x -

3725 ทป5 สม 0001/ว 267 27-ก.พ.-61 การย้ายข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x -

3726
ทป5 สม 0001/ว 289 2-มี.ค.-61 รับโอนพนักงานเทศบาลผู้สอบแข่งขันได้มาแต่งต้ังเป็น

ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
x -

3727 ทป5 สม 0001/ว 283 2-มี.ค.-61 บรรจแุละต้ังผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3728 ทป5 สม 0006/ว 386 19-มี.ค.-61 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ แต่งต้ัง
คณะท างานด้านส่ือสารองค์กร

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 149 จาก 321
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3729
ทป5 สม 0001/ ว 611 11-พ.ค.-61 ผู้ช่วยเลขานุการประจ ากรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

ลาออก
x -

3730 ทป5 สม 0001/ว 2385 24-ต.ค.-61 แต่งต้ังคณะกรรมการสวสัดิการภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3731 ทป5 สม 0006/ว 1310 18-ต.ค.-61 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ แต่งต้ัง
คณะท างานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธมินุษยชน

x -

3732
ทป5 สม 0001/ว 2546 13-พ.ย.-61 แก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังแต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกลุ่มงานในสังกัดส านัก
x -

3733 ทป5 สม 0001/ว 1208 28-ก.ย.-61 การแต่งต้ังผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x -

3734 ทป5 สม 0001/ว 1291 16-ต.ค.-61 มอบหมายพนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ราชการ

x -

3735
ทป5 สม 0001/ว 1371 631 ต.ค.61 การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ

สิทธมินุษยชนแห่งชาติ
x -

3736 ทป5 สม 0001/ว 1369 31-ต.ค.-61 ข้าราชการส านักงานสิทธมินุษยชนแห่งชาติลาออกจา
ราชการ

x -

3737 ทป5 สม 0001/ว 1368 31-ต.ค.-61 การบรรจแุละแต่งต้ังข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติให้ด ารงต าแหน่งเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3738
ทป5 สม 0001/ว 237 21-ก.พ.-61 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธมินุษยชน

แห่งชาติ
x -

3739 ทป5 สม 0001/ว 478 9-เม.ย.-61 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

x -

3740 ทป5 สม 0001/ว 727 18-เม.ย.-61 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x -

3741
ทป5 สม 0001/ว 237 25-พ.ค.-61 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธมินุษยชน

แห่งชาติ
x -

3742
ทป5 สม 0001/ว 695 31-พ.ค.-61

การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ x -

3743 ทป5 สม 0001/744 15-มิ.ย.-61 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

x -

3744
ทป5 สม 0001/ว 1806 29-ส.ค.-61 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ
x -

3745 ทป5 สม 0001/ ว 
1856

5-ก.ย.-61 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x -

3746 ทป5 สม 0001/ว 1148 17-ก.ย.-61 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

x -

3747
ทป5 สม 0001/ว 1016 23-ส.ค.-61 การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ

สิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพิ่มเติม
x -

3748 ทป5 สม 0001/ ว 
1032

24-ส.ค.-61 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

x -

3749 ทป5 สม 0001/ว 2073 27-ก.ย.-61 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x -

3750

ทป5 สม 0001/ ว 
1673

14-ธ.ค.-61 แก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติเพื่อรับ
ทุนรัฐบาลไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

x -

3751 ทป5 สม 0006/ว 63 23-ม.ค.-60 ค าส่ังประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ที่ ๑/
๒๕๖๐ ลงวนัที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 150 จาก 321
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3752 ทป5 สม 0007/ ว 329 28-มี.ค.-60 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ
ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุ

x -

3753
ทป5 สม 0006/ ว 339 29-มี.ค.-60 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติแต่งต้ัง

อนุกรรมการ และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริม
การเคารพสิทธมินุษยชน

x -

3754 ทป5 สม 0006/ว 465 26-เม.ย.-60 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ

x -

3755 ทป5 สม 0006/ว 484 1-พ.ค.-60 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ

x -

3756
ทป5 สม 0006/ว 513 4-พ.ค.-60 ประกาศก าหนดวนัหยุดราชการของข้าราชการและ

พนักงานราชการ ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

x -

3757 ทป5 สม 0006/ว 618 1-มิ.ย.-60 การแต่งต้ังผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x -

3758 ทป5 สม 0006/ว 637 6-มิ.ย.-60 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ

x -

3759
ทป5 สม 0006/ว 777 11-ก.ค.-60 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ และค าส่ัง

ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
x -

3760 ทป5 สม 0001/ ว 797 17-ก.ค.-60 การแต่งต้ังผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x -

3761 ทป5 สม 0006/ ว 854 25-ก.ค.-60 ค าส่ังประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ที่ ๘/
๒๕๖๐

x -

3762 ทป5 สม 0009/ ว 893 8-ส.ค.-60 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x -

3763 ทป5 สม 0001/ว 946 18-ส.ค.-60 ก าหนดให้วนัพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็น
วนัหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

x -

3764 ทป5 สม 0006/ ว 
1112

20-ก.ย.-60 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการที่ก าลังจะหมดวาระในวนัที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

x -

3765

ทป5 สม 0003/ ว 
1143

28-ก.ย.-60 ค าส่ังคณะท างานศึกษาและจดัท าข้อเสนอแนะ กรอบงาน
 และแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบัติการชาติวา่ด้วย
ธรุกิจกับสิทธมินุษยชน (National Action Plan on 
Business and Human Rights – NAP)

x -

3766 ทป5 สม 0001/ว 1175 2-ต.ค.-60 การแต่งต้ังผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x -

3767 ทป5 สม 0001/ว 1243 19-ต.ค.-60 การบรรจแุละแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ด ารง
ต าแหน่งรองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

x -

3768
ทป5 สม 0001/ว 1265 25-ต.ค.-60 การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ

สิทธมินุษยชนแห่งชาติ
x -

3769 ทป5 สม 0006/ว 1338 14-พ.ย.-60 ค าส่ังประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ที่ ๑๓/
๒๕๖๐

x -

3770 ทป5 สม 0006/ว 1321 9-พ.ย.-60 ค าส่ังประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x -

3771
ทป5 สม 0001/ว 8 5-ม.ค.-60 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงานระหวา่ง

สัญญาจา้ง
x -

3772 ทป5 สม 0001/ว 15 6-ม.ค.-60 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอนมาบรรจเุป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ต าแหน่งนักวชิาการสิทธมินุษยชน

x -

3773 ทป5 สม 0001/ว 18 9-ม.ค.-60 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 151 จาก 321
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3774
ทป5 สม 0001/ ว 28 11-ม.ค.-60 การกล่ันกรองรายงานผลการพิจารณาและรายงานผล

การตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน
x -

3775 ทป5 สม 0001/ ว 38 13-ม.ค.-60 รับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาแต่ต้ังเป็น
ข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3776 ทป5 สม 0001/ ว 86 16-ม.ค.-60 แก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังแต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่มงานในสังกัดส านัก

x -

3777 ทป5 สม 0001/ ว 45 17-ม.ค.-60 มอบหมายให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ x -

3778 ทป5 สม 0001/ ว 162 25-ม.ค.-60 เล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ x -

3779 ทป5 สม 0006/ ว 37 20-ม.ค.-60 ขอรายชื่อผู้แทนเป็นคณะท างานเพื่อพิจารณากล่ันกรอง
ข่าว/ เร่ืองที่น ามาลงเวบ็ไซต์

x -

3780
ทป5 สม 0006/ ว 97 31-ม.ค.-60 ค าส่ังประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ แต่งต้ัง

คณะท างานด้านกิจการพิเศษ (ฉบับที่ ๒)
x -

3781 ทป5 สม 0001/ว 104 1-ก.พ.-60 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป มอบหมายให้พนักงาน
ราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้พนักงาน
ราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้พนักงาน
ราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ราชสังกัดเดิม

x -

3782 ทป5 สม 0006/ ว 134 8-ก.พ.-60 ค าส่ังประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติแต่งต้ัง
คณะท างานด้านส่ือสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

x -

3783
ทป5 สม 0003/ ว 410 9-ก.พ.-60 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ที่ 

๑๖/๒๕๖๐
x -

3784 ทป5 สม 0007/ว 153 14-ก.พ.-60 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การ
ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

x -

3785 ทป5 สม 0001/ ว 287 15-ก.พ.-60 เล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ x -

3786
ทป5 สม 0001/ ว 156 15-ก.พ.-60 การพ้นจากต าแหน่งของผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ และการแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3787 ทป5 สม 0001/ ว 189 22-ก.พ.-60 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงานระหวา่ง
สัญญาจา้ง

x -

3788 ทป5 สม 0001/ ว 182 21-ก.พ.-60 อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ x -

3789
ทป5 สม 0001/ ว 194 23-ก.พ.-60 รับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาแต่งต้ังเป็น

ข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3790 ทป5 สม 0001/ว 210 27-ก.พ.-60 การเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3791 ทป5 สม 0001/ ว 217 28-ก.พ.-60 การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะเจา้หน้าที่
กล่ันกรองรายงานผลการพิจารณาและรายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน

x -

3792
ทป5 สม 0001/ ว 222 1-มี.ค.-60 บรรจแุละแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3793 ทป5 สม 0001/ ว 278 16-มี.ค.-60 แก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังมอบหมายให้ผู้ตรวจการสิทธิ
มนุษยชนปฏิบัติงาน

x -

3794 ทป5 สม 0001/ว 584 17-มี.ค.-60 เล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการัฐสภาสามัญ x -

3795
ทป5 สม 0003/ ว 873 23-มี.ค.-60 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ที่ 

๔๘/๒๕๖๐
x -

3796 ทป5 สม 0001/ ว 683 28-มี.ค.-60 แจง้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเข้ารับการ
ประเมินผลงาน เพื่อเล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 152 จาก 321
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3797
ทป4 สม 0003.04/  28 5-เม.ย.-60

ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
คณะท างานจดัท ารายงานผลการตรวจสอบฯ x -

3798
ทป5 สม 0001/ว 355 3-เม.ย.-60 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป และมอบหมายให้

พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
x -

3799 ทป5 สม 0001/ว 838 18-เม.ย.-60 เล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ x -

3800 ทป5 สม 0001/ว 456 26-เม.ย.-60 รับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3801
ทป5 สม 0006/ว 472 27-เม.ย.-60 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 

เร่ือง มอหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการ

x -

3802 ทป5 สม 0001/ว 904 25-เม.ย.-60 แก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักและผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ไม่ได้ขึ้น
ต่อส านัก

x -

3803 ทป5 สม 0006/ว 490 1-พ.ค.-60 มอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ 
(แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ ๑)

x -

3804 ทป5 สม 0001/ว 527 11-พ.ค.-60 มอบหมายให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ x -

3805 ทป5 สม 0001/ว 531 11-พ.ค.-60 ย้ายข้าราชการ x -

3806 ทป4 สม 0001/ 1174 25-พ.ค.-60 เล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ x -

3807
ทป5 สม 0001/ว 619 2-มิ.ย.-60 รับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตาม

กฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น

x -

3808 ทป5 สม 0001/ 622 2-มิ.ย.-60 เลขานุการกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติลาออก x -
3809 ทป5 สม 0001/ว 630 6-มิ.ย.-60 แต่งต้ังเลขานุการกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ x -

3810
ทป5 สม 0006/ว 672 14-มิ.ย.-60 มอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและ

เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ 
(แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ ๒)

x -

3811 ทป5 สม 0001/ว 682 19-มิ.ย.-60 ย้ายข้าราชการ x -

3812 ทป5 สม 0001/ว 1402 21-มิ.ย.-60 แก้ไขเพิ่มเติมค าส่ังแต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่มงานในสังกัดส านัก

x -

3813
ทป5 สม 0006/ ว 702 21-มิ.ย.-60 มอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและ

เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ 
(แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ ๓)

x -

3814 ทป5 สม 0001/ ว 808 18-ก.ค.-60 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น

x -

3815 ทป5 สม 0001/ ว 822 20-ก.ค.-60 การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น

x -

3816
ทป5 สม 0001/ว 871 1-ส.ค.-60 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น
x -

3817 ทป5 สม 0001/ว 924 11-ส.ค.-60 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงานระหวา่ง
สัญญาจา้ง

x -

3818 ทป5 สม 0001/ว 1852 16-ส.ค.-60 เล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ x -

3819 ทป4 สม 0001/  1853 16-ส.ค.-60
เล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ รายนางสาว
ปวณีา จนัทร์เอียด x -

3820 ทป5 สม 0001/ว 1895 21-ส.ค.-60 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ที่
๙๓/๒๕๖๐

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 153 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

3821 ทป5 สม 0001/ว 1901 22-ส.ค.-60 เล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ x -

3822
ทป5 สม 0001/ ว 

1933
24-ส.ค.-60 เล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ x -

3823 ทป5 สม 0001/ว 1942 24-ส.ค.-60 เล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ x -

3824 ทป5 สม 0001/ว 1046 7-ก.ย.-60 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงานระหวา่ง
สัญญาจา้ง

x -

3825
ทป5 สม 0001/ว 2079 8-ก.ย.-60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบภาคความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง (ภาค ค.) และก าหนดวนั เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

x -

3826 ทป5 สม 0001/ว 2149 25-ก.ย.-60 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) และก าหนดวนั เวลา 
สถานที่สอยและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธเิข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค.) และก าหนดวนั เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบใหม่

x -

3827 ทป5 สม 0001/ว 2153 15-ก.ย.-60 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวโุส

x -

3828 ทป5 สม 0001/ว 2154 18-ก.ย.-60 แก้ไขค าส่ังเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ x -

3829 ทป5 สม 0001/ว 1018 24-ก.ย.-60 การมอบอ านาจและมอบหมายให้รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและที่ปรึกษา
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ส่ังและ
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และการมอบอ านาจและมอบหมายให้
รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติส่ัง
และปฏิบัติราชการแทนกัน

x -

3830 ทป5 สม 0006/ ว 
1158

28-ก.ย.-60 มอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการละ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ

x -

3831
ทป5 สม 0001/ว 1190 5-ต.ค.-60 รับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาแต่งต้ังเป็น

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3832 ทป5 สม 0001/ ว 
2440

12-ต.ค.-60 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจแุละแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นักวชิาการสิทธมินุษยชนปฏิบัติการ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3833 ทป5 สม 0001/ว 1246 19-ต.ค.-60 การพ้นจากต าแหน่งและการแต่งต้ังเลขานุการกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3834
ทป5 สม 0001/ว 1251 20-ต.ค.-60 มอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและ

เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ 
(แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่ ๕)

x -

3835 ทป5 สม 0001/ว 1252 20-ต.ค.-60 การมอบอ านาจและมอบหมายให้รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและที่ปรึกษา
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ส่ังและ
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และการมอบอ านาจและมอบหมายให้
รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติส่ัง
และปฏิบัติราชการแทนกัน

x -

3836 ทป5 สม 0001/ ว 
1288

31-ต.ค.-60 การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 154 จาก 321
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3837
ทป5 สม 0001/ว 1293 1-พ.ย.-60 บรรจแุต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3838 ทป5 สม 0001/ว 1303 6-พ.ย.-60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ x -

3839 ทป5 สม 0001/ ว 
2795

24-พ.ย.-60 แต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานใน
สังกัดส านัก

x -

3840
ทป5 สม 0001/ ว 

2810
24-พ.ย.-60 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักและ

ผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ไม่ได้ขึ้นต่อส านัก
x -

3841 ทป5 สม 0001/ว 2824 28-พ.ย.-60 เล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ x -
3842 ทป5 สม 0001/ว 1410 1-ธ.ค.-60 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

สิทธมินุษยชนแห่งชาติ
x -

3843
ทป5 สม 0001/ ว 

1404
1-ธ.ค.-60 บรรจแุละแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

3844 ทป5 สม 0001/ว 1476 29-มิ.ย.-60 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจแุละแต่งต้ัง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ และ
ก าหนด วนั เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสอบ

x -

3845 ทป5 สม 0005/ว 270 18-ต.ค.-56 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๔ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗

x -

3846
ทป5 สม 0005/ ว 300 15-พ.ย.-60 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๔ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๗
x -

3847 ทป5 สม 0005/ ว 313 19-ธ.ค.-57 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ๑๔ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๗

x -

3848 ทป5 สม 0005/ว 21 21-ก.พ.-57 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๔ คร้ังที่๕ และคร้ังที่ ๖/๒๕๕๗

x -

3849
ทป5 สม 0005/ ว 46 22-เม.ย.-57 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๔ คร้ังที่ ๘/๒๕๕๗

x -

3850 ทป5 สม 0005/ว 62 22-พ.ค.-57 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๔ คร้ังที่ ๙/๒๕๕๗

x -

3851 ทป5 สม 0005/ว 77 16-มิ.ย.-57 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๔ คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๗

x -

3852
ทป5 สม 0005/ว 84 20-มิ.ย.-57 ขอความร่วมมือตรวจสอบการยืนยันยอดลูกหนี้ เจา้หนี้ 

เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น
x -

3853

ทป5 สม 0005/  107 31-ก.ค.-57
ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๔ คร้ังที่๑๑ และคร้ังที่ ๑๒/
๒๕๕๗

x -

3854 ทป5 สม 0005/ว 134 29-ส.ค.-57 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๔ คร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๗

x -

3855
ทป5 สม 0005/ว 170 17-ก.ย.-57 ขออนุญาตให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ 

จ ากัด เข้าร่วมประชุมใหญส่ามัญประจ าปี ๒๕๕๗ โดยไม่
ถือเป็นวนัลา

x -

3856 ทป5 สม 0005/ ว 175 19-ก.ย.-57 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๔ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๗

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 155 จาก 321
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3857 ทป5 สม 0005/ ว 203 27-ต.ค.-57 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๔ คร้ังที่ ๑๕/๒๕๕๗

x -

3858
ทป5 สม 0005/ ว 223 18-พ.ย.-57 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๕ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘
x -

3859
ทป5 สม 0005/  008 21-ม.ค.-58

ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๕ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ x -

3860
ทป5 สม 0005/  055 20-มี.ค.-58

ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๕ คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ x -

3861
ทป5 สม 0001/ว 88 11-พ.ค.-58 ขอความร่วมมือตรวจสอบการยืนยันยอดลูกหนี้ เจา้หนี้ 

เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น
x -

3862 ทป5 สม 0005/ว 30 17-ก.พ.-58 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๕ คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘

x -

3863 ทป5 สม 0005/ ว 76 21-เม.ย.-58 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๕ คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘

x -

3864
ทป5 สม 0005/ ว 95 21-พ.ค.-58 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๕ คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘
x -

3865 ทป5 สม 0005/ ว 121 17-มิ.ย.-58 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๕ คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๘

x -

3866 ทป5 สม 0005/ว 142 22-ก.ค.-58 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ ๑๕ คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๘

x -

3867
ทป5 สม 0005/ว 183 17-ก.ย.-58 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๕ คร้ังที่๑๒/๒๕๕๘ และคร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๘

x -

3868 ทป5 สม 0005/ว 214 27-ต.ค.-58 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๖ คร้ังที่๑/๒๕๕๙ และคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙

x -

3869 ทป5 สม 0005/ ว 246 19-พ.ย.-58 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๖ คร้ังที่๓/๒๕๕๙

x -

3870
ทป5 สม 0005/ ว 271 28-ธ.ค.-58 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๖ คร้ังที่๔/๒๕๕๙

x -

3871 ทป5 สม 0005/ว 6 26-ม.ค.-59 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๖ คร้ังที่๕/๒๕๕๙

x -

3872 ทป5 สม 0005/ ว 28 25-ก.พ.-59 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๖ คร้ังที่๖/๒๕๕๙

x -

3873
ทป5 สม 0005/ ว 60 27-เม.ย.-59 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๖ คร้ังที่๗/๒๕๕๙ และคร้ังที่ ๘/๒๕๕๙

x -

3874 ทป5 สม 0005/ ว 80 30-พ.ค.-59 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๖ คร้ังที่๙/๒๕๕๙

x -

3875 ทป5 สม 0005/ ว 91 22-มิ.ย.-59 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๖ คร้ังที่๑๐/๒๕๕๙

x -

3876
ทป5 สม 0005/ ว 139 19-ส.ค.-59 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๖ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 156 จาก 321
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3877

ทป5 สม 0005/  165 16-ก.ย.-59
ขออนุญาตให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ 
จ ากัด เข้าร่วมประชุมใหญส่ามัญประจ าปี ๒๕๕๙ โดยไม่
ถือเป็นวนัลา

x -

3878 ทป5 สม 0005/ว 011 6-ต.ค.-59 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๖ คร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๙

x -

3879
ทป5 สม 0005/ ว 31 1-พ.ย.-59 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๗ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐

x -

3880 ทป5 สม 0005/ ว 47 21-พ.ย.-59 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๗ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ ละคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐

x -

3881 ทป5 สม 0005/ ว ๘๔ ๒๖-ธ.ค.-๐๒ ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๗ คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐

x -

3882
ทป5 สม 0005/ว 9 19-ม.ค.-60 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๗ คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐

x -

3883 ทป5 สม 0005/ว 33 20-ก.พ.-60 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๗ คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐

x -

3884 ทป5 สม 0005/ ว 62 23-มี.ค.-60 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๗ คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐

x -

3885
ทป5 สม 0005/ ว 101 5-พ.ค.-60 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๗ คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๐

x -

3886 ทป5 สม 0005/ว 121 30-พ.ค.-60 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๗ คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๐

x -

3887 ทป5 สม 0005/ว 144 20-มิ.ย.-60 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๗ คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐

x -

3888
ทป5 สม 0005/ว 188 4-ส.ค.-60 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๗ คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๐

x -

3889 ทป5 สม 0005/ว 221 6-ก.ย.-60 ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ 
๑๗ คร้ังที่ ๑๕/๒๕๖๐ และคร้ังที่ ๑๖/๒๕๖๐

x -

3890 ทป5 สม 0005/ว 237 19-ก.ย.-60 ขออนุญาตให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ 
จ ากัด เข้าร่วมประชุมใหญส่ามัญประจ าปี ๒๕๖๐ โดยไม่
ถือเป็นวนัลา

x -

3891
ทป5 สม 0005/ว 272 1-พ.ย.-60 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๘ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑
x -

3892 ทป5 สม 0005/ว 291 15-พ.ย.-60 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๘ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๑

x -

3893 ทป5 สม 0005/ว 318 27-ธ.ค.-60 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๘ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑

x -

3894
ทป5 สม 0005/ว 14 22-ม.ค.-61 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๘ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑
x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 157 จาก 321
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3895 ทป5 สม 0005/ว 38 19-ก.พ.-60 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๘ คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑

x -

3896 ทป5 สม 0005/ว 64 13-มี.ค.-61 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๘ คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑

x -

3897
ทป5 สม 0005/ ว 104 30-เม.ย.-61 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๘ คร้ังที่ ๙/๒๕๖๑
x -

3898 ทป5 สม 0005/ว 123 18-พ.ค.-61 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๘ คร้ังที่๑๐/๒๕๖๑

x -

3899 ทป5 สม 0005/ว 154 15-มิ.ย.-61 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๘ คร้ังที่๑๑/๒๕๖๑

x -

3900
ทป5 สม 0005/ ว 188 23-ก.ค.-61 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๘ คร้ังที่๑๒/๒๕๖๑
x -

3901 ทป5 สม 0005/ว 240 4-ก.ย.-61 ขออนุญาตให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ 
จ ากัด เข้าร่วมประชุมใหญส่ามัญประจ าปี ๒๕๖๑ โดยไม่
ถือเป็นวนัลา

x -

3902 ทป5 สม 0005/ ว 232 29-ส.ค.-61 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๘ คร้ังที่๑๓/๒๕๖๑

x -

3903
ทป5 สม 0005/ว 257 21-ก.ย.-61 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๘ คร้ังที่๑๔/๒๕๖๑
x -

3904 ทป5 สม 0005/ ว 240 4-ก.ย.-61 ขออนุญาตให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ 
จ ากัด เข้าร่วมประชุมใหญส่ามัญประจ าปี ๒๕๖๑ โดยไม่
ถือเป็นวนัลา

x -

3905 ทป5 สม 0005/ว 309 5-พ.ย.-61 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๙ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑

x -

3906
ทป5 สม 0005/ว 338 3-ธ.ค.-61 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๙ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๒
x -

3907
ทป4 สม 0010/  6 17-ธ.ค.-61

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๙ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ x -

3908
ทป4 สม 0010/ 23 22-ม.ค.-62

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๙ คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ x -

3909 ทป4 สม 0010/ 44 8-ก.พ.-62
แจง้ยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินประจ าเดือนของ
สหกรณ์ฯ x -

3910
ทป4 สม 0010/ 69 6-มี.ค.-62

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๙ คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ x -

3911
ทป4 สม 0010/ 78 11-มี.ค.-62

โครงการสานสัมพันธส์มาชิกสหกรณ์ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๒ x -

3912
ทป5 สม 0010/ว 111 2-เม.ย.-62 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๙ คร้ังที่ ๗/๒๕๖๒
x -

3913 ทป5 สม 0010/ว 149 10-พ.ค.-62 โครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกกรณีพิเศษ 
(โครงการกู้อเนกประสงค์ คลายร้อน ผ่อนสบาย)

x -

3914 ทป5 สม 0010/ว 133 24-เม.ย.-62 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๙ คร้ังที่ ๘/๒๕๖๒

x -

3915
ทป5 สม 0010/ ว 174 27-พ.ค.-62 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๙ คร้ังที่ ๙/๒๕๖๒
x -

3916 ทป5 สม 0010/ว 196 10-มิ.ย.-62 ขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์ฯ ตรวจสอบการยืนยัน
ยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น

x -

3917 ทป5 สม 0010/ว 214 1-ก.ค.-62 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์องค์กรอิสระ จ ากัด ชุดที่ ๑๙ คร้ังที่๑๐/๒๕๖๒

x -

3918 ทป5 สม 0007/ว 1 2-ม.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 158 จาก 321
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3919 ทป5 สม 0007/ ว 67 28-ธ.ค.-55 ขอเชญิให้ขอ้มลู x -

3920 ทป5 สม 0007/ ว 66 28-ธ.ค.-55 ขอเชญิให้ขอ้มลู x -

3921 ทป5 สม 0007/ ว 65 21-ธ.ค.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุ x -

3922 ทป5 สม 0007/ว 64 21-ธ.ค.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุ x -

3923 ทป5 สม 0007/ว 63 21-ธ.ค.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุ x -

3924 ทป5 สม 0007/ ว 62 21-ธ.ค.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุ x -

3925 ทป5 สม 0007/ว 60 11-ธ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3926 ทป5 สม 0007/ว 59 29-พ.ย.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

3927 ทป5 สม 0007/ว 58 29-พ.ย.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

3928 ทป5 สม 0007/ว 57 29-พ.ย.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

3929 ทป5 สม 0007/ ว 56 29-พ.ย.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

3930 ทป5 สม 0007/ว 55 29-พ.ย.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

3931 ทป5 สม 0007/ ว 54 29-พ.ย.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

3932 ทป5 สม 0007/ ว 53 29-พ.ย.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

3933 ทป5 สม 0007/ว 52 27-พ.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3934 ทป5 สม 0007/ว 51 23-พ.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3935 ทป5 สม 0007/ว 50 21-พ.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3936 ทป5 สม 0007/ ว 49 15-พ.ย.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

3937 ทป5 สม 0007/ ว 49 15-พ.ย.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

3938 ทป5 สม 0007/ว 48 14-พ.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3939 ทป5 สม 0007/ ว 47 12-พ.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3940 ทป5 สม 0007/ ว 46 7-พ.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3941 ทป5 สม 0007/ ว 44 30-ต.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3942 ทป5 สม 0007/ว 42 18-ต.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3943 ทป5 สม 0007/ ว 41 16-ต.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3944 ทป5 สม 0007/ ว 40 9-ต.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3945 ทป5 สม 0007/ว 39 2-ต.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3946 ทป5 สม 0007/ ว 37 20-ส.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3947 ทป5 สม 0007/ ว 35 6-ส.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3948 ทป5 สม 0007/ว 34 31-ก.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3949 ทป5 สม 0007/ว 33 24-ก.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3950 ทป5 สม 0007/ ว 32 17-ก.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3951 ทป5 สม 0007/ว 31 9-ก.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3952 ทป5 สม 0007/ว 30 3-ก.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3953 ทป5 สม 0007/ว 29 2-ก.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3954 ทป5 สม 0007/ ว 28 26-ม.ิย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3955 ทป5 สม 0007/ ว 27 19-ม.ิย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3956 ทป5 สม 0007/ ว 26 13-ม.ิย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3957 ทป5 สม 0007/ว 25 29-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3958 ทป5 สม 0007/ ว 24 28-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3959 ทป5 สม 0007/ ว 23 22-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 159 จาก 321
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3960 ทป5 สม 0007/ว 22 15-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3961 ทป5 สม 0007/ว 21 4-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3962 ทป5 สม 0007/ ว 20 1-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3963 ทป5 สม 0007/ ว 19 1-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3964 ทป5 สม 0007/ ว 18 2-เม.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3965 ทป5 สม 0007/ว 17 2-เม.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3966 ทป5 สม 0007/ว 16 26-ม.ีค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3967 ทป5 สม 0007/ว 15 19-ม.ีค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3968 ทป5 สม 0007/ว 14 14-ม.ีค.-55 ขอเล่ือนการให้ถอ้ยค าต่อคณะอนุกรรมการด้านคดี
สิทธมินุษยชนเพื่อพิจารณาเสนอเร่ืองต่อศาล
รัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง หรือฟูองคดีต่อศาล
ยติุธรรม

x -

3969 ทป5 สม 0007/ว 13 13-ม.ีค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3970 ทป5 สม 0007/ว 12 6-ม.ีค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

3971 ทป5 สม 0007/ว 11 29 ก.พ. 55 ขอเชญิประชมุ x -

3972 ทป5 สม 0007/ว 10 24-พ.ย.-54 ขอเชญิประชมุ x -

3973 ทป5 สม 0007/ว 9 4-ต.ค.-54 ขอเชญิประชมุ x -

3974 ทป5 สม 0007/ว 7 1-ส.ค.-54 ขอเชญิประชมุ x -

3975 ทป5 สม 0007/ว 6 1-ก.ค.-54 ขอเชญิประชมุ x -

3976 ทป5 สม 0007/ว 5 16-ม.ิย.-54 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการอ านวยการด าเนินการ
สอบแขง่ขนั

x -

3977 ทป5 สม 0007/ว 4 ..ม.ิย.54 ขอเชญิประชมุ x -

3978 ทป5 สม 0007/ ว 3 25-เม.ย.-54 ขอเชญิประชมุ x -

3979 ทป5 สม 0007/  ว 2 5-เม.ย.-54 ขออนุเคราะห์งานศึกษาวจิยั x -

3980 ทป5 สม 0007/ ว 1 4-เม.ย.-54 ขอให้ฟูองต่อศาลปกครอง กรณีการสอบคัดเลือกเพื่อ
เป็นลูกจา้งชั่วคราวของโรงพยาบาลกลาง ไมโ่ปร่งใส

x -

3981 ทป4 สม 0007/  474 4-ม.ค.-55
ขอทราบผลการติดตามมาตรการการแกไ้ขปัญหาการ
ละเมดิสิทธมินุษยชน

x -

3982

ทป4 สม 0007/  473 30-ธ.ค.-54
เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรายงานผลการพิจารณา ที่ 387/2554 และที่ 
388/2554

x -

3983
ทป4 สม 0007/  472 30-ธ.ค.-54 แบบแจง้รายการเพื่อการหักลดหยอ่น x -

3984 ทป4 สม 0007/  471 27-ธ.ค.-54
เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามรายงานผลการพิจารณาที่ 387/2554 และที่ 
388/2554

x -

3985
ทป4 สม 0007/  470 26-ธ.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

3986
ทป4 สม 0007/  469 26-ธ.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

3987 ทป4 สม 0007/  468 21-ธ.ค.-54
ตรวจรับการจา้งพัฒนาระบบสารสนเทศและบริหาร
จดัการขอ้มลูส านักวนิิจฉยัและคดี งวดที่4

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 160 จาก 321
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พิจารณา

หมายเหตุ

3988
ทป4 สม 0007/  467 21-ธ.ค.-54 สัญญาการยมื x -

3989
ทป4 สม 0007/  466 21-ธ.ค.-54 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x -

3990 ทป4 สม 0007/  465 21-ธ.ค.-54 ขอยกเลิกสัญญาการยมืเงินของนางสาวพรนภา มชีนะ x -

3991
ทป4 สม 0007/  465 19-ธ.ค.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

3992
ทป4 สม 0007/  464 19-ธ.ค.-54 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x -

3993 ทป4 สม 0007/  462 14-ธ.ค.-54 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจา่ยเงิน x -

3994

ทป4 สม 0007/  461 13-ธ.ค.-54

กรณีนายวรวทิย ์อมัวงษ์ ร้องเรียนวา่ กรมพัฒนา
ธรุกจิการค้า ออกกฎ ค าส่ัง ขอ้บังคับ ขดัต่อ
พระราชบัญญัติวธิปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 มาตรา 13 และมาตรา 16

x -

3995
ทป4 สม 0007/  460 9-ธ.ค.-54 ส่งรายละเอยีดครุภัณฑ์ x -

3996 ทป4 สม 0007/  459 9-ธ.ค.-54 ขออนุมติัค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการเพิ่มเติม x -

3997
ทป4 สม 0007/  458 9-ธ.ค.-54

ขอทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัรายงานผลการตรวจสอบ
ละเมดิ

x -

3998
ทป4 สม 0007/  457 9-ธ.ค.-54

โครงการสัมมนาเพื่อการเรียนรู้เพื่อบรรลุผลส าเร็จ
จากแนวคิดการสร้างสรรค์

x -

3999 ทป4 สม 0007/  456 9-ธ.ค.-54 ขอติดต้ังโทรศัพท์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (เพิ่มเติม) x -

4000
ทป4 สม 0007/  455 8-ธ.ค.-54

ขอเปล่ียนหนังสือพิมพ์ที่จดัส่งมายงัส านักวนิิจฉยัและ
คดี

x -

4001
ทป4 สม 0007/  454 6-ธ.ค.-54

รายงานผลการตรวจสอบการรับ - จา่ยพัสดุประจ าปี 
2554

x -

4002 ทป4 สม 0007/  453 2-ธ.ค.-54 ขออนุมติัเดินทางไปราชการ x -

4003
ทป4 สม 0007/  452 2-ธ.ค.-54

แผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2555

x -

4004 ทป4 สม 0007/  451 2-ธ.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4005
ทป4 สม 0007/  450 1-ธ.ค.-54 ขอส่งสรุปการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ x -

4006
ทป4 สม 0007/  449 1-ธ.ค.-54

ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4007 ทป4 สม 0007/  448 30-พ.ย.-54
การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ 2555

x -

4008
ทป4 สม 0007/  447 29-พ.ย.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4009
ทป4 สม 0007/  446 29-พ.ย.-54 ขอยมืค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 161 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

4010 ทป4 สม 0007/  444 25-พ.ย.-54 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x -

4011
ทป4 สม 0007/  445 25-พ.ย.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4012
ทป4 สม 0007/  443 22-พ.ย.-54

ตรวจรับการจา้งพัฒนาระบบสารสนเทศและบริหาร
จดัการขอ้มลูส านักวนิิจฉยัและคดี

x -

4013 ทป4 สม 0007/  442 31-ต.ค.-54 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4014

ทป4 สม 0007/  440 15-พ.ย.-54
ขอส่งผลการประเมนิประสิทธภิาพและประสิทธผิล
การปฏิบัติงานของขา้ราชการฯ เพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน
 (คร้ังที่ 2)

x -

4015
ทป4 สม 0007/  439 14-พ.ย.-54 ขอยกเลิกสัญญาการยมืเงินของนางพิมธนัชย ์ลีลาชยั x -

4016 ทป4 สม 0007/  438 14-พ.ย.-54
ขอแกไ้ขร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2555 ของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

4017
ทป4 สม 0007/  437 14-พ.ย.-54

ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4018
ทป4 สม 0007/  436 14-พ.ย.-54 ขอส่งสรุปการปฏิบัติราชหการของพนักงานราชการ x -

4019 ทป4 สม 0007/  435 25-ต.ค.-54
พิจารณาการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวธิิ
พิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง 
รุ่นที่ 3

x -

4020
ทป4 สม 0007/ 434 20-ต.ค.-54

โครงการฝึกอบรมประจ าเดือนพฤศจกิายน 2554 
ของส านักเสริมศึกษาและบริการสังคม

x -

4021
ทป4 สม 0007/  433 20-ต.ค.-54

แจง้รายชื่อผู้ประสงค์เขา้รับการอบรมหลักสูตร
กฎหมายปกครองและวธิพีิจารณาคดีปกครอง

x -

4022 ทป4 สม 0007/  432 20-ต.ค.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4023

ทป4 สม 0007/  431 19-ต.ค.-54

ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกดัเป็นอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธมินุษยชนเพื่อพิจารณา
เสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือ
ฟูองคดีต่อศาลยติุธรรม

x -

4024

ทป4 สม 0007/  430 18-ต.ค.-54
การประเมนิประสิทธภิาพและประสิทธผิลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ 2554

x -

4025 ทป4 สม 0007/  428 18-ต.ค.-54 ขอยมืค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4026

ทป4 สม 0007/  427 18-ต.ค.-54
การเสนอหัวขอ้/โครงการศึกษาวจิยัเพื่อจดัท า
แผนการศึกษาวจิยัประจ าปีงบประมาณ 2555 – 
2557

x -

4027
ทป4 สม 0007/  426 17-ต.ค.-54 ขอให้ด าเนินการจา้ง x -

4028 ทป4 สม 0007/  425 13-ต.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมิ (งบประมาณ) x -

4029
ทป4 สม 0007/  424 11-ต.ค.-54

มติ กสม. (ด้านบริหาร) ในคราวประชมุ คร้ังที่ 
20/2554

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 162 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

4030
ทป4 สม 0007/  427 19-ม.ีค.-55

ขอส่งแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการฯ เพื่อ
เล่ือนขั้นเงินเดือน (คร้ังที่

x -

4031 ทป4 สม 0007/  423 10-ต.ค.-54

ขอเล่ือนการให้ถอ้ยค าต่อคณ)ะอนุกรรมการด้านคดี
สิทธมินุษยชนเพื่อพิจารณาเสนอเร่ืองต่อศาล
รัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง หรือฟูองคดีต่อศาล
ยติุธรรม

x -

4032
ทป4 สม 0007/  422 10-ต.ค.-54 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจา่ยเงิน x -

4033
ทป4 สม 0007/  421 10-ต.ค.-54 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจา่ยเงิน x -

4034 ทป4 สม 0007/  420 7-ต.ค.-54 มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานคดี x -

4035
ทป4 สม 0007/  419 7-ต.ค.-54

การอบรมหลักสูตรนักบริหารการยติุธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่น 3

x -

4036
ทป4 สม 0007/  418 6-ต.ค.-54 แจง้การรายงานตัวของพนักงานราราชการ x -

4037 ทป4 สม 0007/  417 5-ต.ค.-54
ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4038
ทป4 สม 0007/  416 5-ต.ค.-54 ขอส่งสรุปการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ x -

4039
ทป4 สม 0007/  415 5-ต.ค.-54 การส่งตัวขา้ราชการมาปฏิบัติหน้าที่ x -

4040 ทป4 สม 0007/  413 4-ต.ค.-54 ขอยมืเงินค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4041 ทป4 สม 0007/  412 4-ต.ค.-54 การรับโอนขา้ราชการของส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4042
ทป4 สม 0007/  411 3-ต.ค.-54 การแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน x -

4043
ทป4 สม 0007/  410 3-ต.ค.-54 ขอไปราชการที่จงัหวดัสุพรรณบุรี x -

4044 ทป4 สม 0007/  410 30-ก.ย.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4045
ทป4 สม 0007/  409 30-ก.ย.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4046

ทป4 สม 0007/  408 30-ก.ย.-54
การส่งผลงานเพื่อประเมนิสมรรถภาพแลความ
เชี่ยวชาญฯ เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา
ส านักงาน กสม. ด้านสิทธมินุษยชน

x -

4047 ทป4 สม 0007/  407 30-ก.ย.-54 การประเมนิและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น x -

4048
ทป4 สม 0007/  406 30-ก.ย.-54

ตรวจรับการจา้งพัฒนาระบบสารสนเทศและบริหาร
จดัการขอ้มลูส านักวนิิจฉยัและคดี งวดที่2

x -

4049
ทป4 สม 0007/  405 30-ก.ย.-54

รายงานผลการปฏิบัติตามสัญญาจา้งบริการด้าน
วชิาการ

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 163 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

4050 ทป4 สม 0007/  404 29-ก.ย.-54

รับสมคัรคัดเลือกและประเมนิสมรรถภาพขา้ราชการ
ส านักงานคณะกรรมกาสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพื่อ
เล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับ 8 
(ผู้อ านวยการกลุ่มงาน)

x -

4051
ทป4 สม 0007/  403 29-ก.ย.-54 การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการ x -

4052
ทป4 สม 0007/  403 29-ก.ย.-54 การเล่ือนขั้นเงินเดือน x -

4053 ทป4 สม 0007/  402 27-ก.ย.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื x -

4054

ทป4 สม 0007/  401 27-ก.ย.-54
การประเมนิสมรรถภาพฯ เพื่อเล่ือนและแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาส านักงาน กสม.ด้านสิทธิ
มนุษยชน

x -

4055

ทป4 สม 0007/  401 27-ก.ย.-54
การประเมนิสมรรถภาพฯ เพื่อเล่ือนและแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาส านักงาน กสม. ด้านสิทธิ
มนุษยชน

x -

4056 ทป4 สม 0007/  399 26-ก.ย.-54
การจดัอบรมเชงิปฏิบัติการวา่ด้วยแรงงานยา้ยถิ่นฐาน
 (Migrant Workers)

x -

4057

ทป4 สม 0007/  398 22-ก.ย.-54

ขอเล่ือนการประชมุคณะกรรมการสอบสวน
ขอ้เท็จจริง กรณีร่างกายการตรวจสอบการละเมดิ
สิทธมินุษยชนกรณีการชมุนุมของกลุ่ม นปช. ร่ัวไหล 
คร้ังที่ 1/2554

x -

4058
ทป4 สม 0007/  397 20-ก.ย.-54

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ประจ าปีงบประมาณ 2554

x -

4059 ทป4 สม 0007/  396 20-ก.ย.-54
ส่งเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้วาระการประชมุ (กสม.ด้านการ
คุ้มครองฯ)

x -

4060
ทป4 สม 0007/  395 20-ก.ย.-54 ส่งขอ้มลูเพื่อบรรจเุขา้วาระการประชมุ x -

4061
ทป4 สม 0007/  394 20-ก.ย.-54 การคุ้มครองสิทธเิด็กบ้านเรียน (Home school) x -

4062 ทป4 สม 0007/  393 20-ก.ย.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4063

ทป4 สม 0007/  392 16-ก.ย.-54

ขออนุมติัจดัประชมุคณะกรรมการสอบสวน
ขอ้เท็จจริง กรณีร่างรายงานการตรวจสอบการละเมดิ
สิทธมินุษยชนกรณีการชมุนุมของกลุ่ม นปช. ร่ัวไหล 
คร้ังที่ 1/2554

x -

4064
ทป4 สม 0007/  391 15-ก.ย.-54 ขออนุมติัค่าใชจ้า่ยในการจดัการประชมุเพิ่มเติม x -

4065 ทป4 สม 0007/  391 15-ก.ย.-54 ขออนุมติัค่าใชจ้า่ยในการจดัการประชมุเพิ่มเติม x -

4066
ทป4 สม 0007/  390 15 ก.ย54

แจง้รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี
งบประมาณ 2554

x -

4067

ทป4 สม 0007/  389 15-ก.ย.-54

ขอความอนุเคราะห์ขอ้มลูประกอบการด าเนิน
โครงการประเมนิระบบและกลไกการด าเนินงานสู่
ผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 164 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

4068 ทป4 สม 0007/  388 15-ก.ย.-54
การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555
 - 2557

x -

4069
ทป4 สม 0007/  387 9-ก.ย.-54 การด าเนินการทางวนิัย x -

4070
ทป4 สม 0007/  385 9-ก.ย.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4071 ทป4 สม 0007/  384 9-ก.ย.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4072

ทป4 สม 0007/  383 8-ก.ย.-54
การประเมนิสมรรถภาพฯ เพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งที่ปรึกษาส านักงาน กสม. ด้านสิทธมินุษยชน

x -

4073
ทป4 สม 0007/  382 8-ก.ย.-54

แจง้รายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

x -

4074 ทป4 สม 0007/  381 7-ก.ย.-54 การแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน x -

4075
ทป4 สม 0007/  379 5-ก.ย.-54 ขอส่งสรุปการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ x -

4076
ทป4 สม 0007/  378 5-ก.ย.-54

ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4077 ทป4 สม 0007/  376 5-ก.ย.-54 ขออนุมติัเล่ือนการจดัการประชมุ x -

4078
ทป4 สม 0007/  375 2-ก.ย.-54

ประกาศผลการรับโอนขา้ราชการมาสังกดัส านัก
วนิิจฉยัและคดี

x -

4079
ทป4 สม 0007/  374 2-ก.ย.-54 การรับโอนขา้ราชการมาสังกดัส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4080 ทป4 สม 0007/  373 1-ก.ย.-54
ขอจดัจา้งเหมาค้นควา้และส าเนาวทิยานิพนธด้์าน
กฎหมายพร้อมเขา้เล่ม

x -

4081
ทป4 สม 0007/  372 1-ก.ย.-54

ขอทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัการรายงานผลการตรวจสอบ
ละเมดิ

x -

4082
ทป4 สม 0007/  370 31-ส.ค.-54 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง x -

4083 ทป4 สม 0007/  368 31-ส.ค.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4084
ทป4 สม 0007/  367 31-ส.ค.-54 ขอยมืเงินค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4085
ทป4 สม 0007/  366 31-ส.ค.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4086 ทป4 สม 0007/ 365 31-ส.ค.-54 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x -
4087

ทป4 สม 0007/  364 31-ส.ค.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4088
ทป4 สม 0007/  363 31-ส.ค.-54 ขอยมืเงินค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4089 ทป4 สม 0007/  362 31-ส.ค.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4090
ทป4 สม 0007/  361 30-ก.ย.-54 ขออนุมติัค่าจา่ยในการจดัการประชมุ x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 165 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

4091
ทป4 สม 0007/  360 31-ส.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4092 ทป4 สม 0007/  359 31-ส.ค.-54
แจง้รายชื่อผู้ประสงค์เขา้รับการอบรมหลักสูตร
กฎหมายปกครอง

x -

4093
ทป4 สม 0007/  358 30-ส.ค.-54

การแต่งต้ังกรรมการอ านวยการด าเนินการ
สอบแขง่ขนั (เพิ่มเติม)

x -

4094
ทป4 สม 0007/  357 30-ส.ค.-54 ส่งรายชื่อผู้ประสานแผนงานและการเบิกจา่ยเงิน x -

4095 ทป4 สม 0007/  356 30-ส.ค.-54
รายงานผลการปฏิบัติตามสัญญาจา้งบริการด้าน
กฎหมาย

x -

4096
ทป4 สม 0007/  355 29-ส.ค.-54 ขอยกเลิกสัญญาจา้งบริการด้านกฎหมาย x -

4097
ทป4 สม 0007/  354 26-ส.ค.-54

ขออนุญาตเขา้ร่วมกจิกรรมส าหรับภาคประชาสังคม
เพื่อเตรียมการเขา้ร่วมประชมุ APF คร้ังที่ 16

x -

4098 ทป4 สม 0007/  353 26-ส.ค.-54
ค ารับรองผลการปฏิบัติราชการและกรอบการ
ประเมนิผลการปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

4099
ทป4 สม 0007/  353 26-ส.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื x -

4100
ทป4 สม 0007/  351 24-ส.ค.-54

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
มหาชน รุ่นที่ 33

x -

4101 ทป4 สม 0007/  350 23-ส.ค.-54
ผลการพิจารณาการจดัจา้งสอบแขง่ขนัและอบรม
กฎหมายเพื่อบรรจแุละแต่งต้ังบุคคลเขา้รับราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

4102
ทป4 สม 0007/  349 22-ส.ค.-54

การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเอกสารอยา่งมี
ประสิทธภิาพ”

x -

4103

ทป4 สม 0007/  348 22-ส.ค.-54

ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมนิสมรรถภาพ
ขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มปีระสบการณ์ (ระดับ 8 ว)

x -

4104 ทป4 สม 0007/  347 19-ส.ค.-54
ขอส่งเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้วาระการประชมุ (กสม.ด้าน
การคุ้มครองฯ)

x -

4105
ทป4 สม 0007/  346 19-ส.ค.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4106
ทป4 สม 0007/  343 18-ส.ค.-54 แจง้ผลการพิจารณา x -

4107 ทป4 สม 0007/  342 17-ส.ค.-54
ตรวจรับการจา้งพัฒนาระบบสารสนเทศและบริหาร
จดัการขอ้มลูส านักวนิิจฉยัและคดี งวดที่ 1

x -

4108
ทป4 สม 0007/  341 17-ส.ค.-54 ขออนุมติัค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุเพิ่มเติม x -

4109
ทป4 สม 0007/  340 17-ส.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4110 ทป4 สม 0007/  339 16-ส.ค.-54
การก าหนดค่าตอบแทนทนายความ ค่าวชิาชพี และ
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินคดีอื่น

x -

4111
ทป4 สม 0007/  338 15-ส.ค.-54 การรบโอนขา้ราชการของส านักวนิิจฉยัและคดี x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 166 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

4112
ทป4 สม 0007/  337 15-ส.ค.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4113 ทป4 สม 0007/  336 11-ส.ค.-54
การจดัสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจแุละแต่งต้ังเป็น
ขา้ราชการส านักงาน กสม.

x -

4114
ทป4 สม 0007/  335 10-ส.ค.-54 ขออนุมติัค่าใชจ้า่ยในการจดัการประชมุ x -

4115
ทป4 สม 0007/  335 10-ส.ค.-54 ขออนุมติัค่าใชจ้า่ยในการจดัการประชมุ x -

4116 ทป4 สม 0007/  334 10-ส.ค.-54
ขอจดัจา้งเหมาส าเนาแนวค าวนิิจฉยัของศาล
ปกครองพร้อมเขา้เล่ม

x -

4117
ทป4 สม 0007/  333 9-ส.ค.-54 การรับโอนขา้ราชการของส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4118
ทป4 สม 0007/  332 9-ส.ค.-54

การจดัสอบแขง่ขนัเพื่อคัดบรรจแุละแต่งต้ังเป็น
ขา้ราชการส านักงาน กสม.

x -

4119 ทป4 สม 0007/  331 8-ส.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4120
ทป4 สม 0007/  330 26-ส.ค.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4121
ทป4 สม 0007/  329 8-ส.ค.-54 ขอยมืเงินค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4122 ทป4
สม 0007/  

328/
8-ส.ค.-54

โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเร่ือง “เทคนิคการ
เขยีนขา่วและบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์”

x -

4123
ทป4 สม 0007/  327 8-ส.ค.-54 ขอรับส่ือประชาสัมพันธ์ x -

4124
ทป4 สม 0007/  326 8-ส.ค.-54 การับโอนขา้ราชการส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4125 ทป4 สม 0007/  325  5 ส.ค.54
ส่งขอ้มลูเพื่อประกอบการรายงานผลการปฏิบัติใน
ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2554

x -

4126
ทป4 สม 0007/  323 4-ส.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื x -

4127
ทป4 สม 0007/  321 2-ส.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4128 ทป4 สม 0007/  320 2-ส.ค.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4129
ทป4 สม 0007/  319 2-ส.ค.-54 ขอยมืเงินค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4130
ทป4 สม 0007/  318 2-ส.ค.-54

ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4131 ทป4 สม 0007/  317 2-ส.ค.-54 ขอส่งสรุปการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ x -

4132
ทป4 สม 0007/  316 28-ก.ค.-54 โครงการอบรมภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย x -

4133
ทป4 สม 0007/  315 28-ก.ค.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4134 ทป4 สม 0007/  304 22-ก.ค.-54
ขอส่งเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้วาระการประชมุ กสม. ด้าน
คดีและคุ้มครองฯ

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 167 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

4135
ทป4 สม 0007/  313 22-ก.ค.-54 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจา่ยเงิน x -

4136
ทป4 สม 0007/  312 22-ก.ค.-54 ขอให้แกไ้ขก าหนดวนัที่ส่งมอบผลผลิต งวดที่ 3 x -

4137 ทป4 สม 0007/  311 22-ก.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื x -

4138
ทป4 สม 0007/  309 22-ก.ค.-54

ขอจดัจา้งเหมาค้นควา้และส าเนาวทิยานิพนธด้์าน
กฎหมายพร้อมเขา้เล่ม

x -

4139
ทป4 สม 0007/  308 19-ก.ค.-54

แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขา้ราชการที่
สมคัรขอโอนมาสังกดัส านักวนิิจฉยัและคดี

x -

4140 ทป4 สม 0007/  307 19-ก.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4141
ทป4 สม 0007/  306 19-ก.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (เพิ่มเติม) x -

4142
ทป4 สม 0007/  305 19-ก.ค.-54 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร x -

4143 ทป4 สม 0007/  304 14-ก.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื x -

4144
ทป4 สม 0007/  303 14-ก.ค.-54 ขอความร่วมมอืให้ประชาสัมพันธ์ x -

4145
ทป4 สม 0007/  302 14-ก.ค.-54 ขอความร่วมมอืให้ประชาสัมพันธ์ x -

4146 ทป4 สม 0007/  301 14-ก.ค.-54 การแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน x -

4147
ทป4 สม 0007/  300 13-ก.ค.-54

ขอยกเลิกการสมคัรสมาชกิวารสารวชิาการศาล
ปกครอง ปีที่ 11

x -

4148
ทป4 สม 0007/  299 13-ก.ค.-54 ขอให้ไปใชสิ้ทธทิางศาล x -

4149 ทป4 สม 0007/  298 11-ก.ค.-54 การรับโอนขา้ราชการของส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4150

ทป4 สม 0007/  297 8-ก.ค.-54
ขออนุมติัขอ้ก าหนด (TOR) การจดัสอบแขง่ขนัและ
อบรมทางกฎหมายเพื่อบรรจขุา้ราชการและแต่งต้ัง
บุคคลเขา้รับราชการฯ

x -

4151
ทป4 สม 0007/  296 7-ก.ค.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4152 ทป4 สม 0007/  295 7-ก.ค.-54 ขออนุมติัเดินทางไปราชการ x -

4153
ทป4 สม 0007/  294 7-ก.ค.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4154
ทป4 สม 0007/  293 5-ก.ค.-54 สมคัรสมาชกิวารสารด้านกฎหมาย x -

4155 ทป4 สม 0007/  292 4-ก.ค.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื x -

4156
ทป4 สม 0007/  291 4-ก.ค.-54 ขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาค าร้อง x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 168 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
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การ
พิจารณา
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4157
ทป4 สม 0007/  290 4-ก.ค.-54 การพิจารณาค าร้องที่ 13/2554 x -

4158 ทป4 สม 0007/  289 4-ก.ค.-54
ผู้ประสานงานด้านขา่วสารขอ้มลูประชาสัมพันธ์
กจิกรรมของส านักและคณะอนุกรรมการ

x -

4159

ทป4 สม 0007/  289 4-ก.ค.-54
การขอขยายเวลาด าเนินงานด าเนินงานจดัท าแผน
แมบ่ทเพื่อการจดัต้ังและพัฒนาศูนยส์ารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน

x -

4160
ทป4 สม 0007/  286 4-ก.ค.-54

ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4161 ทป4 สม 0007/  285 4-ก.ค.-54 ขอส่งสรุปการปฏิบัติราชการทางพนักงานราชการ x -

4162
ทป4 สม 0007/  284 1-ก.ค.-54 ขอส่งซ่อม x -

4163
ทป4 สม 0007/  283 30-ม.ิย.-54 การรับโอนขา้ราชการของส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4164 ทป4 สม 0007/  282 30-ม.ิย.-54
การรายงานความกา้วหน้าของงานและโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 ส้ินไตรมาส 3 และ
การปรับแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

x -

4165
ทป4 สม 0007/  280 29-ม.ิย.-54 ขอยมืเงินค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4166
ทป4 สม 0007/  279 29-ม.ิย.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4167 ทป4 สม 0007/  278 28-ม.ิย.-54 การด าเนินการสอบแขง่ขนัเขา้รับราชการ x -

4168
ทป4 สม 0007/  277 28-ม.ิย.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4169
ทป4 สม 0007/  276 28-ม.ิย.-54

แจง้ผลการพิจารณาตามค าร้องที่ 674/2553, 
587/2553, 678/2553 และ 686/2553

x -

4170 ทป4 สม 0007/  275 28-ม.ิย.-54 แบบขอเบิกเงินค่าเชา่บ้าน (แบบ 6006) x -

4171
ทป4 สม 0007/  274 24-ม.ิย.-54 การรับโอนขา้ราชการของส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4172
ทป4 สม 0007/  273 24-ม.ิย.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4173 ทป4 สม 0007/  272 23-ม.ิย.-54
รายงานผลการพิจารณาเร่ืองขอให้เสนอเร่ืองต่อศาล
และฟูองคดี

x -

4174
ทป4 สม 0007/  271 23-ม.ิย.-54

ขอทราบผลการติดตามมาตรการการแกไ้ขปัญหาการ
ละเมดิสิทธมินุษยชน

x -

4175

ทป4 สม 0007/  270 22-ม.ิย.-54

แบบแจง้ขอ้มลูการรับรองรายงานการประชมุ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกละประเมนิ
สมรรถภาพขา้ราชการ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเล่ือนขา้ราชการแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งระดับ 8 (ผู้อ านวยการกลุ่มงาน)

x -

4176 ทป4 สม 0007/  269 22-ม.ิย.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 169 จาก 321
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4177
ทป4 สม 0007/  268 20-ม.ิย.-54 การเจรจาไกล่เกล่ียแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน x -

4178
ทป4 สม 0007/  267 16-ม.ิย.-54

ขอเชญิประชมุคณะกรรมการอ านวยการด าเนินการ
สอบแขง่ขนั

x -

4179 ทป4 สม 0007/  266 16-ม.ิย.-54
การฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตร “ระบบปฏิบัติการ
ส าเร็จ” (Operacy)

x -

4180
ทป4 สม 0007/  265 16-ม.ิย.-54 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x -

4181
ทป4 สม 0007/  264 16-ม.ิย.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4182 ทป4
สม 0007/  ว 

263
16-ม.ิย.-54

ขอเชญิประชมุคณะกรรมการอ านวยการด าเนินการ
สอบแขง่ขนั

x -

4183
ทป4 สม 0007/  262 15-ม.ิย.-54

ขอเชญิเขา้รับฟังปาถกฐาธรรมและสมคัรเขา้ศึกษา
อบรม

x -

4184
ทป4 สม 0007/  261 15-ม.ิย.-54 ขอจดัซ้ือหนังสือวชิาการด้านกฎหมาย x -

4185 ทป4 สม 0007/  259 14-ม.ิย.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื x -

4186
ทป4 สม 0007/  258 13-ม.ิย.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4187
ทป4 สม 0007/  257 13-ม.ิย.-54 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4188 ทป4 สม 0007/  256 9-ม.ิย.-54 ขออนุมติัค่าใชจ้า่ยในการจดัการประชมุเพิ่มเติม x -

4189
ทป4 สม 0007/  260 15-ม.ิย.-54

ขอให้น าวาระเขา้ที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร
ส านักงาน กสม.

x -

4190
ทป4 สม 0007/  255 9-ม.ิย.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4191 ทป4 สม 0007/  254 9-ม.ิย.-54 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x -

4192

ทป4 สม 0007/  252 8-ม.ิย.-54
ขอให้เสนอเร่ืองการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมสมคัร
สอบแขง่ขนัเพื่อบรรจแุละแต่งต้ังบุคคลเขา้รับราชการ
เขา้ที่ประชมุ กสม.

x -

4193
ทป4 สม 0007/  251 8-ม.ิย.-54

การรับเงินช าระค่าสมคัรสอบขา้ราชการและพนักงาน
ราชการผ่านระบบธนาคารและบันทึกบัญชี

x -

4194 ทป4 สม 0007/  250 8-ม.ิย.-54 พนักงานราชการ x -

4195
ทป4 สม 0007/  249 8-ม.ิย.-54

ขอเอกสารและผลการด าเนินการ ตามมติของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

4196
ทป4 สม 0007/  248 6-ม.ิย.-54 แจง้รายชื่อผู้ใชง้านจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ mail.go.th x -

4197 ทป4 สม 0007/  247 6-ม.ิย.-54 ขอยมืค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4198
ทป4 สม 0007/  246 6-ม.ิย.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 170 จาก 321
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4199
ทป4 สม 0007/  245 6-ม.ิย.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4200 ทป4 สม 0007/  244 6-ม.ิย.-54
ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4201
ทป4 สม 0007/  242 3-ม.ิย.-54 แจง้ผลการพิจารณาตามค าร้องที่ 403/2553 x -

4202
ทป4 สม 0007/  241 3-ม.ิย.-54

ขออนุมติัค่าจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยเดินทางมา
ราชการของผู้มาให้ขอ้มลู

x -

4203 ทป4 สม 0007/  240 3-ม.ิย.-54
แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการด าเนินการ
สอบแขง่ขนั

x -

4204
ทป4 สม 0007/  239 3-ม.ิย.-54

การอบรมถา่ยทอดเทคโนโลยอีงค์ความรู้ รูปแบบเพื่อ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่วยัสูงอาย ุคร้ังที่ 20

x -

4205
ทป4 สม 0007/  238 1-ม.ิย.-54

การจดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

x -

4206 ทป4 สม 0007/  237 1-ม.ิย.-54 สัญญาการยมืเงิน x -

4207
ทป4 สม 0007/  236 1-ม.ิย.-54

หมายเรียกพยานบุคคลของศาลอาญา กรณีคดี
เกี่ยวกบัการส่งผู้ร้ายขา้มแดน

x -

4208
ทป4 สม 0007/  235 1-ม.ิย.-54

รายงานผลการพิจารณาเร่ืองขอให้เสนอเร่ืองต่อศาล
และฟูองคดี

x -

4209 ทป5
สม 0007/  ว 

643
21-ส.ค.-55

ขอเชญิประชมุคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 2/2555

x -

4210
ทป4 สม 0007/  642 21-ส.ค.-55 ขอให้บรรจพุนักงานราชการทดแทน x -

4211
ทป4 สม 0007/  641 21-ส.ค.-55 ขอมอบประมวลบันทึกความเห็น ส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4212 ทป4 สม 0007/  640 20-ส.ค.-55
ขอให้นางสาวอญัชลี ศุภสกลุชยั ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการประธานอนุกรรมการปฏิบัติการ
ยทุธศาสตร์ด้านสิทธใินกระบวนการยติุธรรม

x -

4213
ทป4 สม 0007/  638 20-ส.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4214
ทป4 สม 0007/  637 20-ส.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4215 ทป4 สม 0007/  636 20-ส.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4216 ทป4 สม 0007/  635 20-ส.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4217
ทป4 สม 0007/  634 20-ส.ค.-55

การพิจารณาขอพระราชทานเคร่ืองอสิริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2555

x -

4218
ทป4 สม 0007/  633 17-ส.ค.-55

การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556
 - 2557

x -

4219 ทป4 สม 0007/  632 17-ส.ค.-55
ขอส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการสัมมนาเชงิ
ปฏิบัติการฯ

x -

4220
ทป4 สม 0007/  631 17-ส.ค.-55

แจง้ผลการตรวจสอบการขอพระราชทานเคร่ือง
อสิริยาภรณ์ของขา้ราชการ

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 171 จาก 321
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4221
ทป4 สม 0007/  630 17-ส.ค.-55 ขอมอบประมวลบันทึกความเห็น ส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4222 ทป4 สม 0007/  629 17-ส.ค.-55 ลงนามค าร้องที่ 441/2554 และค าร้องที่ 225/2554 x -

4223
ทป4 สม 0007/  628 17-ส.ค.-55 การขออนุมติัเดินทางไปราชการที่จงัหวดัพิษณุโลก x -

4224
ทป4 สม 0007/  627 17-ส.ค.-55 การขออนุมติัเดินทางไปราชการที่จงัหวดัสุราษฎร์ธานี x -

4225 ทป4 สม 0007/  624 16-ส.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4226
ทป4 สม 0007/  625 16-ส.ค.-55

ขอส่งแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายเดือน

x -

4227
ทป4 สม 0007/  624 16-ส.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4228 ทป4 สม 0007/  623 16-ส.ค.-55
การฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการปฏิบัติราชการ
ส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน กสม. ใหม”่

x -

4229 ทป4 สม 0007/  622 16-ส.ค.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการเบิกค่ารักษาพยาบาล x -

4230 ทป4 สม 0007/  621 16-ส.ค.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการเบิกค่ารักษาพยาบาล x -

4231 ทป4 สม 0007/  620 16-ส.ค.-55 พนักงานราชการรายงานตัว x -

4232
ทป4 สม 0007/  619 15-ส.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4233
ทป4 สม 0007/  618 15-ส.ค.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4234 ทป4 สม 0007/  617 15-ส.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4235
ทป4 สม 0007/  616 15-ส.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4236

ทป4 สม 0007/  615 14-ส.ค.-55

แจง้รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมเชงิปฏิบัติการ โครงการ
 “การจดัวางระบบควบคุมภายในการจดัท ารายงาน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ พ.ศ. 
2544 ขอ้ 6”

x -

4237 ทป4 สม 0007/  614 14-ส.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4238
ทป4 สม 0007/  613 14-ส.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4239
ทป4 สม 0007/  612 14-ส.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4240 ทป4 สม 0007/  611 14-ส.ค.-55
ลงนามหนังสือขอทราบขอ้เท็จจริง (ค าร้องที่ 
169/2552)

x -

4241
ทป4 สม 0007/  610 14-ส.ค.-55

โครงการกอ่สร้างท่าเทียบเรือในพื้นที่อา่วเตล็ด 
จงัหวดันครศรีธรรมราช (ค าร้องที่ 147/2555)

x -

4242
ทป4 สม 0007/  609 10-ส.ค.-55 ศาลอาญามคี าส่ังประทับฟูองไวพ้ิจารณา x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 172 จาก 321
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4243 ทป4 สม 0007/  608 10-ส.ค.-55 แจง้ขอ้เท็จจริง x -

4244
ทป4 สม 0007/  607 8-ส.ค.-55 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง x -

4245
ทป4 สม 0007/  606 8-ส.ค.-55 ขอส่งหนังสือที่ ศธ 0100/1212 x -

4246
ทป4 สม 0007/  605 7-ส.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4247 ทป4 สม 0007/  604 7-ส.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในคณะอนุกรรมการ x -

4248
ทป4 สม 0007/ 603 7-ส.ค.-55

แจง้ผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน (ค าร้องที่ 
284/2554)

x -

4249
ทป4 สม 0007/  602 7-ส.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4250 ทป4 สม 0007/  601 7-ส.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4251
ทป4 สม 0007/  600 6-ส.ค.-55

ขอส่งแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายเดือน

x -

4252
ทป4 สม 0007/  599 31-ก.ค.-55 ขอให้บรรจพุนักงานราชการแทน x -

4253 ทป4 สม 0007/  598 31-ก.ค.-55 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง x -

4254
ทป4 สม 0007/  597 31-ก.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4255
ทป4 สม 0007/  596 31-ก.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4256 ทป4 สม 0007/  595 31-ก.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมิ (งบประมาณ) x -

4257
ทป4 สม 0007/  594 31-ก.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4258

ทป4 สม 0007/  592 27-ก.ค.-55

ขอส่งใบสมคัรคัดเลือกขา้ราชการรัฐสภาสามญั
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติเพื่อ
คัดเลือกและบรรจใุห้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

4259 ทป4 สม 0007/  591 .. ก.ค.55
ขอเชญิประชมุคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 1/2555

x -

4260

ทป4 สม 0007/  590 27-ก.ค.-55

ขอตรวจเยี่ยมเชงิกลัยาณมติรเรือนจ าพิเศษธนบุรี 
และขอใชส้ถานที่จดัการประชมุคณะอนุกรรมการ
ปฏิบัติการณ์ยทุธศาสตร์ด้านสิทธใินกระบวนการ
ยติุธรรม

x -

4261
ทป4 สม 0007/  588 25-ก.ค.-55 รายชื่อผู้ประสงค์ประเมนิความรู้ทางภาษาองักฤษ x -

4262 ทป4 สม 0007/  587 25-ก.ค.-55

ขอตรวจเยี่ยมเชงิกลัยาณมติร ณ เรือนจ าพิเศษธนบุรี
 และขอใชส้ถานที่จดัการประชมุคณะอนุกรรมการ
ปฏิบัติการณ์ยทุธศาสตร์ด้านสิทธใินกระบวนการ
ยติุธรรม

x -
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4263

ทป4 สม 0007/  586 25-ก.ค.-55
แจง้รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
“หลักการปฏิบัติราชการส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน 
กสม. ใหม”่

x -

4264
ทป4 สม 0007/  585 24-ก.ค.-55 บันทึกความเห็นทางกฎหมาย x -

4265
ทป4 สม 0007/  583 25-ก.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4266 ทป4 สม 0007/  582 24-ก.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4267
ทป4 สม 0007/  581 24-ก.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4268
ทป4 สม 0007/  580 24-ก.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4269 ทป4 สม 0007/  579 23-ก.ค.-55 ขอทราบขอ้เท็จจริง x -

4270
ทป4 สม 0007/  578 23-ก.ค.-55

ความคืบหน้าในการด าเนินการกรณีค าร้องที่ 
459/2554

x -

4271
ทป4 สม 0007/  577 23-ก.ค.-55 ค าถามของคณะผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญไต้หวนั x -

4272 ทป4 สม 0007/  576 23-ก.ค.-55 ขอให้บรรจพุนักงานราชการทดแทน x -

4273

ทป4 สม 0007/  575 23-ก.ค.-55
ตรวจรับการจา้งที่ปรึกษาโครงการศึกษาค าพิพากษา
เกี่ยวกบัสิทธขิั้นพื้นฐานและสิทธมินุษยชนในศาล
สูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา

x -

4274
ทป4 สม 0007/  574 23-ก.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4275 ทป4 สม 0007/  572 19-ก.ค.-55 ขอบรรจวุาระ กสม. (ด้านการคุ้มครองฯ) x -

4276
ทป4 สม 0007/  570 19-ก.ค.-55 ขอให้ด าเนินการจา้งท าตรายาง x -

4277
ทป4 สม 0007/  569 19-ก.ค.-55 ขอให้ชี้แจงขอ้เท็จจริง x -

4278 ทป4 สม 0007/  567 17-ก.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื x -

4279
ทป4 สม 0007/  566 17-ก.ค.-55 แจง้ผลการพิจารณาค าร้อง x -

4280
ทป4 สม 0007/  565 17-ก.ค.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4281 ทป4 สม 0007/  564 17-ก.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4282
ทป4 สม 0007/  563 17-ก.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4283
ทป4 สม 0007/  562 17-ก.ค.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4284
ทป4 สม 0007/  561 17-ก.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 174 จาก 321
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4285 ทป4 สม 0007/  560 17-ก.ค.-55 สัญญาการยมื x -

4286
ทป4 สม 0007/  559 17-ก.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4287
ทป4 สม 0007/  558 17-ก.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4288 ทป4 สม 0007/  557 17-ก.ค.-55 ขออนุมติัเดินทางไปราชการต่างประเทศ x -

4289
ทป4 สม 0007/  556 17-ก.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4290
ทป4 สม 0007/  555 16-ก.ค.-55

การฝึกอบรม หลักสูตร “หลักการปฏิบัติราชการ
ส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน กสม. ใหม”่

x -

4291 ทป4 สม 0007/  554 16-ก.ค.-55
ขอส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมสัมมนา “โครงการเวที
สาธารณะ กสม. พบประชาชนในภูมภิาค”

x -

4292
ทป4 สม 0007/  553 12-ก.ค.-55 แจง้ผลการพิจารณาค าร้องที่ 238/2555 x -

4293
ทป4 สม 0007/  552 10-ก.ค.-55 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง x -

4294 ทป4 สม 0007/  551 10-ก.ค.-55 ขอส่งสรุปการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ x -

4295
ทป4 สม 0007/  550 10-ก.ค.-55

ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4296
ทป4 สม 0007/  549 10-ก.ค.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4297 ทป4 สม 0007/  548 10-ก.ค.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4298
ทป4 สม 0007/  547 10-ก.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4299
ทป4 สม 0007/  546 10-ก.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4300 ทป4 สม 0007/  545 10-ก.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4301
ทป4 สม 0007/  544 9-ก.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4302
ทป4 สม 0007/  543 9-ก.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4303
ทป4 สม 0007/  542 9-ก.ค.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4304 ทป4 สม 0007/  540 9-ก.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4305
ทป4 สม 0007/  539 9-ก.ค.-55

การด าเนินการตามมติ กสม. (ด้านคุ้มครองฯ) กรณี
ค าร้องที่ 331/2552

x -

4306
ทป4 สม 0007/  538 9-ก.ค.-55

ขอส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการสัมมนาเชงิ
ปฏิบัติการฯ

x -

ส านัก/หน่วย:.......
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4307 ทป4 สม 0007/  537 6-ก.ค.-55
ขอความร่วมมอืในการจดัท าเอกสารและวดีิทัศน์การ
เสวนาเร่ือง “โทษประหารชวีติ...สังคมไทยคิด
อยา่งไร?”

x -

4308
ทป4 สม 0007/  536 6-ก.ค.-55 ขา้ราชการมารายงานตัว x -

4309
ทป4 สม 0007/  531 4-ก.ค.-55

ขอส่งเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้วาระการประชมุ (กสม. ด้าน
การคุ้มครองฯ)

x -

4310 ทป4 สม 0007/  535 5-ก.ค.-55 ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม x -

4311
ทป4 สม 0007/  534 5-ก.ค.-55 ขอตัดโอนบัญชคีรุภัณฑ์ x -

4312
ทป4 สม 0007/  533 5-ก.ค.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4313 ทป4 สม 0007/  532 5-ก.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4314 ทป4 สม 0007/ 529 4-ก.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -
4315

ทป4 สม 0007/  528 4-ก.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื x -

4316 ทป4 สม 0007/  527 4-ก.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4317
ทป4 สม 0007/  526 4-ก.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4318
ทป4 สม 0007/  525 4-ก.ค.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4319 ทป4
สม 0007/  

พิเศษ
3-ก.ค.-55 มอบหมายให้ขา้ราชการปฏิบัติหน้าที่ x -

4320
ทป4 สม 0007/  524 3-ก.ค.-55 การอนุมติัเดินทางไปราชการจงัหวดัเพชรบุรี x -

4321
ทป4 สม 0007/  523 3-ก.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4322
ทป4 สม 0007/  522 3-ก.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4323 ทป4 สม 0007/  521 3-ก.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x -

4324
ทป4 สม 0007/  520 3-ก.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4325
ทป4 สม 0007/  519 3-ก.ค.-55 ขอส่งขา้ราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ x -

4326 ทป4 สม 0007/  518 2-ก.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4327

ทป4 สม 0007/  517 2-ก.ค.-55
การขอพระราชทานเคร่ืองอสิริยาภรณ์ให้แก่
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติประจ าปี 2555

x -

4328
ทป4 สม 0007/  516 29-ม.ิย.-55 ขอส่งขอ้เท็จจริงเพิ่มเติม x -
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4329 ทป4 สม 0007/  514 29-ม.ิย.-55 ขอขอ้มลูการด าเนินงานด้านสิทธมินุษยชน x -

4330
ทป4 สม 0007/  513 29-ม.ิย.-55 ต่ออายสุมาชกิวารสารด้านกฎหมาย x -

4331

ทป4 สม 0007/  512 29-ม.ิย.-55
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ให้แก่
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ ประจ าปี 2555

x -

4332 ทป4 สม 0007/  511 28-ม.ิย.-55
เสนอวาระการประชมุ กสม. (ด้านการบริหาร) คร้ังที่
 17/2555 ในวนัพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555

x -

4333
ทป4 สม 0007/  508 26-ม.ิย.-55

เสนอวาระการประชมุ กสม. (ด้านการบริหาร) คร้ังที่
 15/2555 ในวนัพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555

x -

4334
ทป4 สม 0007/  507 26-ม.ิย.-55

การติดตามขา่วกรณีวางระเบิดเรือนจ ากลาง จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี

x -

4335 ทป4 สม 0007/  506 26-ม.ิย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4336
ทป4 สม 0007/  505 26-ม.ิย.-55 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุส านักฯ x -

4337
ทป4 สม 0007/  504 26-ม.ิย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4338 ทป4 สม 0007/  503 26-ม.ิย.-55 ขอเชญิประชมุส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4339
ทป4 สม 0007/  502 26-ม.ิย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4340
ทป4 สม 0007/  501 26-ม.ิย.-55 การด าเนินการตามค าร้องที่ 376/2554 x -

4341
ทป4 สม 0007/  500 25-ม.ิย.-55

เร่ืองร้องเรียนที่ส่งผ่านระบบสารสนเทศ ส านัก
วนิิจฉยัและคดี

x -

4342 ทป4 สม 0007/  499 25-ม.ิย.-55 ขออนุญาตเขา้ร่วมงานสัมมนา x -

4343

ทป4 สม 0007/  498 25-ม.ิย.-55
ขออนุญาตเขา้ร่วมประชมุเวทีนโยบายสาธารณะ เร่ือง
 “การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของไทยเพื่อ
เสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน”

x -

4344
ทป4 สม 0007/  497 25-ม.ิย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื x -

4345 ทป4 สม 0007/  494 22-ม.ิย.-55 ขอบรรจะุวาระ กสม. (ด้านการคุ้มครองฯ) x -

4346
ทป4 สม 0007/  493 26-ม.ิย.-55 ขอขอ้มลู x -

4347
ทป4 สม 0007/  492 26-ม.ิย.-55

ขอความร่วมมอืน าเสนอการด าเนินงานตาม หลักการ
ปารีส

x -

4348 ทป4 สม 0007/  491 21-ม.ิย.-55
การขอพระราชทานเคร่ืองอสิริยาภรณ์ให้แก่
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

x -

4349
ทป4 สม 0007/  490 20-ม.ิย.-55 การอทุธรณ์โต้แยง้การเบิกจา่ยค่าตอบแทนพิเศษ x -

ส านัก/หน่วย:.......
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4350
ทป4 สม 0007/  489 20-ม.ิย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4351 ทป4 สม 0007/  488 20-ม.ิย.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4352
ทป4 สม 0007/  487 20-ม.ิย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4353
ทป4 สม 0007/  486 20-ม.ิย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4354
ทป4 สม 0007/  485 19-ม.ิย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4355 ทป4 สม 0007/  484 19-ม.ิย.-55
ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4356
ทป4 สม 0007/  483 19-ม.ิย.-55 แจง้การรายงานตัวของพนักงานราชการ x -

4357
ทป4 สม 0007/  482 19-ม.ิย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4358 ทป4 สม 0007/  481 18-ม.ิย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4359
ทป4 สม 0007/  480 18-ม.ิย.-55

เสนอวาระการประชมุ กสม. (ด้านการบริหาร) คร้ังทึ่
 16/2555

x -

4360
ทป4 สม 0007/  479 18-ม.ิย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4361 ทป4 สม 0007/  478 15-ม.ิย.-55
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการทั่วไปใน
สังกดั

x -

4362
ทป4 สม 0007/  477 15-ม.ิย.-55

ขอส่งแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายเดือน

x -

4363
ทป4 สม 0007/  476 14-ม.ิย.-55

ขออนุมติัเดินทางไปราชการจงัหวดัขอนแกน่โดย
เคร่ืองบินโดยสาร

x -

4364 ทป4 สม 0007/  475 13-ม.ิย.-55 ขอส่งค าร้องที่ 162/2555 x -

4365
ทป4 สม 0007/  474 13-ม.ิย.-55 แจง้รายชื่อเพื่อจดัท า Username และ Password x -

4366
ทป4 สม 0007/  473 13-ม.ิย.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4367 ทป4 สม 0007/  472 13-ม.ิย.-55 ขออนุญาตเขา้ร่วมประชมุเวทีนโยบายสาธารณะ x -

4368
ทป4 สม 0007/  471 13-ม.ิย.-55 รายงานผลการปฏิบัติ x -

4369
ทป4 สม 0007/  470 13-ม.ิย.-55

ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจา่ยเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

x -

4370 ทป4 สม 0007/  469 13-ม.ิย.-55 แจง้รายชื่อผู้ใชร้ะบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ x -

4371
ทป4 สม 0007/  468 13-ม.ิย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4372
ทป4 สม 0007/  467 13-ม.ิย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 178 จาก 321
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4373
ทป4 สม 0007/  466 13-ม.ิย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4374 ทป4 สม 0007/  465 13-ม.ิย.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4375
ทป4 สม 0007/  464 13-ม.ิย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4376
ทป4 สม 0007/  463 12-ม.ิย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4377 ทป4 สม 0007/  462 12-ม.ิย.-55
ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4378

ทป4 สม 0007/  461 11-ม.ิย.-55

ขออนุมติัให้เจา้หน้าที่เขา้ร่วมการประชมุเชงิ
ปฏิบัติการเพื่อศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้
ความเห็นทางวชิาการด้านกฎหมาย ส านักวนิิจฉยั
และคดีเพิ่มเติม

x -

4379
ทป4 สม 0007/  460 11-ม.ิย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4380 ทป4 สม 0007/  459 11-ม.ิย.-55
ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4381

ทป4 สม 0007/  457 8-ม.ิย.-55

ร้องทุกขต์ามกฎ ก.ร. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2541) วา่
ด้วยการร้องทุกขแ์ละการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์
ขอให้แกก้ารปฏิบัติไมถ่กูต้อง หรือการไมป่ฏิบัติตาม
กฎหมาย

x -

4382

ทป4 สม 0007/  455 8-ม.ิย.-55

ขอเชญิร่วมการสัมมนาวา่ด้วยสิทธมินุษยชนและหลัก
นิติธรรมในสังคมที่มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม 
(Seminar on Human Rights and the Rule of 
Law in a Cross-Cultural Setting)

x -

4383 ทป4 สม 0007/  454 7-ม.ิย.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4384
ทป4 สม 0007/  453 .. ม.ิย.55 ขอให้ด าเนินการจา้ง x -

4385
ทป4 สม 0007/  452 8-ม.ิย.-55 ขอทราบขอ้มลูเพิ่มเติม x -

4386 ทป4 สม 0007/  451 8-ม.ิย.-55
ขอส่งผลการแกไ้ขปัญหาจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

x -

4387
ทป4 สม 0007/  450 8-ม.ิย.-55 ขอขอ้มลูเกี่ยวกบัเร่ืองร้องเรียน x -

4388
ทป4 สม 0007/  449 8-ม.ิย.-55 ขอให้ด าเนินการจา้ง x -

4389 ทป4 สม 0007/  448 7-ม.ิย.-55 ขอทราบผลการด าเนินการ x -

4390
ทป4 สม 0007/  447 7-ม.ิย.-55 เคร่ืองพันธนาการ (โซ่ตรวน) x -

4391
ทป4 สม 0007/  446 7-ม.ิย.-55 การเกบ็ขอ้มลูเพื่อการศึกษาวจิยั x -

4392
ทป4 สม 0007/  445 7-ม.ิย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 179 จาก 321
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4393 ทป4 สม 0007/  444 6-ม.ิย.-55 ขออนุญาตเขา้ร่วมสัมมนา x -

4394
ทป4 สม 0007/  439 6-ม.ิย.-55 ขอความร่วมมอืน าเสนอขอ้มลูเร่ือง หลักการปารีส x -

4395
ทป4 สม 0007/  438 6-ม.ิย.-55

การสัมมนาเร่ืองบทบาทกฎหมายกบัปัญหาท้าทาย
ทางสังคม เศรษฐกจิ และการเมอืง

x -

4396 ทป4 สม 0007/  437 6-ม.ิย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4397
ทป4 สม 0007/  436 6-ม.ิย.-55

สรุปผลการประชมุ ICC General Meeting คร้ังที่ 25
 และการหารือของสมาชกิ SEANF

x -

4398
ทป4 สม 0007/  439 6-ม.ิย.-55 ขอความร่วมมอืน าเสนอขอ้มลูเร่ือง หลักการปารีส x -

4399 ทป4 สม 0007/  438 6-ม.ิย.-55
การสัมมนาเร่ืองบทบาทกฎหมายกบัปัญหาท้าทาย
สังคม เศรษฐกจิ และการเมอืง

x -

4400
ทป4 สม 0007/  437 6-ม.ิย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4401
ทป4 สม 0007/  434 6-ม.ิย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4402 ทป4 สม 0007/  434 6-ม.ิย.-55
ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4403
ทป4 สม 0007/  433 6-ม.ิย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4404

ทป4 สม 0007/  422 6-ม.ิย.-55
การจา้งที่ปรึกษาโครงการศึกษาค าพิพากษาเกี่ยวกบั
สิทธขิั้นพื้นฐานและสิทธมินุษยชนในศาลสูงสุดของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

x -

4405 ทป4 สม 0007/  421 5-ม.ิย.-55
ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อศึกษา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการให้ความเห็นทางวชิาการ
ด้านกฎหมาย ส านักวนิิจฉยัและคดี

x -

4406
ทป4 สม 0007/  415 1-ม.ิย.-55

เสนอวาระการประชมุ กสม. (ด้านการคุ้มครองเละ
คดี) คร้ังที่ 11/2555

x -

4407
ทป4 สม 0007/  420 5-ม.ิย.-55

ขออนุมติัเดินทางไปราชการและจดัประชมุนอก
สถานที่

x -

4408 ทป4 สม 0007/  419 5-ม.ิย.-55 ประเด็นเร่ือง โทษประหาชวีติ x -

4409
ทป4 สม 0007/  418 5-ม.ิย.-55 ขอส่งซ่อมเคร่ืองโทรสาร x -

4410
ทป4 สม 0007/  414 1-ม.ิย.-55

ขอเสนอวาระเขา้ที่ประชมุ กสม. (ด้านการบริหาร) 
คร้ังที่ 15/2555

x -

4411
ทป4 สม 0007/  412 31-พ.ค.-55 การขออนุมติัเดินทางไปราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ x -

4412 ทป4 สม 0007/  411 31-พ.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4413
ทป4 สม 0007/  410 31-พ.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x -

4414
ทป4 สม 0007/  409 30-พ.ค.-55 แบบส ารวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 180 จาก 321
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4415 ทป4 สม 0007/  408 30-พ.ค.-55 การขออนุมติัเดินทางไปราชการจงัหวดัขอนแกน่ x -

4416
ทป4 สม 0007/  407 30-พ.ค.-55

เสนอวาระการประชมุ กสม. (ด้านการบริหาร) คร้ังที่
 15/2555

x -

4417

ทป4 สม 0007/  406 30-พ.ค.-55

การพิจารณามาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. คณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542กรณี ศาลมคี าส่ังไต่
สวนการตายของผู้ต้องหาที่ตายระหวา่งการควบคุม
ของเจา้พนักงานต ารวจ

x -

4418 ทป4 สม 0007/  405 29-พ.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4419

ทป4 สม 0007/  404 29-พ.ค.-55
ขออนุมติัโครงการประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อศึกษา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการให้ความเห็นทางวชิาการ
ด้านกฎหมาย ส านักวนิิจฉยัและคดี

x -

4420
ทป4 สม 0007/  403 29-พ.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4421 ทป4 สม 0007/  402 29-พ.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4422
ทป4 สม 0007/  401 29-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4423
ทป4 สม 0007/  400 29-พ.ค.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4424 ทป4 สม 0007/  399 29-พ.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4425
ทป4 สม 0007/  398 29-พ.ค.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4426
ทป4 สม 0007/  397 29-พ.ค.-55 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง x -

4427 ทป4 สม 0007/  396 28-พ.ค.-55
เสนอวาระการประชมุ กสม. (ด้านการบริหาร) คร้ังที่
 15/2555 วนัพุธที่ 6 มถินุายน 2555

x -

4428
ทป4 สม 0007/  395 28-พ.ค.-55 ขอขอ้มลูประกอบการพิจารณา x -

4429
ทป4 สม 0007/  394 28-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4430
ทป4 สม 0007/  393 28-พ.ค.-55

การบรรจแุละแต่งต้ังผู้สอบผ่านการแขง่ขนัเขา้รับ
ราชการ

x -

4431 ทป4 สม 0007/  392 28-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4432
ทป4 สม 0007/  391 25-พ.ค.-55 การขออนุมติัเดินทางไปราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ x -

4433
ทป4 สม 0007/  390 25-พ.ค.-55

แนวทางการปฏิบัติงานของฝุายเลขานุการ อ.ก.ส. 
ระบบงานฯ

x -

4434 ทป4 สม 0007/  389 25-พ.ค.-55
ส่งรายชื่อผู้ประสงค์เขา้อบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 34

x -

4435
ทป4 สม 0007/  388 25-พ.ค.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 181 จาก 321
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4436
ทป4 สม 0007/  387 25-พ.ค.-55

การศึกษาและวเิคราะห์พระราบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542

x -

4437 ทป4
สม 0003 

(อศป.)/  53
16-พ.ค.-55

การแปลเอกสาร Working with the united 
Nations Human Rights Programme A 
handbook for Civil Society

x -

4438
ทป4 สม 0007/  385 24-พ.ค.-55 ขอให้ชี้แจงขอ้เท็จจริง x -

4439
ทป4 สม 0007/  384 24-พ.ค.-55 ขอส่งขอ้เท็จจริงเพิ่มเติม x -

4440 ทป4 สม 0007/  383 24-พ.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื x -

4441
ทป4 สม 0007/  382 24-พ.ค.-55 ขออนุญาตเขา้ร่วมสัมมนา x -

4442
ทป4 สม 0007/  381 24-พ.ค.-55 แจง้รายชื่อผู้ประสงค์เขา้รรับการอบรม x -

4443 ทป4 สม 0007/  380 24-พ.ค.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4444
ทป4 สม 0007/  379 24-พ.ค.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4445
ทป4 สม 0007/  378 23-พ.ค.-55

การหารือกบัผู้แทน Amnesty International 
ประเทศไทย เร่ืองกฎหมายโทษประหารชวีติ

x -

4446 ทป4 สม 0007/  377 22-พ.ค.-55
ผลการประเมนิการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555

x -

4447

ทป4 สม 0007/  376 22-พ.ค.-55
บันทึกความเห็นทางกฎหมาย เร่ือง สถานะและผล
ทางกฎหมายของมติคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

x -

4448
ทป4 สม 0007/  375 22-พ.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4449
ทป4 สม 0007/  374 22-พ.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4450 ทป4 สม 0007/  373 22-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4451
ทป4 สม 0007/  372 22-พ.ค.-55 ขอส่งบันทึกความเห็นทางกฎหมายเบื้องต้น x -

4452
ทป4 สม 0007/  371 .. พ.ค.55

ขอส่งเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้วาระการประชมุ (กสม.ด้าน
การคุ้มครอง) เพิ่มเติม

x -

4453 ทป4 สม 0007/  370 21-พ.ค.-55 ขอขอ้มลูประกอบการพิจารณา x -

4454
ทป4 สม 0007/  369 21-พ.ค.-55 วนิิจฉยัค าร้องขอให้ฟูองคดีต่อศาลปกครอง x -

4455
ทป4 สม 0007/  368 21-พ.ค.-55 ขอ้มลูภาพรวมผลการด าเนินการ x -

4456 ทป4 สม 0007/  367 21-พ.ค.-55 ขอยกเลิกสัญญายมืเงิน x -

4457
ทป4 สม 0007/  366 21-พ.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 182 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

4458
ทป4 สม 0007/  365 21-พ.ค.-55 ขอเล่ือนการมาให้ขอ้มลู x -

4459 ทป4 สม 0007/  364 21-พ.ค.-55
ขอส่งเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้วาระการประชมุ (กสม.ด้าน
การคุ้มครอง) เพิ่มเติม

x -

4460
ทป4 สม 0007/  363 21-พ.ค.-55

ขอส่งเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้วาระการประชมุ (กสม.ด้าน
การคุ้มครองฯ)

x -

4461
ทป4 สม 0007/  362 .. พ.ค.55 ส่งแบบสอบถาม x -

4462 ทป4 สม 0007/  361 18-พ.ค.-55 ขอส่งขอ้เท็จจริงเพิ่มเติม x -

4463
ทป4 สม 0007/  360 18-พ.ค.-55 แจง้รายชื่อตรวจสุขภาพประจ าปี 2555 x -

4464
ทป4 สม 0007/  359 18-พ.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4465 ทป4 สม 0007/  358 18-พ.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4466
ทป4 สม 0007/  357 .. พ.ค.55 ขอยกเลิกสัญญายมืเงิน x -

4467

ทป4 สม 0007/  356 18-พ.ค.-55
การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาฯ โดยวธิกีารคัดเลือก 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ตามขอ้ 88

x -

4468 ทป4 สม 0007/  355 17-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4469
ทป4 สม 0007/  354 17-พ.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4470
ทป4 สม 0007/  355 17-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4471 ทป4 สม 0007/  353 17-พ.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุส านักฯ x -

4472
ทป4 สม 0007/  352 17-พ.ค.-55 ขอส่งเร่ืองร้องเรียน x -

4473
ทป4 สม 0007/  351 15-พ.ค.-05 ขอเชญิประชมุ x -

4474 ทป4 สม 0007/  350 15-พ.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4475
ทป4 สม 0007/  349 15-พ.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4476
ทป4 สม 0007/  348 15-พ.ค.-55

ขอคัดลอกเทป (ซีดี) บันทึกเสียงการประชมุ
คณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม.

x -

4477 ทป4 สม 0007/  347 15-พ.ค.-55
การแต่งต้ังผู้ชว่ยฝุายเลขานุการในคณะอนุกรรมการ
ยทุธศาสตร์ด้านสิทธใินกระบวนการยติุธรรม

x -

4478
ทป4 สม 0007/  346 15-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4479
ทป4 สม 0007/  345 15-พ.ค.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 183 จาก 321
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4480 ทป4 สม 0007/  344 15-พ.ค.-55 สัญญาการยมื x -

4481
ทป4 สม 0007/  343 .. พ.ค.55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4482
ทป4 สม 0007/  342 15-พ.ค.-55

ขอส่งแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายเดือน

x -

4483 ทป4 สม 0007/  341 15-พ.ค.-55 ขอขอ้มลูตามค าร้องที่ 184/2550 x -

4484
ทป4 สม 0007/  340 15-พ.ค.-55 ขอขอ้มลูผลการศึกษา x -

4485
ทป4 สม 0007/  339 15-พ.ค.-55 ขอเชญิมาให้ขอ้มลู x -

4486 ทป4 สม 0007/  338 15-พ.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4487
ทป4 สม 0007/  337 15-พ.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4488
ทป4 สม 0007/  336 14-พ.ค.-55

รายงาน ก.ส. เร่ืองการรับโอนขา้ราชการในส่วนของ
ส านักวนิิจฉยัและคดี

x -

4489 ทป4 สม 0007/  335 .. พ.ค.55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4490
ทป4 สม 0007/  334 14-พ.ค.-55

ขอขยายระยะเวลาอทุธรณ์โต้แยง้การเบิกจา่ย
ค่าตอบแทนพิเศษ

x -

4491
ทป4 สม 0007/  333 14-พ.ค.-55 ใบเบิกสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4492 ทป4 สม 0007/  332 11-พ.ค.-55
ก าหนดการระเบียบวาระการประชมุ
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการณ์ยทุธศาสตร์ด้านสิทธิ
ในกระบวนการยติุธรรม

x -

4493
ทป4 สม 0007/  331 14-พ.ค.-55 ขออนุมติัเบิกค่าอาหารล่วงเวลา x -

4494
ทป4 สม 0007/  330 11-พ.ค.-55 ขอให้ชี้แจงขอ้เท็จจริง x -

4495 ทป4 สม 0007/  329 11-พ.ค.-55
ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4496
ทป4 สม 0007/  328 11-พ.ค.-55 ขอส่งสรุปการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ x -

4497
ทป4 สม 0007/  327 11-พ.ค.-55 ขอขอ้มลูเกี่ยวกบัเร่ืองร้องเรียน x -

4498 ทป4 สม 0007/  326 11 พ.ต.55
ขอให้ตรวจสอบการละเมดิสิทธมินุษยชนตามค าร้องที่
 723/2553

x -

4499
ทป4 สม 0007/  325 11-พ.ค.-55 ขอส่งซ่อมคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ x -

4500
ทป4 สม 0007/  324 11-พ.ค.-55

ขอทราบผลการด าเนินการกรณีขอทราบขอ้มลูเร่ือง
ร้องเรียนต่อ กสม.

x -

4501 ทป4 สม 0007/  323 11-พ.ค.-55 ขอเชญิมาให้ขอ้มลู x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 184 จาก 321
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4502
ทป4 สม 0007/  322 11-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4503
ทป4 สม 0007/  321 11-พ.ค.-55 สัญญาการยมื x -

4504 ทป4 สม 0007/  320 10-พ.ค.-55
การส่งค าร้องที่ได้รับจากระบบขอ้มลูสารสนเทศ
ส านักวนิิจฉยัและคดี

x -

4505
ทป4 สม 0007/  319 10-พ.ค.-55 การขอขอ้มลูขา่วสารของราชการ x -

4506
ทป4 สม 0007/  317 8-พ.ค.-55 รายงานผลการพิจารณาที่ 57/2553 x -

4507 ทป4 สม 0007/  316 8-พ.ค.-55
ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4508
ทป4 สม 0007/  315 8-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4509
ทป4 สม 0007/  312 8-พ.ค.-55 ขอส่งคืนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ x -

4510 ทป4 สม 0007/  311 8-พ.ค.-55 ขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณราจกัร x -

4511
ทป4 สม 0007/  310 4-พ.ค.-55

ขอ้มลูเพื่อประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานไตร
มาส 2 ของปีงบประมาณ 2555

x -

4512
ทป4 สม 0007/  309 4-พ.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4513 ทป4 สม 0007/  308 4-พ.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4514
ทป4 สม 0007/  307 4-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4515
ทป4 สม 0007/  306 3-พ.ค.-55

การอบรมหลักสูตร การบริหารงานยติุธรรม
ระดับกลาง รุ่นที่ 4

x -

4516 ทป4 สม 0007/  305 3-พ.ค.-55
รายงานผลการพิจารณาค าร้องเรียนรายนายประหยดั
 ภู่ทอง

x -

4517
ทป4

สม 0007/  ว 
304

2-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4518
ทป4 สม 0007/  302 1-พ.ค.-55 ค าร้องที่ 145/2555 x -

4519 ทป4 สม 0007/  301 1-พ.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4520
ทป4 สม 0007/  300 1-พ.ค.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4521
ทป4 สม 0007/  299 1-พ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4522 ทป4 สม 0007/  298 1-พ.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4523
ทป4 สม 0007/  297 1-พ.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x -

4524
ทป4 สม 0007/  296 1-พ.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 185 จาก 321
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4525 ทป4 สม 0007/  295 1-พ.ค.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุ x -

4526
ทป4 สม 0007/  294 1-พ.ค.-55 ขอส่งแบบตรวจเยี่ยมเชงิกลัยาณมติร x -

4527
ทป4 สม 0007/  293 1-พ.ค.-55 ขอทราบขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา x -

4528 ทป4 สม 0007/  292 30-เม.ย.-55
ขอคัดลอกเทป (ซีดี) บันทึกเสียงการประชมุ
คณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม. คร้ังที่ 8/2555

x -

4529
ทป4 สม 0007/  291 27-เม.ย.-55 ขอแจง้ขอ้มลูการกลับเขา้รับราชการใหม่ x -

4530
ทป4 สม 0007/  290 27-เม.ย.-55

ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกดัเป็นคณะท างาน
เยาวชนอาเซียน

x -

4531 ทป4 สม 0007/  289 27-เม.ย.-55
สรุปผลการประชมุ ICC General Meeting คร้ังที่ 25
 และการหารือของสมาชกิ SEANF

x -

4532
ทป4 สม 0007/  288 27-เม.ย.-55 ขอทราบผลการด าเนินการเร่ืองหลักการปารีส x -

4533
ทป5

สม 0007/  ว 
287

27-เม.ย.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุ x -

4534
ทป5

สม 0007/  ว 
287

27-เม.ย.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุ x -

4535 ทป5
สม 0007/  ว 

287
27-เม.ย.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุ x -

4536
ทป5

สม 0007/  ว 
287

27-เม.ย.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุ x -

4537
ทป5

สม 0007/  ว 
287

27-เม.ย.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุ x -

4538
ทป4 สม 0007/  286 27-เม.ย.-55 ขอให้ส่งเอกสารขอ้มลูตามที่บันทึกสม 0001/  ว110 x -

4539 ทป4 สม 0007/  285 27-เม.ย.-55 การสัมมนาเร่ืองบทบาทกฎหมายกบัปัญหาท้าทาย
สังคม เศรษฐกจิ และการเมอืง

x -

4540
ทป4 สม 0007/  284 26-เม.ย.-55 ขอเอกสารและผลการด าเนินการ x -

4541 ทป4 สม 0007/  283 26-เม.ย.-55
สัมมนาทางวชิาการ เร่ือง “บทบาทขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญกบัการพัฒนาประเทศ”

x -

4542
ทป4 สม 0007/  282 26-เม.ย.-55 ขอทราบผลด าเนินการ x -

4543
ทป4 สม 0007/  281 26-เม.ย.-55 ขอทราบผลการด าเนินการ x -

4544 ทป4 สม 0007/  277 25-เม.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4545
ทป4 สม 0007/  276 25-เม.ย.-55 ขอเชญิมาให้ขอ้มลู x -

4546
ทป4 สม 0007/  275 25-เม.ย.-55 การเกบ็ขอ้มลูเพื่อการศึกษาวจิยั x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 186 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

4547 ทป4 สม 0007/  274 25-เม.ย.-55 การเกบ็ขอ้มลูเพื่อการศึกษาวจิยั x -

4548
ทป4 สม 0007/  273 25-เม.ย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4549
ทป4 สม 0007/  272 25-เม.ย.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4550 ทป4 สม 0007/  271 25-เม.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4551
ทป4 สม 0007/  270 24-เม.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4552
สม 0007/  269 24-เม.ย.-55 ขออนุมติัค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุ (เพิ่มเติม) x -

4553 ทป4 สม 0007/  268 23-เม.ย.-55
ความเห็นกรณีการขอให้ฟูองคดีต่อศาลยติุธรรมแทน
ผู้เสียหาย

x -

4554
ทป4 สม 0007/  267 23-เม.ย.-55

ส่งผลการพิจารณาพร้อมแบบประเมนิของขา้ราชการ
ภายในสังกดัส านักวนิิจฉยัและคดี

x -

4555
ทป4 สม 0007/  265 19-เม.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4556 ทป4 สม 0007/  264 19-เม.ย.-55 ขอให้ด าเนินการจา้ง x -

4557
ทป4 สม 0007/  263 19-เม.ย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4558
ทป4 สม 0007/  262 19-เม.ย.-55 ขอเชญิประชมุส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4559 ทป4 สม 0007/ 261 19-เม.ย.-55 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุส านักฯ x -

4560
ทป4 สม 0007/  260 19-เม.ย.-55 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจา่ย x -

4561
ทป4 สม 0007/  259 19-เม.ย.-55 ขอยกเลิกสัญญาการยมืเงินของนางสาวพรนภา มชีนะ x -

4562 ทป4 สม 0007/  258 19-เม.ย.-55
แจง้รายชื่อผู้ประสงค์เขา้ร่วมโครงการ “สุขภาพดี...
ชวีสีดในเพื่อประสิทธภิาพในราชการ” รุ่นที่ 4

x -

4563
ทป4 สม 0007/  257 17-เม.ย.-55 ขอหนังสือรับรอง x -

4564
ทป4 สม 0007/  256 17-เม.ย.-55 ขอน าส่งเงินเบิกเกนิส่งคืน x -

4565 ทป4 สม 0007/  255 17-เม.ย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4566
ทป4 สม 0007/  254 17-เม.ย.-55 ขอยมืเงินค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4567
ทป4 สม 0007/  253 17-เม.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4568 ทป4 สม 0007/  251 12-เม.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4569
ทป4 สม 0007/  249 11-เม.ย.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 187 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

4570
ทป4 สม 0007/  248 10-เม.ย.-55 ขอส่งเร่ืองร้องเรียน x -

4571 ทป4 สม 0007/  247 10-เม.ย.-55 ขอให้มาชี้แจงขอ้เท็จจริง x -

4572
ทป5

สม 0007/  ว 
246

5-เม.ย.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุ เพื่อชี้แจงรายละเอยีด x -

4573
ทป4 สม 0007/  245 5-เม.ย.-55 ขอทราบผลการด าเนินการ x -

4574 ทป4 สม 0007/  244 5-เม.ย.-55 ขอทราบขอ้มลูเร่ืองร้องเรียนต่อ กสม. x -

4575

ทป4 สม 0007/  243 5-เม.ย.-55

การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาฯ โดยวธิกีารคัดเลือก 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ตามขอ้ 86 และขอ้ 
88

x -

4576
ทป4 สม 0007/  242 4-เม.ย.-55

ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4577 ทป4 สม 0007/  241 4-เม.ย.-55 ขอส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ x -

4578
ทป4 สม 0007/  239 3-เม.ย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4579
ทป4 สม 0007/  238 3-เม.ย.-55 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x -

4580 ทป4 สม 0007/  237 3-เม.ย.-55
ขอส่งแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายเดือน

x -

4581
ทป4 สม 0007/  236 3-เม.ย.-55 ขออนุมติัใชร้ถยนต์ส่วนกลางและค่าใชจ้า่ย x -

4582
ทป4 สม 0007/  235 3-เม.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4583 ทป4 สม 0007/  234 3-เม.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4584
ทป4 สม 0007/  233 2-เม.ย.-55 ขอขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ x -

4585
ทป4 สม 0007/  232 2-เม.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4586 ทป4 สม 0007/  231 2-เม.ย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4587
ทป4 สม 0007/  230 2-เม.ย.-55 ขอยมืเงินค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4588
ทป4 สม 0007/  229 2-เม.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4589 ทป4 สม 0007/  228 29-ม.ีค.-55 ขอความร่วมมอืจดัท าค าอธบิายและขอ้มลูประกอบ x -

4590
ทป4 สม 0007/  227 29-ม.ีค.-55 ขอความร่วมมอืจดัท าค าอธบิายและขอ้มลูประกอบ x -

4591
ทป4 สม 0007/  226 29-ม.ีค.-55 ขอความร่วมมอื x -
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4592 ทป4 สม 0007/  225 29-ม.ีค.-55 ขอทราบผลการด าเนินการ x -

4593
ทป4 สม 0007/  224 29-ม.ีค.-55

แจง้รายชื่อผู้ประสงค์อบรมภาษาองักฤษส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานสิทธมินุษยชน

x -

4594
ทป4 สม 0007/  223 29-ม.ีค.-55

ความเห็นต่อกรณีธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) ติดต้ังกล้องวงจรปิด

x -

4595 ทป4 สม 0007/  222 29-ม.ีค.-55
ขอส่งค าร้องที่ได้รับจากระบบสารสนเทศส านัก
วนิิจฉยัแลคดี

x -

4596
ทป4 สม 0007/  221 28-ม.ีค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4597
ทป4 สม 0007/  220 28-ม.ีค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x -

4598 ทป4 สม 0007/  219 27-ม.ีค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4599
ทป4 สม 0007/  218 27-ม.ีค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4600
ทป4 สม 0007/  217 27-ม.ีค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4601 ทป4 สม 0007/  217 26-ม.ีค.-55 ขอส่งซ่อมโทรศัพท์เคล่ือนที่ยี่ห้อ Samsung x -

4602
ทป4 สม 0007/  216 26-ม.ีค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื x -

4603
ทป4 สม 0007/  215 26-ม.ีค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4604 ทป4 สม 0007/  214 26-ม.ีค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4605
ทป4 สม 0007/  213 26-ม.ีค.-55

ขอส่งเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้วาระการประชมุ กสม. ด้าน
คดีและคุ้มครองฯ

x -

4606

ทป4 สม 0007/  212 21-ม.ีค.-55
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาฯ โดย
วธิกีารคัดเลือก ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 86

x -

4607 ทป4 สม 0007/  211 21-ม.ีค.-55
การอทุธรณ์ค าส่ังการจา่ยเงินตอบแทนพิเศษ
ขา้ราชการ

x -

4608
ทป4 สม 0007/  210 21-ม.ีค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4609
ทป4 สม 0007/  209 21-ม.ีค.-55

ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุ กสม. (ด้านการ
บริหาร)

x -

4610 ทป4 สม 0007/  208 21-ม.ีค.-55 ขอความร่วมมอื x -

4611
ทป4 สม 0007/  207 20-ม.ีค.-55

รายางนผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2555 ของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

4612
ทป4 สม 0007/  206 20-ม.ีค.-55

ส่งขอ้มลูรายการกอ่หนี้ผูกพันที่คาดวา่จะเบิกจา่ยไม่
ทันภายในวนัที่ 20 มนีาคม 2555

x -

4613 ทป4 สม 0007/  205 20-ม.ีค.-55 ขอความร่วมมอืจดัพิมพ์เอกสาร x -
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4614
ทป4 สม 0007/  204 20-ม.ีค.-55

ภารกจิสืบเนื่องของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการ
ยทุธศาสตร์ด้านสิทธใินกระบวนการยติุธรรม

x -

4615
ทป4 สม 0007/  203 20-ม.ีค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4616 ทป4 สม 0007/  202 20-ม.ีค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4617
ทป4 สม 0007/  201 20-ม.ีค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4618
ทป4 สม 0007/  200 19-ม.ีค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4619 ทป4 สม 0007/  199 19-ม.ีค.-55 ขอยมืเงินค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4620
ทป4 สม 0007/  198 19-ม.ีค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4621
ทป4 สม 0007/  197 19-ม.ีค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4622 ทป4 สม 0007/  196 19-ม.ีค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4623
ทป4 สม 0007/  195 16-ม.ีค.-55

ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุ กสม. (ด้านการ
บริหาร) คร้ังที่ 9/2555 ในวนัที่ 21 มนีาคม 2555

x -

4624
ทป4 สม 0007/  194 15-ม.ีค.-55

ขอจดัจา้งค้นควา้และส าเนาวทิยานิพนธด้์าน
กฎหมายพร้อมเขา้เล่ม

x -

4625 ทป4 สม 0007/ 193 15-ม.ีค.-55 ขอเชญิประชมุส านักวนิิจฉยัและคดี x -
4626

ทป4 สม 0007/  192 15-ม.ีค.-55 การวเิคราะห์สรุปผลการสัมมนาเร่ืองคุกไทย x -

4627
ทป4 สม 0007/  191 15-ม.ีค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุส านักฯ x -

4628 ทป4 สม 0007/  190 15-ม.ีค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4629

ทป4 สม 0007/  189 15-ม.ีค.-55

การเบิกจา่ยเงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ วา่ด้วยเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

x -

4630
ทป4 สม 0007/  188 15-ม.ีค.-55 ขอเชญิมาให้ขอ้เท็จจริง x -

4631 ทป4 สม 0007/  187 15-ม.ีค.-55 ขอเชญิมาให้ขอ้เท็จจริง x -

4632
ทป4 สม 0007/  186 15-ม.ีค.-55 ขอจดัซ้ือหนังสือวชิาการด้านระเบียบการปฏิบัติงาน x -

4633
ทป4 สม 0007/  185 14-ม.ีค.-55

ขอส่งรายชื่อผู้ประสงค์เขา้ร่วมการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ

x -

4634 ทป4 สม 0007/  184 14-ม.ีค.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4635
ทป4 สม 0007/  183 14-ม.ีค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -
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4636
ทป4 สม 0007/  182 13-ม.ีค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4637 ทป4 สม 0007/  181 13-ม.ีค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4638
ทป4 สม 0007/  180 13-ม.ีค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4639
ทป4 สม 0007/  179 13-ม.ีค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4640 ทป4 สม 0007/  178 12-ม.ีค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4641
ทป4 สม 0007/  177 12-ม.ีค.-55 ขอยมืเงินค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4642 ทป4 สม 0007/  176 12-ม.ีค.-55 แจง้ผลการพิจารณา x -

4643
ทป4 สม 0007/  175 12-ม.ีค.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4644
ทป4 สม 0007/  174 12-ม.ีค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื เงินทดรองราชการ x -

4645 ทป4 สม 0007/  173 12-ม.ีค.-55 ขออนุมติัเดินทางไปทัศนศึกษา x -

4646

ทป4 สม 0007/  172 12-ม.ีค.-55
ขอ้เสนอแนะที่ประเทศไทยรับกลับมาเพื่อพิจารณา
แจง้ท่าทีต่อขอ้เสนอแนะดังกล่าวในการประชมุคณะ
มนตรีสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ

x -

4647
ทป4 สม 0007/  171 9-ม.ีค.-55 ขอเชญิให้ขอ้มลู x -

4648 ทป4 สม 0007/  170 9-ม.ีค.-55 ขอความร่วมมอืจดัพิมพ์เอกสาร x -

4649
ทป4 สม 0007/  169 9-ม.ีค.-55 ขอขอ้มลูเพิ่มเติม x -

4650
ทป4 สม 0007/  167 8-ม.ีค.-55 ขอให้ด าเนินการจา้ง x -

4651 ทป4 สม 0007/  166 9-ม.ีค.-55 ขออนุมติัค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุ (เพิ่มเติม) x -

4652
ทป4 สม 0007/  165 9-ม.ีค.-55

การรับโอนเจา้หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐมาบรรจุ
เป็นราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน กสม.

x -

4653
ทป4 สม 0007/  164 8-ม.ีค.-55

ขอส่งเร่ืองเพื่อบรรจเุขา้วาระการประชมุ กสม. ด้าน
คดีและคุ้มครองฯ

x -

4654 ทป4 สม 0007/  163 8-ม.ีค.-55
ขอให้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งงานโครงการศึกษาค า
พิพากษาเกี่ยวกบัสิทธขิั้นพื้นฐานและสิทธมินุษยชน
ในศาลชั้นสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา

x -

4655
ทป4 สม 0007/  162 6-ม.ีค.-55 ขอทราบขอ้เท็จจริง x -

4656

ทป4 สม 0007/  161 6-ม.ีค.-55
ขอแกไ้ขรายงานการประชมุคณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ คร้ังที่ 1/2555

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 191 จาก 321
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4657 ทป4 สม 0007/  160 6-ม.ีค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4658
ทป4 สม 0007/  159 6-ม.ีค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4659
ทป4 สม 0007/  158 6-ม.ีค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4660 ทป4 สม 0007/  157 6-ม.ีค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4661
ทป4 สม 0007/  156 6-ม.ีค.-55

ขอส่งแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายเดือน

x -

4662
ทป4 สม 0007/  155 5-ม.ีค.-55

การจดัท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556

x -

4663 ทป4 สม 0007/  154 5-ม.ีค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4664
ทป4 สม 0007/  153 5-ม.ีค.-55 ขอยมืเงินค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4665
ทป4 สม 0007/  152 5-ม.ีค.-55 ขอส่งรูปแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ x -

4666 ทป4 สม 0007/ 151 5-ม.ีค.-55
ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4667
ทป4 สม 0007/  150 5-ม.ีค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4668

ทป4 สม 0007/  149 5-ม.ีค.-55
ขออนุมติัโครงการศึกษาค าพิพากษาเกี่ยวกบัสิทธิ
พื้นฐานและสิทธมินุษยชนในศาลสูงสุดของประเทศ
สหรัฐอเมริกา

x -

4669 ทป5
สม 0007/  ว 

148
2-ม.ีค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4670
ทป4 สม 0007/  147 2-ม.ีค.-55 การจดัท าบัตรอเิล็กทรอนิกส์ผ่านเขา้ออกส านักงานฯ x -

4671
ทป4 สม 0007/  146 2-ม.ีค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4672 ทป4 สม 0007/  145 2-ม.ีค.-55 ขอน าส่งเงินเบิกเกนิส่งคืน x -

4673
ทป4

สม 0007/  
พิเศษ

1-ม.ีค.-55 มอบหมายให้ขา้ราชการปฏิบัติหน้าที่ x -

4674

ทป4 สม 0007/  144 1-ม.ีค.-55
ขอ้เสนอแนะที่ประเทศไทยรับกลับมาเพื่อพิจารณา
แจง้ท่าทีต่อขอ้เสนอแนะดังกล่าวในการประชมุคณะ
มนตรีสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ

x -

4675 ทป4 สม 0007/  143 1-ม.ีค.-55
ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการปฏิบัติการ
ยทุธศาสตร์ด้านสิทธใินกระบวนการยติุธรรม

x -

4676
ทป4 สม 0007/  142 1-ม.ีค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4677
ทป4 สม 0007/  140 1-ม.ีค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4678 ทป4 สม 0007/  139 29 ก.พ.55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 192 จาก 321
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4679
ทป4 สม 0007/  138 29 ก.พ.55 ขอเชญิประชมุ x -

4680
ทป4 สม 0007/  137 28-ก.พ.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4681 ทป4 สม 0007/  136 27-ก.พ.-55 ขอส าเนาค าร้อง จ านวน 2 ค าร้อง x -

4682
ทป4 สม 0007/  135 27-ก.พ.-55 ขอเชญิประชมุส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4683
ทป4 สม 0007/  134 27-ก.พ.-55 ขออนุมติัค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x -

4684 ทป4 สม 0007/  133 27-ก.พ.-55 ขออนุมติัค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x -

4685
ทป4 สม 0007/  132 27-ก.พ.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4686
ทป4 สม 0007/  131 27-ก.พ.-55 ขอยมืเงินค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4687 ทป4 สม 0007/  130 27-ก.พ.-55 แบบประเมนิการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ x -

4688
ทป4

สม 0007/  ว 
129

27-ก.พ.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4689

ทป4 สม 0007/  128 27-ก.พ.-55
ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุ กสม. (ด้านการ
บริหาร) คร้ังที่ 7/2555 ในวนัที่ 29 กมุภาพันธ ์2555

x -

4690 ทป4 สม 0007/  127 27-ก.พ.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4691
ทป4 สม 0007/  126 27-ก.พ.-55 ความคืบหน้าการด าเนินการตามค าร้องที่ 158/2554 x -

4692
ทป4 สม 0007/  125 23-ก.พ.-55

ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิ
มนุษยชนฯ

x -

4693 ทป4 สม 0007/  124 23-ก.พ.-55 แจง้ผลการพิจารณา x -

4694
ทป4 สม 0007/  123 22-ก.พ.-55 แผนปฏิบัติของคณะอนุกรรมการ x -

4695
ทป4 สม 0007/  122 22-ก.พ.-55 แผนปฏิบัติของคณะอนุกรรมการ x -

4696 ทป4 สม 0007/  121 22-ก.พ.-55 แบบประเมนิการปฏิบัติของคณะอนุกรรมการ x -

4697
ทป4 สม 0007/  120 22-ก.พ.-55 ขอทราบผลการไกล่เกล่ีย x -

4698
ทป4 สม 0007/  119 21-ก.พ.-55 แจง้ผลการพิจารณา x -

4699 ทป4 สม 0007/  118 21-ก.พ.-55 ขอความอนุเคราะห์ให้จดัสรรพนักงานราชการทดแทน x -

4700
ทป4 สม 0007/  117 21-ก.พ.-55

การบรรจแุละแต่งต้ังผู้สอบผ่านการแขง่ขนัเขา้รับ
ราชการ

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 193 จาก 321
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4701
ทป4 สม 0007/  116 21-ก.พ.-55 สัญญาการยมื x -

4702 ทป4 สม 0007/  115 21-ก.พ.-55 ขอยมืค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -

4703
ทป4 สม 0007/  114 21-ก.พ.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4704
ทป4 สม 0007/  113 21-ก.พ.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4705 ทป4 สม 0007/  112 21-ก.พ.-55
ส่งรายชื่อผู้ประสงค์เขา้ฝึกอบรมโครงการ ของ
ส านักงานเสริมศึกษาและบริการสังคม

x -

4706
ทป4 สม 0007/  110 21-ก.พ.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4707
ทป4 สม 0007/  109 21-ก.พ.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4708 ทป4 สม 0007/  108 21-ก.พ.-55
ขอให้ความเห็นกรณีชาวต่างชาติร้องเรียนหรือผู้ท า
การแทน ให้ด าเนินการตรวจสอบการละเมดิสิทธิ
มนุษยชน

x -

4709

ทป4 สม 0007/  107 20-ก.พ.-55

ขอส่งขอ้มลูการประชมุ ของคณะอนุกรรมการ
ปฏิบัติการยทุธศาสตร์ด้านสิทธใินกระบวนการ
ยติุธรรมในการประชมุคร้ังที่ 7/2555 เมื่อวนัที่ 20 
กมุภาพันธ ์2555 ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง UPR

x -

4710
ทป4 สม 0007/  106 16-ก.พ.-55 การด าเนินหการตามค าพิพากษาศาลปกครอง x -

4711 ทป4 สม 0007/  105 15-ก.พ.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4712
ทป4 สม 0007/  104 15-ก.พ.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4713
ทป4 สม 0007/  102 15-ก.พ.-55 ขอให้มาชี้แจงขอ้เท็จจริง x -

4714 ทป5
สม 0007/  ว 

101
13-ก.พ.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4715
ทป4 สม 0007/  100 13-ก.พ.-55 ขอจดัซ้ือหนังสือวชิาการด้านกฎหมาย x -

4716 ทป4 สม 0007/  99 13-ก.พ.-55
ขออนุมติัให้จดัซ้ือครุภัณฑ์จากงบประมาณที่ขอ
เปล่ียนแปลง

x -

4717
ทป4 สม 0007/  98 13-ก.พ.-55

ขออนุมติัเบิกค่ารถยนต์โดยสารส่วนบุคคลไมป่ระจ า
ทาง (ค่าโดยสาร Taxi)

x -

4718
ทป4 สม 0007/  97 13-ก.พ.-55

ขออนุมติัปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555

x -

4719 ทป4 สม 0007/  96 13-ก.พ.-55 การด าเนินการตามค าพิพากษาศาลปกครอง x -
4720

ทป4 สม 0007/  95 13-ก.พ.-55
ขอยกเลิกโครงการยทุธศาสตร์ตมแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2555

x -

4721 ทป4 สม 0007/  94 13-ก.พ.-55 ขอเชญิมาให้ขอ้มลู x -

4722 ทป4 สม 0007/ 93 13-ก.พ.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 194 จาก 321
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4723
ทป4 สม 0007/  91 13-ก.พ.-55

เล้ียงรับรองเนื่องในโอกาสกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติพมา่เยอืนไทย

x -

4724 ทป4 สม 0007/  90 9-ก.พ.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4725 ทป4 สม 0007/  89 9-ก.พ.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -
4726 ทป4 สม 0007/  88 9-ก.พ.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -
4727

ทป4
สม 0007/  ว 

87
9-ก.พ.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4728 ทป4 สม 0007/  86 9-ก.พ.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -
4729

ทป4 สม 0007/  85 9-ก.พ.-55
การรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวนิิจฉยัและ
คดี

x -

4730
ทป4 สม 0007/  84 9-ก.พ.-55

หลักสูตรสืบสวนพนักงานฝุายปกครอง ประจ าปี
งบประมาณ 2555

x -

4731 ทป4 สม 0007/  83 8-ก.พ.-55 สัญญาการยมืเงิน x -
4732 ทป4 สม 0007/  82 8-ก.พ.-55 ขอยมืค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -
4733 ทป4 สม 0007/  81 8-ก.พ.-55 ขอสรุปการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ x -

4734 ทป4 สม 0007/  80 8-ก.พ.-55
ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4735
ทป5

สม 0007/  ว 
79

8-ก.พ.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4736 ทป4 สม 0007/  78 7-ก.พ.-55 ขออนุมติัปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ x -

4737 ทป4 สม 0007/  77 7-ก.พ.-55
ภารกจิสืบเนื่องของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการ
ยทุธศาสตร์ด้านสิทธใินกระบวนการยติุธรรม

x -

4738
ทป4 สม 0007/  76 7-ก.พ.-55

ภารกจิสืบเนื่องของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการ
ยทุธศาสตร์ด้านสิทธใินกระบวนการยติุธรรม

x -

4739 ทป4 สม 0007/  75 7-ก.พ.-55 ขอส่งตัวพนักงานราชการเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ x -

4740 ทป4 สม 0007/  74 7-ก.พ.-55
ขอเชญิผู้แทนของส านักสิทธมินุษยชนระหวา่ง
ประเทศเขา้ร่วมประชมุคณะอนุกรรมการปฏิบัติการ
ยทุธศาสตร์ด้านสิทธใินกระบวนการยติุธรรม

x -

4741
ทป4 สม 0007/  73 7-ก.พ.-55

การเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏิบัติการ คร้ังที่ 2 และ
สรุปผลการประชมุ

x -

4742 ทป4 สม 0007/  72 7-ก.พ.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4743 ทป4 สม 0007/  71 7-ก.พ.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -
4744 ทป4 สม 0007/  70 7-ก.พ.-55 ขอให้ด าเนินการจา้ง x -
4745 ทป4 สม 0007/  69 7-ก.พ.-55 ขอให้มาชี้แจงขอ้เท็จจริง x -

4746 ทป4 สม 0007/  68 6-ก.พ.-55
ขอส่งขอ้มลูเกี่ยวกบัรายงานผลการตรวจสอบละเมดิ
เขา้วาระการประชมุ

x -

4747 ทป4 สม 0007/  67 6-ก.พ.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -
4748 ทป4 สม 0003 66 6-ก.พ.-55 แจง้รายการครุภัณฑ์ที่ขอให้จดัซ้ือ x -

4749 ทป4 สม 0007/  65 6-ก.พ.-55
ขอส่งแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายเดือน

x -

4750
ทป4 สม 0007/  63 2-ก.พ.-55

ขอทราบผลการแกไ้ขปัญหากรณีครอบครัวบ้านเรียน
จ านวน 17 ราย

x -

4751 ทป4 สม 0007/  56 2-ก.พ.-55 ขอขอ้มลูเกี่ยวกบัเร่ืองร้องเรียน x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 195 จาก 321
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4752 ทป4 สม 0007/  55 1-ก.พ.-55
รายงานผลการพิจารณาค าร้องที่ขอให้เสนอเร่ืองต่อ
ศาลและฟูองคดี

x -

4753 ทป4 สม 0007/  54 1-ก.พ.-55 การยา้ยพนักงานราชการ x -
4754 ทป4 สม 0007/  53 1-ก.พ.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

4755 ทป4 สม 0007/  52 1-ก.พ.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -
4756 ทป4 สม 0007/  51 1-ก.พ.-55 ขอทราบขอ้เท็จจริง x -
4757 ทป4 สม 0007/  50 1-ก.พ.-55 ขอตัดโอนบัญชคีรุภัณฑ์ x -

4758 ทป4 สม 0007/  49 1-ก.พ.-55 หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ x -
4759

ทป4 สม 0007/  48 1-ก.พ.-55
ส่งขอ้มลูเพื่อประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในไตรมาส 1 ของปรงบประมาณ 2555

x -

4760 ทป4 สม 0007/  47 1-ก.พ.-55 สัญญาการยมื x -

4761 ทป4 สม 0007/  46 1-ก.พ.-55 ขอยมืเงินค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -
4762

ทป4 สม 0007/  45 31-ม.ค.-55
ขออนุมติัหลักการเพื่อจดัจา้งเอกชนด าเนินงาน และ
ขอจดัสรรงบประมาณ

x -

4763 ทป4 สม 0007/  44 30-ม.ค.-55 ขอส่งมอบส านวนค าร้องคืน (ค าร้องที่ 653/2547) x -

4764 ทป4 สม 0007/ 43 30-ม.ค.-55 ขอส่งหนังสือพิมพ์ที่ล้าสมยั x -
4765 ทป4 สม 0007/  42 30-ม.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -
4766 ทป4 สม 0007/  41 30-ม.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4767 ทป4 สม 0007/  36 30-ม.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -
4768

ทป4 สม 0007/  35 30-ม.ค.-55
ความเห็นประกอบการพิจารณา (ร่าง) รายงาน
ขอ้เสนอแนะของ กสม. ต่อกรณีร้องเรียนของ
เครือขา่ยประชาชนภาคตะวนัออก

x -

4769 ทป4 สม 0007/  34 30-ม.ค.-55 ขอส่งหนังสือส าคัญแสดงการเปล่ียนชื่อตัว x -

4770 ทป4 สม 0007/  33 27-ม.ค.-55 ขอขอ้มลูเกี่ยวกบัเร่ืองร้องเรียน x -
4771

ทป4 สม 0007/  32 26-ม.ค.-55
ขอให้แต่งต้ังฝุายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ปฏิบัติการยทุธศาสตร์ด้านสิทธใินกระบวนการ
ยติุธรรม

x -

4772
ทป4 สม 0007/  31 26-ม.ค.-55

ขอจดัซ้ือปูายพลาสติกแบบต้ังโต๊ะ เพื่อใชใ้นการ
ประชมุ

x -

4773 ทป4 สม 0007/  30 25-ม.ค.-55 ส่งขอ้มลูเพื่อบรรจเุขา้วาะการประชมุ x -
4774 ทป4 สม 0007/  29 25-ม.ค.-55 ขอ้มลูเกี่ยวกบัการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธเิด็ก x -
4775 ทป4 สม 0007/  28 24-ม.ค.-55 ขอส่งตัวขา้ราชการเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ x -

4776 ทป4 สม 0007/  27 23-ม.ค.-55
ตอบกลับกรณีโครงการฝึกอบรมของส านักฝึกอบรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

x -

4777 ทป4 สม 0007/  25 21-ม.ค.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -
4778 ทป4 สม 0007/  23 19-ม.ค.-55 ขออนุมติัค่าใชจ้า่ยในการประชมุ x -

4779 ทป4 สม 0007/  22 19-ม.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -
4780 ทป4 สม 0007/  21 19-ม.ค.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -
4781

ทป4 สม 0007/  20 19-ม.ค.-55
ขอให้ส่งมอบงานคณะอนุกรรมการปฏิบัติการ
ยทุธศาสตร์ด้านสิทธใินกระบวนการยติุธรรม

x -

4782 ทป4 สม 0007/  19 19-ม.ค.-55 โครงการ Reserch Zone x -
4783 ทป4 สม 0007/  18 17-ม.ค.-55 แจง้รายงานตัวของขา้ราชการ x -
4784 ทป4 สม 0007/  15 13-ม.ค.-55 ขอขอ้มลูขา่วสารทางราชการ x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 196 จาก 321
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4785 ทป4 สม 0007/  16 13-ม.ค.-55 โครงการอบรมขา้ราชการไทยหัวใจซ่ือสัตย์ x -
4786

ทป4 สม 0007/  17 13-ม.ค.-55
ประชมุเลขาธกิารองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 
1/2555

x -

4787
ทป4 สม 0001/  410 10-ม.ิย.-55 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน x -

4788 ทป4 สม 0007/  15 13-ม.ค.-55 ขอขอ้มลูขา่วสารทางราชการ x -
4789 ทป4 สม 0007/  14 11-ม.ค.-55 การรับโดอนขา้ราชการของส านักวนิิจฉยัและคดี x -
4790 ทป4 สม 0007/  13 11-ม.ค.-55 ขอส่งซ่อมเคร่ืองเจาะกระดาษ x -

4791 ทป4 สม 0007/  12 10-ม.ค.-55 ขอ้มลูผลงานดีเด่นของคณะกรรมการแต่ละคณะ x -
4792 ทป4 สม 0007/  11 10-ม.ค.-55 ขอส่งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ (ปร้ินเตอร์) x -
4793

ทป4 สม 0007/  10 10-ม.ค.-55 ขอส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 x -

4794 ทป4 สม 0007/  9 10-ม.ค.-55
ขอความร่วมมอืสนับสนุนงานของคณะอนุกรรมการ
ศึกษาและประเมนิรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมดิสิทธมินุษยชนและมาตรการการแกไ้ข

x -

4795
ทป4

สม 0007/  
พิเศษ

10-ม.ค.-55 ขอใชห้้องประชมุ x -

4796 ทป4 สม 0007/  8 10-ม.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4797 ทป4 สม 0007/  7 10-ม.ค.-55 ขอยมืเงินค่าใชจ้า่ยประชมุคณะอนุกรรมการ x -
4798

ทป4 สม 0007/  6 5-ม.ค.-55
รายงานผลการพิจารณาเร่ืองขอให้ฟูองคดีต่อศาล
ยติุธรรม

x -

4799 ทป4 สม 0007/  5 5-ม.ค.-55 ขออนุญาตเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏิบัติการคร้ังที่ 2 x -

4800 ทป4 สม 0007/  4 5-ม.ค.-55
ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4801 ทป4 สม 0007/  3 5-ม.ค.-55 ขอสรุปการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ x -
4802

ทป4 สม 0007/  2 5-ม.ค.-55
ขออนุมติัปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2555

x -

4803 ทป4 สม 0007/  1 4-ม.ค.-55
การปฐมนิเทศและอบรมด้านกฎหมายมหาชนแก่
บุคลากรใหมข่องส านักงาน กสม.

x -

4804
ทป4 สม 0007/  756 11-ต.ค.-55

ขอแจง้ผลการพิจารณาขา้ราชการฯ และส่งแบบ
ประเมนิผลการปฏิบัติราชการ

x -

4805

ทป4 สม 0007/  753 10-ต.ค.-55
รายงานการตรวจเยี่ยมสถานที่เส่ียงต่อการถกูละเมดิ
สิทธมินุษยชน : สถานีต ารวจและเรือนจ าประจ าปี 
2555

x -

4806 ทป4 สม 0007/  750 9-ต.ค.-55
ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินการของเรือนจ ากลางสุ
ราษฎร์ธานี

x -

4807
ทป4 สม 0007/  749 9-ต.ค.-55 ขอส่งซ่อมตู้ท าน้ าร้อน - น้ าเยน็ x -

4808
ทป4 สม 0007/  748 9-ต.ค.-55 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง x -

4809 ทป4
สม 0007/  ว 

747
9-ต.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4810
ทป4 สม 0007/  746 9-ต.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

ส านัก/หน่วย:.......
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4811
ทป4 สม 0007/  745 9-ต.ค.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4812 ทป4 สม 0007/  743 9-ต.ค.-55
ลงนามหนังสือขอเชญิมาให้ถอ้ยค า (ค าร้องที่ 
169/2552)

x -

4813
ทป4 สม 0007/  742 8-ต.ค.-55

การประเมนิประสิทธภิาพและประสิทธผิลขา้ราชการ
ฯ คร้ังที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2555

x -

4814
ทป4 สม 0007/  741 9-ต.ค.-55 ขอให้ด าเนินการจา้งท าตรายาง x -

4815 ทป4 สม 0007/  740 8-ต.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4816
ทป4 สม 0007/  739 8-ต.ค.-55 ขอส่งใชย้มืเงิน (งบประมาณ) x -

4817
ทป4 สม 0007/  738 5-ต.ค.-55

ขอส่งแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายเดือน

x -

4818 ทป4 สม 0007/  737 8-ต.ค.-55 ขอเชญิประชมุส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4819
ทป4 สม 0007/  736 5-ต.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุส านักฯ x -

4820
ทป4 สม 0007/  735 5-ต.ค.-55

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในไตรมาส 4 ของ
ปีงบประมาณ 2555

x -

4821 ทป4 สม 0007/  734 5-ต.ค.-55 ขอส่งรายชื่อเพื่อเขา้ร่วมการอบรม x -

4822
ทป4 สม 0007/  733 5-ต.ค.-55 การแต่งต้ังอนุกรรมการฯ x -

4823 ทป4 สม 0007/  732 2-ต.ค.-55
ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินการของเรือนจ ากลางสุ
ราษฎร์ธานี

x -

4824
ทป5

สม 0007/  ว 
732

2-ต.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4825
ทป4 สม 0007/  731 2-ต.ค.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4826 ทป4 สม 0007/  729 2-ต.ค.-55
ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานราชการ

x -

4827
ทป4 สม 0007/  728 2-ต.ค.-55

ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษของขา้ราชการ

x -

4828
ทป4 สม 0007/  727 2-ต.ค.-55 สรุปผลการเสวนาเร่ือง โทษประหารชวีติ x -

4829 ทป4 สม 0007/  726 2-ต.ค.-55 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง x -

4830
ทป4 สม 0007/  725 28-ก.ย.-55

ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจา่ยเงิน รหัสกจิกรม 5M1 – 
80703

x -

4831
ทป4 สม 0007/  724 28-ก.ย.-55 ขอมอบประมวลบันทึกความเห็น ส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4832 ทป4 สม 0007/  723 28-ก.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4833
ทป4 สม 0007/  722 28-ก.ย.-55 แจง้ผลการพิจารณาค าร้อง x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 198 จาก 321
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4834

ทป4 สม 0007/  721 28-ก.ย.-55

ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยทุธศาสตร์ด้านสิทธใิน
กระบวนการยติุธรรมในคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2555

x -

4835 ทป4 สม 0007/  320 28-ก.ย.-55
ขอส่งแบบส ารวจความพึงพอใจการให้บริการระบบ
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ของส านักงาน กสม.

x -

4836
ทป4 สม 0007/  719 28-ก.ย.-55 ขอส่งรายชื่อเพื่อขอรับทุนอบรม x -

4837
ทป4 สม 0007/  718 28-ก.ย.-55 โยกยา้ยขา้ราชการภายในส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4838 ทป4 สม 0007/  717 28-ก.ย.-55 ขอยา้ยจดุติดต้ังเคร่ืองโทรสาร x -

4839
ทป4 สม 0007/  716 26-ก.ย.-55 ขอรับรองรายงานการประชมุ x -

4840
ทป4 สม 0007/  715 26-ก.ย.-55 ขอรับรองรายงานการประชมุ x -

4841 ทป4 สม 0007/  714 26-ก.ย.-55 ขอรองรับรายงานการประชมุ x -

4842 ทป4 สม 0007/ 713 26-ก.ย.-55 ขอรองรับรายงานการประชมุ x -
4843 ทป4 สม 0007/ 712 26-ก.ย.-55 ขอรับรองรายงานการประชมุ x -

4844 ทป4 สม 0007/  711 26-ก.ย.-55 ขอรับรองรายงานการประชมุ x -

4845
ทป4 สม 0007/  710 26-ก.ย.-55 ขอรับรองรายงานการประชมุ x -

4846
ทป4 สม 0007/  709 26-ก.ย.-55 ขอรับรองรายงานการประชมุ x -

4847 ทป4 สม 0007/  708 26-ก.ย.-55 ขอรับรองรายงานการประชมุ x -

4848
ทป4 สม 0007/  707 26-ก.ย.-55 ขอรับรองรายงานการประชมุ x -

4849
ทป4 สม  897 26-ก.ย.-55

ร้องเรียนความเป็นธรรมคดีลูกชายเสียชวีติไมไ่ด้รับ
ความเป็นธรรมจากการท างานของเจา้หน้าที่

x -

4850 ทป4 สม 0007/  898 26-ก.ย.-55 ยา้ยกลับ ร.จ.ก คลองเปรม D.4 x -

4851

ทป5
สม 0007/  ว 

415
19-ก.ย.-55

การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิสมรรถภาพและความเชี่ยวชาญฯ รายนาง
พิมธนัชย ์ลีลาชยั

x -

4852
ทป4 สม 0007/  703 24-ก.ย.-55 ขอหารือ x -

4853 ทป4 สม 0007/  702 24-ก.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4854
ทป4 สม 0007/  701 21-ก.ย.-55 ขอส่งแบบ บร.1 และ บร.2 x -

4855
ทป4 สม 0007/  700 21-ก.ย.-55 ขอเชญิประชมุส านักวนิิจฉยัและคดี x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 199 จาก 321
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4856 ทป4 สม 0007/  699 21-ก.ย.-55 ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุส านักฯ x -

4857
ทป4

สม 0007/  
พิเศษ

21-ก.ย.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมการเสวนา x -

4858
ทป4 สม 0007/  698 19-ก.ย.-55 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง x -

4859 ทป4
สม 0007/  

พิเศษ
19-ก.ย.-55 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง x -

4860
ทป4 สม 0007/  697 19-ก.ย.-55 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง x -

4861
ทป4 สม 0007/  696 19-ก.ย.-55

ขอเสนอชื่อขา้ราชการในส านักวนิิจฉยัและคดีเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2555

x -

4862 ทป5
สม 0007/  ว 

695
19-ก.ย.-55

ขอเชญิประชมุคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 3/2555

x -

4863
ทป4 สม 0007/  693 17-ก.ย.-55

ขอส่งแบบส ารวจควารมพึงพอใจในการให้บริการของ
 ธพส.

x -

4864
ทป4 สม 0007/  692 17-ก.ย.-55

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

x -

4865 ทป4 สม 0007/  691 14-ก.ย.-55
แต้งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวนิิจฉยั
และคดี

x -

4866
ทป4 สม 0007/  690 14-ก.ย.-55

ขอขยายเวลาการเกบ็รักษาเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2555

x -

4867
ทป4 สม 0007/  681 7-ก.ย.-55 ขอความร่วมมอืจดัพิมพ์เอกสาร x -

4868 ทป4 สม 0007/  680 7-ก.ย.-55
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการยติุธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่น 4

x -

4869
ทป4 สม 0007/  686 10-ก.ย.-55 ขอส่งแผนการเบิกวสัดุ ประจ าปีงบประมาณ 2556 x -

4870
ทป4 สม 0007/  683 10-ก.ย.-55

ส่งขอ้มลูเพื่อประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2555

x -

4871 ทป4
สม 0002/  

1426
10-ก.ย.-55 ส่งก าหนดการโครงการสัมมนา x -

4872
ทป4 สม 0007/  688 10-ก.ย.-55 ขอให้ด าเนินการจา้งท าตรายาง x -

4873
ทป4 สม 0007/  687 10-ก.ย.-55

ขอส่งแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายเดือน

x -

4874 ทป4 สม 0007/  685 7-ก.ย.-55 แจง้การเขา้ร่วมการประชมุร่วม 4 คณะอนุกรรมการฯ x -

4875
ทป4 สม 0007/  684 10-ก.ย.-55 ขอส่งหนังสือพิมพ์ที่ล้าสมยั x -

4876

ทป4 สม 0007/  682 7-ก.ย.-55
ส าเนาความเห็นของคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ กรณีการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ภายในพื้นที่ควบคุมหรือห้องพักผู้ต้องสงสัย

x -

4877 ทป4 สม 0007/  679 7-ก.ย.-55 ขอความร่วมมอื x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 200 จาก 321
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4878
ทป4 สม 0007/  678 7-ก.ย.-55

ขอเปล่ียนหนังสือพิมพ์ที่จดัส่งมายงัส านักวนิิจฉยัและ
คดี

x -

4879
ทป4 สม 0007/  675 7-ก.ย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4880 ทป4 สม 0007/  674 7-ก.ย.-55 แจง้ผลการพิจารณาตามค าร้องที่ 284/2554 x -

4881
ทป4 สม 0007/  673 7-ก.ย.-55 ขอรับทราบความเห็นตามหลักการปารีส x -

4882
ทป4 สม 0007/  672 7-ก.ย.-55

ขอรับทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัแนวทางของต่างประเทศ
ในการรับผู้พ้นโทษเขา้ท างาน

x -

4883 ทป4 สม 0007/  670 7-ก.ย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4884
ทป4 สม 0007/  669 6-ก.ย.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมการเสวนา x -

4885
ทป4 สม 0007/  668 5-ก.ย.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมการเสวนา x -

4886 ทป4 สม 0007/  666 5-ก.ย.-55
ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานราชการ

x -

4887
ทป4 สม 0007/  665 5-ก.ย.-55

ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษของขา้ราชการ

x -

4888
ทป4 สม 0007/  664 4-ก.ย.-55 แจง้การรายงานตัวของพนักงานราชการ x -

4889 ทป4 สม 0007/  663 4-ก.ย.-55 ขออนุมติัเดินทางไปราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ x -

4890
ทป4 สม 0007/  662 3-ก.ย.-55 ขอจดัสรรเงินงบประมาณและรหัสกจิกรรม x -

4891
ทป4 สม 0007/  661 3-ก.ย.-55 ขอเชญิวทิยากรและผู้เขา้ร่วมเสวนา x -

4892 ทป4 สม 0007/  660 3-ก.ย.-55
ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษ

x -

4893
ทป4 สม 0007/  659 3-ก.ย.-55 ขอส่งสรุปการปฏิบัติราชการทางของพนักงานราชการ x -

4894
ทป4 สม 0007/ 658 31-ส.ค.-55

ขอส่งรายชื่อผู้สนใจเขา้ร่วมการอบรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตร Microsoft Excel 2010

x -

4895 ทป4 สม 0007/  657 3-ก.ย.-55
ลงนามหนังสือขอเชญิมาให้ถอ้ยค าเพิ่มเติม (ค าร้องที่
 280/2554)

x -

4896
ทป4 สม 0007/  656 31-ส.ค.-55 ขออนุมติัโครงการ x -

4897 ทป4 สม 0007/  655 31-ส.ค.-55
ลงนามขอรับหนังสือขอทราบขอ้เท็จจริง (ค าร้องที่ 
53/2555)

x -

4898
ทป4 สม 0007/  654 31-ส.ค.-55

ลงนามหนังสือขอทราบขอ้เท็จจริงเพิ่มเติม (ค าร้องที่ 
11/2554)

x -

4899
ทป4 สม 0007/  653 28-ส.ค.-55 ขอสอบถามขอ้มลู x -

4900 ทป4 สม 0007/  652 28-ส.ค.-55 ขอให้ด าเนินการจา้งซ้ือเคร่ืองตีเบอร์ x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 201 จาก 321
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4901
ทป4 สม 0007/  651 28-ส.ค.-55

ขอส่งบัตรผ่านประตูเขา้ - ออก ส านักงาน กสม. ของ
เจา้หน้าที่ในสังกดัส านักวนิิจฉยัและคดี

x -

4902
ทป4 สม 0007/  650 28-ส.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4903 ทป4 สม 0007/  649 27-ส.ค.-55
แจง้รายงานผลการพิจารณาค าร้อง (ค าร้องที่ 
596/2552)

x -

4904
ทป4 สม 0007/  648 20-ส.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4905 ทป4 สม 0007/  647 23-ส.ค.-55 ขอส่งแบบ บร.1 และ บร.2 x -

4906
ทป4 สม 0007/  646 22-ส.ค.-55 ขอเชญิให้ขอ้มลู x -

4907
ทป4 สม 0007/  645 21-ส.ค.-55 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง x -

4908 ทป4 สม 0007/  644 21-ส.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4909
ทป4 สม 0007/ 918 12-ธ.ค.-55

ขอส่งขอ้มลูประกอบการจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 2555

x -

4910
ทป4 สม 0007/  917 12-ธ.ค.-55 การรับโอนขา้ราชการของส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4911 ทป4 สม 0007/  916 12-ธ.ค.-55
ขออนุมติัการจดัอบรม เร่ือง การให้ความเห็นทาง
วชิาการ ส านักวนิิจฉยัและคดี

x -

4912
ทป4 สม 0007/  914 12-ธ.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4913
ทป4 สม 0007/  913 12-ธ.ค.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4914 ทป4 สม 0007/  912 12-ธ.ค.-55 ขอเสนอรายชื่อขา้ราชการและพนักงานราชการ x -

4915
ทป4 สม 0007/  911 11-ธ.ค.-55 ขอส่งซ่อมอปุกรณ์ชาร์จแบตเตอร่ีโทรศัพท์เคล่ือนที่ x -

4916
ทป4 สม 0007/ 910 11-ธ.ค.-55

โครงการอบรม เร่ือง การให้ความเห็นทางวชิาการ
ด้านกฎหมาย ส านักวนิิจฉยัและคดี

x -

4917 ทป4 สม 0007/  909 11-ธ.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4918
ทป4 สม 0007/  908 11-ธ.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4919
ทป4 สม 0007/  907 11-ธ.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4920 ทป4 สม 0007/  906 11-ธ.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4921
ทป4 สม 0007/  905 7-ธ.ค.-55 รายงานผลการพิจารณาค าร้อง x -

4922
ทป4 สม 0007/  904 6-ธ.ค.-55 การเสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวฒิุ x -

4923 ทป4 สม 0007/  903 6-ธ.ค.-55 การแต่งต้ังอนุกรรมการด้านคดีสิทธมินุษยชน x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 202 จาก 321
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4924

ทป4 สม 0007/  902 6-ธ.ค.-55
ขอส่งบันทึกความเห็นทางกฎหมายต่อ (ร่าง) 
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติวา่ด้วยขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ....

x -

4925
ทป4 สม 0007/  901 4-ธ.ค.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

4926 ทป4 สม 0007/  900 4-ธ.ค.-55
ขอส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมโครงการ “เหลียวหลัง 
แลหน้า 80 ปี รัฐธรรมนูญไทย”

x -

4927
ทป4 สม 0007/  899 4-ธ.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4928
ทป4 สม 0007/  898 4-ธ.ค.-55

ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานราชการ

x -

4929 ทป4 สม 0007/  897 4-ธ.ค.-55
ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานราชการ

x -

4930
ทป4 สม 0007/  896 4-ธ.ค.-55 ขออนุญาตเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ x -

4931
ทป4 สม 0007/  895 4-ธ.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4932 ทป4 สม 0007/  893 4-ธ.ค.-55
ขอส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมวางพานประดับพุ่ม
ดอกไมฯ้

x -

4933
ทป4 สม 0007/  892 30-พ.ย.-55 ขอแจง้การเขา้ร่วมพิธถีวายสัตยฯ์ x -

4934
ทป4 สม 0007/  891 30-พ.ย.-55

(ร่าง) คู่มอืการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ต ารวจตาม
หลักสิทธมินุษยชน

x -

4935 ทป4 สม 0007/  890 29-พ.ย.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

4936
ทป4 สม 0007/  889 29-พ.ย.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

4937
ทป4 สม 0007/  888 28-พ.ย.-55

ขอแจง้ผลการด าเนินการตามมติที่ประชมุ กสม. 
(ด้านบริหาร)

x -

4938 ทป4 สม 0007/  887 28-พ.ย.-55
ขอส่งรายงานเกี่ยวกบัการควบคุมภายในและการ
ประเมนิผลการควบคุมภายใน

x -

4939
ทป4 สม 0007/  886 28-พ.ย.-55 การขอความชว่ยเหลือทางกฎหมาย x -

4940
ทป4 สม 0007/  885 28-พ.ย.-55 ขอทารบผลด าเนินการ x -

4941 ทป4 สม 0007/ 888 28-พ.ย.-55 ขอเชญิร่วมการประชมุ x -
4942

ทป4 สม 0007/  883 27-พ.ย.-55 แจง้ผลการพิจรณาค าร้อง(ค าร้องที่ 735/2553) x -

4943
ทป4 สม 0007/  882 27-พ.ย.-55

ขอแจง้รายชื่อพร้อมใบสมคัรเขา้อบรมโครงการ
ฝึกอบรมประจ าเดือนธนัวาคม 2555

x -

4944 ทป4 สม 0007/  880 27-พ.ย.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4945
ทป4 สม 0007/  879 27-พ.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4946
ทป4 สม 0007/  878 27-พ.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 203 จาก 321
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4947 ทป4 สม 0007/  877 26-พ.ย.-55 ขอมอบประมวลบันทึกความเห็น ส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4948
ทป4 สม 0007/  876 26-พ.ย.-55 ขอเสนอรายชื่อ x -

4949
ทป4 สม 0007/  875 23-พ.ย.-55 ขอให้ผู้ร้องด าเนินการแกไ้ขค าร้อง x -

4950 ทป4 สม 0007/ 874 23-พ.ย.-55
ขอทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมดิสิทธมินุษยช์น

x -

4951
ทป4 สม 0007/  873 23-พ.ย.-55 ขอส่งแบบ บร. 1 และ บร. 2 x -

4952
ทป4 สม 0007/  872 23-พ.ย.-55 ขอเสนอรายชื่อขา้ราชการและพนักงานราชการ x -

4953 ทป4 สม 0007/  871 23-พ.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4954
ทป4 สม 0007/  870 23-พ.ย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4955
ทป4 สม 0007/  869 23-พ.ย.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4956 ทป4 สม 0007/  868 23-พ.ย.-55 ขอส่งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ Brother MFC – 8880DN x -

4957
ทป4 สม 0007/  867 23-พ.ย.-55

ขอส่งประมาณการรายจา่ยขั้นต่ าที่จ าเป็นและงบ
ลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

x -

4958
ทป4 สม 0007/  866 23-พ.ย.-55 ขอมอบประมวลบันทึกความเห็น ส านักวนิิจฉยัและคดี x -

4959 ทป4 สม 0007/  865 21-พ.ย.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

4960
ทป4 สม 0007/  864 21-พ.ย.-55

ขอส่งแบบส ารวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดและที่
ขอจดัสรร พร้อมทั้งจ านวนบุคลากร

x -

4961
ทป4 สม 0007/  862 21-พ.ย.-55 ขออนุญาตเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ x -

4962 ทป4 สม 0007/  861 21-พ.ย.-55
ขอ้มลูภารกจิคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยทุธศาสตร์
ด้านสิทธใินกระบวนการยติุธรรม

x -

4963
ทป4 สม 0007/  859 21-พ.ย.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4964
ทป4 สม 0007/  858 21-พ.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4965 ทป4 สม 0007/  857 20-พ.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4966
ทป4 สม 0007/  856 20-พ.ย.-55

ขอบรรจวุาระการประชมุคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)

x -

4967
ทป4 สม 0007/  855 20-พ.ย.-55

ขอบรรจวุาระการประชมุคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการบริหาร)

x -

4968 ทป4 สม 0007/  854 19-พ.ย.-55
การบรรจแุละแต่งต้ังผู้สอบผ่านการแขง่ขนัเขา้รับ
ราชการ

x -

4969
ทป4 สม 0007/  853 19-พ.ย.-55

ขออนุมติัโครงการอบรม เร่ือง การให้ความเห็นทาง
วชิาการ ส านักวนิิจฉยัและคดี

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 204 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

4970
ทป4 สม 0007/  852 19-พ.ย.-55

ขออนุมติัโครงการอบรม เร่ือง การให้ความเห็นทาง
วชิาการ ส านักวนิิจฉยัและคดี

x -

4971 ทป4 สม 0007/  851 19-พ.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4972
ทป4 สม 0007/  850 19-พ.ย.-55 ขอขอ้มลูรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้งกบัค าร้อง x -

4973
ทป4 สม 0007/  849 15-พ.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4974 ทป4 สม 0007/  848 14-ต.ค.-55 ขอส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมพิธถีวายสัตยป์ฏิญาณฯ x -

4975
ทป4 สม 0007/  847 14-พ.ย.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

4976
ทป4 สม 0007/  846 14-พ.ย.-55 ขอส่งซ่อม เคร่ืองปร้ินเตอร์ HP Laserjet 2100M x -

4977 ทป4 สม 0007/  845 14-พ.ย.-55
ขอเสนอวาระเขา้สู่การประชมุ กสม. (ด้านการ
บริหาร) คร้ังที่ 26/2555

x -

4978
ทป4 สม 0007/  844 14-พ.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4979
ทป5

สม 0007/  ว 
842

13-พ.ย.-55
ขอเชญิประชมุคณธกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 5/2555

x -

4980 ทป4 สม 0007/  841 13-พ.ย.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

4981
ทป4 สม 0007/  839 13-พ.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4982
ทป4 สม 0007/  838 13-พ.ย.-55

ขอเชญิประชมุคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 5/2555

x -

4983 ทป4 สม 0007/  834 12-พ.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

4984
ทป4 สม 0007/  837 12-พ.ย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4985
ทป4 สม 0007/  836 12-พ.ย.-55

การให้ค าปรึกษา แนะน าและชว่ยเหลือพิจารณาร่าง
ค าฟูอง

x -

4986 ทป4 สม 0007/  835 12-พ.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

4987
ทป4 สม 0007/  833 12-พ.ย.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

4988
ทป4 สม 0007/  832 12-พ.ย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

4989 ทป4 สม 0007/  831 9-พ.ย.-55
ขอส่งแบบสอบถามการใชง้านระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์

x -

4990
ทป4 สม 0007/  830 9-พ.ย.-55 ขอส่งซ่อม เคร่ืองปร้ินเตอร์ Brother HL – 5140 x -

4991
ทป4 สม 0007/  829 9-พ.ย.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 205 จาก 321
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4992 ทป4 สม 0007/  827 8-พ.ย.-55
รายงานการตรวจเยี่ยมสถานที่เส่ียงต่อการถกูละเมดิ
สิทธมินุษยชน : สถานีต ารวจและเรือนจ าประจ าปี 
2555

x -

4993
ทป4 สม 0007/  826 8-พ.ย.-55 ขอทราบความคืบหน้า x -

4994

ทป4 สม 0007/  825 8-พ.ย.-55
ตรวจรับการจา้งที่ปรึกษาโครงการศึกษาค าพิพากษา
เกี่ยวกบัสิทธขิั้นพื้นฐานและสิทธมินุษยชนในศาล
สูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา

x -

4995 ทป4 สม 0007/  824 8-พ.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื x -

4996
ทป4 สม 0007/  823 8-พ.ย.-55 ขอความอนุเคราะห์ x -

4997
ทป4 สม 0007/  822 7-พ.ย.-55

ขอส่งแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายเดือน

x -

4998 ทป4 สม 0007/  821 7-พ.ย.-55 ขอสอบถามขอ้มลู x -

4999
ทป4 สม 0007/  820 7-พ.ย.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

5000
ทป4 สม 0007/  818 7-พ.ย.-55 ขอเชญิประชมุ x -

5001 ทป4 สม 0007/  816 6-พ.ย.-55
ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

5002
ทป4 สม 0007/  814 6-พ.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

5003
ทป4 สม 0007/  813 6-พ.ย.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

5004 ทป4 สม 0007/  812 6-พ.ย.-55
ขอส่งแบบประเมนิฯ สรุปผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการทั่วไป และสรุปผลการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา

x -

5005
ทป5

สม 0001/ ว 
2032

22-ต.ค.-55 หนังสือเวยีนหน่วยงานต่าง ๆ x -

5006 ทป4 สม 0007/ 810 5-พ.ย.-55 ใบเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล x -

5007 ทป4 สม 0007/  809 5-พ.ย.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

5008
ทป4 สม 0007/  808 5-พ.ย.-55 ขอเชญิประชมุส านักวนิิจฉยัและคดี x -

5009
ทป4 สม 0007/  807 5-พ.ย.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในการประชมุส านัก
วนิิจฉยัและคดีคร้ังที่ 8/2555

x -

5010 ทป4 สม 0007/  802 2-พ.ย.-55
ขอทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัรายงานผลการตรวจสอบ
ละเมดิ

x -

5011
ทป4 สม 0007/  803 2-พ.ย.-55 ขอวดิีทัศน์ประกอบการเสวนา เร่ืองโทษประหารชวีติ x -

5012 ทป4 สม 0007/  804 2-พ.ย.-55
ขอเสนอวาระเขา้สู่การประชมุ กสม. (ด้านการ
บริหาร) คร้ังที่ 26/2555

x -

5013
ทป4 สม 0007/  805 2-พ.ย.-55

ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษของขา้ราชการ

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 206 จาก 321
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5014
ทป4 สม 0007/ 806 2-พ.ย.-55

ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานราชการ

x -

5015 ทป4 สม 0007/  800 1-พ.ย.-55 ขอความชว่ยเหลือด้านคดีฯ x -

5016
ทป4 สม 0007/  799 31 ต.ค55 ขอสอบถามขอ้มลู x -

5017
ทป4 สม 0007/  798 31 ต.ค55

ขอแจง้รายชื่อพร้อมใบสมคัรเขา้อบรมโครงการ
ฝึกอบรมประจ าเดือนพฤศจกิายน 2555

x -

5018 ทป4 สม 0007/  797 31 ต.ค55
ขอเสนอวาระเขา้สู่การประชมุ กสม. (ด้านการ
บริหาร) คร้ังที่ 26/2555

x -

5019

ทป4 สม 0007/  796 30-ต.ค.-55
ขอส่งแบบการรับรองรายงานการประชมุ
คณะกรรมการประเมนิสมรรถภาพและความ
เชี่ยวชาญฯรายนางพิมธนัชย ์ลีลาชยั คร้ังที่ 4/2555

x -

5020
ทป4 สม 0007/  795 30-ต.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

5021 ทป4 สม 0007/  793 30-ต.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

5022
ทป4 สม 0007/  792 30-ต.ค.-55 ขอขอ้มลูเพิ่มเติม x -

5023
ทป4 สม 0007/  791 30-ต.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

5024 ทป4 สม 0007/  790 29-ต.ค.-55
การประเมนิสมรรถภาพฯ เพื่อเล่ือนและแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาส านักงาน กสม. ด้านสิทธิ
มนุษยชน

x -

5025
ทป4 สม 0007/  788 29-ต.ค.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

5026
ทป4 สม 0007/  787 29-ต.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -

5027 ทป4 สม 0007/  785 24-ต.ค.-55
ขอแกไ้ขรายงานการประชมุคณะกรรมการประเมนิ
สมรรถภาพและความเชี่ยวชาญฯ รายนางสาวเกศริน 
เตียวสกลุ คร้ังที่ 3/2555

x -

5028
ทป4 สม 0007/  784 24-ต.ค.-55 ขอทราบผลการด าเนินการ x -

5029
ทป4 สม 0007/  782 24-ต.ค.-55 ขอส่งแบบ บร.1 และ บร.2 x -

5030 ทป4 สม 0007/  381 24-ต.ค.-55
การรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวนิิจฉยัและ
คดี

x -

5031
ทป4 สม 0007/  780 24-ต.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

5032
ทป4 สม 0003 779 24-ต.ค.-55

ขอความอนุเคราะห์หนังสือแนวค าวนิิจฉยัของศาล
ปกครอง

x -

5033 ทป4 สม 0007/  778 22-ต.ค.-55
การรับรองรายงานการประชมุ อ.ก.ส. ระบบงานฯ 
คร้ังที่ 4/2555

x -

5034
ทป4 สม 0007/  777 24-ต.ค.-55

รายงานการตรวจสอบการรับ - จา่ยพัสดุ ประจ าปี 
2555 (ส านักวนิิจฉยัและคดี)

x -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 207 จาก 321
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5035
ทป4 สม 0007/  776 22-ต.ค.-55 ขอส่งผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ x -

5036 ทป4 สม 0007/  775 22-ต.ค.-55 แจง้ค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ x -

5037 ทป4 สม 0007/ 774 19-ต.ค.-55 ขอส่งเอกสารคืน x -
5038

ทป4 สม 0007/  773 19-ต.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื x -

5039 ทป4 สม 0007/  772 19-ต.ค.-55 ขออนุมติัจดัประชมุ x -

5040
ทป4 สม 0007/  770 18-ต.ค.-55

ขอส่งแบบสอบถามความคิดเห็นสภาพทั่วไป และ
การพัฒนางานของส านักงานฯ

x -

5041
ทป4 สม 0007/  769 18-ต.ค.-55 ขอสอบถามขอ้มลู x -

5042 ทป4 สม 0007/  768 18-ต.ค.-55
ขอส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมวางพวงมาลาถวาย
บังคมเนื่องในวนัปิยมหาราช

x -

5043 ทป4 สม 0007/ 767 18-ต.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -
5044

ทป4 สม 0007/  765 17-ต.ค.-55
การประเมนิสมรรถภาพและความเชี่ยวชาญฯ ราย
นางสาวเกศริน เตียวสกลุ

x -

5045
ทป4 สม 0007/  764 16-ต.ค.-55 ขอส่งแบบตอบรับการเขา้ร่วมโครการเวทีสาธารณะ 

กสม. พบประชาชนในภูมภิาค (ภาคเหนือ)
x -

5046
ทป5

สม 0007/  ว 
761

16-ต.ค.-55 ขอเชญิประชมุ x -

5047
ทป4 สม 0007/  760 16-ต.ค.-55

ขออนุมติัจดัประชมุและค่าใชจ้า่ยในประชมุ
คณะอนุกรรมการ

x -

5048 ทป4 สม 0007/ 759 16-ต.ค.-55 สัญญาการยมืเงิน x -
5049

ทป4 สม 0007/  758 15-ต.ค.-55 สรุปผลการเสวนาเร่ือง โทษประหารชวีติ x -

5050
ทป4 สม 0007/  757 15-ต.ค.-55 ขอส่งใชเ้งินยมื (งบประมาณ) x -

5051 ทป5 สม 0001/ ว 
2298

26-ธ.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5052 ทป5 สม 0001/  ว 
1262

25-ธ.ค.-57 ขอส่งเอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง “การ
บริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กร”

× -

5053 ทป5 สม 0001/ ว 
1220

16-ธ.ค.-57 การเขา้ร่วมประชมุชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ใน
การจดัท างบประมาณการวจิยัในลักษณะบูรณาการ

× -

5054 ทป5 สม 0001/ 2230 17-ธ.ค.-57 การตรวจสอบขอ้มลูเกี่ยวกบัผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. ด้านกฎหมาย
แทนต าแหน่งที่วา่ง

× -

5055 ทป5 สม 0001/ 2230 17-ธ.ค.-57 การตรวจสอบขอ้มลูเกี่ยวกบัผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. ด้านกฎหมาย
แทนต าแหน่งที่วา่ง

× -

5056 ทป5 สม 0001/ ว 
1277

30-ธ.ค.-57 ปฏิทินการประชมุ กสม. ประจ าปี พ.ศ. 2558 × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 208 จาก 321
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5057 ทป5 สม 0001/ ว 
2209

15-ธ.ค.-57 แจง้ก าหนดการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงอมัพร
 มศุีข

× -

5058 ทป5 สม 0002/ ว 
974

8-ธ.ค.-57 คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและผู้บริหาร 8
 – 14 ธนัวาคม 2557

× -

5059 ทป5 สม 0001/ ว 
1461

5-ก.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5060 ทป5 สม 0001/ ว 
1322

15-ส.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5061 ทป5 สม 0001/ ว 
1388

28-ส.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5062 ทป5 สม 0001/ ว 
1332

19-ส.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5063 ทป5 สม 0001/ ว 
1330

18-ส.ค.-57 ขอเชญิร่วมพิธเีจริญน้ าพระพุทธมนต์เนื่องในวนั
ครบรอบสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า 16 ปี

× -

5064 ทป5 สม 0001/ ว 
1244

8-ส.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5065 ทป5 สม 0001/ ว 
2053

19-พ.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5066 ทป5 สม 0001/ ว 
1938

6-พ.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5067 ทป5 พศ 0006/  
03375

30-เม.ย.-57 พิธเีจริญน้ าพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจา้ฯพระบรมราชนิีนาถ

× -

5068 ทป5 สม 0001/  ว 
2189

11-ธ.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5069 ทป5 สม 0001/  ว 
2218

16-ธ.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5070 ทป5 สม 0001/  ว 
2284

24-ธ.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5071 ทป5 สม 0001/  ว 
1257

23-ธ.ค.-57 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุชี้แจงเร่ือง KPI Dictionary × -

5072 ทป5 สม 0001/  ว 
2256

19-ธ.ค.-57 หนังสือเวยีนของส่วนราชการต่าง ๆ × -

5073 ทป5 สม 0004/  ว 
1276

30-ธ.ค.-57 ขอส่งรายงานประเมนิสถานการณ์สิทธมินุษยชนใน
ประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2556

× -

5074 ทป5 สม 0001/  ว 
2301

29-ธ.ค.-57 หนังสือเวยีนของส่วนราชการต่าง ๆ × -

5075 ทป5 สม 0001/  ว 
2249

22-ธ.ค.-57 ขอสมคัรขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติเขา้รับการ
เลือกสรรเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านัก (อ านวยการ ระดับสูง)

× -

5076 ทป5 สม 0002/  ว 
954

2-ธ.ค.-57 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 1 – 7 ธนัวาคม 2557

× -

5077 ทป5 สม 0001/  ว 
1749

7-ต.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 209 จาก 321
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5078 ทป5 สม 0001/  ว 
1748

7-ต.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5079 ทป5 สม 0006/  ว 
962

13-ต.ค.-57 งดการจดัประชมุ กสม. ในวนัพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 × -

5080 ทป5 สม 0001/  ว 
904

1-ต.ค.-57 การยา้ยและบรรจขุา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

5081 ทป5 สม 0001/  ว 
905

1-ต.ค.-57 การมอบอ านาจและมอบหมายให้รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ส่ังและปฏิบัติ
ราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

5082 ทป5 สม 0001/  ว 
903

1-ต.ค.-57 การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5083 ทป5 สม 0001/  ว 
1885

30-ต.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5084 ทป5 สม 0001/  
2026

18-พ.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5085 ทป5 สม 0001/  ว 
1993

13-พ.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5086 ทป5 สม 0001/  ว 
2146

4-ธ.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5087 ทป5 สม 0002/  ว 
846

28-ต.ค.-57 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 27 ตุลาคม – 2 พฤศจกิายน 2557

× -

5088 ทป5 สม 0002/  ว 
800

3-ต.ค.-57 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 6 - 12 ตุลาคม 2557

× -

5089 ทป5 สม 0002/  ว 
817

13-ต.ค.-57 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 13 - 19 ตุลาคม 2557

× -

5090 ทป5 สม 0002/  ว 
833

20-ต.ค.-57 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 20 - 26 ตุลาคม 2557

× -

5091 ทป5 สม 0001/  ว 
1747

7-ต.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5092 ทป5 นร 0506/ ว 95 26-ก.ย.-57 ขอ้ส่ังการของนายกรัฐมนตรี × -

5093 ทป5 นร 0503/ ว 99 29-ก.ย.-57 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ด้วยคณะกรรมการ
ผู้ชว่ยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

× -

5094 ทป5 สม 0001/  ว 
1001

22-ต.ค.-57 สรุปประเด็นเร่ืองส าคัญตามมติคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและขอ้ส่ังการของหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (ต้ังแต่วนัที่ 10 มถินุายน – 2 กนัยายน
 2557)

× -

5095 ทป5 สม 0001/  ว 
1868

28-ต.ค.-57 ขอเชญิร่วมเป็นเจา้ภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน × -

5096 ทป5 สม 0001/  
1896

3-พ.ย.-57 ขออนุญาตให้บุคลากรฝึกซ้อมกฬีาเพื่อเขา้ร่วมการ
แขง่ขนั

× -

5097 ทป5 สม 0002/  ว 
870

4-พ.ย.-57 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 3 - 9 พฤศจกิายน 2557

× -

5098 ทป5 สม 0002/  ว 
889

10-พ.ย.-57 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 10 - 16 พฤศจกิายน 2557

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 210 จาก 321
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5099 ทป5 สม 0001/  ว 
1523

11-ก.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5100 ทป5 สม 0001/  ว 
1460

5-ก.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5101 ทป5 สม 0001/  ว 
1463

5-ก.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5102 ทป5 สม 0001/  ว 
1389

28-ส.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5103 ทป5 สม 0001/  ว 
1390

28-ส.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5104 ทป5 สม 0001/  ว 
1321

15-ส.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5105 ทป5 สม 0001/  ว 
1167

29-ก.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5106 ทป5 สม 0001/  ว 
1128

23-ก.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5107 ทป5 สม 0001/  ว 
1028

9-ก.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5108 ทป5 สม 0001/  ว 
844

18-ม.ิย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5109 ทป5 สม 0001/  ว 
1525

11-ก.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5110 ทป5 สม 0001/  ว 
1462

5-ก.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5111 ทป5 สม 0001/  ว 
697

29-พ.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5112 ทป5 สม 0001/  ว 
1166

29-ก.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5113 ทป5 สม 0001/  ว 
1129

23-ก.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5114 ทป5 สม 0001/  ว 
1352

21-ส.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5115 ทป5 สม 0001/  ว 
2033.1

18-พ.ย.-57 ขอเชญิเขา้ร่วมในพิธถีวายสัตยป์ฏิญาณเพื่อเป็น
ขา้ราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

× -

5116 ทป5 สม 0001/ ว  
1130

20-พ.ย.-57 พระราชบัญญัติการกลับไปใชสิ้ทธใินบ าเหน็จบ านาญ
ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 
2494 พ.ศ. 2557

× -

5117 ทป5 สม 0001/ ว  
1808

16-ต.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5118 ทป5 สม 0001/ 48 9-ม.ค.-57 โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

× -

5119 ทป5 ปช 0005/ ว  
0106

9-ธ.ค.-56 โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)

× -

5120 ทป5 สม 0001/ ว  
1351

21-ส.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 211 จาก 321
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5121 ทป5 สม 0001/ ว  
484

24-ม.ิย.-57 แนวทางการประชมุคณะรักษาความสงบแห่งชาติ × -

5122 ทป5 สม 0001/ ว  
1069

17-ก.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5123 ทป5 สม 0001/ ว  
974

2-ก.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5124 ทป5 สม 0001/ ว  
800

12-ม.ิย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5125 ทป5 สม 0001/ ว  
514

28-เม.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5126 ทป5 สม 0001/ ว  
470

10-เม.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5127 ทป5 สม 0001/ ว  
417

2-เม.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5128 ทป5 สม 0001/ ว  
350

19-ม.ีค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5129 ทป5 สม 0001/ ว  
2211

27-พ.ย.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5130 ทป5 สม 0001/ ว  
2126

14-พ.ย.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5131 ทป5 สม 0001/ ว  
2047

1-พ.ย.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5132 ทป5 สม 0001/ ว  
1959

18-ต.ค.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5133 ทป5 สม 0001/ ว  
1960

18-ต.ค.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5134 ทป5 สม 0001/ ว  
1901

9-ต.ค.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5135 ทป5 สม 0001/ ว  
269

7-ม.ีค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5136 ทป5 สม 0001/ ว  
187

24-ก.พ.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5137 ทป5 สม 0001/ ว  
1524

11-ก.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5138 ทป5 สม 0004/ ว  
14

8-ม.ค.-57 การจดัท ารายงานประจ าปีของคณธกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ปี 2556

× -

5139 ทป5 สม 0001/ 16 3-ม.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5140 ทป5 สม 0001/ ว  
1041

25-ธ.ค.-56 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมผลการด าเนินงานเพื่อ
ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ของกระทรวงยติุธรรม

× -

5141 ทป5 สม 0001/ ว  
2365

24-ธ.ค.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5142 ทป5 สม 0001/ ว  
2293

16-ธ.ค.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 212 จาก 321
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5143 ทป5 สม 0001/ ว  
2245

11-ธ.ค.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5144 ทป5 สม 0001/ ว  
1807

16-ต.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5145 ทป5 สม 0001/ ว  
1806

16-ต.ค.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5146 ทป5 สม 0001/ ว  
1639

24-ก.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5147 ทป5 สม 0001/ ว  
1640

24-ก.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5148 ทป5 สม 0001/ ว  
1641

24-ก.ย.-57 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5149 ทป5 สม 0002/ ว 
1525

3-ต.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรรมการสิทธมินุษยช์นแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 3-9 ตุลาคม 2554

× -

5150 ทป5 สม 0001/  ว 
1881

2 ก.ย 54 การขยายระยะเวลาการสมคัรเขา้รับการคัดเลือกเป็น
เลขาธกิารคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

× -

5151 ทป5 สม 0001/ ว 
1874

29-ก.ย.-54 การมอบหนังสือเร่ือง “รายงานผลการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัความพึงพอใจต่อการ
บริการสาธารณะและการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ
 พ.ศ. 2553 และสรุปผลการส ารวจ พ.ศ. 2546 - 
2553”

× -

5152 ทป5 สม 0001/ 1469 26-ก.ย.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร

× -

5153 ทป5 สม 0001/ 302 22-ก.ย.-54 ขอเชญิเขา้ร่วมการอบรมในหัวขอ้ “สหภาพยโุรปกบั
วกิฤตเศรษฐกจิและความสัมพันธก์บัประเทศไทย”

× -

5154 ทป5 สม 0001/ ว 
1650

24-ส.ค.-54 การส่ังจองสมดุบันทึกประจ าวนัส าหรับนักบริหาร
ฉบับภาษาองักฤษ ประจ าปี 2555

× -

5155 ทป5 สม 0001/ ว 16 31-ส.ค.-54 ขอความร่วมมอืในพิธ ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
 สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชด าเนิน ณ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 
พรรษา 5 ธนัวาคม 2550

× -

5156 ทป5 สม 0002/ ว 
1031

29-ส.ค.-54 กจิกรรมคณธกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 29 สิงหาคม – 3 กนัยายน 2554

× -

5157 ทป5 สม 0001/ ว 
1608

17-ส.ค.-54 แจง้ประชาสัมพันธป์รับปรุงหมายเลขโทรศัพท์
ภายในหน่วยงานผ่านระบบตอบรับอตัโนมติัของส านัก
เลขาธกิารณะรัฐมนตรี

× -

5158 ทป5 สม 0001/ ว 
1442

15-ก.ย.-54 การขยายเวลาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรณ์ที่มผีลงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปูอง และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ประจ าปี 2554

× -

5159 ทป5 สม 0001/ ว 
1809

15-ก.ย.-54 การเชญิร่วมรับฟังปาฐกถาธรรม เนื่องในโอกาสวนั
ครบรอบ 8 ปี แห่งการจดัต้ังส านักงานส่งเสริม
อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

× -

5160 ทป5 สม 0001/ ว 
1807

15-ก.ย.-54 ล าดับการหักเงินบ านาญช าระหนี้รายเดือน × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 213 จาก 321
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5161 ทป5 สม 0001/ ว 
1754

9-ก.ย.-54 พระกฐินวดัเบญจมบพิตร × -

5162 ทป5 สม 0001/ ว 
1747

8-ก.ย.-54 ขอเชญิร่วมท าบุญโดยพระราชกศุลพิธถีวายผ้าพระ
กฐินพระราชทาน ประจ าปี 2554

× -

5163 ทป5 สม 0001/ ว 
1750

8-ก.ย.-54 ขอเชญิร่วมท าบุญโดยพระราชกศุลพิธถีวายผ้าพระ
กฐินพระราชทาน ประจ าปี 2554

× -

5164 ทป5 สม 0001/ ว 
1947

8-ก.ย.-54 ขอเชญิร่วมท าบุญโดยพระราชกศุลพิธถีวายผ้าพระ
กฐินพระราชทาน ประจ าปี 2554

× -

5165 ทป5 พศ 0006/  ว 
1751

8-ก.ย.-54 ขอเชญิร่วมท าบุญโดยพระราชกศุลพิธถีวายผ้าพระ
กฐินพระราชทาน ประจ าปี 2554

× -

5166 ทป5 สม 0001/  ว 
1748

8-ก.ย.-54 ขอเชญิร่วมท าบุญโดยพระราชกศุลพิธถีวายผ้าพระ
กฐินพระราชทาน ประจ าปี 2554

× -

5167 ทป5 สม 0001/  ว 
741

6-ก.ย.-54 หนังสือเขา้ใหมป่ระจ าเดือนสิงหาคม 2554 × -

5168 ทป5 สม 0001/  ว 
1389

12-ก.ย.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร

× -

5169 ทป5 สม 0001/  ว 
1449

19-ก.ย.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร

× -

5170 ทป5 สม 0001/  ว 
1829

21-ก.ย.-54 ขอเชญิร่วมเป็นกรรมการงานทอดผ้าปุาสามคัคี “ธาร
น้ าใจ” ชว่ยเหลือผู้ถกูผลกระทบเจบ็ปุวยจากการ
ท างานและมลพิษ

× -

5171 ทป5 สม 0004/  ว 
1731

21-ก.ย.-54 ขอเชญิร่วมเป็นเจา้ภาพในงานถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจ าปี 2554

× -

5172 ทป5 สม 0001/  ว 
1825

20-ก.ย.-54 ขอส่งหนังสือ “รวมค าวนิิจฉยัที่องค์กรณ์วนิิจฉยั
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ วนิิจฉยัวา่ ร่างกฎหมาย
หรือกฎบัญญัติแห่งกฎหมายขดัหรือแยง้ต่อ
รัฐธรรมนูญ”

× -

5173 ทป5 สม 0001/  ว 
838

15-ส.ค.-54 เร่ืองก าหนดการใชจ้า่ยเงินงบประมาณชว่งส้ิน
ปีงบประมาณ

× -

5174 ทป5 สม 0001/  ว 
1808

14-ก.ย.-54 แบบส ารวจความพึงพอใจของบผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโครงการกู้เงินกบัสถาบันการเงินโดย
น าสิทธบิัตรในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์
ประกนัการกู้เงิน (โครงการบ าเหน็จค้ าประกนั)

× -

5175 ทป5 สม 0001/  ว 
1676

31-ส.ค.-54 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธก์ารสมคัรเขา้รับ
การขดัเลือกเลขาธกิารคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

× -

5176 ทป5 สม 0001/  ว 
1350

6-ก.ย.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร

× -

5177 ทป5 สม 0006/  ว 
1573

16-ส.ค.-54 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธเ์พื่อแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัผู้ที่ผ่านการทดสอบขอ้เขยีนใน
การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตุลา
การศาลปกครองชั้นต้น

× -

5178 ทป5 สม 0001/  ว 
1610

17-ส.ค.-54 การประชาสัมพันธก์จิกรรมภายใต้ชื่อ “งานศูนย์
ราชการรวมใจ กรุงไทยสัมพันธ ์ชวนกนัมาออมพร้อม
กนัพอเพียง”

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 214 จาก 321
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5179 ทป5 สม 0001/  ว 
1199

15-ส.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติผู้บริหาร × -

5180 ทป5 สม 0001/  ว 
2113

18-พ.ย.-54 ระบบรักษาความปลอดภัยของส านักงานฯ × -

5181 ทป5 ม.ีค.-54 18-พ.ย.-54 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกจิกรรมชว่ยเหลือ
เจา้หน้าที่ผู้ประสบอทุกภัย

× -

5182 ทป5 ก.พ.-54 17-พ.ย.-54 การยื่นค าร้องรับเงินชว่ยเหลือน้ าท่วม × -

5183 ทป5 สม 0001/  ว 
1130

25-ต.ค.-54 การขอรับการสนับสนุนก าลังคน เงินและส่ิงของ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม

× -

5184 ทป5 สม 0001/  ว 
1124

20-ต.ค.-54 หลักสูตรการปูองกนัอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
คร้ังที่ 2

× -

5185 ทป5 สม 0001/  ว 
2023

17-ต.ค.-54 ร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายงัมไิด้ให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย

× -

5186 ทป5 สม 0001/  ว 
2022

17-ต.ค.-54 การขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่า
ครองชพีของประชาชนด้านการเดินทาง (ต้ังแต่วนัที่ 1
 กรกฎาคม 2554 - วนัที่ 15 มกราคม 2555)

× -

5187 ทป5 สม 0001/  ว 
2019

17-ต.ค.-54 แจง้สถานพยาบาลของเอกชน ยกเลิกการให้บริการ
ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม

× -

5188 ทป5 สม 0001/  ว 
2020

17-ต.ค.-54 หลักเกณฑ์และอตัราค่ารักษาพยาบาลการบ าบัด
ทดแทนไตด้วยวธิปีลูกถา่ยไตจากผู้บริจาคไตที่มชีวีติ

× -

5189 ทป5 สม 0001/  ว 
2021

17-ต.ค.-54 การติดตามเร่ืองส าคัญเร่งด่วน แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาอทุกภัย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธใ์ห้
ประชาชนได้ทราบ

× -

5190 ทป5 สม 0001/ ว 
1935

17-ต.ค.-54 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุ × -

5191 ทป5 สม 0001/ ว 
1991

14-ต.ค.-54 ขอเชญิร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 
2554

× -

5192 ทป5 สม 0001/  ว 
1990

14-ต.ค.-54 ขอเชญิร่วมท าบุญโดยเสด็จพระราชกศุลพิธถีวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2554

× -

5193 ทป5 สม 0001/  ว 
1989

14-ต.ค.-54 ขอเชญิร่วมท าบุญทอดกฐินสามคัคี กรมประชาสัมพันธ์ × -

5194 ทป5 สม 0001/  ว 
2018

17-ต.ค.-54 ขอดับไฟฟูา เพื่อบ ารุงรักษาอปุกรณ์ไฟฟูาแรงสูงของ
ระบบไฟฟูาก าลัง

× -

5195 ทป5 สม 0001/  ว 
2016

17-ต.ค.-54 การปรับปรุงแกไ้ขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจ
สุขภาพประจ าปี รายการ ค่าตรวจเอกซเรยป์อด 
(Chest X-ray)

× -

5196 ทป5 สม 0001/  
1755

9-ก.ย.-54 แนวทางปฏิบัติกรณีมกีารขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วนิิจฉยัวา่ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว 
มขีอ้ความขดัแยง้หรือตราขึ้นโดยไมถ่กูต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และแนวทางปฏิบัติกรณี
มกีารตรวจสอบจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

× -

5197 ทป5 สม 0002/  ว 
1587

14-ต.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 17 – 23 ตุลาคม 2554

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 215 จาก 321
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5198 ทป5 สม 0001/  ว 
1969

10-ต.ค.-54 ขอเชญิร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคีเพื่อร่วม
สร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธาร
ราฐอนุสรณ์

× -

5199 ทป5 สม 0001/  ว 
1938

4-ต.ค.-54 ขอเชญิร่วมท าบุญในพิธถีวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 ประจ าปี 2554

× -

5200 ทป5 สม 0001/  ว 
1901

30-ก.ย.-54 ขอเชญิร่วมท าบุญในพิธถีวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 ประจ าปี 2554

× -

5201 ทป5 สม 0002/  ว 
797

5-ต.ค.-54 หนังสือเขา้ใหมป่ระจ าเดือนกนัยายน 2554 × -

5202 ทป5 สม 0001/  ว 
1558

10-ต.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 10 – 16 ตุลาคม 2554

× -

5203 ทป5 สม 0001/  ว 
1943

5-ต.ค.-54 การขอความอนุเคราะห์เพื่อประชาสัมพันธโ์ครงการ
ออมทรัพยข์องบริษัทเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั

× -

5204 ทป5 สม 0001/  ว 
1835

29-ก.ย.-54 การตรวจภาวะโลกกระดูกพรุน × -

5205 ทป5 สม 0002/  ว .... .. ธ.ค.54 มมุมองสิทธิ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 จ านวน 5 ฉบับ × -

5206 ทป5 สม 0004/  909 22-ธ.ค.-54 แจง้การยา้ยฐานขอ้มลูงานสารบรรณ งานรับเร่ือง
ร้องเรียนและติดตามผลการแกไ้ข

× -

5207 ทป5 สม 0002/  ว 
1762

23-ธ.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 26 ธนัวาคม 2554 – 1 มกราคม 2555

× -

5208 ทป5 สม 0001/  ว 
2283

20-ธ.ค.-54 ผลการประชมุสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 19 และการ
ประชมุสุดยอดที่เกี่ยวขอ้ง

× -

5209 ทป5 สม 0001/  ว 
1732

19-ธ.ค.-54 ขเชญิการเขา้ร่วมสัมมนาเร่ือง “วกิฤตน้ าท่วมกบัสิทธิ
มนุษยชน”

× -

5210 ทป5 สม 0002/  ว 
1729

19-ธ.ค.-54 กจิจกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 19 ธนัวาคม – 25 ธนัวาคม 2554

× -

5211 ทป5 สม 0001/  ว 
2249

15-ธ.ค.-54 การด าเนินการเพื่อชว่ยเหลือและบรรเทาทุกขข์อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อทุกภัย

× -

5212 ทป5 สม 0001/  ว 
2260

15-ธ.ค.-54 กรอกแบบแจง้รายการเพื่อการหักลดหยอ่นภาษีเงินได้ × -

5213 ทป5 15/2554 15-ธ.ค.-54 แจกจา่ยเอกสาร “คู่มอืกลับบ้านหลังน้ าท่วม” × -

5214 ทป5 สม 0002/ ว  
1697

9-ธ.ค.-54 กจิจกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 12 ธนัวาคม – 9 ธนัวาคม 2554

× -

5215 ทป5 สม 0001/ ว  
2219

8-ธ.ค.-54 Promotion สินเชื่อสวสัดิการเพื่อที่อยู่อาศัยส าหรับ
ขา้ราชการและลูกจา้งประจ า

× -

5216 ทป5 สม 0002/ ว 
1676

2-ธ.ค.-54 กจิจกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 5 ธนัวาคม – 11 ธนัวาคม 2554

× -

5217 ทป5 สม 0001/ ว 
2192

6-ธ.ค.-54 ก าหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจ า
รอบ 3 เดือน

× -

5218 ทป5 ก.ย.-54 8-ธ.ค.-54 แจกจา่ยเอกสาร “ก าจดัเชื้อในบ้านหลังน้ าท่วม” × -

5219 ทป5 สม 0002/ ว 
1651

29-พ.ย.-54 กจิจกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 28 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 2554

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 216 จาก 321
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5220 ทป5 สม 0004/ ว  
841

28-พ.ย.-54 รายงานผลการสอบถามความต้องการ ความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะในการพัฒนาศูนยส์ารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน

× -

5221 ทป5 สม 0004/ ว  
843

29-พ.ย.-54 แจง้จดมายขา่วห้องสมดุ ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน
ธนัวาคม 2554

× -

5222 ทป5 สม 0001/ ว  
2154

28-พ.ย.-54 โครงการฝึกอบรมประจ าเดือนธนัวาคม 2554 ของ
ส านักเสริมศึกษาและบริการสังคม

× -

5223 ทป5 สม 0001/ ว  
1195

2-ธ.ค.-54 ขอเชญิร่วมกจิกรรมโครงการ “ท าดีเพื่อพ่อ” และ
ร่วมพิธถีวายสัตยป์ฏิญาณ

× -

5224 ทป5 วธ 0303/ 5265 24-พ.ย.-54 ขอเชญิร่วมโครงการงานศาสนพิธเีฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช
พิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 
ธนัวาคม 2554

× -

5225 ทป5 สม 0007/ 218 24-ธ.ค.-53 ขอเขา้รับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและ
วธิพีิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง
 รุ่นที่ 2

× -

5226 ทป5 สม 0001/  842 22-ม.ีค.-54 อนุมติัเขา้ร่วมการสัมมนาเตรียมตัวกอ่นเกษียณอายุ
บุคลากรภาครัฐ

× -

5227 ทป5 สม 0007/ 153 8-พ.ย.-53 พิจารณาการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวธิี
พิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง 
รุ่นที่ 2

× -

5228 ทป5 สม 0001/ 2613 9-พ.ย.-53 ขอส่งบุคลากรสมคัรเขา้รับการอบรมหลักสูตร
กฎหมายปกครองและวธิพีิจารณาคดีปกครองตาม
มาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 2

× -

5229 ทป5 สม 0001/ 1556 3-พ.ย.-53 ขอส่งบุคลากรสมคัรเขา้รับการอบรมหลักสูตร
กฎหมายปกครองและวธิพีิจารณาคดีปกครองตาม
มาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 2

× -

5230 ทป5 สม 0003/ 1099 26-พ.ค.-54 การจดัอบรมการจดัการความขดัแยง้ขั้นพื้นฐาน × -

5231 ทป5 สม 0001/ ว 
938

8-เม.ย.-54 การอบรมหลักสูตรนักบริหารการยติุธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2

× -

5232 ทป5 สม 0001/ ว 
1017

28-เม.ย.-54 การอบรมหลักสูตรการน าเสนออยา่งมปีระสิทธภิาพ × -

5233 ทป5 สม 0008/ ว 
414

18-เม.ย.-54 หลักสูตรวา่ด้วยสถานะที่เท่าเทียวกนัและสิทธิ
มนุษยชนของสตรีในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

× -

5234 ทป5 สม 0001/  347 25-ม.ีค.-54 การอบรมหลักสูตรการน าเสนออยา่งมปีระสิทธภิาพ × -

5235 ทป5 สม 0001/ 826 21-ม.ีค.-54 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
มหาชน รุ่นที่ 32

× -

5236 ทป5 สม 0001/ ว 
210

28-ก.พ.-54 การอบรมหลักสูตรการน าเสนออยา่งมปีระสิทธภิาพ × -

5237 ทป5 สม 0001/ 122 25-ม.ค.-54 การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาโครงการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

× -

5238 ทป5 สม 0001/ ว 
120

24-ม.ค.-54 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติขา้ราชการพลเรือนสามญั × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 217 จาก 321
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5239 ทป5 สม 0001/ ว 
103

21-ม.ค.-54 โครงการอบรมภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย × -

5240 ทป5 สม 0001/ ว 
2196

7-ธ.ค.-54 ขอเชญิส่งบุคคลากรเขา้ร่วมโครงการสัมมนา × -

5241 ทป5 สม 0001/ ว 
2115

21-พ.ย.-54 อนุมติัให้เขา้รับการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมาย
ปกครองและวธิพีิจารณาคดีปกครองฯ

× -

5242 ทป5 ศธ 0516.012/
 ว 2293

8-พ.ย.-54 แจง้เล่ือนและขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุเชงิ
ปฏิบัติการคร้ังที่ 1

× -

5243 ทป5 ยธ 0902/ 1361 28-ก.ค.-54 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมการประชมุทางวชิาการ
ระดับชาติวา่ด้วยงานยติุธรรม คร้ังที่ 9

× -

5244 ทป5 สม 0008/  
1030

28-ก.ย.-54 การอบรมส าหรับเจา้หน้าที่สถาบันสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

5245 ทป5 สม 0002/  ว 
1114

2-ส.ค.-54 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติ เร่ือง 
“เทคนิคการเขยีนขา่วและบทความเพื่อการ
ประชาสัมพันธ”์

× -

5246 ทป5 ศป 0015/ ว 
115

21-ก.ค.-54 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา × -

5247 ทป5 สม 0001/  ว 
1434

26-ก.ค.-54 โครงการอบรมภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย × -

5248 ทป5 สม 0008/  ว 
528

25-พ.ค.-54 การฝึกอบรมพัฒนาผู้น าหลักสูตร “ระบบปฏิบัติการ
ความส าเร็จ” (Operacy)

× -

5249 ทป5 สม 0001/  ว 
1237

7-ม.ิย.-54 ขอเชญิเขา้รับฟังปาฐกถาธรรมและสมคัรเขา้ศึกษา
อบรม

× -

5250 ทป5 สม 0001/  173 30-พ.ค.-54 แบบส ารวจความต้องการการฝึกอบรมและการพัฒนา × -

5251 ทป5 สม 0001/ ว 
221

14-ก.พ.-54 การแสดงเจตนาระบุผู้รับบ าเหน็จตกทอด × -

5252 ทป5 สม 0001/  ว 
191

8-ก.พ.-54 การก าหนดสินค้าและบริการควบคุมตาม
พระราชบัญญัติวา่ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 
2542

× -

5253 ทป5 สม 0001/ ว 
108

21-ม.ค.-54 ระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์การแกไ้ขเปล่ียนแปลง
รายละเอยีดรายการงบประมาณรายจา่ยตามระเบียบ
วา่ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

× -

5254 ทป5 สม 0001/ ว 
104

21-ม.ค.-54 การปรับปรุงแกไ้ขประเภทและอตัราค่าอวยัวะเทียม
และอปุกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)

× -

5255 ทป5 สม 0001/ ว 74 17-ม.ค.-54 การก าหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจา่ยจากระบบ
สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ

× -

5256 ทป5 สม 0001/ ว 72 19-ม.ค.-54 การเบิกจา่ยค่าใชบ้ริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ × -

5257 ทป5 สม 0001/ ว 73 17-ม.ค.-54 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์
ให้แกพ่นักงานราชการของส่วนราชการ

× -

5258 ทป5 สม 0001/ ว 39 11-ม.ค.-54 หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยค่าวสัดุส้ินเปลืองที่เป็นวสัดุ
ทางการแพทย์

× -

5259 ทป5 กค 0406.4/   
ว 5

31-ม.ค.-54 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 218 จาก 321
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5260 ทป5 สม 0001/  ว 
224

14-ก.พ.-54 ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 
เร่ืองหลักเกณฑ์และวธิกีารในการจดัท าหรือแปลง
เอกสารและขอ้ความให้อยู่ในรูปของขอ้มลู
อเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553

× -

5261 ทป5 สม 0001/ ว 
223

14-ก.พ.-54 การแต่งต้ังขา้ราชการระดับสูงหรือบุคคลด ารง
ต าแหน่งกรรมการในรัฐวสิาหกจิหลายแห่ง

× -

5262 ทป5 สม 0001/ ว 
1172

27-พ.ค.-54 หลักเกณฑ์การค านวณเงินบ านาญและวนัรับบ าเหน็จ 
เพื่อพิจารณาจ านวนเงินที่จะต้องคืนเพื่อนับเวลา
ราชการต่อเนื่อง

× -

5263 ทป5 สม 0001/ 1176 30-พ.ค.-54 ผลการด าเนินการตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี
เศรษฐกจิ (รศก.) คร้ังที่ 1/2554 วนัที่ 17 มกราคม 
2554 เร่ือง ผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกบัการพัฒนา
ศักยภาพในการรองรับอตุสาหกรรมของพื้นที่มาบตา
พุด

× -

5264 ทป5 สม 0001/ ว 
1150

25-พ.ค.-54 การตรวจสุขภาพประจ าปี 2554 × -

5265 ทป5 สม 0001/ ว 
1118

19-พ.ค.-54 การขอพระราชทานเคร่ืองอสิริยาภรณ์ให้แก่
ขา้ราชการตามระบบจ าแนกประเภทต าแหน่ง

× -

5266 ทป5 สม 0001/ ว 
1113

18-พ.ค.-54 ระเบียบ ก.พ. วา่ด้วยออกจากราชการของขา้ราชการ
พลเรือนสามญั พ.ศ. 2554

× -

5267 ทป5 สม 0001/ ว 
1069

6-พ.ค.-54 การปรับโครงสร้างอตัราค่าจา้งลูกจา้งของส่วนราชการ × -

5268 ทป5 สม 0001/ ว 
1069

6-พ.ค.-54 การปรับโครงสร้างอตัราค่าจา้งลูกจา้งของส่วนราชการ × -

5269 ทป5 สม 0001/ 1049 4-พ.ค.-54 พระราชกฤษฎีกาเงินชว่ยค่าครองชพีผู้รับเบี้ยหวดั
บ านาญ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554

× -

5270 ทป5 สม 0001/ ว 
998

26-เม.ย.-54 การเบิกค่ารักษาพยาบาลตาม “โครงการทัวร์สุขภาพ” × -

5271 ทป5 สม 0001/  ว 
999

26-เม.ย.-54 อตัราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใชส้ าหรับการเบิกจา่ย
ค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการ หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่
มใิชย่า

× -

5272 ทป5 สม 0001/ ว 
901

1-เม.ย.-54 ขอความร่วมมอืในการเตรียมการรับเสด็จพระเจา้
หลานเธอ พระองค์เจา้พัชรกติิยาภา

× -

5273 ทป5 สม 0001/  868 28-ม.ีค.-54 ซ้อมความเขา้ใจหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล
ส่วนที่ขาดสัญญาประกนัภัยกรณีใชห้ลักฐานการรับเงิน

× -

5274 ทป5 สม 0001/ 867 28-ม.ีค.-54 การประกาศก าหนดส านักงานในพื้นที่พิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554

× -

5275 ทป5 สม 0001/866 28-ม.ีค.-54 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี × -

5276 ทป5 สม 0001/  ว 
309

18-ม.ีค.-54 การปรับราคาชดใชแ้ทนเคร่ืองอสิริยาภรณ์ที่ไม่
สามารถส่งคืนตามกฎหมาย

× -

5277 ทป5 สม 0001/  ว 
338

24-ม.ีค.-54 การจดัต้ังสมาคมส่ิงแวดล้อมเพื่อสิทธมินุษยชน × -

5278 ทป5 สม 0001/  ว 
247

4-ม.ีค.-54 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 219 จาก 321
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5279 ทป5 สม 0001/  ว 
2308

26-ธ.ค.-54 การพารณามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกบัการบริหาร
ราชการตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วย
การเสนอเร่ืองและการประชมุคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 
2548

× -

5280 ทป5 สม 0001/  ว 
1586

15-ส.ค.-54 ประกาศพระบรมราชโองการแต่งต้ังรัฐมนตรี × -

5281 ทป5 สม 0001/  ว 
1560

8-ส.ค.-54 การปฏิบัติตามระเบียบวา่ด้วยการขอพระราชทาน
เคร่ืองอสิริยาภรณ์ และการขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตเรียกคืนเคร่ืองอสิริยาภรณ์

× -

5282 ทป5 สม 0001/  ว 
1478

26-ก.ค.-54 การเบิกค่ายากลูโคซามนีซัลเฟต × -

5283 ทป5 สม 0001/  ว 
1426

13-ก.ค.-54 รายงานความกา้วหน้าการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เร่ือง รายงานความคืบหน้า
คณะกรรมการอสิระตรวจสอบและค้นหาความจริง
เพื่อการปรองดองแห่งชาติ

× -

5284 ทป5 สม 0001/  ว 
1408

11-ก.ค.-54 การด าเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

× -

5285 ทป5 สม 0001/  ว 
1386

6-ก.ค.-54 หลักเกณฑ์และวธิปีฏิบัติในการขอรับและการออก
หนังสือรับรองสิทธใินบ าเหน็จตกทอดเพื่อใชเ้ป็น
หลักทรัพยป์ระกนัการกู้เงิน และการหักเงินบ านาญ
เพื่อช าระคืนเงินกู้ให้แกส่ถาบันการเงิน

× -

5286 ทป5 สม 0001/  ว 
1381

6-ก.ค.-54 การเบิกจา่ยตรงประเภทผู้ปุวยในสถานพยาบาลของ
เอกชนตามเกณฑ์กลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม (DRGs)

× -

5287 ทป5 สม 0001/  ว 
1376

5-ก.ค.-54 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ฉบับที่ 
26) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553

× -

5288 ทป5 สม 0001/  ว 
1314

22-ม.ิย.-54 การแต่งกายด้วยเส้ือมตีราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระ
เกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5
 ธนัวาคม 2554

× -

5289 ทป5 สม 0001/  ว 
1276

16-ม.ิย.-54 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกบัการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานเคร่ืองอสิริยาภรณ์อนัที่เป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

× -

5290 ทป5 สม 0001/  ว 
1275

16-ม.ิย.-54 พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการศึกษา
ของบุตร (บับที่ 7) พ.ศ. 2554

× -

5291 ทป5 สม 0001/  ว 
1264

15-ม.ิย.-54 ขอส่งประกาศกระทรวงอตุสาหากรรม × -

5292 ทป5 สม 0001/  ว 
1221

6-ม.ิย.-54 การรับสมคัรบุคคลเขา้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

× -

5293 ทป5 สม 0001/ ว 
1066

26-พ.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวชิาการฯ × -

5294 ทป5 กต 0204/ ว 
4992

23-พ.ค.-59 ขอเชญิรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวขอ้ “The OSCE:
 A Regional Model of Security and Co-
operation”

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 220 จาก 321
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5295 ทป5 สม 0001/ 1057 25-พ.ค.-59 การศึกษาหลักสูตรผู้น ายคุใหมใ่นระบอบ
ประชาธปิไตย รุ่นที่ 6

× -

5296 ทป5 สม 0004/ ว 
619

24-พ.ค.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกบัผลการศึกษาวจิยัเร่ือง “กฎหมายวา่ด้วย
ความเสมอภาคและการไมเ่ลือกปฏิบัติ”

× -

5297 ทป5 สม 0001/ ว 
1023

19-พ.ค.-59 โครงการอบรมการแปลงเปล่ียนความขดัแยง้ ปี 2559 × -

5298 ทป5 สม 0001/ 894 2-พ.ค.-59 การปฏิบัติงานด้านผลงาน/ งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และเตรียมการชี้แจงร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

× -

5299 ทป5 คปก. 03/ ว 
181

27-เม.ย.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวชิาการเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 5 ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
เร่ือง “การวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย 
(RIA) กบัการปฏิรูปกฎหมาย”

× -

5300 ทป5 สม 0001/ ว 
867

28-เม.ย.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวชิาการฯ หัวขอ้ “กสม. 
ในความคาดหวงั”

× -

5301 ทป5 สม 0001/ ว 
969

12-พ.ค.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5302 ทป5 สม 0001/  ว 
962

12-พ.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวชิาการฯ × -

5303 ทป5 สม 0009/ 360 11-พ.ค.-59 ขอเชญิประชมุส านักกฎหมายและคดี × -

5304 ทป5 สม 0001/ ว 
542

10-พ.ค.-59 ขอเชญิร่วมรับชมการน าสนอรายงานทบทวน
สถานการณ์สิทธมินุษยชนในรอบที่ 2 ของประเทศไทย

× -

5305 ทป5 สม 0004/ ว 
407

10-พ.ค.-59 รายชื่อผู้เขา้อบรมหลักสูตรสร้างสรรค์ส่ือภาพแทน
ขอ้มลู Infographic

× -

5306 ทป5 สม 0001/ ว 
884

29-เม.ย.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมกจิกรรม “รวมพลังเครือขา่ย วิ่งโบกี้ 
99 ขบวนหลักประกนัสุขภาพ”

× -

5307 ทป5 สม 0001/ ว 
901

2-พ.ค.-59 ขอเชญิประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์คณธกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2565 คร้ังที่ 1

× -

5308 ทป5 สม 0001/ ว 
872

28-เม.ย.-59 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองอสิริยาภรณ์ของ
ขา้ราชการ ประจ าปี 2559

× -

5309 ทป5 สม 0001/ ว 60 27-เม.ย.-59 สรุปรายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยอ์งค์กรอสิระ จ ากดั ชดุที่ 16 คร้ังที่
 7/2559 และคร้ังที่ 8/2559

× -

5310 ทป5 สม 0004/ ว 
374

26-เม.ย.-59 แจง้รายชื่อผู้เขา้อบรมความรู้เกี่ยวกบักฎหมายไอที × -

5311 ทป5 สม 0008/ ว 
195

21-เม.ย.-59 หลักสูตรการฝึกอบรม Blended learning course 
on Human Rights and the Environment

× -

5312 ทป5 สม 0001/ ว 
787

18-เม.ย.-59 การศึกษาหลักสูตรการปูองกนัราชอาณาจกัร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2560

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 221 จาก 321
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5313 ทป5 สม 0004/  ว 
438

12-เม.ย.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุการรับฟังความเห็นต่อร่าง
แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศลการส่ือสาร ฉบับที่
 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และร่างแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารปีงบประมาณ 
2560 – 2564

× -

5314 ทป5 สม 0006/ ว 
427

8-เม.ย.-59 แนวปฏิบัติการเสนอเร่ืองเพื่อประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติลงนาม และการเสนอรายงานการ
ประชมุที่จะบรรจเุขา้ระเบียบวาระการประชมุ

× -

5315 ทป5 สม 0007/  ว 
282

11-เม.ย.-59 ขอเชญิประชมุส านักกฎหมายและคดี × -

5316 ทป5 สม 0004/ ว 
307

5-เม.ย.-59 แบบสอบถามความต้องการในการเขา้รับการอบรม
หลักสูตรสร้างสรรค์ส่ือภาพแทนขอ้มลู Infographic 
 และหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกบักฎหมายไอที

× -

5317 ทป5 สม 0001/ว 410 4-เม.ย.-59 การประเมนิผลการปฏิบัติราชการของขา้ราชการฯ 
รอบการประเมนิที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

× -

5318 ทป5 สม 0001/  ว 
408

4-เม.ย.-59 รับสมคัรขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติเขา้รับการ
เลือกสรรเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับต้น

× -

5319 ทป5 สม 0007/  ว 
266

4-เม.ย.-59 ขอเชญิประชมุ × -

5320 ทป5 สม 0008/  ว 
166

4-เม.ย.-59 หลักสูตรการฝึกอบรม Blended learning course 
on investigation allegations of torture April – 
June 2016

× -

5321 ทป5 พิเศษ 1/ 2559 5-เม.ย.-59 ผู้อ านวยการกลุ่มงานและฝุายชว่ยอ านวยการสังกดั
ส านักกฎหมายและคดี

× -

5322 ทป5 สม 0001/  ว 
620

21-ม.ีค.-59 รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชงิ
ปฏิบัติการเกี่ยวกบักระบวนการด าเนินการทางวนิัย

× -

5323 ทป5 สม 0001/  ว 
673

30-ม.ีค.-59 ขอเชญิประชมุซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/ งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

× -

5324 ทป5 สม 0001/  ว 
345

22-ม.ีค.-59 การประเมนิผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมนิที่ 
1/2559

× -

5325 ทป5 สม 0004/  ว 
342

22-ม.ีค.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมประชมุเพื่อเผยแพร่ความรู้
รายงานการศึกษาวจิยั เร่ือง “พันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนของประชาคมอาเซียน”

× -

5326 ทป5 สม 0001/  ว 
582

16-ม.ีค.-59 การศึกษาหลักสูตรการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20

× -

5327 ทป5 สม 0004/  ว 
244

16-ม.ีค.-59 ขอส่งแบบประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

× -

5328 ทป5 สม 0007/  ว 
335

17-ม.ีค.-59 การรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
และคดี

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 222 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

5329 ทป5 สม 0007/  233 17-ม.ีค.-59 การจดัท าบัญชเีอกสารในแฟูมส านวนค าร้อง × -

5330 ทป5 สม 0004/  ว 
235

14-ม.ีค.-59 ขอเล่ือนการประชมุเชงิปฏิบัติการผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง 
(Stakeholders) ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร

× -

5331 ทป5 สม 0003/  749 14-ม.ีค.-59 ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบการละเมดิสิทธมินุษยชนและการพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ

× -

5332 ทป5 สม 0006/  ว 
318

11-ม.ีค.-59 วธิพีัฒนาการท างานของฝุายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ

× -

5333 ทป5 สม 0007/  ว 
224

14-ม.ีค.-59 แนวทางปฏิบัติเร่ืองหนังสือเวยีน × -

5334 ทป5 พป 0002/ ว 
529

10-ม.ีค.-59 เรียนเชญิร่วมงานประชมุเชงิวชิาการน าเสนอผล
การศึกษาเอกสารวชิาการหลักสูตรการเมอืงการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 19

× -

5335 ทป5 สม 0006/ 303 10-ม.ีค.-59 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิกีารในการตรวจสอบการบละเมดิ
สิทธมินุษยชน พ.ศ. 2558

× -

5336 ทป5 สม 0001/  ว 
533

9-ม.ีค.-59 การออกเลขที่หนังสือของคณะกรรมการด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งและตรวจรับฯ

× -

5337 ทป5 สม 0002/  ว 
232

10-ม.ีค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการแถลงขา่วเปิดตัวภาพยนตร์ เร่ือง 3
 เดซิเบล (เสียงที่ไมไ่ด้ยนิ)

× -

5338 ทป5 สม 0001/  ว 
535

10-ม.ีค.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5339 ทป5 สม 0004/  ว 
299

10-ม.ีค.-59 การประชมุเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานผล
การศึกษาวจิยัฉบับสมบูรณ์ เร่ือง “ความสัมพันธ์
ระหวา่งสิทธมินุษยชนและส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
คุ้มครองสิทธมินุษยชนที่เกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยนื”

× -

5340 ทป5 สม 0001/  ว 
518

8-ม.ีค.-59 การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ
กระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 29

× -

5341 ทป5 สม 0007/  ว 
203

8-ม.ีค.-59 ขอเชญิประชมุ × -

5342 ทป5 สม 0004/  ว 
201

4-ม.ีค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุเชงิปฏิบัติการผู้มส่ีวน
เกี่ยวขอ้ง (Stakeholder) ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร

× -

5343 ทป5 สม 0007/  ว 
193

7-ม.ีค.-59 ขอเชญิประชมุส านักกฎหมายและคดี × -

5344 ทป5 สม 0006/  ว 
225

29 ก.พ.59 การจดัเกบ็ขอ้มลูประวติัอนุกรรมการ × -

5345 ทป5 สม 0001/  ว 
452

1-ม.ีค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมฝึกอบรม เร่ือง แนวคิดและเทคนิค
การประเมนิผลการปฏิบัติงานและการจดัท าตัวชี้วดั
รายบุคคล

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 223 จาก 321
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5346 ทป5 สม 0009/  109 29 ก.พ.59 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การจดัท า
มาตรการการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะเพื่อการ
คุ้มครองสิทธมินุษยชนอยา่งมปีระสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล กจิกรรมที่ 2

× -

5347 ทป5 สม 0001/  ว 
431

26-ก.พ.-59 การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการสรุป
ความและการเขยีนหนังสือราชการ

× -

5348 ทป5 สม 0003/  ว 
217

26-ก.พ.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวนัสตรีสากล 8 
มนีาคม ประจ าปื 2559 หัวขอ้ “การประกาศ
เกยีรติยศสตรีนักปกปูองสิทธมินุษยชน”

× -

5349 ทป5 ศป 0027/ ว 31 24-ก.พ.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมรับฟังการอภิปรายทางวชิาการเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 15 ปี ศาลปกครอง

× -

5350 ทป5 สม 0001/  ว 
165

25-ก.พ.-59 ขอให้ก าหนดวนัและเวลาการให้สัมภาษณ์ขอ้มลูด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงาน

× -

5351 ทป5 ทส 1002.2/   
ว 1855

5-ก.พ.-59 ขอเชญิเขา้รวม่สัมมนาทางวชิาการเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นต่อการจดัท า ร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....

× -

5352 ทป5 สม 0004/  ว 
162

24-ก.พ.-59 การประชมุพัฒนาคุณภาพการศึกษาวจิยั เร่ือง 
“หลักการคุ้มครองสิทธขิองจ าเลยในคดีอาญาในกรณี
ละเมดิอ านาจศาล”

× -

5353 ทป5 สม 0001/  ว 
396

23-ก.พ.-59 รับนักศึกษาฝึกงาน × -

5354 ทป5 สม 0004/  ว 
179

17-ก.พ.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมประชมุให้ความเห็นต่อร่าง
รายงานการศึกษาวจิยั เร่ือง “พันธกรณีด้านสทธิ
มนุษยชนของประชาคมอาเซียน”

× -

5355 ทป5 สม 0001/  ว 
360

17-ก.พ.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การ
พัฒนาการสอนงานและการสร้างแรงบันดาลใจ

× -

5356 ทป5 สม 0004/  ว 
154

19-ก.พ.-59 โครงการอบรมหลักสูตรสารพันเทคนิคและลูกเล่น
การใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 
(Tips and Tricks in Microsoft PowerPoint 
2013) และการใช ้SPSS for Windows ขั้นกลาง
ส าหรับงานวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิ

× -

5357 ทป5 สม 0007/  ว 
132

16-ก.พ.-59 ขอเชญิประชมุส านักกฎหมายและคดี × -

5358 ทป5 สม 0001/  ว 
153

10-ก.พ.-59 อนุญาตให้ขา้ราชการลาออกจากราชการ × -

5359 ทป5 สม 0001/  ว 
149

10-ก.พ.-59 ค าส่ัง กสม. เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้าน
ส่ือสารองค์กร

× -

5360 ทป5 สม 0007/  116 10-ก.พ.-59 ขอให้จดัส่งขอ้มลูร่างรายงานฯ × -

5361 ทป5 ศธ 0516.12/ 
ว0242

27-ม.ค.-59 ขอเชญิร่วมงานสัมมนาทางวชิาการเพื่อร าลึกถงึ
ศาสตราจารย ์จติติ ติงศภัทิย ์ประจ าปี 2559

× -

5362 ทป5 สม 0007/  110 9-ก.พ.-59 ขอเชญิประชมุ × -

5363 ทป5 สม 0003/ ว 
321

4-ก.พ.-59 เชญิเขา้ร่วมเวทีสาธารณะเพื่อปกปูองและคุ้มครอง
สิทธมินุษยชน เร่ือง “การศึกษากบัตาบอดสี”

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 224 จาก 321
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5364 ทป5 ศธ 0526.13/ 
นต.ว.50

1-ก.พ.-59 ขอเรียนเชญิร่วมการสัมมนาวชิาการ เร่ือง “ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับ กรธ. ... ปฏิรูปได้จริงหรือ?”

× -

5365 ทป5 สม 0007/  ว 
88

2-ก.พ.-59 การรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
และคดี

× -

5366 ทป5 สม 0001/  ว 
233

1-ก.พ.-59 ขอความร่วมมอืในการประหยดัไฟฟูา × -

5367 ทป5 สม 0001/  ว 
220

29-ม.ค.-59 รายงานผลการตรวจสอบสัญญาลูกหนี้เงินยมืราชการ
และเงินทดรองราชการ

× -

5368 ทป5 สม 0001/  ว 
217

29-ม.ค.-59 แจง้ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกขา้ราชการ
สังกดัส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
เพื่อเสนอชื่อเขา้รับกาพิจารณาคัดเลือกยกยอ่งเป็นผู้
ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ประจ าปี 2559

× -

5369 ทป5 สม 0001/  ว 
199

28-ม.ค.-59 รับนักศึกษาฝึกงาน × -

5370 ทป5 สม 0001/  ว 
198

28-ม.ค.-59 รับนักศึกษาฝึกงาน × -

5371 ทป5 สม 0001/  ว 
203

28-ม.ค.-59 โครงการอบรม เร่ือง “การประชาสัมพันธแ์ละ
เทคนิคการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารใน
การต่อต้านคอร์รัปชนั”

× -

5372 ทป5 สม 0001/  ว 
197

28-ม.ค.-59 เสนอชื่อขา้ราชการในสังกดั เพื่อเขา้รับการพิจารณา
คัดเลือกยกยอ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ประจ าปี 2559

× -

5373 ทป5 สม 0005/  ว 2 26-ม.ค.-59 สรุปรายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยอ์งค์กรอสิระ จ ากดั ชดุที่ 16 คร้ังที่
 5/2559

× -

5374 ทป5 สม 0007/  ว 
73

27-ม.ค.-59 การรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
และคดี

× -

5375 ทป5 สม 0001/  ว 
154

25-ม.ค.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมโครงการสัมมนา หัวขอ้ “กสม. 
กา้วไกล หัวใจเขม้แขง็”

× -

5376 ทป5 สม 0001/  ว 
74

22-ม.ค.-59 ส่งหนังสือบันทึกความเห็นส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่เกี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

5377 ทป5 อส 0027(อก)/
 196

19-ม.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการ × -

5378 ทป5 สม 0007/  47 20-ม.ค.-59 การประชมุ อ.กสม. ด้านการกล่ันกรองรายงาน คร้ังที่
 1/2559

× -

5379 ทป5 สม 0001/  ว 
146

22-ม.ค.-59 การยา้ยขา้ราชการเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคล

× -

5380 ทป5 สว (สนช)(กมธ 
2) 0010/ 215

15-ม.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนา × -

5381 ทป5 สม 0001/ 60 21-ม.ค.-59 การยายขา้ราชการสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5382 ทป5 สม 0004/ ว 55 19-ม.ค.-59 การประชมุให้ความเห็นต่อร่างรายงานการศึกษาวจิยั
ด้านธรุกจิและสิทธมินุษยชน

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 225 จาก 321
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5383 ทป5 สม 0001/ ว 
103

18-ม.ค.-59 ขอ้มลูตัวชี้วดัการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

× -

5384 ทป5 สม 0001/ 100 18-ม.ค.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5385 ทป5 ปช 0028/ ว 
0002

11-ม.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาโครงการส่งเสริมความรู้ 
ความเขา้ใจ และการบังคับใชก้ฎหมายตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการ
ปูองกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558

× -

5386 ทป5 สม 0001/ ว 94 15-ม.ค.-59 การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
 รุ่นที่ 67

× -

5387 ทป5 สม 0001/ ว 90 14-ม.ค.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5388 ทป5 สม 0002/ ว 43 14-ม.ค.-59 ขอประชาสัมพันธก์ารเสนอรายชื่อสตรีที่มผีลงาน
ดีเด่นด้านกระบวนการยติุธรรม ประเภท
กระบวนการยติุธรรมทั่วไป ประจ าปี 2559

× -

5389 ทป5 สม 0001/ ว 78 14-ม.ค.-59 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
มหาชน

× -

5390 ทป5 สม 0007/ 33 14-ม.ค.-59 ขอเชญิประชมุส านักกฎหมายและคดี × -

5391 ทป5 สม 0004/ ว 36 12-ม.ค.-59 ขอความอนุเคราะห์ให้ขอ้มลูเพื่อประกอบการจดัท า
รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ กสม. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

× -

5392 ทป5 ศธ 0516.12/ 
ว.23

6-ม.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมงาน × -

5393 ทป5 สม 0004/ ว 46 13-ม.ค.-59 โครงการอบรมหลักสูตรสารพันเทคนิคและลูกเล่น
การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 2013 (Tips and
 Tricks in Microsoft Excel 2013) และหลักสูตร
สารพันเทคนิคและลูกเล่นการใชโ้ปรแกรม Microsoft
 Word 2013 (Tips and Tricks in Microsoft 
Word 2013)

× -

5394 ทป5 สม 0001/ ว 67 12-ม.ค.-59 การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐาน
การจดัการความขดัแยง้ด้วยสันติวธิรุ่ีนที่ 1

× -

5395 ทป5 สม 0007/ ว 18 11-ม.ค.-59 การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานของ 
อ.กสม. กล่ันกรองรายงาน

× -

5396 ทป5 สม 0007/ ว 19 11-ม.ค.-59 การรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
และคดี

× -

5397 ทป5 สม 0001/ ว 
2537

30-ธ.ค.-59 การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ × -

5398 ทป5 สม 0001/ ว 
2901

29-ธ.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการ “สุขภาพดี....ชวีสีดใสเพื่อ
ประสิทธภิาพในราชการ” รุ่นที่ 14

× -

5399 ทป5 สม 0001/ ว 
2843

22-ธ.ค.-59 การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐาน
การจดัการความขดัแยง้ด้วยสันติวธิรุ่ีนที่ 2

× -

5400 ทป5 ศย 300.010/ 
กจ พิเศษ

15-ธ.ค.-59 ขอเชญิร่วมนิทรรศการแสดงผลงานทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดชและสัมมนาวชิาการ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 226 จาก 321
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5401 ทป5 สว (สนช)(กมธ 
2) 0010/6071

15-ธ.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุกบัคณะอนุกรรมาธกิารสิทธิ
มนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค

× -

5402 ทป5 สม 0001/ว 
2801

16-ธ.ค.-59 ขอเรียนเชญิร่วมงานเสวนาวชิาการ และขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

× -

5403 ทป5 ผผ 04/ ว 53 13-ธ.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา × -

5404 ทป5 พม 0301/ ว 
14458

13-ธ.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการเสวนารับฟังความเห็น เร่ือง “ร่าง
พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

× -

5405 ทป5 นร 1205.1/ 
1435

6-ธ.ค.-59 ขอเชญิประชมุสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนว
ทางการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ

× -

5406 ทป5 สม 0001/ว 
2718

7-ธ.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมกจิกรรมวนัเด็กประจ าปี 2560 × -

5407 ทป5 สม 0001/ว 
2666

29-พ.ย.-59 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหมใ่น
ราชการไทย รุ่นที่ 22

× -

5408 ทป5 ยธ 0904 8875 28-พ.ย.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุเพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านกฎหมายให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญบับใหม่

× -

5409 ทป5 สวปส.
032/2559

28-พ.ย.-59 ขออนุมติัขา้ราชการในสังกดัเขา้ร่วมประชมุการ
ประสานชดุโครงการวจิยัเพื่อพัฒนาระบบความ
มั่นคงทางสุขภาพส าหรับผู้ต้องขงัในเรือนจ าไทย

× -

5410 ทป5 สม 0007.01/ 
17

28-พ.ย.-59 การสัมมนาเพื่อรับฟังควบับที่ .. พ.ศ. .... × -

5411 ทป5 สพม 0002/ ว.
719

18-พ.ย.-59 รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมของ
สมาชกิสภาพัฒนาพัฒนาการเมอืง พ.ศ. ....

× -

5412 ทป5 ศธ 0512.2.76/
 3382

21-พ.ย.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมประชมุเพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น คร้ังที่ 1

× -

5413 ทป5 สม 0001/ว 
1472

18-พ.ย.-59 ส ารวจผู้มคีวามประสงค์ฝึกอบรมหลักสูตร “หลัก
กฎหมายปกครองและคดีปกครองที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบัติราชการ”

× -

5414 ทป5 ศธ 0512.9/ ว.
3278

7-ต.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมฟังการบรรยายทางวชิาการเร่ือง 
“Additional Protocol : Key Challenges”

× -

5415 ทป5 สม 0001/ว 
2345

20-ต.ค.-59 การอบรมหลักสูตร “นักบริหารยทุธศาสตร์การ
ปูองกนัและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” รุ่นที่ 8

× -

5416 ทป5 กห 0317 ศอศ/
 4

12-ต.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุเชงิสัมมนาการทางวชิาการ × -

5417 ทป5 สทช 5005/ ว 
40185

17-ต.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การลดหรือยกเวน้
ค่าบริการส าหรับการใชบ้ริการเลขหมายโทรศัพท์
แบบส้ัน 3 หลัก 4 หลัก

× -

5418 ทป5 สม 0008/ว 442 6-ต.ค.-59 หลักสูตรการฝึกอบรม South-East Asian 
NHRIs/CSO blended learning course on 
sexual orientation, gender identity and sex 
characteristics (SOGISC)

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 227 จาก 321
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5419 ทป5 สม 0001/ว 
2198

5-ต.ค.-59 หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ระหวา่งประเทศชั้นสูง

× -

5420 ทป5 สม 0001/ ว 
2197

5-ต.ค.-59 หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาองักฤษ ประจ าปี
งบประมาณ 2560

× -

5421 ทป5 สม 0001/ 2166 3-ต.ค.-59 CPG Academy on Human Rights 2016 × -

5422 ทป5 สม 0001/ ว 
2113

27-ก.ย.-59 การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานยติุธรรมระดับสูง 
(บธส.) รุ่นที่ 3

× -

5423 ทป5 สม 0008/ว 
1178

19-ก.ย.-59 การฝึกอบรมหลักสูตร “Indigenous and Tribal 
Peoples: Rights and Development”

× -

5424 ทป5 สม 0001/ ว 
2029

16-ก.ย.-59 การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายเอกชน รุ่นที่ 16

× -

5425 ทป5 พป 0007.3/ ว
 1911

7-ก.ย.-59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธก์ารสมคัรเขา้รับ
การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 16

× -

5426 ทป5 ศธ 0512.9/ว.
3038

13-ก.ย.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเร่ือง 
“การน าการวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย 
(RIA) มาใชใ้นประเทศไทย

× -

5427 ทป5 สม 0001/ ว  
1998

13-ก.ย.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุวชิาการสถาบัน
พระปกเกล้า คร้ังที่ 18 ประจ าปี 3669

× -

5428 ทป5 สม 0005.2/ 
809

9-ก.ย.-59 ขอเชญิประชมุหารือร่วมกนัเพื่อพิจารณาเตรียม
ความพร้อมในการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม

× -

5429 ทป5 ศพบ. 1459/ว 
601

8-ก.ย.-59 ขอเชญิส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมและขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

× -

5430 ทป5 ยธ. 0912/1592 2-ก.ย.-59 ขอเชญิร่วมโครงการเผยพร่ภารกจิและองค์ความรู้
ด้านกระบวนการยติุธรรมและกฎหมายของส านักงาน
กจิการยติุธรรม

× -

5431 ทป5 ศธ 0512.9/ว.
2879

31-ส.ค.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมสัมมนาเร่ือง “คู่มอืและแมแ่บบ
การวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย”

× -

5432 ทป5 ศป 0028/ว 131 30-ส.ค.-59 การเขา้เฝูาฯรับพระราชทานประกาศนียบัตรและเขม็
วทิยฐานะของผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรของ
ส านักงานศาลปกครอง

× -

5433 ทป5 นต. 4600/047 7-ก.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุสัมมนาวชิาการรับฟัง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อผลการวจิยั

× -

5434 ทป5 สว(สนช)กมธ)
0010/3651

14-ก.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุกบัคณะอนุกรรมาธกิารด้าน
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

× -

5435 ทป5 สธ. 0804.3/ว.
1643

30 ม.ีค 59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมประชมุคระกรรมการสุขภาพจติ
แห่งชาติ คร้ังที่ 1 / 2559

× -

5436 ทป5 ยธ 0404/ว 343 4-ส.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุระดับภูมภิาคอาเซียนวา่
ด้วยการให้ความชว่ยเหลือทางกฎหมายและการคุ้ง
ครองพยาน

× -

5437 ทป5 สพม 0003/ว 
599

19-ส.ค.-59 เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

5438 ทป5 (รธน) 530 /
2559

19-ส.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุกบัคณะกรรมหการร่าง
รัฐธรรมนูญ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 228 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

5439 ทป5 พม. 0503/ว 
2514

17-ส.ค.-59 ส่งรายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานวนั
สตรีสากล ร้ังที่ 2/2559

× -

5440 ทป5 ยธ. 0404/ว 
341

4-ส.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุระดับภูมภิาคอาเซียนวา่
ด้วยการให้ความชว่ยเหลือทางกฎหมายและคุ้มครอง
พยาน

× -

5441 ทป5 สม 
0007/02/012

30-ส.ค.-59 การเขา้ร่วมสัมมนาทางวชิาการ × -

5442 ทป5 สม 0001/ ว 
110577

29 ก.ค  59 ขอเชญิประชมุเพื่อชี้แจงต่อคระกรรมาธกิารวสิามญั
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

× -

5443 ทป5 ยธ 0404/4413 20-ม.ิย.-59 เชญิประชมุคณะกรรมการประสานความร่วมมอืด้าน
ส่งเสริมและคุ้งครองสิทธ ิเสรีภาพ และสิทธมินุษยชน
ของประชาชน คร้ังที่ 2/2559

× -

5444 ทป5 ยธ 0404/ว 274 21-ม.ิย.-59 ขอเชญิเชา้ร่วมงานเสวนา “กฎหมายปูองกนัการ
ทรมานฯ กบัความยติุธรรมที่รอคอย”

× -

5445 ทป5 สพม 0002/ว
446

17-ม.ิย.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการสนทนานกลุ่มเพื่อปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมสมาชกิสภาพัฒนาการเมอืง

× -

5446 ทป5 ยธ 0904/1026 6-ม.ิย.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาเร่ือง “แนวปฏิบัติที่ดีใน
การบังคับใชก้ฎหมายอยา่งมปีระสิทธภิาพ” (Forum
 on “The Best Pracetices for Effective Law 
Enforcement”)

× -

5447 ทป5 116/16 DGSA 7-ม.ิย.-59 Invitation to the second Multi-Stakeholder 
Roundtable Discussion on Gender Identity 
Recognition in Thailand

× -

5448 ทป5 สม 0001/ว 
1123

1-ม.ิย.-59 การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18

× -

5449 ทป5 สม 0001/ 1057 25-พ.ค.-59 การศึกษาหลักสูตรผู้น ายคุใหมใ่นระบอบ
ประชาธปิไตย รุ่นที่ 6

× -

5450 ทป5 กต 0204/ ว.
4992

23-พ.ค.-59 ขอเชญิรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวขอ้ “The OSCE:
 A Regional Modal of Security and Co-
operation”

× -

5451 ทป5 SEP/2016/218 6 ม.ิย 59 ขอเรียนเชญิร่วมเขา้ฟังและแลกเปล่ียนความเห็นใน
งานเสวนา สกว.-ทีดีอาร์อเร่ือง “การฟูองหมิ่น
ประมาท: จดุสมดุลระหวา่งประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม”

× -

5452 ทป5 ศธ 0156.34/ว
 632

17-พ.ค.-59 ขอความร่วมมอืจดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมและ
เผยแพร่ขา่วการอบรม

× -

5453 ทป5 ศธ 0156.34/ว
 633

17-พ.ค.-59 ขอความร่วมมอืจดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมและ
เผยแพร่ขา่วการอบรม

× -

5454 ทป5 ศธ 
0513.10501/

ว.1324

19-เม.ย.-59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธว์งดุริยางคืเคร่ือง
ลม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart 
University Wind Symphony Orchestra)

× -

5455 ทป5 ศปก. 03/ว 181 27-เม.ย.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมสัมมนาวชิาการเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 5 ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เร่ือง 
“การวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) 
กบัการปฏิรูปกฎหมาย

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 229 จาก 321
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การ
พิจารณา

หมายเหตุ

5456 ทป5 ศย 025/ว 310 26 พ.ค 59 ผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
หน่วยงานในสังกดัส านักงานศาลยติุธรรมในส่วนกลาง

× -

5457 ทป5 ยธ 0902/685 5-เม.ย.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมการประชมุทางวชิาการ
ระดับชาติวา่งานยติุธรรม คร้ังที่ 14

× -

5458 ทป5 สม 0004/ว 884 29-เม.ย.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมกจิกรรม "รวมพลังเครือขา่ย วิ่งโบกี้ 
99 ขบวนหลักประกนัสุขภาพ”

× -

5459 ทป5 (สปท) 
873/2559

20-เม.ย.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา × -

5460 ทป5 สม 00001/ว 
620

21-ม.ีค.-59 รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชงิ
ปฏิบัติการเกี่ยวกบักระบวนการด าเนินการทางวนิัย

× -

5461 ทป5 สธ 0804.3/ว 
1653

30-ม.ีค.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมปประชมุคณะกรรมการ
สุขภาพจติแห่งชาติ คร้ังที่ 1 / 2559

× -

5462 ทป5 อตค 025/2559 16-ม.ีค.-59 เรียนเชญิเขา้ร่วมงานเสวนา “รัฐธรรมนูญฉบับใหม ่
กบัการต่อสู้คอร์รัปชนั จริงใจหรือไกก่า?”

× -

5463 ทป5 ศธ 0516.34 /ว
 330

23-ก.พ.-59 ขอความร่วมมอืตอบแบบส ารวจความคิดเห็นการจดั
โครงการบริการวชิาการ ประจ าปี 2559

× -

5464 ทป5 ยธ 0404/ ว 14 16-ม.ีค.-59 แจง้ค าส่ังคณะกรรมการประสานความร่วมมอืด้าน
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธ ิเสรีภาพ และสิทธิ
มนุษยชนของประชาชน และเชญิเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการประสานความร่วมมอืฯ คร้ังที่ 1/2559

× -

5465 ทป5 พม 0702/ว . 
2045

30-ม.ีค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎหมายจา้งงานคนพิการในหน่วยงานรัฐ

× -

5466 ทป5 อส 0027 (อก)
 /598

31-ม.ีค.-59 แจง้รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการ × -

5467 ทป5 สม 0001/ว 666 29-ม.ีค.-59 การศึกษาหลักสูตรการประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุข

× -

5468 ทป5 (สปท) 
786/2559

9-ม.ีค.-59 ขอเชญิร่วมประชมุกบัคณะอนุกรรมาธกิารศึกษา 
เสนอแนะมาตรการและกลไกในการปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมชิอบ

× -

5469 ทป5 พป 002/ว 529 10-ม.ีค.-59 เรียนเชญิร่วมงานประชมุวชิาการน าเสนอผล
การศึกษาเอกสารวชิาการหลักสูตรการเมอืงการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยส าหรับนักบิหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 19

× -

5470 ทป5 ศธ 0526.12/
ว.242

27-ม.ค.-59 ขอเชญิร่วมงานสัมมนาทางวชิาการเพื่อร าลึกถงึ
ศาสตราจารย ์จติติ ติงศภัทิย์

× -

5471 ทป5 (รธน) 
197/2559

17-ม.ีค.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมรับฟังการชี้แจงสาระส าคัญของ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับกอ่นลงประชามติ

× -

5472 ทป5 สม 0001/ว 582 16-ม.ีค.-59 การศึกษาหลักสูตรการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20

× -

5473 ทป5 สม 0001/  ว 
206

3-ม.ีค.-59 โครงการกสม. พบประชาชน (ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ)

× -

5474 ทป5 ศป 0027/ว 31 24-ก.พ.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมรับฟังอภิปรายทางวชิาการเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 15 ปี ศาลปกครอง

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 230 จาก 321
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5475 ทป5 ศป 0027/ว 28 24-ก.พ.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมรับฟังอภิปรายทางวชิาการเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 15 ปี ศาลปกครอง

× -

5476 ทป5 สม 0004/ ว 
299

10-ม.ีค.-59 การประชมุเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานผล
การศึกษาวจิยัฉบับสมบูรณ์ เร่ือง “ความสัมพันธ์
ระหวา่งสิทธมินุษยชนและส่ิงแวดล้อมเพื่อคุ้งครอง
สิทธมินุษยชนที่เกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื”

× -

5477 ทป5 ศร 0012.4 /ว 
015

4-ม.ีค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนา × -

5478 ทป5 สม 0001/ ว 
511

8-ม.ีค.-59 ขอเชญิร่วมการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชงิ
ปฏิบัติการเกี่ยวกบักระบวนการด าเนินทางวนิัย

× -

5479 ทป5 สม 0005/ ว 
518

8-ม.ีค.-59 การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ
กระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 29

× -

5480 ทป5 ศพบ 1459/ว 
592

18-ก.พ.-59 ขอเชญิส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมและขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

× -

5481 ทป5 สม 0001/ว 109 29 ก.พ.59 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การจดัท า
มาตรการการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะ

× -

5482 ทป5 สม 0001/ ว 
217

26-ก.พ.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวนัสตรีสากล 8 
มนีาคม ประจ าปี 2559 หัวขอ้ “การประกาศ
เกยีรติยศสตรีนักปกปูองสิทธมินุษยชน”

× -

5483 ทป5 ทส 1002.2/ว 
1855

15-ก.พ.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาทางวชิาการเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นต่อการจดัท า ร่าง พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....

× -

5484 ทป5 อส 0027(อก) /
 196

19-ม.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการ × -

5485 ทป5 สม 0003/ ว 
321

4-ม.ค.-59 เชญิเขา้ร่วมเวทีสาธารณะเพื่อปกปูองและคุ้มครอง
สิทธมินุษยชน เร่ือง “การศึกษากบัตาบอดสี”

× -

5486 ทป5 สม 0001/ว 306 10-ก.พ.-59 การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการตรวจเงิน
แผ่นดินระดับสูง” รุ่นที่ 5

× -

5487 ทป5 สม 0001/ว 256 3-ก.พ.-59 การอบรมหลักสูตร “นักบริหารยทุธศาสตร์การ
ปูองกนัและปราบปรามทุจริตระดับสูง” รุ่นที่ 7

× -

5488 ทป5 สม 0001/ ว 
203

28-ม.ค.-59 โครงการอบรม เร่ือง “การประชาสัมพันธแ์ละ
เทคนิคการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารใน
การต่อต้านคอร์รัปชนั”

× -

5489 ทป5 สว(สนช)(กมธ 2
 ) 0010/2154

15-ม.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนา × -

5490 ทป5 ศธ 0516.13/ 
นต.ว.50

1-ก.พ.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวชิาการ เร่ือง “ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับ กรธ. ... ปฏิรูปได้จริงหรือ ?”

× -

5491 ทป5 สม 0001/ว 262 4-ก.พ.-59 การอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวธิพีิจรณา
คดีปกครอง รุ่นที่ 7

× -

5492 ทป5 สม 0009/ ว 34 18-ม.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การจดัท า
มาตรการการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะ

× -

5493 ทป5 สม 0001/ว 94 15-ม.ค.-59 การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
 รุ่นที่ 67

× -

5494 ทป5 สม 0001/ว 78 14-ม.ค.-59 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
มหาชน

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 231 จาก 321
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5495 ทป5 สม 0001/ว 67 12-ม.ค.-59 การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐาน
การจดัการความขดัแยง้ด้วยสันติวธิ ีรุ่นที่ 1

× -

5496 ทป5 สม 0004/ว 55 17-ม.ค.-59 การประชมุให้ความเห็นต่อร่างรายงานการศึกษาวจิยั
ด้านธรุกจิและสิทธมินุษยชน

× -

5497 ทป5 สม 0004/ว 117 19-ม.ค.-59 การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิ
บาลส่ิงแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4

× -

5498 ทป5 สว(สนช) 
0007/117

12-ม.ค.-59 ขอเชญิไปแถลงหรือชี้แจงต่อที่ประชมุสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

× -

5499 ทป5 ปช 0028/ว 
0002

11-ม.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาโครงการส่งสริมความรู้ 
ความเขา้ใจ และการบังคับใชก้ฎหมายตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการ
ปูองกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558

× -

5500 ทป5 ศธ 0516.12/ว
 144

7-ม.ค.-59 ขอเชญิร่วมการสัมมนาวชิาการ เร่ือง “แง่มมุทาง
กฎหมายของการเปล่ียนผ่านประชาธปิไตย”

× -

5501 ทป5 ศธ 0516.12/ 
ว.23

6-ม.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมงาน × -

5502 ทป5 สม 0007/ว 30 6-ม.ค.-59 ขอเชญิสมคัรเขา้ร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารงาน
ยติุธรรมระดับกลางรุ่นที่ 11

× -

5503 ทป5 ศธ 0516.12/ว.
 2266

22-ธ.ค.-59 ขอเชญิร่วมงานโครงการเวทีเสวนาน าเสนอและ
วพิากษ์ร่างกฎหมายวธิพีิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมโดย
สาขาวชิากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

× -

5504 ทป5 สม 0001/ ว 
2914

29-ธ.ค.-59 ขอเชญิประชมุส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ คร้ังที่ 1/2560

× -

5505 ทป5 สม 0001/ ว 
1392

27-ธ.ค.-59 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานขา้ราชการฯ รายนางสาวจริาพร อาจ
เจริญ

× -

5506 ทป5 สม 0001/ ว
2884

27-ธ.ค.-59 หลักสูตร ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบัติงานสิทธิ
มนุษยชนระดับต้น

× -

5507 ทป5 สม 0004/ ว 
162

16-ธ.ค.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาและแลกเปล่ียน
ความเห็น คร้ังที่ 2

× -

5508 ทป5 สม 0001/ ว 
2724

8-ธ.ค.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวชิาการฯ หัวขอ้ 
“การขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ”

× -

5509 ทป5 สม 0002/ว 
1142

29-ธ.ค.-59 ขอเรียนเชญิร่วมงานวนัสิทธมินุษยชนสากล 10 
ธนัวาคม ประจ าปี 2559

× -

5510 ทป5 สม 0008/ว 541 25-พ.ย.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุกบัคณะผู้แทนเวยีดนาม × -

5511 ทป5 สม 0001/ว 
2639

24-พ.ย.-59 ขอเชญิประชมุเพื่อพิจารณาขอ้เสนองบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น 
(Pre-Ceiling)

× -

5512 ทป5 สม 0001/ว 
2637

24-พ.ย.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมพิธที าบุญบ าเพ็ญกศุลอทุิศถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสบ าเพ็ญพระราชกศุลปัญญาสมวาร (50
 วนั)

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 232 จาก 321
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5513 ทป5 สม 0008/ 532 24-พ.ย.-59 ขอความอนุเคราะห์ขอ้มลูในโอกาสคณะผู้แทน
เวยีดนามมาศึกษาดูงาน ณ ส านักงาน กสม.

× -

5514 ทป5 สม 0001/ว 
1493

18-พ.ย.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมพิธรีวมพลังเพื่อน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 9

× -

5515 ทป5 สม 0001/ ว 
1195

18-พ.ย.-59 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานฯ รายนางสาวเบ็ญจวรรณ อนุรักษ์รัช
ดา

× -

5516 ทป5 สม 0004/ ว 
1009

17-พ.ย.-59 เรียนเชญิเขา้ร่วมประชมุ × -

5517 ทป5 สม 0004/ ว 
1007

17-พ.ย.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาและแลกเปล่ียนความเห็น × -

5518 ทป5 สม 0001/ว 
2530

11-พ.ย.-59 แจง้รายชื่อเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตร 
ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบัติงานสิทธมินุษยชน
ระดับต้น

× -

5519 ทป5 สม 0003/ว 136 3-พ.ย.-59 แจง้รายงานการประชมุคณะท างาน เมื่อวนัที่ 28 
ตุลาคม 2559

× -

5520 ทป5 สม 0001/ว 
1409

31-ต.ค.-59 ส ารวจผู้มคีวามประสงค์เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบัติงานสิทธิ
มนุษยชนระดับต้น

× -

5521 ทป5 สม 0001/ว 
2370

25-ต.ค.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมสัมมนาวชิาการฯ หัวขอ้ “การ
จดัการความขดัแยง้ด้วยจติวทิยา”

× -

5522 ทป5 สม 0001/ 2009 14-ก.ย.-59 แจง้ก าหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกล่ียฯ 
ระหวา่งวนัที่ 17 – 18 กนัยายน 2559

× -

5523 ทป5 สม 0004/ว 840 14-ก.ย.-59 โครงการพัฒนากระบวนการไต่สวนระดับชาติ × -

5524 ทป5 สม 0001/ว 
2240

10-ต.ค.-59 การฝึกอบรมการใชง้านระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ × -

5525 ทป5 สม 0002/ว 
1019

6-ต.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมเวทีเสวนา เร่ือง “โทษประหารชวีติ...
ลดการท าผิด หรือ ควรคิดใหม”่

× -

5526 ทป5 สม 0001/ว 974 28-ก.ย.-59 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานขา้ราชการฯ รายนางสาวกติิพร บุญอ่ า

× -

5527 ทป5 สม 0001/ ว 
1118

7-ก.ย.-59 แจง้เล่ือนการจดัโครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาองค์กร

× -

5528 ทป5 สม 0001/1924 7-ก.ย.-59 แจง้ก าหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกล่ียฯ 
ระหวา่งวนัที่ 8 – 11 กนัยายน 2559

× -

5529 ทป5 สม 0001/ว 914 6-ก.ย.-59 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและกล่ันกรองความดีความชอบฯ

× -

5530 ทป5 สม 0001/1062 30-ส.ค.-59 แจง้เปล่ียนแปลงก าหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ไกล่เกล่ียฯ ระหวา่งวนัที่ 1 – 2 กนัยายน 2559

× -

5531 ทป5 สม 0004/ ว 
737

29-ส.ค.-59 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อจดัท าหมวดหมู่
และตารางก าหนดอายกุารเกบ็เอกสารของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5532 ทป5 สม 0004/ว 
1050

29-ส.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เร่ือง 
“กฎหมายวา่ด้วยความเสมอภาคและการไมเ่ลือก
ปฏิบัติ”

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 233 จาก 321
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5533 ทป5 สม 0006/1022 23-ส.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนา และขอให้เจา้หน้าที่ชว่ย
ปฏิบัติงานในงานสัมมนาวชิาการ เร่ือง “แนวทาง
และความเชื่อมโยงในการด าเนินงานและการ
คุ้มครองสิทธมินุษยชน ระหวา่ง กสม. องค์กรฝุายนิติ
บัญญัติ องค์กรฝุายบริหาร และองค์กรฝุายตุลาการ”

× -

5534 ทป5 สม 0001/ว 
1011

22-ส.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาเชงิปฏิบัติการฯ × -

5535 ทป5 สม 0003/ว 
1038

25-ส.ค.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมประชมุเสวนาทางวชิาการวนัผู้
สุญหายสากล 30 สิงหาคม ประจ าปี 2559 หัวขอ้ 
“คนหายกบัร่างพระราชบัญญัติปูองกนัและ
ปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญ
หาย พ.ศ. ....”

× -

5536 ทป5 สม 0003/ 2204 2-ส.ค.-59 โครงการอบรมหลักสูตร “การไกลเกล่ียและ
ประนีประนอมขอ้พิพาทด้านสิทธมินุษยชน” คร้ังที่ 1

× -

5537 ทป5 สม 0001/ 932 1-ส.ค.-59 ขออนุญาตให้ขา้ราชการบรรจใุหมแ่ละขา้ราชการรับ
โอนเขา้ร่วมการอบรมฯ

× -

5538 ทป5 สม 0001/ว 
1535

29-ก.ค.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวชิาการฯ × -

5539 ทป5 สม 0001/ว 
1653

8-ส.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
ปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้า่ยในการ
เดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลังวา่
ด้วยค่าใชจ้ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการ
ประชมุระหวา่งประเทศ”

× -

5540 ทป5 สม 0002/ว 
1766

7-ก.ค.-59 ขอเชญิประชมุส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ คร้ังที่ 1/2559

× -

5541 ทป5 สม 0002/ว 629 30 ม.ีค 59 เวที กสม.  พบประชาชน ภาคกลาง (รวมภาค
ตะวนัออกและภาคตะวนัตก)

× -

5542 ทป5 สม 0001/ว 904 22-ก.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การ
พัฒนาทักษะการจดัท าแผนงานและเทคนิคการ
บริหารงาน/โครงการ

× -

5543 ทป5 สม 0008/ ว 
323

11-ก.ค.-59 หลักสูตรการฝึกอบรม Human Rights Education 
blended learning course

× -

5544 ทป5 สม 0001/ ว 
1422

11-ก.ค.-59 ขอเล่ือนการจดัโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การ
พัฒนาการวางแผนและบริหารงานเชงิกลยทุธ์

× -

5545 ทป5 สม 0001/ ว 
809

4-ก.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การ
พัฒนาการวางแผนและบริหารงานเชงิกลยทุธ์

× -

5546 ทป5 สม 0001/ ว 
1344

30-ม.ิย.-59 การศึกษาหลักสูตรจติวทิยาความมั่นคง รุ่นที่ 117 
ประจ าปีงบประมาณ 2560

× -

5547 ทป5 สม 0002/ว 502 3-ม.ิย.-59 การจดัพิธลีงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืระหวา่ง
ส านักงาน คปก. กบัส านักงาน กสม.

× -

5548 ทป5 สม 0001/ ว 
1144

3-ม.ิย.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวชิาการฯ × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 234 จาก 321
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5549 ทป5 สม 0004/ว 478 6-ม.ิย.-59 แบบสอบถามความต้องการในการเขา้รับการอบรม
การสร้างความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอ้มลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540

× -

5550 ทป5 สม 0001/ว 
1263

20-ม.ิย.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวชิาการฯ × -

5551 ทป5 สม 0001/ ว 
1300

27-ม.ิย.-59 ขอเชญิประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2565 คร้ังที่ 3

× -

5552 ทป5 สม 0004/ว 787 30-ม.ิย.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ × -

5553 ทป5 สม 0001/ ว 
1263

20-ม.ิย.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวชิาการฯ × -

5554 ทป5 สม 0004/ว 523 20-ม.ิย.-59 แจง้รายชื่อผู้เขา้อบรมการสร้างความรู้ความเขา้ใจใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

× -

5555 ทป5 สม 0001/ว 734 17-ม.ิย.-59 ขอเชญิประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2565 คร้ังที่ 2

× -

5556 ทป5 สม 0001/ ว 
1023

19-พ.ค.-59 โครงการอบรมการเปล่ียนแปลงความขดัแยง้ปี 2559 × -

5557 ทป5 สม 0004/ว 619 24 พ.ค59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกบัผลการศึกษาวจิยัเร่ือง “กฎหมายวา่ด้วย
ความเสมอภาคและการไมเ่ลือกปฏิบัติ”

× -

5558 ทป5 สม 0001/ว 962 12-พ.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวชิาการฯ × -

5559 ทป5 สม 0001/ ว 
901

2-พ.ค.-59 ขอเชญิประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2565 คร้ังที่ 1

× -

5560 ทป5 สม 0002/ว 417 12-พ.ค.-59 เวที กสม. พบประชาชน (ภาคเหนือ) × -

5561 ทป5 สม 0001/ ว 
983

16-พ.ค.-59 การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18

× -

5562 ทป5 สม 0004/ว 407 10-พ.ค.-59 รายชื่อผู้เขา้อบรมหลักสูตรสร้างสรรค์ส่ือภาพแทน
ขอ้มลู Infographic

× -

5563 ทป5 สม 0001/ ว 
976

13-พ.ค.-59 ก าหนดการจดัสัมมนาวชิาการฯ ประจ าเดือน
มถินุายน 2559

× -

5564 ทป5 สม 0001/ ว 
1066

26-พ.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวชิาการฯ × -

5565 ทป5 สม 0003/ว 617 24-พ.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการสัมมนาวชิาการ “การสร้าง
กลไกการไกล่เกล่ียระงับขอ้พิพาทด้านสิทธมินุษยชน 
(Human Rights Conciliation) ตามหลักการปารีส”

× -

5566 ทป5 สม 0001/ว 867 28-เม.ย.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาวชิาการฯ หัวขอ้ “กสม. ใน
ความคาดหวงั”

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 235 จาก 321
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5567 ทป5 สม 0004/ว 374 26-เม.ย.-59 แจง้รายชื่อผู้เขา้อบรมความรู้เกี่ยวกบักฎหมายไอที × -

5568 ทป5 สม 0008/ ว 
195

21-เม.ย.-59 หลักสูตรการฝึกอบรม Blended learning course 
on Human Rights and the Environment

× -

5569 ทป5 สม 0004/ ว 
438

12-เม.ย.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุการรับฟังความเห็นต่อร่าง
แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) และร่างแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารปีงบประมาณ 
2560 – 2564

× -

5570 ทป5 สม 0004/ว 338 18-เม.ย.-59 เล่ือนการอบรมหลักสูตรสร้างสรรค์ส่ือภาพแทนขอ้มลู
 Infographic

× -

5571 ทป5 สม 0004/ ว 
235

14-ม.ีค.-59 ขอเล่ือนการประชมุเชงิปฏิบัติการผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง 
(stakeholders) ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร

× -

5572 ทป5 สม 0001/ ว 
850

26-เม.ย.-59 ก าหนดการจดัสัมมนาวชิาการฯ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2559

× -

5573 ทป5 สม 0001/ว 349 19-เม.ย.-59 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานขา้ราชการฯ รายนางสาวกชามาศ 
ฐาปนโสภณ

× -

5574 ทป5 สม 0004/ว 307 5-เม.ย.-59 แบบสอบถามความต้องการในการเขา้รับการอบรม
หลักสูตรสร้างสรรค์ส่ือภาพแทนขอ้มลู Infographic 
และหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกบักฎหมายไอที

× -

5575 ทป5 สม 0008/ว 166 4-เม.ย.-59 หลักสูตรการฝึกอบรม Blended learning course 
on investigation of torture April – June 2016

× -

5576 ทป5 สม 0006/ 303 10-ม.ีค.-59 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิ
สิทธมินุษยชน พ.ศ. 2558

× -

5577 ทป5 สม 0001/ ว 
235

15-ม.ีค.-59 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานขา้ราชการฯ รายนางสาวกติิพร บุญอ่ า

× -

5578 ทป5 สม 0006/332 18-ม.ีค.-59 ขอแจง้งดการประชมุ กสม. ด้านบริหาร ในวนัองัคาร
 ที่ 22 มนีาคม 2559 และวนัองัคารที่ 29 มนีาคม 
2559

× -

5579 ทป5 สม 0004/ว 218 8-ม.ีค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาและแลกเปล่ียนความเห็น × -

5580 ทป5 สม 0004/ว 194 3-ม.ีค.-59 รายชื่อผู้เขา้อบรมหลักสูตรสารพันเทคนิคและลูกเล่น
การใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 
และการใช ้ SPSS for Windows ขั้นกลาง ส าหรับ
งานวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิ

× -

5581 ทป5 สม 0001/ 452 1-ม.ีค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมฝึกอบรม เร่ือง แนวคิดและเทคนิค
การประเมนิผลการปฏิบัติงานและการจดัท าตัวชี้วดั
รายบุคคล

× -

5582 ทป5 สม 0001/ว 205 1-ม.ีค.-59 ขอเล่ือนก าหนดการประชมุคณะกรรมการประเมนิผล
งานฯ นายสุเรนทร์ ปะดุกา

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 236 จาก 321
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5583 ทป5 สม 0001/ว 206 1-ม.ีค.-59 ขอเล่ือนก าหนดการประชมุคณะกรรมการประเมนิผล
งานฯ รายนางรัตนวดี แพงศรี

× -

5584 ทป5 สม 0001/ว 360 17-ก.พ.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การ
พัฒนาการสอนงานและการสร้างแรงบันดาลใจ

× -

5585 ทป5 สม 0001/  ว 
431

26-ก.พ.-59 การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการสรุป
ความและการเขยีนหนังสือราชการ

× -

5586 ทป5 สม 0006/ ว 99 28-ม.ค.-59 ผู้เขา้ร่วมการประชมุ กสม. × -

5587 ทป5 สม 0003/535 24-ก.พ.-59 ขอเชญิเจา้หน้าที่ร่วมเวทีสาธารณะเพื่อปกปูองและ
คุ้มครองสิทธจิากปัญหาการค้ามนุษย์

× -

5588 ทป5 สม 0004/ ว 
162

24-ก.พ.-59 การประชมุพัฒนาคุณภาพการศึกษาวจิยั เร่ือง 
“หลักการคุ้มครองสิทธขิองจ าเลยในคดีอาญาในกรณี
ละเมดิอ านาจศาล”

× -

5589 ทป5 สม 0001/ว 117 8-ก.พ.-59 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานขา้ราชการฯ

× -

5590 ทป5 สม 0001/ว 116 8-ก.พ.-59 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการประเมนิผลงานฯ ราย
นางสาวจริาพร อาจเจริญ

× -

5591 ทป5 สม 0004/ว 154 19-ก.พ.-59 โครงการอบรมหลักสูตรสารพันเทคนิคและลูกเล่น
การใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013  
(Tips and Tricks in Microsoft PowerPoint 2013
 ) และการใช ้SPSS for Windows ขั้นกลางส าหรับ
งานวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิ

× -

5592 ทป5 สม 0004/ ว 
104

3-ก.พ.-59 แจง้รายชื่อผู้เขา้อบรมหลักสูตรการสืบค้นกฤตภาค
ขา่วออนไลน์ (iQNewsClip) และหลักสูตรการสืบค้น
ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธร์ายงานการวจิยัของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (ThaiLis) ประจ าปี
งบประมาณ 2559

× -

5593 ทป5 สม 0001/ว 247 2-ก.พ.-59 การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาองักฤษส าหรับใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน (ILC) ประจ าปี 2559

× -

5594 ทป5 สม 0001/ ว 
115

8-ก.พ.-59 ขอเล่ือนก าหนดการประชมุคณะกรรมการประเมนิผล
งานฯ รายนางชมพูนุท ปูอมปูองศึก

× -

5595 ทป5 สม 0001/ ว 
104

4-ก.พ.-59 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
กล่ันกรองการประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการทั่วไปสังกดัส านักงาน คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน คร้ังที่ 2

× -

5596 ทป5 สม 0001/ ว 44 21-ม.ค.-59 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการกล่ันกรองกรองการ
ประเมนิผลการปฏิบัติของพนักงานราชการทั่วไป
สังกดัส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
 ประจ าปี พ.ศ. 2558

× -

5597 ทป5 สม 0001/ว 154 25-ม.ค.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมโครงการสัมมนา หัวขอ้ “กสม. 
กา้วไกล หัวใจเขม้แขง็”

× -

5598 ทป5 สม 0004/ว 73 25-ม.ค.-59 รายชื่อผู้เขา้อบรมหลักสูตรสารพันเทคนิคและลูกเล่น
การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 2013 (Tips and
 Tricks in Microsoft Excel 2013 )  และหลักสูตร
สารพันเทคนิคและลูกเล่นการใชโ้ปรแกรม Microsoft
 Word 2013 (Tips and Tricks in Microsoft 
Word 2013 )

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 237 จาก 321
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5599 ทป5 สม 0001/ว 62 21-ม.ค.-59 ขอเชญิประชมุคณะกรรมาการบริหารส านักงาน กสม.
 คร้ังที่ 2/2559

× -

5600 ทป5 สม 0001/ว 83 26-ม.ค.-59 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานขา้ราชการฯ

× -

5601 ทป5 สม 0004/54 14-ม.ค.-59 แจง้รายชื่อผู้เขา้อบรมหลักสูตรส่งเสริมการใชง้าน
บริการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5602 ทป5 สม 0004/ว 55 17-ม.ค.-59 การประชมุให้ความเห็นต่อร่างรายงานการศึกษาวจิยั
ด้านธรุกจิและสิทธมินุษยชน

× -

5603 ทป5 สม 0004/ว 46 13-ม.ค.-59 โครงการอบรมหลักสูตรสารพันเทคนิคและลูกเล่น
การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 2013 (Tips and
 Tricks in Microsoft Excel 2013 )  และหลักสูตร
สารพันเทคนิคและลูกเล่นการใชโ้ปรแกรม Microsoft
 Word 2013 (Tips and Tricks in Microsoft 
Word 2013 )

× -

5604 ทป5 สม 0001/ 64 11-ม.ค.-59 การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิ
บาลส่ิงแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง

× -

5605 ทป5 สม 0001/ ว 
1427

11-ก.ค.-59 การตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 × -

5606 ทป5 สม 0002/ ว 
454

16-ม.ิย.-59 ขอความร่วมมอืประชาสัมพันธเ์ชญิชวนนิสิต 
นักศึกษา เขา้ร่วมการแขง่ขนัโต้วาทีภาษาองักฤษ
ระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธมินุษยชน

× -

5607 ทป5 สม 0001/ว 
1509

21-ก.ค.-59 ขอเล่ือนการตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 × -

5608 ทป5 สม 0005/ ว 
103

7-ก.ค.-59 สอบถามความคิดเห็นการท าประกนัชวีติคุ้มครอง
เงินกู้สามญัของสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพยอ์งค์กร
อสิระ จ ากดั

× -

5609 ทป5 สม 0001/ ว 
1469

14-ก.ค.-59 ก าหนดการพระราชพิธทีรงบ าเพ็ญพระราชกศุลเนื่อง
ในวนัอาสาฬหบูชา และเทศกาลเขา้พรรษา
พุทธศักราช 2559

× -

5610 ทป5 สม 0001/ว 
1396

6-ก.ค.-59 หมายก าหนดการถวายราชสักการะสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย ์สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช วงเวยีนเทพสตรี อ าเภอเมอืง
ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี พุทธศักราช 2559

× -

5611 ทป5 สม 0001/ว 
1381

5-ก.ค.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5612 ทป5 สม 0004/ว 792 30-ม.ิย.-59 แจง้จดหมายขา่วศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ประจ าเดือนพฤษภาคม - มถินุายน 2559

× -

5613 ทป5 สม 0001/ว 
1340

30-ม.ิย.-59 ส่งหนังสือเผยแพร่ผลงานบุคคลที่ได้รับการยกยอ่งผู้
ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต
ประจ าปี 2558

× -

5614 ทป5 สม 0003/ 2074 15-ก.ค.-59 การส่งขา้ราชการไปรายงานตัวและปฏิบัติราชการ × -

5615 ทป5 สม 0001/ว 
1413

8-ก.ค.-59 ขอความร่วมมอืประชาสัมพันธก์ารลงทะเบียน 
กรุงไทยพร้อมเพย ์– KTB PromptPay

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 238 จาก 321
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เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

5616 ทป5 สม 0001/ ว 
1518

22-ก.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมในพิธถีวายเคร่ืองราชสักการะ ถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกยีรติ และถวายพระพรชยัมงคล 
เนื่องในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระ
บรมโอสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร

× -

5617 ทป5 สม 0002/ ว 
641

12-ก.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมงาน “15 ปี กสม. เปิดบ้านพบ
ส่ือมวลชน”

× -

5618 ทป5 สม 0001/ว 673 8-ก.ค.-59 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและกล่ันกรองความดีความชอบฯ

× -

5619 ทป5 สม 0001/ว 
1377

5-ก.ค.-59 ส ารวจความต้องการในการขอรับการจดัสรรทุน
รัฐบาล ก.พ. ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

× -

5620 ทป5 สม 0001/ว 
1330

30-ม.ิย.-59 ขอส่งร่างรัฐธรรมนูญแงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช .... พร้อมเอกสารประกอบ

× -

5621 ทป5 สม 0001/ว 
1190

8-ม.ิย.-59 การให้บริการตามโครงการสวสัดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่
อาศัย

× -

5622 ทป5 สม 0001/ ว 
1124

1-ม.ิย.-59 ขอส่งหนังสือ”รายงานประจ าปี 2557 ศาล
รัฐธรรมนูญ”

× -

5623 ทป5 สม 0004/ว 600 12-ก.ค.-59 ขอส่งรายงานผลการศึกษาวจิยั × -

5624 ทป5 สม 0001/ว 
1530

22-ก.ค.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5625 ทป5 สม 0001/ว 
1412

8-ก.ค.-59 ขอส่งวารสาร “สาร สนช.” ฉบับที่ 23 ประจ าเดือน
มถินุายน 2559

× -

5626 ทป5 สม 0001/ว 
1272

21-ม.ิย.-59 ขอส่งจดหมายขา่วสารส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ × -

5627 ทป5 สม 0001/ว 
1142

2-ม.ิย.-59 การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมนิที่
 1/2559

× -

5628 ทป5 สม 0001/ ว 
1191

8-ม.ิย.-59 ขอเชญิร่วมพิธลีงนามถวายพระพรและขออนุเคราะห์
การประชาสัมพันธ์

× -

5629 ทป5 สม 0001/1219 23-ม.ิย.-59 การจดังานวนัสถาปนาองค์กร กสม. ครอบรอบ 15 ปี × -

5630 ทป5 สม 0001/ว 
1273

21-ม.ิย.-59 ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธแ์ละเรียนเชญิเขา้
ร่วมกจิกรรมและชมนิทรรศการเกี่ยวกบัการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตย ในหัวขอ้ “84 ปี 
ประชาธปิไตย”

× -

5631 ทป5 สม 0007/ ว 
681

6-ม.ิย.-59 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

× -

5632 ทป5 สม 0001/ ว 
1187

8-ม.ิย.-59 ขอความเห็นชอบให้ขา้ราชการลาเขา้ร่วมโครงการ
บรรพชาอปุสมบทหมู่เฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเสด็จเถลิงถวลัราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มถินุายน
 2559 และเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยไม่
ถอืเป็นวนัลา

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 239 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

5633 ทป5 นร 0505/ว 176 31-พ.ค.-59 ขอความเห็นชอบให้ขา้ราชการเขา่วมโครงการ
บรรพชาอปุสมบทหมู่เฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเสด็จเถลิงถวลัราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มถินุายน
 2559 และเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยไม่
ถอืเป็นวนัลา

× -

5634 ทป5 สม 0001/ ว 
1165

6-ม.ิย.-59 ก าหนดการพระราชพิธทีรงบ าเพ็ญพระราชกศุลใน
อภิลักขติสมยัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอฐัมรามาธบิดินทร

× -

5635 ทป5 สม 0001/ว 
1166

6-ม.ิย.-59 การรับเชญิเป็นอาจารยผู้์บรรยายวชิาความรู้ชั้นเนติ
บัณฑิต ภาคปกติ ภาคหนึ่ง สมยัที่ 69 ปีการศึกษา 
2559

× -

5636 ทป5 สม 0001/ว 
1189

8-ม.ิย.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5637 ทป5 สม 0001/ว 
1178

7-ม.ิย.-59 เขม็ที่ระลึกงานนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนื่องในโอกาสการจดั
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (เขม็ ภ.ป.ร. โพธิ์
ทอง)

× -

5638 ทป5 สอชช.0900/ว.
657

7-ม.ิย.-59 ขอเชญิร่วมพิธลีงนามถวายพระพรและขออนุเคราะห์
การประชาสัมพันธ์

× -

5639 ทป5 สม 0001/ว 
1168

7-ม.ิย.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5640 ทป5 สม 0001/ว 
1229

14-ม.ิย.-59 ขอเล่ือนการจดัสัมมนาวชิาการฯ หัวขอ้ “การ
ขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ”

× -

5641 ทป5 สม 0006/ว 728 15-ม.ิย.-59 ขอแจง้งดการประชมุ กสม. ด้านบริหาร และกสม. 
ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสอทธิ
มนุษยชน ในวนัองัคารที่ 21 มถินุายน 2559

× -

5642 ทป5 สม 0001/ว 745 20-ม.ิย.-59 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5643 ทป5 สม 0001/ว 
1274

21-ม.ิย.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5644 ทป5 สม 0001/ ว 
459

16-พ.ค.-59 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
เลือกสรรขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น คร้ังที่ 
3/2559

× -

5645 ทป5 สม 0001/ ว 
969

12-พ.ค.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5646 ทป5 สม 0001/ ว 
1045

24-พ.ค.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5647 ทป5 สม 0001/ ว 
1006

16-พ.ค.-59 พระราชพิธทีรงบ าเพ็ญพระราชกศุลวสิาขบูชา 
พุทธศักราช 2559

× -

5648 ทป5 สม 0001/ว 
1000

16-พ.ค.-59 พระราชพิธทีรงบ าเพ็ญพระราชกศุลวสิาขบูชา ณวดั
พระศรีรัตนศาสดาราม ใน พระบรมมหาราชวงั

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 240 จาก 321
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ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
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5649 ทป5 สม 0001/ ว 
542

10-พ.ค.-59 ขอเชญิร่วมรับชมการน าเสนอรายงานทบทวน
สถานการณ์สิทธมินุษยชนในรอบที่ 2 ของประเทศไทย

× -

5650 ทป5 สม 0001/ว 903 2-พ.ค.-59 พระราชพิธพีืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวญั 
พุทธศักราช 2559

× -

5651 ทป5 สม 0001/ว 
1263

16-พ.ค.-59 ขอเชญิวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรา
ชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว

× -

5652 ทป5 สม 0001/ ว 
872

28-เม.ย.-59 การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองอสิริยาภรณ์ของ
ขา้ราชการ ประจ าปี 2559

× -

5653 ทป5 สม 0001/ว 897 2-พ.ค.-59 ก าหนดการพระราชกศุลทักษิณานุปทานและพระ
ราชพิธฉีตัรมงคล พุทธศักราช 2559

× -

5654 ทป5 สม 0001/ ว 
783

18-เม.ย.-59 อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด ถงึแกอ่นิจกรรม × -

5655 ทป5 สม 0001/ ว 
798

19-เม.ย.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5656 ทป5 สม 0001/ว 861 20-เม.ย.-59 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5657 ทป5 สม 0001/ ว 
770

12-เม.ย.-59 พระราชพิธสีงกรานต์ พุทธศักราช 2559 × -

5658 ทป5 สม 0001/ว 849 26-เม.ย.-59 การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมนิที่
 1/2559

× -

5659 ทป5 สม 0004/ว 423 8-เม.ย.-59 แจง้จดหมายขา่วศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ประจ าเดือน มนีาคม – เมษายน 2559

× -

5660 ทป5 สม 0006/ ว 
422

8-เม.ย.-59 ขอแจง้งดการประชมุ กสม. ด้านบริหาร และ กสม. 
ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในวนัองัคารที่ 12 เม.ย.59 และวนัองัคารที่
 26 เม.ย.59

× -

5661 ทป5 สม 0001/ว 751 8-เม.ย.-59 ขอเชญิร่วมพิธสีรงน้ าพระพุทธรูปและรดน้ าขอพร 
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2559

× -

5662 ทป5 สม 0001/ ว 
730

7-เม.ย.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5663 ทป5 สม 0001/ว 711 4-เม.ย.-59 ขอส่งวารสาร “สาร สนช.” ฉบับที่ 20 ประจ าเดือน
มนีาคม 2559

× -

5664 ทป5 สม 0001/ ว 
690

31-ม.ีค.-59 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน × -

5665 ทป5 สม 0001/ ว 
561

15-ม.ีค.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5666 ทป5 สม 0001/ว 294 22-ม.ีค.-59 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานขา้ราชการฯ รายนางสาวจริาพร อาจ
เจริญ

× -

5667 ทป5 สม 0001/ว 616 21-ม.ีค.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5668 ทป5 สม 0001/ว 619 21-ม.ีค.-59 การติดต่อและประสานงานกลุ่มงานบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

× -

5669 ทป5 สม 0001/ว 624 21-ม.ีค.-59 ขอส่งหนังสือ กฎหมาย ระเบียบ การเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 241 จาก 321
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5670 ทป5 สม 0001/ ว 
629

22-ม.ีค.-59 ขอเชญิร่วมงาน “เทศกาลสงกรานต์ สีสันแห่งดอกไม้
ประจ าปี 2559”

× -

5671 ทป5 สม 0004/ว 263 25-ม.ีค.-59 การประชาสัมพันธก์ารเขา้ถงึชอ่งทางการส่ือสาร/ส่ือ
ของส านักงาน กสม.

× -

5672 ทป5 สม 0003/ ว 
343

22-ม.ีค.-59 ขอแจง้งดการประชมุ กสม. ด้านการคุ้มครองและ
มาตรฐานการคุ้มครองสิทธมินุษยชน ในวนัองัคารที่ 
22 มนีาคม 2559 และวนัองัคารที่ 29 มนีาคม 2559

× -

5673 ทป5 สม 0001/ ว 
339

21-ม.ีค.-59 การรักษาราชการแทนประธานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5674 ทป5 สม 0001/ว 299 29-ม.ีค.-59 ขอส่งรายงานการประชมุ และส าเนาหนังสือถงึ
เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช.

× -

5675 ทป5 สม 0004/ว 244 16-ม.ีค.-59 ขอส่งแบบประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

× -

5676 ทป5 สม 0006/ว 318 11-ม.ีค.-59 วธิพีัฒนาการท างานของฝุายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ

× -

5677 ทป5 สม 0001/ ว 
250

3-ม.ีค.-59 พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม

× -

5678 ทป5 สม 0001/ ว 
480

3-ม.ีค.-59 บิดา นายวสันต์ พานิช ถงึแกก่รรม × -

5679 ทป5 สม 0001/ 535 10-ม.ีค.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5680 ทป5 สม 0001/ว 499 7-ม.ีค.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5681 ทป5 สม 0001/ว 470 2-ม.ีค.-59 ขอส่งหนังสือ “รู้จกับัญชกีลาง” × -

5682 ทป5 สม 0001/ ว 
449

29 ก.พ.59 คู่มอืของการด าเนินงานของคณะกรรมการจดัซ้ือ/จดั
จา้งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ
 พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

× -

5683 ทป5 สม 0002/ว 232 10-ม.ีค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมการแถลงขา่วเปิดตัวภาพยนตร์ เร่ือง 3
 เดซิเบล (เสียงที่ไมไ่ด้ยนิ)

× -

5684 ทป5 สม 0004/ว 165 25-ก.พ.-59 ขอให้ก านหดวนัและเวลาการให้สัมภาษณ์ขอ้มลูด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงาน

× -

5685 ทป5 สม 0001/ว 533 9-ม.ีค.-59 การออกเลขที่หนังสือของคณะกรรมการด าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งและตรวจรับฯ

× -

5686 ทป5 สม 0001/  ว 
405

23-ก.พ.-59 การแจง้รายชื่อและที่อยู่สมาชกิผู้มสิีทธเิลือกต้ัง
คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา

× -

5687 ทป5 สม 0001/ ว 
231

1-ม.ีค.-59 ขอทราบความเห็นและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัร่าง
ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิกีารไกลเกล่ีย พ.ศ. ....

× -

5688 ทป5 สม 0006/  ว 
225

29 ก.พ.59 การจดัเกบ็ขอ้มลูประวติัอนุกรรมการ × -

5689 ทป5 สม 0006/ ว 
172

12-ม.ค.-59 การให้การดูและทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขแกค่น
ต่างด้าวที่ไมไ่ด้อยู่ในระบบประกนัสังคม

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 242 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

5690 ทป5 พิเศษ 30-พ.ย.-58 ขอขอบคุณที่อนุเคราะห์ขายประกนัสุขภาพตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 และ
ตรวจสุขภาพให้แก ่เด็กหญิงแตงโม (ไมม่นีามสกลุ) 
เด็กหญิงแตงกวา (ไมม่นีามสกลุ) และเด็กชายอกษิฐ์ 
(ไมม่นีามสกลุ)

× -

5691 ทป5 สม 0001/ว 396 23-ก.พ.-59 รับนักศึกษาฝึกงาน × -

5692 ทป5 สม 0004/ว 179 17-ก.พ.-59 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมประชมุให้ความเห็นต่อร่าง
รายงานการศึกษาวจิยั เร่ือง “พันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนของประชาคมอาเซียน”

× -

5693 ทป5 สม 0004/ ว 
214

26-ก.พ.-59 การยา้ยขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5694 ทป5 สม 0001/ว 365 17-ก.พ.-59 การก าหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ × -

5695 ทป5 นร 0503/ ว(ล)
 5697

16-ก.พ.-59 ร่างพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

× -

5696 ทป5 สม 0001/ ว 
318

11-ก.พ.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5697 ทป5 สม 0004/ 142 8-ก.พ.-59 แจง้จดหมายขา่วศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ประจ าเดือนมกราคม - กมุภาพันธ ์2559

× -

5698 ทป5 สม 0001/ว 205 28-ม.ค.-59 ขอส่งสต๊ิกเกอร์โลกร้อนเพื่อประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่

× -

5699 ทป5 สม 0004/ว 96 1-ก.พ.-59 ขอส่งหนังสือ × -

5700 ทป5 สม 0001/ว 197 28-ม.ค.-59 เสนอชื่อขา้ราชการในสังกดั เพื่อเขา้รับการพิจารณา
คัดเลือกยกยอ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ประจ าปี 2559

× -

5701 ทป5 สม 0007.04/5 10-ก.พ.-59 เสนอชื่อขา้ราชการในสังกดั เพื่อเขา้รับการพิจารณา
คัดเลือกยกยอ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ประจ าปี 2559

× -

5702 ทป5 สม 0004/ ว 36 12-ม.ค.-59 ขอความอนุเคราะห์ให้ขอ้มลูเพื่อประกอบการจดัท า
รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ กสม. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

× -

5703 ทป5 สม 0001/ว 146 22-ม.ค.-59 การยา้ยขา้ราชการเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนัก
ทรัพยากรบุคคล

× -

5704 ทป5 สม 0006/ว 69 22-ม.ค.-59 ขอเชญิประชมุ กสม. ด้านบริหาร คร้ังที่ 3/2559 ใน
วนัพุธ ที่ 27 มกราคม 2559

× -

5705 ทป5 สม 0001/ 233 1-ก.พ.-59 ขอควารมร่วมมอืในการประหยดัไฟฟูา × -

5706 ทป5 สม 0001/ว 220 29-ม.ค.-59 รายงานผลการตรวจสอบสัญญาลูกหนี้เงินยมืราชการ
และเงินทดรองราชการ

× -

5707 ทป5 สม 0001/ว 198 28-ม.ค.-59 รับนักศึกษาฝึกงาน × -

5708 ทป5 สม 0001/ว 199 28-ม.ค.-59 รับนักศึกษาฝึกงาน × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 243 จาก 321
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5709 ทป5 สม 0006/ว 
1288

29-ธ.ค.-59 การมอบหมายให้ด าเนินการตามผลสรุปการจดั
สัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง “การเตรียมความพร้อม
ด้านศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานส าหรับ กสม.
 ชดุใหม”่

× -

5710 ทป5 สม 0007/ว 74 22-ม.ค.-59 ส่งหนังสือบันทึกความเห็นส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่เกี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

5711 ทป5 สม 0001/ว 100 18-ม.ค.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5712 ทป5 สม 0002/ว 43 14-ม.ค.-59 ขอปะชาสัมพันธก์ารเสนอรายชื่อสตรีที่มผีลงานดีเด่น
ด้านกระบวนการยติุธรรม ประเภทกระบวนการ
ยติุธรรมทั่วไป ประจ าปี 2559

× -

5713 ทป5 สม 0001/ว 85 14-ม.ค.-59 การขอมบีัตรอเิล็กทรอนิกส์ส าหรับผ่าน เขา้ - ออก 
ส านักงาน กสม.

× -

5714 ทป5 สม 0001/ว 90 14-ม.ค.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5715 ทป5 สม 0001/73 12-ม.ค.-59 ขา้ราชการรัฐสภาสามญัขอยา้ยมาด ารงต าแหน่งที่วา่ง
ในส านักกฎหมายและคดี

× -

5716 ทป5 สม 0001/ว 27 12-ม.ค.-59 การรับรองรายานการประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานขา้ราชการฯ

× -

5717 ทป5 สม 0001/ว 13 4-ม.ค.-59 กรอกแบบแจง้รายการเพื่อการหักลดหยอ่นภาษีเงินได้ × -

5718 ทป5 สม 0001/ว 1 4-ม.ค.-59 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม.
 คร้ังที่ 1/ 2559

× -

5719 ทป5 สม 0006/ว 3 4-ม.ค.-59 การจดัเกบ็ขอ้มลูประวติัอนุกรรมการ × -

5720 ทป5 สม 0001/ ว 46 7-ม.ค.-59 การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยติุธรรม
ระดับสูง รุ่นที่ 7

× -

5721 ทป5 สม 0006/ ว 
1145

13-ก.ย.-59 ขอให้รวบรวมผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ชดุที่ 3

× -

5722 ทป5 สม 0007/ ว 
339

3-พ.ค.-59 แต่งต้ังคณะท างานศึกษาและจดัท าขอ้เสนอแนะ
เกี่ยวกบัการปฏิรูปประเทศ การยกร่างรัฐธรรมนูญ
และการจดัท าหรือปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5723 ทป5 สม 0002/ว 
1233

28-ธ.ค.-59 ขอจดัส่งส าเนาบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืฯ × -

5724 ทป5 สม 0001/ ว 
1667

21-ธ.ค.-59 ขอความร่วมมอืตอบแบบส ารวจความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
บุคลากร

× -

5725 ทป5 สม 0001/ ว 
1669

21-ธ.ค.-59 ประกาศรับสมคัรคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับ
ทุนรัฐบาลไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

× -

5726 ทป5 สม 0001/ว 
1650

19-ธ.ค.-59 ซักซ้อมความเขา้ใจเกี่ยวกบัการรายงานผลการ
ฝึกอบรม

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 244 จาก 321
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5727 ทป5 สม 0001/ว 
1637

15-ธ.ค.-59 แบบรายงานผลการพิจารณา/ผลการตรวจสอบ ฉบับ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5728 ทป5 สม 0004/ว 
1085

15-ธ.ค.-59 ขอส่งหนังสือรายงานการศึกษาวจิยั × -

5729 ทป5 สม 0004/ว 
1082

15-ธ.ค.-59 ขอส่งหนังสือรายงานการศึกษาวจิยั × -

5730 ทป5 สม 0001/ว 
2775

15-ธ.ค.-59 ท าความสะอาดกระจกสูงและผนังภายใน - ภายนอก
 อาคารรัฐประศาสนภักดี

× -

5731 ทป5 สม 0001/ว 
2735

8-ธ.ค.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5732 ทป5 สม 0004/1597 7-ธ.ค.-59 แจง้ปิดระบบงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ × -

5733 ทป5 สม 0001/ ว 
2722

8-ธ.ค.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5734 ทป5 สม 0005/470 29-พ.ย.-59 แจง้ผลการพิจารณายกยอ่งผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต ประจ าปี 2559

× -

5735 ทป5 สม 0001/ว 
1279

6-ธ.ค.-59 ประกาศรายชื่อผู้มสิีทธเิขา้รับการเลือกสรรเพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น
 หลักเกณฑ์ เกณฑ์การตัดสินและวธิกีารเลือกสรร 
ก าหนดวนั เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ
เลือกสรร

× -

5736 ทป5 สม 0006/ว 
1567

6-ธ.ค.-59 ขอเล่ือนการประชมุ กสม. ด้านการคุ้มครองฯ คร้ังที่ 
41/2559 และ กสม. ด้านบริหาร คร้ังที่ 42/2559

× -

5737 ทป5 สม 0002/ว 
1164

2-ธ.ค.-59 ขอประชาสัมพันธก์ารเสนอชื่อสตรีและหน่วยงาน
องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ เนื่องในวนั
สตรีสากล ประจ าปี 2560

× -

5738 ทป5 สม 0001/ว 
2707

6-ธ.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมงานพิธกีารเป็นเจา้ภาพพระพิธธีรรม
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

× -

5739 ทป5 สม 0002/ว 
1161

2-ธ.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมกจิกรรมและชมภาพยนตร์สารคดีสิทธิ
มนุษยชน เร่ือ “รักยอ้นแสง”

× -

5740 ทป5 สม 0001/ว 
2699

2-ธ.ค.-59 มารดาของบุคลากรถงึแกก่รรม × -

5741 ทป5 สม 0004/ว 
1562

30-พ.ย.-59 ขอให้ส่งมอบส่ือสารสนเทศเผยแพร่ของส านักงาน 
กสม. ให้ศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน

× -

5742 ทป5 สม 0001/ว 
2664

29-พ.ย.-59 ขอเชญิน าพานประดับพุ่มดอกไมถ้วายบังคมพระบรม
ราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว

× -

5743 ทป5 สม 0001/ว 
2662

29-พ.ย.-59 ขอแจง้เปล่ียนแปลงก าหนดการพิธที าบุญบ าเพ็ญ
กศุลอทุิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา
ภูมพิลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสบ าเพ็ญพระราชกศุล
ปัญญาสมวาร (50 วนั)

× -

5744 ทป5 สม 0001/2640 24-พ.ย.-59 เห็นชอบให้ขา้ราชการลาอปุสมบทถวายเป็นพระราช
กศุล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช โดยไมถ่อืเป็นวนัลา

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 245 จาก 321
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5745 ทป5 สม 0001/2627 24-พ.ย.-59 เห็นชอบให้ขา้ราชการลาอปุสมบทถวายเป็นพระราช
กศุล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช โดยไมถ่อืเป็นวนัลา

× -

5746 ทป5 สม 0001/ว 51 24-พ.ย.-59 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน

× -

5747 ทป5 สม 0001/ ว 
2614

23-พ.ย.-59 บิดา และมารดาของบุคลากรถงึแกก่รรม × -

5748 ทป5 สม 0001/ ว 
2613

22-พ.ย.-59 นักศึกษาฝึกงาน × -

5749 ทป5 สม 0001/ ว 
1508

22-พ.ย.-59 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5750 ทป5 สม 0001/ ว 
2566

17-พ.ย.-59 ขอส่งหนังสือคู่มอืการเขยีนหนังสือราชการ × -

5751 ทป5 สม 0001/ว 
2567

17-พ.ย.-59 เสนอชื่อขา้ราชการเป็นคณะท างานจดัท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

× -

5752 ทป5 สม 0007/ว 
1454

11-พ.ย.-59 ขอส่งหนังสือรวมพระราชบัญญัติ ระเบียบ และแนว
ปฏิบัติของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5753 ทป5 สม 0001/ว 
2548

15-พ.ย.-59 ขอเชญิวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูป
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจา้อยู่หัว ประจ าปี
พุทธศักราช 2559

× -

5754 ทป5 สม 0006/ว 
1446

11-พ.ย.-59 ขอแจง้งดการประชมุ กสม. ด้านบริหาร และ กสม. 
ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ในวนัองัคารที่ 15 พฤศจกิายน 2559

× -

5755 ทป5 สม 0001/ว 
2526

11-พ.ย.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5756 ทป5 สม 0001/ว 
1456

11-พ.ย.-59 การรักษาราชการแทนประธานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5757 ทป5 สม 0002/ว 
1449

11-พ.ย.-59 ขอความร่วมมอืในการจดัส่งขอ้มลูภารกจิและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการชดุต่าง ๆ และผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพื่อการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์

× -

5758 ทป5 สม 0001/ว 
2490

7-พ.ย.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5759 ทป5 สม 0001/ว 
2444

2-พ.ย.-59 การดับไฟฟูาภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5760 ทป5 สม 0001/ ว 
2433

1-พ.ย.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5761 ทป5 สม 0001/ ว 
1402

28-ต.ค.-59 รับสมคัรขา้ราชการรัฐสภาสามญัและขา้ราชการตาม
กฎหมายอื่น เขา้รับการเลือกสรรเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น

× -

5762 ทป5 สม 0001/ ว 
2394

27-ต.ค.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5763 ทป5 สม 0001/ว 
1388

26-ต.ค.-59 ขอความร่วมมอืให้ส านักและกลุ่มงานจดัประชมุที่
ส านักงานฯ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 246 จาก 321
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5764 ทป5 สม 0001/ว 
1145

26-ต.ค.-59 การเร่ิมใชง้านระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ × -

5765 ทป5 สม 0001/  ว 
2385

26-ต.ค.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5766 ทป5 สม 0003/ว 
1259

25-พ.ย.-59 แจง้แผนการปฏิบัติงานและก าหนดการงานประชมุ × -

5767 ทป5 สม 0001/ว 
2365

25 ต.ค59 ขอเชญิร่วมพิธบี าเพ็ญกศุลถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

× -

5768 ทป5 สม 0001/ ว 
1363

20-ต.ค.-59 การรับสมคัรคัดเลือกขา้ราชการพลเรือนสามญัหรือ
เจา้หน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนส าหรับผู้ที่
ได้รับการตอบรับให้เขา้รับศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ)

× -

5769 ทป5 สม 0001/ว 
2344

20-ต.ค.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5770 ทป5 สม 0004/ ว 
897

7-ต.ค.-59 แจง้ปิดระบบอนิเทอร์เน็ต และระบบงานทั้งหมด × -

5771 ทป5 สม 0001/ ว 
1339

14-ต.ค.-59 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวสวรรคต × -

5772 ทป5 สม 0001/1341 17-ต.ค.-59 ขอเรียนเชญิร่วมพิธนี้อมเกล้าน้อมกระหมอ่มร าลึกใน
พระมหากรุณาธคุิณถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช

× -

5773 ทป5 สม 0001/ ว 
2295

14-ต.ค.-59 มติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้วนัที่ 14 ตุลาคม 2559 
เป็นวนัหยดุราชการ

× -

5774 ทป5 สม 0001/ว 
2287

12-ต.ค.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5775 ทป5 สม 0001/ว 
1309

10-ต.ค.-59 ขา้ราชการตามกฎหมายอื่นมาชว่ยราชการ × -

5776 ทป5 สม 0004/ ว 
908

11-ต.ค.-59 ขอส่งหนังสือรายงานการศึกษาวจิยั × -

5777 ทป5 สม 0004/ว 
1311

11-ต.ค.-59 แจง้ปิดให้บริการศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ส านักงาน กสม. ชั่วคราว

× -

5778 ทป5 สม 0004/ ว 
1295

7-ต.ค.-59 รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจในการใช้
บริการษศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5779 ทป5 สม 0001/ว 
2230

7-ต.ค.-59 ประกาศรับสมคัรคัดเลือกขา้ราชการพลเรือนสามญั
หรือเจา้หน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล

× -

5780 ทป5 สม 0001/ ว 
2197

5-ต.ค.-59 หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาองักฤษ ประจ าปี
งบประมาณ 2560

× -

5781 ทป5 สม 0001/ ว 
2399

25-ต.ค.-59 การจดัเวรเฝูาฯ ในพิธธีรรมสวดพระอภิธรรมพระ
บรมศพ

× -

5782 ทป5 สม 0001/ว 
2337

19-ต.ค.-59 ขอเชญิวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ในวนัปิย
มหาราช 2559

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 247 จาก 321
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5783 ทป5 สม 0001/ ว 
1346

17-ต.ค.-59 แนวทางปฏิบัติระบบและกลไกการตรวจสอบและ
ติดตามการด าเนินการตามมาตรการแกไ้ขปัญหา/
ขอ้เสนอแนะนโยบายของ กสม.

× -

5784 ทป5 สม 0001/ว 
2306

17-ต.ค.-59 การแจง้หมายก าหนดการพระราชพิธ ีทรงบ าเพ็ญ
พระราชกศุล พระบาลสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

× -

5785 ทป5 สม 0001/ว 
2286

12-ต.ค.-59 การซ้อมอพยพกรณีเกดิเหตุเพลิงไหม้ × -

5786 ทป5 สม 0001/ ว 
2219

6-ต.ค.-59 ขอส่งวฒิุบัตร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการจดัท า
แผนงานและเทคนิคการบริหารงาน/โครงการ

× -

5787 ทป5 สม 0001/ว 
2209

6-ต.ค.-59 ขอส่งวารสาร “สาร สนช.” ฉบับที่ 26 ประจ าเดือน
กนัยายน 2559

× -

5788 ทป5 สม 0001/ ว 
2178

4-ต.ค.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5789 ทป5 สม 0001/ ว 
2092

26-ก.ย.-59 ขอความอนุเคราะห์จ าหน่ายบัตร Raffle × -

5790 ทป5 สม 0001/ว 
1197

22-ก.ย.-59 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5791 ทป5 สม 0004/ว 
2075

21-ก.ย.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5792 ทป5 สม 0004/ว 837 21-ก.ย.-59 ขอส่งหนังสือรายงานการศึกษาวจิยั × -

5793 ทป5 สม 0004/ ว 
833

20-ก.ย.-59 แจง้ปิดระบบงานทั้งหมด × -

5794 ทป5 นร 1200/ ว 12 14-ก.ย.-59 การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มอืส าหรับ
ประชาชน

× -

5795 ทป5 สม 0001/ว 
1175

16-ก.ย.-59 การเขา้ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศภายใน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5796 ทป5 สม 0001/ว 
2042

19-ก.ย.-59 ขอมอบหนังสือชดุความรู้การเฝูาระวงัการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ ชดุที่ 3

× -

5797 ทป5 สม 0002/ว 946 14-ก.ย.-59 ขอประชาสัมพันธก์ารเสนอชื่อสตรีที่มผีลงานดีเด่น
ด้านกระบวนการยติุธรรม ประเภทกระบวนการ
ยติุธรรมทั่วไป ประจ าปี 2560

× -

5798 ทป5 สม 0001/ ว 
2005

14-ก.ย.-59 แจง้ก าหนดการและรายชื่อบุคลากรในการส ารวจ
ขอ้มลูตามโครงการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559

× -

5799 ทป5 สม 0002/ว 935 9-ก.ย.-59 ขอเชญิร่วมเป็นเกยีรติในพิธมีอบเงินรางวลัให้แกผู้่
ชนะการประกวดบทภาพยนตร์และภาพยนตร์ส้ัน
เพื่อส่งเสริมสิทธมินุษยชน

× -

5800 ทป5 สม 0001/ว 
1931

7-ก.ย.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5801 ทป5 สม 0001/ว 
1910

6-ก.ย.-59 ขอความอนุเคราะห์น าส่งขอ้มลูชอ่งทางการติดต่อ
ของสมาชกิ กบข.

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 248 จาก 321
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5802 ทป5 สม 0002/  ว 
858

31-ส.ค.-59 ขอความร่วมมอืประชาสัมพันธเ์ชญิชวนเสนอชื่อ
บุคคลและองค์กรที่มผีลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม 
ปกปูองและคุ้มครองสิทธมินุษยชน ประจ าปี 2559

× -

5803 ทป5 สม 0004/ ว 
943

4-ส.ค.-59 ขอความร่วมมอืในการรายงานผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558
 – 30 กนัยายน 2559)

× -

5804 ทป5 สม 0001/ ว 
1479

14-ก.ค.-59 แจง้เวยีนมติ ก.ส. ด้านการบริหารงานบุคคล × -

5805 ทป5 สม 0001/  ว 
662

6-ก.ค.-59 รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจรับงานจา้งที่
ปรึกษา โครงการแผนยทุธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 คร้ังที่ 3/2559

× -

5806 ทป5 ศธ 
0513.10501/ 

ว.3048

17-ส.ค.-59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธโ์ครงการพัฒนา
ทักษะและอาชพี 5 หลักสูตร

× -

5807 ทป5 สม 0008/ว 263 31-พ.ค.-59 ทุนการศึกษา Asian Peacebuilders Scholarship 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธมินุษยชนในอาเซียน

× -

5808 ทป5 สม 0008/ว 362 3-ส.ค.-59 ทุนการศึกษา Chevening Scholarships 
2017/2018

× -

5809 ทป5 สม 0001/ ว 
1651

8-ส.ค.-59 ขอเชญิร่วมงาน “วนัต่อต้านคอร์รัปชนัแห่งชาติ 
2559”

× -

5810 ทป5 สม 0001/ว 
1824

29-ส.ค.-59 ขอแจง้เปล่ียนแปลงววนัจดังานต่อต้านคอร์รัปชนั 
2559 จากวนัที่ 4 กนัยายน เป็นวนัที่ 11 กนัยายน 
2559

× -

5811 ทป5 สม 0001/ว 
1760

22-ส.ค.-59 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5812 ทป5 สม 0001/ ว 
1690

11-ส.ค.-59 เขม็ที่ระลึกตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ 
พระบรมราชนิีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

× -

5813 ทป5 สม 0001/ ว 
1822

26-ส.ค.-59 ขอความร่วมมอืในการจอดรถจกัรยานยนต์ในพื้นที่
ก าหนด อาคารรัฐประศาสนภักดี

× -

5814 ทป5 สม 0001/ว 
1782

23-ส.ค.-59 ขอเชญิร่วมท าบุญ “จดัสร้างพระพุทธรูปประจ า
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ
พระบรมราชนิีนาถ”

× -

5815 ทป5 สม 0001/ว 
1628

3-ส.ค.-59 ขอเชญิร่วมวางพวงมาลาและร่วมงาน “วนัรพี” × -

5816 ทป5 สม 0001/ว 
1620

3-ส.ค.-59 ขอเชญิร่วมพิธวีางพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวาย
พระพรชยัมงคลสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ
พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธมีหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วนัที่ 12 สิงหาคม
 2559

× -

5817 ทป5 สม 0001/ว 
1737

18-ส.ค.-59 ขอความร่วมมอืในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 249 จาก 321
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5818 ทป5 สม 0001/ว 
1650

8-ส.ค.-59 ขอส่งวารสาร “สาร สนช.” ฉบับที่ 24 ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2559

× -

5819 ทป5 สม 0001/ว 
1589

1-ส.ค.-59 ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน × -

5820 ทป5 สม 0001/ว 
1613

3-ส.ค.-59 ขอเชญิเขา้ร่วมในพิธถีวายเคร่ืองราชสักการะ ถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกยีรติและถวายพระพรชยัมงคล
สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ พระบรมราชนิีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 12 สิงหาคม 2559

× -

5821 ทป5 สม 0001/ ว 
1635

4-ส.ค.-59 ก าหนดการพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

× -

5822 ทป5 สม 0001/ว 
1663

9-ส.ค.-59 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

5823 ทป5 สม 0004/ว 989 16-ส.ค.-59 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปี 2559

× -

5824 ทป5 สม 0001/1699 15-ส.ค.-59 การประเมนิบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวชิาการ ระดับช านาญการ

× -

5825 ทป5 สม 0001/ว 
1707

16-ส.ค.-59 การแจง้ขอ้มลูเพื่อรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate
 Online

× -

5826 ทป5 สม 0005/ว 141 24-ส.ค.-59 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมนิ
ความเส่ียงการปฏิบัติงาน

× -

5827 ทป5 สม 0001/ว 965 10-ส.ค.-59 ขอส่งวฒิุบัตร หลักสูตร การพัฒนาการวางแผนและ
บริหารงานเชงิกลยทุธ์

× -

5828 ทป5 สม 0001/ว 
1038

23-พ.ค.-59 แบบประเมนิความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ
ยานพาหนะส่วนกลาง

× -

5829 ทป5 สม 0001/ ว 
1641

15-ธ.ค.-59 แต่งต้ังผู้ชว่ยเลขานุการประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5830 ทป5 สม 0001/ ว 
1643

15-ธ.ค.-59 ผู้ชว่ยเลขานุการประธานกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติลาออก

× -

5831 ทป5 สม 0001/ว 
1560

30-พ.ย.-59 แต่งต้ังเลขานุการประธานกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

5832 ทป5 สม 0001/ ว 
1584

6-ธ.ค.-59 ผู้ชว่ยเลขานุการกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติขอ
ลาออก

× -

5833 ทป5 สม 0001/ ว 
1582

6-ธ.ค.-59 แต่งต้ังผู้ชว่ยเลขานุการกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

5834 ทป5 สม 0001/ว 
1507

22-พ.ย.-59 แต่งต้ังเลขานุการกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

5835 ทป5 สม 0001/ว 
1502

21-พ.ย.-59 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5836 ทป5 สม 0001/ว 
2440

1-พ.ย.-59 แต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มใน
สังกดัส านัก

× -

5837 ทป5 สม 0001/ว 
2422

1-พ.ย.-59 แต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักและ
ผู้อ านวยการกลุ่มที่ไมไ่ด้ขึ้นต่อส านัก

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 250 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

5838 ทป5 สม 0001/ว 
1379

25 ต.ค59 การคัดเลือกขา้ราชการเพื่อโอนมาบรรจเุป็น
ขา้ราชการรัฐสภาสามญัสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ต าแหน่ง
นักวชิาการสิทธมินุษยชน

× -

5839 ทป5 สม 0001/ว 
2313

17-ต.ค.-59 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

5840 ทป5 สม 0001/1358 19-ต.ค.-59 คณะที่ปรึกษาด้านกล่ันกรองรายงานและมอบหมาย
เจา้หน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติเป็นคณะเจา้หน้าที่กล่ันกรองรายงาน

× -

5841 ทป5 สม 0001/ว 
1318

11-ต.ค.-59 แต่งต้ังผู้ชว่ยเลขานุการกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

5842 ทป5 สม 0001/ว 
2272

12-ต.ค.-59 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

5843 ทป5 สม 0001/ว 
1286

6-ต.ค.-59 แต่งต้ังผู้ชว่ยเลขานุการกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

5844 ทป5 สม 0001/ว 
1284

6-ต.ค.-59 เลขานุการกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติขอลาออก × -

5845 ทป5 สม 0001/ว 
1694

26-ธ.ค.-59 วนัหยดุราชการชว่งเทศกาลปีใหม่ × -

5846 ทป5 สม 0006/ ว 
1695

27-ธ.ค.-59 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ แต่งต้ัง
พนักงานเจา้หน้าที่เพื่อชว่ยเหลือการปฏิบัติงาน

× -

5847 ทป5 สม 0007/ว 
1658

19-ธ.ค.-59 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุ

× -

5848 ทป5 สม 0007/ว 
1210

9-ธ.ค.-59 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

× -

5849 ทป5 สม 0006/ว 
1580

6-ธ.ค.-59 แกไ้ขเพิ่มเติมค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

5850 ทป5 สม 0006/ว 
1322

11-ต.ค.-59 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

5851 ทป5 สม 0006/ว 
1272

4-ต.ค.-59 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

5852 ทป5 สม 0001/ว 
1262

4-ต.ค.-59 การแต่งต้ังผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5853 ทป5 สม 0007/1212 26-ก.ย.-59 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติเลขานุการและผู้ชว่ยเลขานุการประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พศ. 
2559

× -

5854 ทป5 สม 0007/ว 
1154

14-ก.ย.-59 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

× -

5855 ทป5 สม 0006/ ว 
1152

14-ก.ย.-59 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
หลักเกณฑ์วธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสิทธิ
มนุษยชน พ.ศ. 2558 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

× -

5856 ทป5 สม 0007/ ว 
1124

8-ก.ย.-59 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิกีารไกล่เกล่ีย พ.ศ. 2559

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 251 จาก 321
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5857 ทป5 สม 0006/ ว 
1092

2-ก.ย.-59 ค าส่ังประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ที่ 
7/2559 ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2559

× -

5858 ทป5 สม 0007/ ว 
1032

24-ส.ค.-59 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
หลักเกณฑ์วธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสิทธิ
มนุษยชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

× -

5859 ทป5 สม 0006/ว 
1007

19-ส.ค.-59 ค าส่ังประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

5860 ทป5 สม 0007/ว 
1061

30-ส.ค.-59 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

× -

5861 ทป5 สม 0007/ว 996 17-ส.ค.-59 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

× -

5862 ทป5 สม 0006/ว 871 14-ก.ค.-59 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

5863 ทป5 สม 0006/ว 903 22-ก.ค.-59 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

5864 ทป5 สม 0001/ว 844 8-ก.ค.-59 ค าส่ังประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

5865 ทป5 สม 0006/ว 685 6-ม.ิย.-59 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

5866 ทป5 สม 00016/ว 
709

10-ม.ิย.-59 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

5867 ทป5 สม 0006/ว 759 22-ม.ิย.-59 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

5868 ทป5 สม 0007/ ว 
446

18-เม.ย.-59 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุ

× -

5869 ทป5 สม 0006/ ว 
454

21-เม.ย.-59 มอบหมายให้กรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติก ากบั
ดูแลงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

5870 ทป5 สม 0007/ ว 
491

26-เม.ย.-59 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ

× -

5871 ทป5 สม 0006/ว 352 23-ม.ีค.-59 แกไ้ขเพิ่มเติมค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

5872 ทป5 สม 0007/ว 309 11-ม.ีค.-59 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุ

× -

5873 ทป5 สม 0001/  ว 
210

3-ม.ีค.-59 เปล่ียนแปลงสถานที่ในการด าเนินการเลือกสรร เพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง

× -

5874 ทป5 สม 0006/ว 252 3-ม.ีค.-59 ให้อนุกรรมการพ้นจากต าแหน่ง และแต่งต้ัง
อนุกรรมการ เพิ่มเติม

× -

5875 ทป5 สม 0006/ว 149 10-ก.พ.-59 ค าส่ัง กสม. เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้าน
ส่ือสารองค์กร

× -

5876 ทป5 สม 0006/ ว 80 26-ม.ค.-59 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ และ
ค าส่ังประธานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5877 ทป5 สม 0006/ว 97 28-ม.ค.-59 ค าส่ังประธานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

5878 ทป5 สม 0006/ ว 
116

3-ก.พ.-59 แกไ้ขเพิ่มเติมค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 252 จาก 321
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5879 ทป5 สม 0006/ ว 59 21-ม.ค.-59 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ

× -

5880 ทป5 สม 0001/ว 
2199

5-ต.ค.-59 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

5881 ทป5 สม 0006/ ว 
1277

5-ต.ค.-59 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
มอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ อนุกรรมการและ
เลขานุการ และผู้ชว่ยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการ

× -

5882 ทป5 สม 0001/ว 
1267

4-ต.ค.-59 ยา้ยขา้ราชการ และมอบหมายให้พนักงานราชการ
ทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

× -

5883 ทป5 สม 0001/ว 
1265

3-ต.ค.-59 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป และมอบหมายให้
พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ

× -

5884 ทป5 สม 0006/ ว 
1257

3-ต.ค.-59 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
เร่ือง มอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ชว่ยเลขานุการ ใน
คณะอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ไปพลางกอ่น

× -

5885 ทป5 สม 0001/ว 
1239

30-ก.ย.-59 แต่งต้ังเลขานุการและผู้ชว่ยเลขานุการประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5886 ทป5 สม 0001/ ว 
2004

14-ก.ย.-59 รับโอนขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

5887 ทป5 สม 0001/ว 
1983

12-ก.ย.-59 ประกาศรายชื่อผู้มคุีณสมบัติที่จะเขา้รับการประเมนิ
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
อาวโุส

× -

5888 ทป5 สม 0001/ ว 
1132

9-ก.ย.-59 การมอบอ านาจและมอบหมายให้รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ส่ังและปฏิบัติ
ราชการแทนกนั

× -

5889 ทป5 สม 0001/ ว 
1106

5-ก.ย.-59 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป และมอบหมายให้
พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ

× -

5890 ทป5 สม 0001/ว 
1780

23-ส.ค.-59 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

5891 ทป5 สม 0001/ ว 
1777

22-ส.ค.-59 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

5892 ทป5 สม 0001/ว 
1065

31-ส.ค.-59 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

5893 ทป5 สม 0001/ ว 
1069

31-ส.ค.-59 ผู้ชว่ยปฏิบัติงานประจ ากรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติลาออก

× -

5894 ทป5 สม 0001/ ว 
1843

30-ส.ค.-59 ให้ขา้ราชการรัฐสภาสามญัพ้นจากราชการเพราะ
เกษียณอายรุาชการเมื่อสินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

× -

5895 ทป5 สม 0001/837 8-ก.ค.-59 ยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5896 ทป5 สม 0001/ ว 
839

8-ก.ค.-59 ยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ และมอบหมาย
ให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ

× -

5897 ทป5 สม 0001/ ว 
1425

11-ก.ค.-59 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 253 จาก 321
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5898 ทป5 สม 0007/ว 854 12-ก.ค.-59 แนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวฒิุฯ และแนวปฏิบัติในการจดัท าบันทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมอืฯ

× -

5899 ทป5 สม 0001/ว 
1468

14-ก.ค.-59 รับโอนขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

5900 ทป5 สม 0006/ว 860 13-ก.ค.-59 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
เร่ือง มอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ชว่ยเลขานุการ ใน
คณะอนุกรรมการ (แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังที่ 4)

× -

5901 ทป5 สม 0001/ ว 
898

22-ก.ค.-59 ยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5902 ทป5 สม 0001/ว 816 5-ก.ค.-59 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป × -

5903 ทป5 สม 0001/ ว 
780

30-ม.ิย.-59 พนักงานราชการทั่วไปลาออกกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

5904 ทป5 สม 0001/ว 784 29-ม.ิย.-59 แต่งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงานประจ ากรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5905 ทป5 สม 0001/ว 893 22-ก.ค.-59 อนุญาตให้ขา้ราชการลาออกจากราชการ × -

5906 ทป5 สม 0007/ ว 
906

22-ก.ค.-59 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุ

× -

5907 ทป5 สม 0006/ว 678 2-ม.ิย.-59 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
เร่ือง มอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ชว่ยเลขานุการ ใน
คณะอนุกรรมการ (แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังที่ 3)

× -

5908 ทป5 สม 0001/ว 653 30-พ.ค.-59 อนุญาตให้ขา้ราชการลาออกจากราชการ × -

5909 ทป5 สม 0001/ว 654 30-พ.ค.-59 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

5910 ทป5 สม 0001/ ว 
1107

31-พ.ค.-59 แต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานใน
สังกดัส านัก

× -

5911 ทป5 สม 0004/ ว 
1108

31-พ.ค.-59 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักและ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ไมไ่ด้ขึ้นต่อส านัก

× -

5912 ทป5 สม 0001/ว 668 1-ม.ิย.-59 บรรจแุละแต่งต้ังบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการ
รัฐสภาสามญั สังกดัส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5913 ทป5 สม 0001/  ว 
626

24-พ.ค.-59 มอบหมายให้ขา้ราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ × -

5914 ทป5 สม 0001/ ว 
576

16-พ.ค.-59 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั เพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น

× -

5915 ทป5 สม 0001/ว 625 24-พ.ค.-59 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป × -

5916 ทป5 สม 0001/ว 568 16-พ.ค.-59 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น

× -

5917 ทป5 สม 0001/ ว 
579

16-พ.ค.-59 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
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5918 ทป5 สม 0006/ ว 
600

19-พ.ค.-59 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
เร่ือง มอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ชว่ยเลขานุการ ใน
คณะอนุกรรมการ (แกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังที่ 2)

× -

5919 ทป5 สม 0006/ ว 
488

26-เม.ย.-59 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
เร่ือง มอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ชว่ยเลขานุการ ใน
คณะอนุกรรมการ

× -

5920 ทป5 สม 0004/ ว 
357

21-เม.ย.-59 ขอเชญิประชมุคณะท างานเพื่อพิจารณากล่ันกรอง
ขา่ว/เร่ืองที่น ามาลงเวบ็ไซต์

× -

5921 ทป5 สม 0001/ว 455 19-เม.ย.-59 การมอบหมายให้ผู้ตรวจการสิทธมินุษยชนปฏิบัติงาน × -

5922 ทป5 สม 0001/ว 409 25-เม.ย.-59 ประกาศรายชื่อผู้มสิีทธเิขา้รับการเลือกสรร เพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวย ระดับต้น 
หลักเกณฑ์ เกณฑ์การตัดสินและวธิกีารเลือกสรร 
ก าหนดวนั เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ
เลือกสรร

× -

5923 ทป5 สม 0001/ว 408 4-เม.ย.-59 การรับสมคัรขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เขา้
รับการเลือกสรรเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับต้น

× -

5924 ทป5 สม 0001/ว 881 29-เม.ย.-59 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

5925 ทป5 สม 0001/ว 556 14-ม.ีค.-59 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5926 ทป5 สม 0001/ว 401 1-เม.ย.-59 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป × -

5927 ทป5 สม 0001/ว 617 21-ม.ีค.-59 รับโอนขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

5928 ทป5 สม 0001/ว 337 18-ม.ีค.-59 การมอบหมายให้ผู้ตรวจการสิทธมินุษยชนปฏิบัติงาน × -

5929 ทป5 สม 0001/ ว 
570

15-ม.ีค.-59 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญัรายนาย
ภาณุวฒัน์ ทองสุข

× -

5930 ทป5 สม 0001/ว 337 18 ม.ี.59 บรรจแุละแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

5931 ทป5 สม 0001/ว 325 16-ม.ีค.-59 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจาการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

5932 ทป5 สม 0001/ว 593 16-ม.ีค.-59 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักและ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ไมไ่ด้ขึ้นต่อส านัก

× -

5933 ทป5 สม 0001/ว 370 31-ม.ีค.-59 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5934 ทป5 สม 0001/ว 261 25-ม.ีค.-59 แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกสรรขา้ราชการรัฐสภา
สามญั สังกดัส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับต้น

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 255 จาก 321
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5935 ทป5 สม 0001/ว 687 31-ม.ีค.-59 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลงานขา้ราชการ
ฯ รายนายสันติ ลาตีฟี

× -

5936 ทป5 สม 0001/ว 358 31-ม.ีค.-59 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

5937 ทป5 สม 0001/ว 367 31-ม.ีค.-59 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมกาสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5938 ทป5 สม 0001/ว 260 25-ม.ีค.-59 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5939 ทป5 สม 0001/338 11-เม.ย.-59 แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกสรรขา้ราชการรัฐสภา
สามญั สังกดัส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับต้น

× -

5940 ทป5 สม 0001/ว 569 15-ม.ีค.-59 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

5941 ทป5 สม 0001/ว 316 11-ม.ีค.-59 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5942 ทป5 สม 0001/ว 312 11-ม.ีค.-59 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมกาสิทธมินุษยชนแห่งชาติเพื่อแต่งต้ังให้
ด างต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง

× -

5943 ทป5 สม 0001/ว 300 10-ม.ีค.-59 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง

× -

5944 ทป5 สม 0001/ว 280 7-ม.ีค.-59 แต่งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงานประจ ากรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5945 ทป5 สม 0001/ว 264 4-ม.ีค.-59 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมกาสิทธมินุษยชนแห่งชาติเพื่อแต่งต้ังให้
ด างต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง

× -

5946 ทป5 สม 0001/ว 238 1-ม.ีค.-59 แต่งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงานประจ ากรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5947 ทป5 สม 0001/ว 144 9-ก.พ.-59 พนักานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

5948 ทป5 สม 0001/ว 158 10-ก.พ.-59 การเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5949 ทป5 สม 0001/ว 178 16-ก.พ.-59 บรรจแุละแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

5950 ทป5 สม 0001/ว 202 23-ก.พ.-59 มอบหมายให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ

× -

5951 ทป5 สม 0001/ว 222 26-ก.พ.-59 ผู้ชว่ยปฏิบัติงานประจ ากรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติลาออก

× -

5952 ทป5 สม 0001/ว 241 1-ม.ีค.-59 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป และมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

× -

5953 ทป5 สม 0001/ว 197 26-ก.พ.-59 ประกาศรายชื่อผู้มสิีทธเิขา้รับการเลือกสรร เพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง
 หลักเกณฑ์ เกณฑ์การตัดสินและวธิกีารเลือกสรร 
ก าหนดวนั เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ
เลือกสรร

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 256 จาก 321
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5954 ทป5 สม 0001/ว 153 10-ก.พ.-59 อนุญาตให้ขา้ราชการลาออกจากราชการ × -

5955 ทป5 สม 0001/ว 211 28-ม.ค.-59 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลงานขา้ราชการ
ฯ รายนายสุเรนทร์ ปะดุกา

× -

5956 ทป5 สม 0001/ว 179 26 มค.59 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลงานขา้ราชการ
ฯ รายนางรัตนวดี แพงศรี

× -

5957 ทป5 สม 0001/ว 410 24-ก.พ.-59 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลงานขา้ราชการ
ฯ รายนางอรวรรณ ทองสุพรรณ์

× -

5958 ทป5 สม 0001/ว 113 3-ก.พ.-59 รับสมคัรขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมกาสิทธมินุษยชนแห่งชาติเขา้รับการ
เลือกสรรเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับสูง

× -

5959 ทป5 สม 0001/ว 350 16-ก.พ.-59 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลงานขา้ราชการ
ฯ รายนายศรุติพงศ์ จริาดิษพงศ์

× -

5960 ทป5 สม 0001/ว 217 29-ม.ค.-59 แจง้ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกขา้ราชการ
สังกดัส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
เพื่อเสนอชื่อเขา้รับการพิจารณาคัดเลือกยกยอ่งเป็น
ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ประจ าปี 2559

× -

5961 ทป5 สม 0001/ว 62 21-ม.ค.-59 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5962 ทป5 สม 0001/ว 17 6-ม.ค.-59 แต่งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงานประจ ากรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

5963 ทป5 สม 0001/60 21-ม.ค.-59 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

5964 ทป5 สม 0006/ว 76 22-ม.ค.-59 ค าส่ังส านักงาน กสม. เร่ือง มอบหมายให้เจา้หน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ และ
ผู้ชว่ยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการ

× -

5965 ทป5 สม 0001/130 21-ม.ค.-59 การแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปฯ

× -

5966 ทป5 สม 0001/ว 80 14-ม.ค.-59 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลงานขา้ราชการ
ฯ รายนางสาวกชามาศ ฐาปนโสภณ

× -

5967 ทป5 สม 0001/ว 8 5-ม.ค.-59 แต่งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงาน และอนุญาตให้ผู้ชว่ย
ปฏิบัติงานลาออก

× -

5968 ทป5 สม 0001/ว 3 4-ม.ค.-59 ผู้ชว่ยปฏิบัติงานประจ ากรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติลาออก

× -

5969 ทป5 สม 0001/ ว 4 4-ม.ค.-59 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป × -

5970 ทป5 สม 0001/ ว 
1414

22-ก.ย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5971 ทป5 สม 0001/ ว 
1812

21-ก.ย.-58 หนังสือเวยีนร่วมท าบุญ/บริจาคทรัพยข์องหน่วยงาน
ต่าง ๆ

× -

5972 ทป5 สม 0001/ว 
1813

21-ก.ย.-58 หนังสือเวยีนของส านักงบประมาณ × -

5973 ทป5 สม 0001/ ว 
1729

10-ก.ย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 257 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

5974 ทป5 สม 0001/ ว 
1669

2-ก.ย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5975 ทป5 สม 0001/ว 
1670

2-ก.ย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5976 ทป5 สม 0001/ว 
1608

26-ส.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5977 ทป5 สม 0001/ว 
1609

26-ส.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5978 ทป5 สม 0001/ว 
1609

16-ส.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5979 ทป5 สม 0001/ว 
1509

14-ส.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5980 ทป5 สม 0001/ว 
1463

7-ส.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5981 ทป5 สม 0001/ ว 
1464

7-ส.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ เชญิร่วมงาน
ประชมุ/สัมมนา/เสวนา

× -

5982 ทป5 สม 0001/ว 
1422

3-ส.ค.-58 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี × -

5983 ทป5 สม 0001/ว 
1423

3-ส.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5984 ทป5 สม 0001/ว 
1353

22-ก.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5985 ทป5 สม 0001/ว 
1359

22-ก.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5986 ทป5 สม 0001/ว 
1308

17-ก.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5987 ทป5 สม 0006/ ว 
1270

14-ก.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5988 ทป5 สม 0007/ว 
1271

14-ก.ค.-58 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี × -

5989 ทป5 สม 0007/ว 
1228

9-ก.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5990 ทป5 สม 0006/ว 
1220

8-ก.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5991 ทป5 สม 0001/ว 
1196

3-ก.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5992 ทป5 สม 0001/ว 
1160

30-ม.ิย.-58 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี × -

5993 ทป5 สม 0001/ว 
1150

26-ม.ิย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5994 ทป5 สม 0007/1114 24-ม.ิย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5995 ทป5 สม 0007/ว 
1103

23-ม.ิย.-58 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี × -

5996 ทป5 สม 0006/ ว 
1042

15-ม.ิย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 258 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

5997 ทป5 สม 0001/ ว 
996

9-ม.ิย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5998 ทป5 สม 0001/ ว 
918

28-พ.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

5999 ทป5 สม 0001/ ว 
858

21-พ.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6000 ทป5 สม 0001/ว 823 14-พ.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6001 ทป5 สม 0001/ว 749 28-เม.ย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6002 ทป5 สม 0001/ว 697 21-เม.ย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6003 ทป5 สม 0004/ว 345 17-เม.ย.-58 ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... × -

6004 ทป5 สม 0001/ว 638 10-เม.ย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6005 ทป5 สม 0001/ว 624 8-เม.ย.-58 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวา่ด้วยวนิัย
ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2554

× -

6006 ทป5 สม 0001/ว 560 31-ม.ีค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6007 ทป5 สม 0001/ว 543 30-ม.ีค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6008 ทป5 สม 0001/ว 506 23-ม.ีค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6009 ทป5 สม 0001/ ว 
422

13-ม.ีค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6010 ทป5 สม 0001/ ว 
309

25-ก.พ.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6011 ทป5 สม 0001/ ว 
271

18-ก.พ.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6012 ทป5 สม 0001/ว 248 13-ก.พ.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6013 ทป5 สม 0001/ว 209 9-ก.พ.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6014 ทป5 สม 0001/ ว 
192

3-ก.พ.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6015 ทป5 สม 0001/ว 158 30-ม.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6016 ทป5 นร 0503/ว 12 22-ม.ค.-58 การติดตามร่างกฎหมายในชั้นกรรมาธกิารของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

× -

6017 ทป5 สม 0001/ ว 
126

26-ม.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6018 ทป5 สม 0001/ว 126 26-ม.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6019 ทป5 สม 0001/ ว 68 14-ม.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6020 ทป5 สม 0001/ว 25 6-ม.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -
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6021 ทป5 สม 0001/ ว 89 14-ม.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6022 ทป5 สม 0001/ ว 
204

28-ม.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6023 ทป5 สม 0001/ว 458 9-ม.ีค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6024 ทป5 สม 0001/ ว 
2540

30-ต.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6025 ทป5 สม 0001/ ว 
2452

15-ธ.ค.-58 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี × -

6026 ทป5 สม 0001/ว 
2451

15-ธ.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6027 ทป5 สม 0001/ว 
2371

2-ธ.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6028 ทป5 สม 0001/ว 
2370

2-ธ.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6029 ทป5 สม 0001/ว 
2501

8-ธ.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6030 ทป5 สม 0001/ว 
2402

8-ธ.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6031 ทป5 สม 0001/ว 
2276

23-พ.ย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6032 ทป5 สม 0001/ ว 
2248

18-พ.ย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6033 ทป5 สม 0001/ว 
2136

6-พ.ย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6034 ทป5 สม 0001/ว 
2137

6-พ.ย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6035 ทป5 สม 0001/ว 
2047

3-พ.ย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6036 ทป5 สม 0001/ว 
1287

8-ต.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6037 ทป5 สม 0001/ว 
1970

9-ต.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6038 ทป5 สม 0006/ว 
1952

8-ต.ค.-58 ขอส่งวารสาร “สาร สนช.” × -

6039 ทป5 สม 0001/ว 
2030.1

19-ต.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6040 ทป5 สม 0001/ว 
2048

21-ต.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6041 ทป5 สม 0001/ว 
2080

26-ต.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6042 ทป5 สม 0001/ว 
1904

2-ต.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6043 ทป5 สม 0001/ว 
1861

28-ก.ย.-58 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี × -
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6044 ทป5 สม 0001/ว 
1844

25-ก.ย.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6045 ทป5 สม 0001/ ว 
774

12-เม.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6046 ทป5 สม 0001/ว 763 11-เม.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6047 ทป5 สม 0001/ ว 
856

26-เม.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6048 ทป5 สม 0001/ ว 
728

7-เม.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6049 ทป5 สม 0001/ ว 
500

7-ม.ีค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6050 ทป5 สม 0001/ ว 
571

15-ม.ีค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6051 ทป5 สม 0001/ว 646 25-ม.ีค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6052 ทป5 สม 0001/ว 671 29-ม.ีค.-59 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี × -

6053 ทป5 สม 0001/ว 655 28-ม.ีค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6054 ทป5 สม 0004/ว 630 22-ม.ีค.-59 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี × -

6055 ทป5 สม 0001/ว 268 4-ก.พ.-58 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี × -

6056 ทป5 สม 0001/ว 383 19-ก.พ.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6057 ทป5 สม 0001/ว 366 17-ก.พ.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6058 ทป5 สม 0001/ว 382 19-ก.พ.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6059 ทป5 สม 0001/ว 303 10-ก.พ.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6060 ทป5 สม 0001/ ว 
331

15-ก.พ.-59 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี × -

6061 ทป5 สม 0001/ ว 
2488

22-ธ.ค.-58 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6062 ทป5 สม 0001/ ว 
114

19-ม.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6063 ทป5 สม 0001/ว 
1880

2-ก.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6064 ทป5 สม 0001/ว 
1698

15-ส.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6065 ทป5 สม 0001/  ว 
1736

18-ส.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6066 ทป5 สม 0001/ว 
1670

10-ส.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -
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6067 ทป5 สม 0001/ว 
1814

25-ส.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6068 ทป5 สม 0001/ ว 
1829

29-ส.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6069 ทป5 สม 0001/ว 
1581

1-ส.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6070 ทป5 สม 0001/ ว 
1640

5-ส.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6071 ทป5 สม 0001/ว 
1411

8-ก.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6072 ทป5 สม 0001/ว 
1449

12-ก.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6073 ทป5 สม 0001/ ว 
1339

30-ม.ิย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6074 ทป5 สม 0001/ว 
1271

21-ม.ิย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6075 ทป5 สม 0001/ว 
1241

15-ม.ิย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6076 ทป5 สม 0001/ว 
1084

27-พ.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6077 ทป5 สม 0001/ว 
1150

3-ม.ิย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6078 ทป5 สม 0001/ว 
1121

1-ม.ิย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6079 ทป5 สม 0001/ว 997 16-พ.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6080 ทป5 สม 0001/ว 924 4-พ.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6081 ทป5 สม 0001/ว 967 12-พ.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6082 ทป5 สม 0001/ว 
1022

19-พ.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6083 ทป5 สม 0001/ว 790 19-เม.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6084 ทป5 สม 0001/ว 775 12-เม.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6085 ทป5 สม 0001/ว 
2857

23-ธ.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6086 ทป5 สม 0001/ว 
2813

19-ธ.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6087 ทป5 สม 0001/ว 
2827

20-ธ.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6088 ทป5 สม 0001/ว 
2759

14-ธ.ค.-59 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี × -

6089 ทป5 สม 0001/ว 
2753

13-ธ.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -
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6090 ทป5 สม 0001/ว 
2723

8-ธ.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6091 ทป5 สม 0001/ว 
2681

30-พ.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6092 ทป5 สม 0001/ว 
2607

22-พ.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6093 ทป5 สม 0001/ว 
2354

21-ต.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6094 ทป5 สม 0001/ว 
2383

26-ต.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6095 ทป5 สม 0001/ว 
2416

31-ต.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6096 ทป5 สม 0001/ว 
2424

1-พ.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6097 ทป5 สม 0001/ว 
1814

1-พ.ย.-59 การรักษาราชการแทนประธานกรรทการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6098 ทป5 สม 0001/ว 
2210

6-ต.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6099 ทป5 สม 0001/ว 
2339

19-ต.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6100 ทป5 สม 0001/ว 
2291

13-ต.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6101 ทป5 สม 0001/ว 
2290

13-ต.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6102 ทป5 สม 0001/ว 
2179

4-ต.ค.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6103 ทป5 สม 0001/ว 
2144.1

29-ก.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6104 ทป5 สม 0001/ว 
2132

28-ก.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6105 ทป5 สม 0001/ว 
2081

22 .ก.ย.59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6106 ทป5 สม 0001/ว 
2043

19-ก.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6107 ทป5 สม 0001/ว 
1978

12-ก.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6108 ทป5 สม 0001/ว 
1963

9-ก.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6109 ทป5 สม 0001/ว 
1921

7-ก.ย.-59 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6110 ทป5 สม 0001/ ว 
1396

19-ธ.ค.-56 ค าส่ังแต่งต้ังเจา้หน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจา้หน้าที่พัสดุ

× -

6111 ทป5 สม 0001/ ว 
2319

19-ธ.ค.-56 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6112 ทป5 สม 0001/ว 
1205

15 ต.ค 56 การแต่งต้ังผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -
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6113 ทป5 สม 0001/ ว 
1169

3-ต.ค.-56  ค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และมอบหมาย
เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ
และผู้ชว่ยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการ

× -

6114 ทป5 สม 0001/ ว 
1248

28-ต.ค.-56 การบรรจแุละแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6115 ทป5 สม 0001/ว 
2331

19-ธ.ค.-56 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6116 ทป5 สม 0007/ว 639 7-ส.ค.-57 แจง้ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ศาสตราจารยอ์มรา พงศาพิชญ)์

× -

6117 ทป5 สม 0007/ว 568 15-ก.ค.-57 แจง้ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

6118 ทป5 สม 0007/ว 399 21-พ.ค.-57 แจง้ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ และ
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6119 ทป5 สม 0007/ว 470 19-ม.ิย.-57 แจง้ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ และ
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6120 ทป5 สม 0007/ว 444 4-ม.ิย.-57 แจง้ค าส่ังและประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน 
(ศาสตราจารยอ์มรา พงศาพิชญ)์

× -

6121 ทป5 สม 0001/ ว 
197

19-พ.ค.-57 ประกาศรายชื่อผู้มสิีทธเิขา้รับการประเมนิความ
เหมาะสมกบัต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงาน

× -

6122 ทป5 สม 0001/ ว 
586

14-พ.ค.-57 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6123 ทป5 สม 0001/ว 496 24-เม.ย.-57 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6124 ทป5 สม 0001/ว 402 31-ม.ีค.-57 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6125 ทป5 สม 0007/ว 239 28-ม.ีค.-57 แจง้ประกาศค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6126 ทป5 สม 0001/ว 116 24-ม.ีค.-57 แต่งต้ังคณะท างานอ านวยการสอบแขง่ขนัฯ × -

6127 ทป5 สม 0001/ว 229 3-ม.ีค.-57 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6128 ทป5 สม 0001/ว 229 3-ม.ีค.-57 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6129 ทป5 สม 0001/ว 12 3-ม.ค.-57 การบรรจแุละยา้ย ขา้ราชการ × -

6130 ทป5 สม 0007/ว 125 26-ก.พ.-56 ค าส่ังและประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

6131 ทป5 สม 0001/ว 
2024

29-ต.ค.-56 ขอส่งส าเนาค าส่ังแต่งต้ังนายทะเบียนขอ้มลูขา่วสาร
ลับ (แกไ้ขเพิ่มเติม)

× -

6132 ทป5 สม 0001/ว 
1314

18-พ.ย.-56 ประกาศแบ่งส่วนราชการและค าส่ังให้ขา้ราชการ
ด ารงต าแหน่งที่ก าหนดใหม่

× -

6133 ทป5 สม 0001/ ว 
965

5-ม.ิย.-56 การอบรม เร่ือง การพัฒนาเครือขา่ยส่งเสริมจติส านึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กบัเจา้หน้าที่ของรัฐ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 264 จาก 321
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6134 ทป5 สม 0001/ ว 
978

6-ม.ิย.-56 โครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาความคิดเพื่อ
พิชติความส าเร็จ”

× -

6135 ทป5 สม 0004/ว 
1000

13-ธ.ค.-56 เล่ือนการเปิดใชร้ะบบยนืยนัตน (Authentication) × -

6136 ทป5 สม 0003/ ว 
3075

12-ธ.ค.-56 แนวปฏิบัติในการด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ × -

6137 ทป5 สม 0001/879 22-ส.ค.-54 ชี้แจงขอ้เท็จจริงกรณีหนังสือพิมพ์ลงขา่ว × -

6138 ทป5 สม 0002/ว 713 13-ก.ค.-54 ชี้แจงการน าเสนอบทความของส่ือมวลชน × -

6139 ทป5 สม 0008/683 1-ก.ค.-54 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6140 ทป5 สม 0008/ว 643 20-ม.ิย.-54 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6141 ทป5 สม 0008/ว 518 23-พ.ค.-54 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6142 ทป5 สม 0008/ว 479 6-พ.ค.-54 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6143 ทป5 สม 0008/ว 400 11-เม.ย.-54 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6144 ทป5 สม 0008/153 10-ก.พ.-54 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6145 ทป5 สม 0002/ว 191 4-ก.พ.-54 แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
กรณีการพิจารณาคดีนายวรีะ สมความคิด และ
นางสาวราตรี พิพัฒนไพบูลย์

× -

6146
ทป5 สม 0008/ 125 4-ก.พ.-54

น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6147 ทป5 สม 0008/58 19-ม.ค.-54 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6148 ทป5 สม 0008/16 10-ม.ค.-54 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6149 ทป5 สม 0008/1117 30-ธ.ค.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6150 ทป5 สม 0008/ 1098 24-ธ.ค.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6151 ทป5 สม 0008/1094 23-ธ.ค.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6152 ทป5 สม 0008/1054 13-ธ.ค.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6153 ทป5 สม 0008/925 5-พ.ย.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6154 ทป5 สม 0008/842 14-ต.ค.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6155 ทป5 สม 0008/834 13-ต.ค.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6156 ทป5 สม 0008/760 27-ก.ย.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 265 จาก 321
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6157 ทป5 สม 0008/732 20-ก.ย.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6158 ทป5 สม 0008/698 10-ก.ย.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6159 ทป5 สม 0008/674 2-ก.ย.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6160 ทป5 สม 0008/355 27-ส.ค.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6161 ทป5 สม 0008/631 19-ส.ค.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6162 ทป5 สม 0008/613 16-ส.ค.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6163 ทป5 สม 0008/ว 562 11-ส.ค.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6164 ทป5 สม 0008/585 9-ส.ค.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6165 ทป5 สม 0002/ว 943 9-ส.ค.-53 ส่งขา่วประชาสัมพันธ์ × -

6166 ทป5 สม 0008/541 21-ก.ค.-53 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

6167 ทป5 สม 0001/ ว 
1499

29-ก.ค.-54 การเยยีวยากรณีสิทธปิระโยชน์ที่ขา้ราชการผู้ฟูองคดี
พึงจะได้รับจากการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ฯ

× -

6168 ทป5 สม 0007.04/ ว
 01

20-ธ.ค.-54 ส ารวจความต้องการของทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
จดัหาเขา้ศูนยส์ารสนเทศทางวชิาการ

× -

6169 ทป5 สม 0002/ว 
1412

6-พ.ย.-56 การสัมมนา “การปฏิรูปพลังคุณธรรมจริยธรรมของ
แผ่นดิน”

× -

6170 ทป5 สม 0002/ ว 
318

19-พ.ย.-56 ขอเชญิเขา้ร่วมเวทีสาธารณะ เร่ือง “คุณค่าและ
ศักด์ิศรีของผู้สูงวยั”

× -

6171 ทป5 สม 0001/  ว 
2250

11-ธ.ค.-56 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

6172 ทป5 สม 0001/ว 
2119

12-พ.ย.-56 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

×
-

6173 ทป5 สม 0001/ว 
1892

1-ต.ค.-56 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

6174 ทป5 สม 0001/ว 579 18-พ.ย.-56 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม.
 คร้ังที่ 23/2556

× -

6175 ทป5 สม 0008/ว 761 9-ม.ิย.-57 ขอเชญิประชมุส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ คร้ังที่ 1/2557

×
-

6176 ทป5 สม 0004/ว 
1007

13-ธ.ค.-56 ขอทราบเร่ืองที่ประสงค์จะเสนอในการประชมุ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ คร้ังที่
 9/2556

× -

6177 ทป5 สม 0003/ว 
2951

19-พ.ย.-56 ขอเชญิประชมุฝุายเลขานุการคณะอนุกรรมการ × -

6178 ทป5 สม 0002/1470 19-พ.ย.-56 การประชมุส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ คร้ังที่ 8/2556

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 266 จาก 321
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6179 ทป5 สม 0007/ว 
1060

13-พ.ย.-56 การประชมุส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ คร้ังที่ 8/2556

× -

6180 ทป5 สม 0001/ว 
1976

22-ต.ค.-56 การประชมุส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ คร้ังที่ 7/2556

× -

6181 ทป5 สม 0001/ว 377 27-ก.พ.-56 การศึกษาอบรมหลักสูตรวทิันตสาสมาธสิ าหรับนัก
บริหาร รุ่นที่ 3

× -

6182 ทป5 สม 0001/ว 360 26-ก.พ.-56 โครงการฝึกอบรมประจ าเดือนมนีาคม 2556 × -

6183
ทป5

กห 0317.5/ 
272

14-ก.พ.-56 ขอเชญิร่วมการสนทนาปัญหายทุธศาสตร์ คร้ังที่ 2/56 × -

6184 ทป5 สม 0001/ว 330 20-ก.พ.-56 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวชิาการประจ าปี พ.ศ.
2556 เร่ือง “ยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า”

× -

6185 ทป5 สม 0001/ว 301 18-ก.พ.-56 ขอเชญิเขา้ร่วมงานสัมมนาล าดับที่ 6 เร่ือง “องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ : จดุแขง็หรือจดุออ่นของ
ประชาธปิไตยไทย”

× -

6186 ทป5 สม 0001/ว 253 11-ก.พ.-56 โครงการ “สุขภาพดี...ชวีสีดใสเพื่อประสิทธภิาพใน
ราชการ” รุ่นที่ 7

× -

6187 ทป5 สม 0001/ว 248 11-ก.พ.-56 โครงการฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร 7 วนั × -

6188 ทป5 สม 0001/ว 247 11-ก.พ.-56 การฝึกอบรมหลักสูตร การจดัการเอกสารส านักงาน × -

6189 ทป5 สม 0008/ว 128 5-ก.พ.-56 การอบรมเร่ืองการไต่สวนสาธารณะ (National 
Inquiries)

× -

6190 ทป5 สม 0004/ว 82 4-ก.พ.-56 การอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ประจ าปีงบประมาณ 2556

× -

6191 ทป5 สม 0001/ว 162 25-ม.ค.-56 โปรแกรมฝึกอบรมประจ าปี 2556 × -

6192 ทป5 สม 0001/ว 161 25-ม.ค.-56 การฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวจิยั (ต้นกล้าวจิยั)” 
รุ่นที่ 12

× -

6193 ทป5 สม 0002/ว 90 22-ม.ค.-56 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา × -

6194 ทป5 สม 0001/ว 73 14-ม.ค.-56 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
มหาชน

× -

6195 ทป5 สม 0001/ว 59 10-ม.ค.-56 อนุมติบุคลากรเขา้ร่วมโครงการอบรมและสัมมนา
เกี่ยวกบัหลักกฎหมายปกครองฯ

× -

6196 ทป5 สม 0002/ว 105 25-ม.ค.-56 ขอเชญิเขา้ร่วมเวทีสาธารณะ เร่ือง “ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) กบัสิทธมินุษยชน”

× -

6197 ทป5 สม 0001/ว 168 28-ม.ค.-56 ขอเชญิเฝูารับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกฎุราชกมุาร ในการเสด็จฯ แทนพระองค์ฯ 
ทรงเปิดศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 
ธนัวาคม 2550

× -

6198 ทป5 สม 0007/ว 293 18-เม.ย.-56 ขอเชญิประชมุส านักวนิิจฉยัและคดี × -

6199 ทป5 สม 0007/85 4-ก.พ.-56 ขอเชญิประชมุส านักวนิิจฉยัและคดี × -

6200 ทป5 สม 0007/194 6-ม.ีค.-56 ขอเชญิประชมุส านักวนิิจฉยัและคดี × -
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กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 267 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

6201 ทป5 สม 0004/ว 566 28-พ.ค.-56 เชญิประชมุเพื่อจดัท าร่างรายงานประจ าปีของคณะ
กรรมกรสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ปี 2555

× -

6202 ทป5 สม 0002/ว 755 7-ม.ิย.-56 ขอเชญิชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มผีลงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปูอง และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ประจ าปี 2556

× -

6203 ทป5 สม 0001/ว 245 5-ม.ีค.-56 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ วา่
ด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการ
แทน พ.ศ.2556

× -

6204 ทป5 สม 0002/ว 298 5-ม.ีค.-56 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 4 – 10 มนีาคม 2556

× -

6205 ทป5 สม 0001/ว 422 6-ม.ีค.-56 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป × -

6206 ทป5 สม 0001/ว 391 1-ม.ีค.-56 รับโอนขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6207 ทป5 สม 0001/ว 242 4-ม.ีค.-56 แต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6208 ทป5 สม 0008/104 6-ม.ีค.-56 การประชมุเชงิปฏิบัติการเร่ือง การเตรียมความ
พร้อมด้านกฎหมายของไทยสู่ประชาคมอาเซียน

× -

6209 ทป5 สม 0008/ว 244 5-ม.ีค.-56 การฝึกอบรมเร่ืองบทบาทของสถาบันสิทธมินุษยชน
แห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธขิองแรงงาน
ยา้ยถิ่นฐาน

× -

6210 ทป5 สม 0001/ว 404 4-ม.ีค.-56 บิดานางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ ถงึแกก่รรม × -

6211 ทป5 สม 0002/ว 268 26-ก.พ.-56 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 26 กมุภาพันธ ์– 3 มนีาคม 2556

× -

6212 ทป5 สม 0001/ว 377 27-ก.พ.-56 การศึกษาอบรมหลักสูตรวทิันตสาสมาธสิ าหรับนัก
บริหาร รุ่นที่ 3

× -

6213 ทป5 สม 0001/ว 360 26-ก.พ.-56 โครงการฝึกอบรมประจ าเดือนมนีาคม 2556 × -

6214 ทป5 สม 0001/ว 330 20-ก.พ.-56 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาวชิาการประจ าปี พ.ศ. 2556 
เร่ือง “ยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า”

× -

6215 ทป5 สม 0002/ว 222 15-ก.พ.-56 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 18 – 24 กมุภาพันธ ์2556

× -

6216 ทป5 สม 0001/ว 176 15-ก.พ.-56 แต่งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงานประจ ากรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6217 ทป5 สม 0001/ว 276 13-ก.พ.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6218 ทป5 สม 0002/ว 179 11-ก.พ.-56 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 11 – 17 กมุภาพันธ์

× -

6219 ทป5 สม 0001/ว 301 18-ก.พ.-56 ขอเชญิเขา้ร่วมงานสัมมนาล าดับที่ 6 เร่ือง “องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ : จดุแขง็หรือจดุออ่นของ
ประชาธปิไตย”

× -

6220 ทป5 สม 0001/ว 293 18-ก.พ.-56 สัมมนาทางวชิาการ เร่ือง “หลักนิติธรรม ความหมาย
 สาระส าคัญ และผลของการฝุาฝืน”

× -
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6221 ทป5 สม 0001/ว 157 12-ก.พ.-56 ขอเชญิเขา้ร่วมรับฟังการแสดงวสัิยทัศน์ของผู้มสิีทธิ
รับการคัดเลือกและบรรจใุห้ด ารงต าแหน่งรอง
เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6222 ทป5 สม 0001/ว 253 11-ก.พ.-56 โครงการ “สุขภาพดี...ชวีสีดใสเพื่อประสิทธภิาพใน
ราชการ” รุ่นที่ 7

× -

6223 ทป5 สม 0001/ว 248 11-ก.พ.-56 โครงการฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร 7 วนั × -

6224 ทป5 สม 0001/ว 247 11-ก.พ.-56 การฝึกอบรมหลักสูตร การจดัการเอกสารส านักงาน × -

6225 ทป5 สม 0004/ว 375 20-พ.ค.-56 แจง้รายชื่อผู้เขา้อบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ
หลักสูตร การแกป้ัญหาและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์
ส านักงานเบื้องต้น (PC Hardware and 
Management)

× -

6226 ทป5 สม 0001/ว 891 23-พ.ค.-56 ขอเชญิร่วมกจิกรรมพิเศษเพื่อการสาธารณกศุล × -

6227 ทป5 สม 0008.01/ว
 40

28-พ.ค.-56 ขอส่งค าถามเพื่อประกอบการจดัท าเอกสารแสดง
ความเป็นอสิระตามหลักการปารีส (Statement of 
compliance)

× -

6228 ทป5 สม 0003/ว 
1400

29-พ.ค.-56 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 19/2556

× -

6229 ทป5 สม 0001/186 28-พ.ค.-56 ขอส่งร่างระเบียบการปฏิบัติงานของคณะท างานจดั
วางกรอบการปฏิบัติงานในสถานการณ์เส่ียงต่อการ
ละเมดิสิทธมินุษยชน เพื่อพิจารณา

× -

6230 ทป5 สม 0005/ว 80 30-พ.ค.-56 การขอรับทุนอดุหนุนการศึกษาประจ าปี 2556 × -

6231 ทป5 สม 0001/ว 187 29-พ.ค.-56 ขอขอ้มลูประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง
ของส่วนราชการภายในส านักงาน กสม.

× -

6232 ทป5 สม 0004/ว 498 4-ธ.ค.-55 แจง้จดหมายขา่วห้องสมดุ ฉบับที่ 13 ประจ าเดือน
ธนัวาคม 2555

× -

6233 ทป5 สม 0001/ ว 
1162

3-ต.ค.-56 การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

× -

6234 ทป5 สม 0001/ ว 
1855

3-ต.ค.-56 ขอความอนุเคราะห์ขอ้มลูประกอบโครงการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6235 ทป5 สม 0001/1163 3-ต.ค.-56 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6236 ทป5 สม 0003/2601 4-ต.ค.-56 ขอเชญิประชมุฝุายเลขานุการคณะอนุกรรมการ × -

6237
ทป5

รฟ 1/ 1796/ 
2556

30-ก.ย.-56 ให้ขอ้มลูต่อคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธมินุษยชน × -

6238 ทป5 สม 0001/ ว 
1313

1-ต.ค.-56 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 30 กนัยายน – 6 ต.ค.2556

× -

6239 ทป5 สม 0004/ ว 
836

2-ต.ค.-56 แจง้จดหมายขา่วห้องสมดุ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 
ประจ าเดือนตุลาคม 2556

× -

6240 ทป5 สม 0001/ ว 
1156

1-ต.ค.-56 การเขา้ประชมุคณะกรรมการบริหารส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6241 ทป5 สม 0005/7 1-ต.ค.-56 แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 × -

ส านัก/หน่วย:.......
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6242 ทป5 สม 0001/ ว 
243

8-ก.พ.-56 ยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6243
ทป5 ก.พ.-56 12-ก.พ.-56

ยกเลิกการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในส านัก
วนิิจฉยัและคดี

× -

6244 ทป5 สม 0001/ ว 
132

6-ก.พ.-56 ประกาศรายชื่อผู้มสิีทธเิขา้รับการคัดเลือกและบรรจุ
ให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (บริหาร ระดับสูง)

× -

6245 ทป5 สม 0004/ ว 80 4-ก.พ.-56 แจง้จดหมายขา่วห้องสมดุปีที่ 2 ฉบับที่ 2 
ประจ าเดือนกมุภาพันธ ์2556

× -

6246 ทป5 สม 0008/ ว 
128

5-ก.พ.-56 การอบรมเร่ืองการไต่สวนสาธารณะ (National 
Inquiries)

× -

6247 ทป5 สม 0002/ว 143 4-ก.พ.-56 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 4 – 10 กมุภาพันธ ์2556

× -

6248 ทป5 สม 0002 /ว 43 30-ม.ค.-56 ประกาศรายชื่อผู้สมคัรเขา้รับเลือกเป็นผู้แทน
ขา้ราชการ

× -

6249
ทป5 สม 0004/ ว 82 4-ก.พ.-56

การอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ประจ าปีงบประมาณ 2556

× -

6250 ทป5 สม 0001/ว 171 28-ม.ค.-56 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6251 ทป5 สม 0002/ ว 
112

25-ม.ค.-56 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ และ
ผู้บริหาร 28 มกราคม – 3 กมุภาพันธ ์2556

× -

6252 ทป5 สม 0001/ว166 28-ม.ค.-56 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการ
ปฏิบัติงานระหวา่งสัญญาจา้งรายนายชษิณุพงศ์ นิยม
พันธุ์

× -

6253 ทป5 สม 0001/ว 162 25-ม.ค.-56 โปรแกรมฝึกอบรมประจ าปี 2556 × -

6254 ทป5 สม 0001/ว 161 25-ม.ค.-56 การฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวจิยั (ต้นกล้าวจิยั)” 
รุ่นที่ 12

× -

6255 ทป5 สม 0002/ว 105 25-ม.ค.-56 ขอเชญิเขา้ร่วมเวทีสาธารณะ เร่ือง “ประชาคม
อาเซียน(ASEAN Community) กบัสิทธมินุษยชน”

× -

6256
ทป5 สม 0002/ ว 75 21-ม.ค.-56

กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 21 – 27 มกราคม 2556

× -

6257
ทป5 สม 0002/ ว 52 14-ม.ค.-56

กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 14 – 20 มกราคม 2556

× -

6258 ทป5 สม 0002/ ว 90 22-ม.ค.-56 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา × -
6259 ทป5 สม 0001/ว 123 21-ม.ค.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6260 ทป5 สม 0001/ว 122 21-ม.ค.-56 การประกาศผลการสรรหาเพื่อบรรจแุต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งเลขาธกิารฯ

× -

6261 ทป5 สม 0001/ว 130 21-ม.ค.-56 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
มหาชน

× -

6262
ทป5 สม 0005/ ว 12 17-ม.ค.-56

ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ชดุที่ 13 คร้ังที่ 5/2556

× -

6263 ทป5 สม 0001/ ว 
123

21-ม.ค.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 270 จาก 321
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6264 ทป5 สม 0001/ว 95 16-ม.ค.-56 ยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั และให้ขา้ราชการชว่ย
ราชการ

× -

6265 ทป5 สม 0001/ว 30 14-ม.ค.-56 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ที่ 
72/2555 และที่ 74/2555 ลงวนัที่ 28 ธนัวาคม 
2555

× -

6266
ทป5 สม 0001/ ว 73 14-ม.ค.-56

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
มหาชน

× -

6267 ทป5 สม 0001/ ว 40 8-ม.ค.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6268 ทป5 สม 0001/ ว 50 9-ม.ค.-56 ขอส่งรายละเอยีดจ านวนวนัปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณี
เบิกจา่ยเงินค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการประจ าปี
 2556

× -

6269 ทป5 สม 0002/ ว 26 8-ม.ค.-56 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 7 – 13 มกราคม 2556

× -

6270 ทป5 สม 0004/ ว 9 7-ม.ค.-56 แจง้จดหมายขา่วห้องสมดุ ปีที2่ ฉบับที่ 1 
ประจ าเดือนมกราคม 2556

× -

6271
ทป5 สม 0001/ ว 22 3-ม.ค.-56

แนวปฏิบัติในการเลือกสถานพยาบาลใหมข่อง
พนักงานราชการทั่วไป ประจ าปี 2556

× -

6272 ทป5 สม 0002/ว 2 2-ม.ค.-56 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 31 ธนัวาคม – 6 มกราคม 2556

× -

6273 ทป5 สม 0001/ ว 
1587

28-ธ.ค.-55 อนุญาตให้ผู้ชว่ยปฏิบัติงานลาออก × -

6274 ทป5 สม 0002/ว 
1816

11-ธ.ค.-55 ขอเรียนเชญิร่วมงานวนัสิทธมินุษยชนสากล 10 
ธนัวาคม ประจ าปี 2555

× -

6275
ทป5

สม 0007.03/ 
55

12-ก.ย.-56 สรุปการประชมุ × -

6276 ทป5 สม 0001/ว 
1681

11-ก.ย.-56 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

6277 ทป5 สม 0008/ ว 
447

9-ก.ย.-56 หนังสือรายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชนแห่งปะเทศ
ไทยตามกระบวนการ UPR

× -

6278 ทป5 สม 0002/ว 
1245

9-ก.ย.-56 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 9 – 15 กนัยายน 2556

× -

6279 ทป5 สม 0001/ว 
1644

4-ก.ย.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6280 ทป5 สม 0001/ว 
1044

6-ก.ย.-56 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6281 ทป5 สม 0003/2343 5-ก.ย.-56 ขอเผยแพร่บทความผลงานวชิาการเผยแพร่ × -

6282 ทป5 สม 0001/ ว 
1035

4-ก.ย.-56 การแต่งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงานประจ าประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6283 ทป5 สม 0001/ว 
1651

5-ก.ย.-56 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ
กล่ันกรองขา้ราชการฯ

× -

6284 ทป5 สม 0001/ว 
1042

5-ก.ย.-56 ขา้ราชการถงึแกก่รรม × -

6285 ทป5 สม 0001/ว 
1628

3-ก.ย.-56 การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13

× -

6286 ทป5 สม 0001/ว 
1627

3-ก.ย.-56 การศึกษาหลักสูตร ไทยกบัประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน รุ่นที่ 4

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 271 จาก 321
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6287
ทป5 สวค.858/ 2556 9-ก.ย.-56 สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานประสานบังคับคดี × -

6288 ทป5 สม 0004/ว 740 3-ก.ย.-56 แจง้จดหมายขา่วห้องสมดุ ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 
ประจ าเดือนกนัยายน 2556

× -

6289 ทป5 สม 0002/ว 
1203

2-ก.ย.-56 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 2 – 8 กนัยายน 2556

× -

6290 ทป5 สม 0001/ว 
1595

30-ส.ค.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6291 ทป5 สม 0001/ว 
1592

29-ส.ค.-56 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอ
ภาคระหวา่งเพศ .ศ. .... (ฉบับคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย)

× -

6292 ทป5 สม 0002/ว 
1181

26-ส.ค.-56 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 26 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2556

× -

6293 ทป5 สม 0004/ว 707 29-ส.ค.-56 แนะน าการใชง้าน iQNewsClip × -

6294

ทป5 คปก. 01/905 5-ส.ค.-56
ประชาสัมพันธร่์างพระราชบัญญัติส่ิงเสริมโอกาสและ
ความเสมอภาคระหวา่งเพศ พ.ศ. .... (ฉบับ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)

× -

6295 ทป5 ปช 0021/ว 
0092

24-ม.ิย.-56 ขอเชญิประชมุคณะอนุกรรมการพิจารณาด าเนินการ
จดัท าร่างยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปูองกนัและ
ปราบปรามการทุกจริต (ระยะที่ 2)

× -

6296 ทป5 สม 0006/705 26-ม.ิย.-56 แจง้มติที่ประชมุ กสม. คร้ังที่ 14/2556 (ด้านบริหาร)
 เมื่อวนัพุธที่ 19 มถินุายน 2556

× -

6297 ทป5 สม 0007/ 428 13-ม.ิย.-56 ขอส่งแนวปฏิบัติส าหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ

× -

6298 ทป5 สม 0007/449 21-ม.ิย.-56 ขอส่งร่างแนวทางปฏิบัติส าหรับการเดินทางไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ

× -

6299 ทป5 สม 0008/ว 296 26-ม.ิย.-56 ส่งหนังสือ “ประมวลค าศัพท์ฯ เล่ม 2 ศัพท์สิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมฯ”

× -

6300 ทป5 สม 0007/ 45 24-ม.ิย.-56 แจง้ความคืบหน้า ตามค าร้องที่ 208/2556 × -

6301 ทป5 สม 0001/1173 20-ม.ิย.-56 การร่างระเบียบขอ้มลูขา่วสารของราชการ × -

6302
ทป5

สม 0001/ ว 
123

21-ม.ค.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6303
ทป5

สม 0001/ ว 
123

21-ม.ค.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6304
ทป5

สม 0001/ ว 
123

21-ม.ค.-56 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่าง ๆ × -

6305 ทป5 สม 0002/ ว 
1157

2-พ.ย.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 2 – 8 พฤศจกิายน 2558

× -

6306 ทป5 สม 0002/ว 
1176

9-พ.ย.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 9 – 15 พฤศจกิายน 2558

× -

6307 ทป5 สม 0002/ว 
1139

26-ต.ค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 26 ตุลาคม – 1 พฤศจกิายน2558

× -

6308 ทป5 สม 0002/ ว 
1104

12-ต.ค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 12 – 18 ตุลาคม 2558

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 272 จาก 321
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6309 ทป5 สม 0002/  ว 
851

17-ส.ค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 17 – 23 สิงหาคม 2558

× -

6310 ทป5 สม 0002/ว 819 10-ส.ค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 10 – 16 สิงหาคม 2558

× -

6311 ทป5 สม 0002/ว 770 27-ก.ค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558

× -

6312 ทป5 สม 0002/ว 745 20-ก.ค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 20 – 26 กรกฎาคม 2558

× -

6313 ทป5 สม 0002/ว 698 6-ก.ค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 6 – 12 กรกฎาคม 2558

× -

6314 ทป5 สม 0002/ว 723 13-ก.ค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 13 – 19 กรกฎาคม 2558

× -

6315 ทป5 สม 0002/ว 642 22-ม.ิย.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 22 – 28 มถินุายน 2558

× -

6316 ทป5 สม 0002/ ว 
667.1

29-ม.ิย.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 29 มถินุายน – 5 กรกฎาคม 2558

× -

6317 ทป5 สม 0002/ ว 
601

15-ม.ิย.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 15 – 21 มถินุายน 2558

× -

6318 ทป5 สม 0002/ว 
5691

8-ม.ิย.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 8 – 13 มถินุายน 2558

× -

6319 ทป5 สม 0002/ว 505 25-พ.ค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 25 – 31 พฤษภาคม 2558

× -

6320 ทป5 สม 0002/ว 404 28-เม.ย.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558

× -

6321 ทป5 สม 0002/ว 479 18-พ.ค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 18 – 24 พฤษภาคม 2558

× -

6322 ทป5 สม 0002/ว 368 20-เม.ย.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 20 – 26 เมษายน 2558

× -

6323 ทป5 สม 0002/ว 340 7-เม.ย.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 6 – 12 เมษายน 2558

× -

6324 ทป5 สม 0002/ว 279 23-ม.ีค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 23 – 29 มนีาคม 2558

× -

6325 ทป5 สม 0002/ว 263 9-ม.ีค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 9 – 15 มนีาคม 2558

× -

6326 ทป5 สม 0002/ว 94 2-ก.พ.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 2 – 8 กมุภาพันธ ์2558

× -

6327 ทป5 สม 0002/ว 64 26-ม.ค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 26 มกราคม – 1 กมุภาพันธ ์2558

× -

6328 ทป5 สม 0002/ว 26 12-ม.ค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 12 – 18 มกราคม 2558

× -

6329 ทป5 สม 0002/ว 90 19-ม.ค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 19 – 25 มกราคม 2558

× -

6330 ทป5 สม 0002/ว 91 7-ม.ค.-58 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 29 ธนัวาคม – 11 มกราคม 2558

×
-

6331 ทป5 สม 0004/ ว 
901

6-ต.ค.-58 รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชนประจ าเดือน
สิงหาคม 2558

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 273 จาก 321
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6332 ทป5 สม 0004/ว 775 28-ส.ค.-58 รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชนประจ าเดือน
กรกฎาคม 2558

× -

6333 ทป5 สม 0004/ว 706 11-ส.ค.-58 รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชนประจ าเดือน
มถินุายน 2558

× -

6334 ทป5 สม 0004/ ว 
608

8-ก.ค.-58 รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชนประจ าเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2558

× -

6335 ทป5 สม 0004/  ว 
336

16-เม.ย.-58 รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชนประจ าเดือน
มนีาคม 2558

× -

6336 ทป5 สม 0004/ว 263 16-ม.ีค.-58 รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชนประจ าเดือน
กมุภาพันธ ์2558

× -

6337 ทป5 สม 0004/ว 141 11-ก.พ.-58 รายงานสรุปผลการเสนอรายงานการประเมนิ
สถานการณ์สิทธมินุษยชนในประเทศไทย และ
รายงานผลการปฏิบัติงานของ กสม. ประจ าปี 2555 
และ 2556 ต่อที่ประชมุสมาชกิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

× -

6338 ทป5 สม 0004/ว 137 9-ก.พ.-58 รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชนประจ าเดือน
มกราคม 2558

× -

6339 ทป5 สม 0004/62 23-ม.ค.-58 ขอความอนุเคราะห์ให้ขอ้มลูเพื่อใชจ้ดัท ารายงานการ
ประเมนิสถานการณ์สิทธมินุษยชนในประเทศไทย

× -

6340 ทป5 สม 0004/ว 44 19-ม.ค.-58 รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชนประจ าเดือน
ธนัวาคม 2557

× -

6341 ทป5 สม 0004/ว 
1069

29-ธ.ค.-57 รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชนประจ าเดือน
พฤศจกิายน 2557

× -

6342 ทป5 สม 0001/ ว 
1132

12-พ.ย.-58 การยา้ย และการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ × -

6343 ทป5 สม 0006/ว 
1281

28-ธ.ค.-58 ค าส่ังส านักงาน กสม. เร่ือง มอบหมายให้เจา้หน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการและ
ผู้ชว่ยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการ (แกไ้ขเพิ่มเติม
คร้ังที่ 1)

× -

6344 ทป5 สม 0001/2479 21-ธ.ค.-58 แจง้ผู้ผ่านการประเมนิบุคคลส่งผลงานเขา้รับการ
ประเมนิผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด าลงต าแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น

× -

6345 ทป5 สม 0001/ ว 
2484

21-ธ.ค.-58 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลงานขา้ราชการ
ฯ รายนางสาวกติิพร บุญอ่ า และนางสาวจริาพร อาจ
เจริญ

× -

6346 ทป5 สม 0006/  ว 
1237

15-ธ.ค.-58 ค าส่ังส านักงาน กสม. เร่ือง มอบหมายให้เจา้หน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการและ
ผู้ชว่ยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการ

×

-

6347 ทป5 สม 0001/ว 
1195

1-ธ.ค.-58 แต่งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงานประจ าประธานกรรมการและ
กรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6348 ทป5 สม 0001/ว 
2222

16-พ.ย.-58 แต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานใน
สังกดั

× -

6349 ทป5 สม 0001/ว 
2221

16-พ.ย.-58 แต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักและ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ไมไ่ด้ขึ้นต่อส านัก

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 274 จาก 321
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6350 ทป5 สม 0001/ว 
2257

19-พ.ย.-58 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6351 ทป5 สม 0001/ว 
1160

25-พ.ย.-58 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

6352 ทป5 สม 0001/ว 
2445

15-ธ.ค.-58 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลงานขา้ราชการ
ฯ รายนายจมุพล ขนุออ่น

× -

6353 ทป5 สม 0001/ว 
2446

15-ธ.ค.-58 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลงานขา้ราชการ
ฯ รายนายเนา บัวหอม

× -

6354 ทป5 สม 0006/ว 
1066

30-ต.ค.-58 ค าส่ังส านักงาน กสม. เร่ือง มอบหมายให้เจา้หน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการและ
ผู้ชว่ยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการ

× -

6355 ทป5 สม 0001/ว 
1105

4-พ.ย.-58 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

6356 ทป5 สม 0001/ว 
1116

6-พ.ย.-58 การมอบหมายให้ผู้ตรวจการสิทธมินุษยชนปฏิบัติงาน × -

6357

ทป5 142/2558 2-พ.ย.-58
แต่งต้ังคณะท างานตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 4 ธนัวาคม 2550

× -

6358 ทป5 สม 0001/ว 
1051

28-ต.ค.-58 การเล่ือนและยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั เพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง

× -

6359 ทป5 สม 0001/ว 976 1-ต.ค.-58 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป และมอบหมายให้
พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ราชการทั่วไป

× -

6360 ทป5 สม 0001/ว 991 7-ต.ค.-58 ให้พนักงานราชการทั่วไปกลับไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการทางต้นสังกดัเดิม

× -

6361 ทป5 สม 0001/ว 
1034

26-ต.ค.-58 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง

× -

6362 ทป5 สม 0001/32 21-ต.ค.-58 แจง้ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจดัท ากรอบตัวชี้วดัฯ 
และขอเชญิประชมุคร้ังที่ 1/2558

× -

6363 ทป5 สม 0001/ว 990 7-ต.ค.-58 การยา้ยขา้ราชการสามญั × -

6364 ทป5 สม 0001/ว 925 9-ต.ค.-58 ประกาศรายชื่อผู้มสิีทธเิขา้รับการเลือกสรร เพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง
 หลักเกณฑ์ เกณฑ์การตัดสินและวธิกีารเลือกสรร 
ก าหนดวนั เวลาและสถานที่ในการด าเนินการ
เลือกสรร

× -

6365 ทป5 สม 0001/ว 931 16-ก.ย.-58 รับสมคัรขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เขา้รับการ
เลือกสรรเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับสูง

× -

6366 ทป5 สม 0001/ว 941 22-ก.ย.-58 การแต่งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงานประจ าประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6367
ทป5 127/2558 24-ก.ย.-58

แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จา่ยพัสดุ 
ประจ าปี 2558

× -

6368 ทป5 สม 0001/ว 913 11-ก.ย.-58 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 275 จาก 321
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6369 ทป5 สม 0001/ว 896 8-ก.ย.-58 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

6370 ทป5 สม 0001/ว 894 7-ก.ย.-58 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป ×
-

6371 ทป5 สม 0001/ว 893 4-ก.ย.-58 การมอบหมายให้ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติปฏิบัติงาน

× -

6372 ทป5 สม 0001/801 11-ส.ค.-58 แจง้ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง × -

6373 ทป5 สม 0001/ว 811 14-ส.ค.-58 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6374 ทป5 สม 0001/ว 
1553

20-ส.ค.-58 ให้ขา้ราชการรัฐสภาสามญัพ้นจากราชการเพราะ
เกษียณอายรุาชการเมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

× -

6375 ทป5 สม 0001/ว 827 20-ส.ค.-58 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

6376 ทป5 สม 0001/ว 820 19-ส.ค.-58 อนุญาตให้ขา้ราชการลาออกจากราชการ × -

6377 ทป5 สม 0001/ว 
1524

17-ส.ค.-58 คส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลงานขา้ราชการฯ × -

6378 ทป5 สม 0001/ว 786 6-ส.ค.-58 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

6379 ทป5 สม 0001/ว 
1437

5-ส.ค.-58 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6380 ทป5 สม 0001/ว 
1391

27-ก.ค.-58 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6381 ทป5 สม 0001/ว 631 1-ก.ค.-58 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป × -

6382 ทป5 สม 0006/ว 642 3-ก.ค.-58 ค าส่ังส านักงาน กสม. เร่ือง มอบหมายให้เจา้หน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการและ
ผู้ชว่ยเลขานุการ

× -

6383 ทป5 สม 0001/ว 439 18-พ.ค.-58 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
ภายในและก าหนดต าแหน่งของส านักงาน กสม.

× -

6384 ทป5 สม 0001/ว 537 4-ม.ิย.-58 หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏิบัติราชการฯ
 ส าหรับรอบการประเมนิที่ 2/2558

× -

6385 ทป5 สม 0001/ว 604 24-ม.ิย.-58 การแต่งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงานประจ าประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6386 ทป5 สม 0001/ว 995 9-ม.ิย.-58 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลงานขา้ราชการฯ × -

6387 ทป5 สม 0001/ว 
1052

16-ม.ิย.-58 การปรับเงินเดือนเขา้สู่บัญชเีงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ
ขา้ราชการรัฐสภาสามญั

× -

6388 ทป5 สม 0006/ว 522 29-พ.ค.-58 มอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชว่ยเลขานุการ 
ในคณะอนุกรรมการ (แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังที่ 8)

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 276 จาก 321
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6389 ทป5 สม 0001/ว 527 2-ม.ิย.-58 การมอบอ านาจและมอบหมายให้รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและที่ปรึกษา
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ส่ัง
และปฏิบัติราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6390 ทป5 สม 0001/ว 514 28-พ.ค.-58 การประกาศบัญชรีายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป

× -

6391 ทป5 สม 0001/ว 553 12-พ.ค.-58 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

6392 ทป5 สม 0006/ว 583 18-ม.ิย.-58 จดัท าค าส่ังมอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ชว่ยเลขานุการใน
คณะอนุกรรมการ (แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังที่ 9)

× -

6393 ทป5 สม 0001/ว 
1050

16-ม.ิย.-58 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6394 ทป5 สม 0001/1058 16-ม.ิย.-58 การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

× -

6395 ทป5 สม 0001/ว 546 8-ม.ิย.-58 การจดัจา้งพนักงานราชการทั่วไป × -

6396 ทป5 สม 0001/ว 461 14-พ.ค.-58 ผู้ชว่ยปฏิบัติงานประจ ากรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติลาออก

× -

6397 ทป5 สม 0001/949 3-ม.ิย.-58 ค าส่ังให้ขา้ราชการรัฐสภาสามญัซ่ึงมผีลการทดลอง
ราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการไมต่่ ากวา่มาตรฐานที่
ก าหนดรับราชการต่อไป รายนายเอกลักษณ์ ภูมิ
ศาสตรา

× -

6398 ทป5 สม 0001/900.1 26-พ.ค.-58 แจง้ผู้ผ่านการประเมนิบุคคลส่งผลงานเขา้รับการ
ประเมนิผลงานเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น

× -

6399 ทป5 สม 0001/ว 835 18-พ.ค.-58 รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณส้ินสุด ณ วนัที่ 30 
เมษายน 2558 (รวม 7 เดือน)

× -

6400 ทป5 สม 0001/ว 340 31-ม.ีค.-58 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

6401 ทป5 สม 0006/ว 465 14-พ.ค.-58 มอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและ
เลขานุการ ในคณะอนุกรรมการ (แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังที่
 7)

× -

6402 ทป5 สม 0001/ว 853 20-พ.ค.-58 การแต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม
งานในสังกดัส านัก

× -

6403 ทป5 สม 0006/ว 403 27-เม.ย.-58 ค าส่ังมอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ฝุาย
เลขานุการ ในคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิขบัเคล่ือน
สิทธเิด็กในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้

× -

6404 ทป5 สม 0001/ว 400 27-เม.ย.-58 การประกาศรายชื่อผู้มสิีทธเิขา้รับการประเมนิ
สมรรถนะ คร้ังที่ 2 (ผู้มสิีทธสิอบสัมภาษณ์) และการ
แกไ้ขวนัประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป

× -

6405 ทป5 สม 0001/ว 643 10-เม.ย.-58 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักและ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ไมไ่ด้ขึ้นต่อส านัก

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 277 จาก 321
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6406 ทป5 สม 0001/ว 422 7-พ.ค.-58 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
ทั่วไป

× -

6407 ทป5 สม 0001/ว 370 10-เม.ย.-58 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

6408 ทป5 สม 0001/ว 643 10-เม.ย.-58 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักและ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานที่ไมไ่ด้ขึ้นต่อส านัก

× -

6409 ทป5 สม 0001/ว 471 18-ม.ีค.-58 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6410 ทป5 สม 0001/616 7-เม.ย.-58 ค าส่ังอนุญาตให้ขา้ราชการลาออกจากราชการ × -

6411 ทป5 สม 0001/ว 361 7-เม.ย.-58 อนุญาตให้ขา้ราชการลาออกจากราชการ × -

6412 ทป5 สม 0001/ว 595 3-เม.ย.-58 แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมการสรรหาและเลือก
กรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6413 ทป5 สม 0001/ว 339 31-ม.ีค.-58 ให้ขา้ราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการทางต้น
สังกดัเดิม

× -

6414 ทป5 สม 0001/ว 566 31-ม.ีค.-58 ให้ขา้ราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการทางต้น
สังกดัเดิม

× -

6415 ทป5 สม 0001/ว 554 30-ม.ีค.-58 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
กล่ันกรองความดีความชอบฯ

× -

6416
ทป5 สม 0007.04/ 8 12-ม.ีค.-58

ขอขยายระยะเวลาการสอบหาขอ้เท็จจริง ตามค าส่ัง
ส านักงาน กสม. ที่ 6/2558

× -

6417 ทป5 สม 0001/ว 231 5-ม.ีค.-58 การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
(เพิ่มเติมคร้ังที่ 3)

× -

6418 ทป5 สม 0001/ว 226 27-ก.พ.-58 แกไ้ขประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งาติ ประจ าปี พ.ศ. 2558

× -

6419 ทป5 สม 0007/ว 210 25-ก.พ.-58 การปฏิรูปคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

× -

6420 ทป5 สม 0006/ว 205 24-ก.พ.-58 มอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชว่ยเลขานุการ 
เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการ (แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังที่ 6)

× -

6421 ทป5 สม 0007/ว 190 20-ก.พ.-58 การหารือเร่ืองการสรรหาคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6422 ทป5 สม 0001/ว 138 18-ก.พ.-58 ประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2558

× -

6423 ทป5 สม 0006/ว 177 18-ก.พ.-58 ขอแกไ้ขค าส่ังมอบหมายเจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ฝุาย
เลขานุการในคณะอนุกรรมการ

× -

6424 ทป5 สม 0007/176 18-ก.พ.-58 การสรรหาคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

6425 ทป5 สม 0001/ว 152 12-ก.พ.-58 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6426 ทป5 สม 0001/165 13-ก.พ.-58 การแกไ้ขชื่อต าแหน่งในสายงานของขา้ราชการ
รัฐสภาสามญั

× -

6427 ทป5 สม 0001/ว 149 12-ก.พ.-58 การแกไ้ขชื่อต าแหน่งในสายงานของขา้ราชการ
รัฐสภาสามญั

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 278 จาก 321
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6428 ทป5 สม 0001/151 12-ก.พ.-58 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6429 ทป5 สม 0001/ว 238 11-ก.พ.-58 มอบหมายให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ

× -

6430 ทป5 สม 0001/ว 175 3-ก.พ.-58 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก(อ านวยการระดับสูง)

× -

6431 ทป5 สม 0001/ว 140 26-ม.ค.-58 การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการรัฐสภาสามญั คร้ังที่ 
2 (คร่ึงปีหลัง) ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2557

× -

6432 ทป5 สม 0001/ว 41 13-ม.ค.-58 บรรจแุละแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6433 ทป5 สม 0001/ว 61 13-ม.ค.-58 มอบหมายให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ

× -

6434 ทป5 สม 0001/ว 18 8-ม.ค.-58 การเล่ือนขั้นค่าตอบแทน และการได้รับค่าตอบแทน
พิเศษ ของพนักงานราชการทั่วไป

× -

6435 ทป5 สม 0001/ว 4 5-ม.ค.-58 บรรจแุละแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6436 ทป5 สม 0001/ ว 
1097

2-พ.ย.-58 การให้ขา้ราชการรัฐสภาสามญัสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติด ารงต าแหน่งที่
ก าหนด

× -

6437 ทป5 สม 0001/ว 
2337

27-พ.ย.-58 การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6438 ทป5 สม 0001/ว 
1232

14-ธ.ค.-58 ก าหนดวนัหยดุราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเป็น
กรณีพิเศษ

× -

6439 ทป5 สม 0001/ ว 
1229

11-ธ.ค.-58 การแต่งต้ังผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6440 ทป5 สม 0006/  ว 
1235

15-ธ.ค.-58 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ

× -

6441 ทป5 สม 0006/ว 
1270

23-ธ.ค.-58 ค าส่ัง กสม. เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านสิทธิ
เด็กและการศึกษา

× -

6442 ทป5 สม 0006/ว 
1279

28-ธ.ค.-58 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ

× -

6443 ทป5 สม 0001/ว 
1098

2-พ.ย.-58 การจดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และการจดั
ต าแหน่งขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เขา้ประเท
ต าแหน่ง สายงาน และระดับต าแหน่งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง

× -

6444 ทป5 สม 0006/ว 978 1-ต.ค.-58 ค าส่ัง กสม. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
รับรององค์การเอกชนด้านสิทธมินุษยชน

× -

6445 ทป5 สม 0006/ว 955 24-พ.ย.-58 ค าส่ัง กสม. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านสถานะ
บุคคลและสิทธขิองกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานขา้มชาติ

× -

6446 ทป5 สม 0001/ว 856 25-ก.ย.-58 ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานหารายได้และจดักจิกรรม
เพื่อสวสัดิการส านักงาน กสม.

× -

6447 ทป5 สม 0006/ว 822 19-ส.ค.-58 ค าส่ัง กสม. เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้าน
เสนอแนะนโยบายขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธมินุษยชน 
(แกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังที1่)

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 279 จาก 321
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6448 ทป5 สม 0001/ว 755 5-ส.ค.-58 การบรรจแุละแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญัให้ด ารง
ต าแหน่งที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธมินุษยชน (นักวชิาการ
สิทธมินุษยชนทรงคุณวฒิุ)

× -

6449 ทป5 สม 0001/665 8-ก.ค.-58 ประกาศชะลอการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถ และความช านาญ
งานชั้นสูงเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการรัฐสภาสามญั 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6450 ทป5 สม 0001/ว 618 26-ม.ิย.-58 การแต่งต้ังผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6451 ทป5 สม 0006/ว 626 30-ม.ิย.-58 ค าส่ัง กสม. เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ
เพื่อศึกษาการจดัท าร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติที่เกี่ยวขอ้งกบัการงบประมาณ 
การพัสดุ และการเงินการคลัง

× -

6452 ทป5 สม 0007/ว 499 26-พ.ค.-58 แจง้ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

6453 ทป5 สม 0001/ว 558 11-ม.ิย.-58 การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6454 ทป5 สม 0001/ว 512 28-พ.ค.-58 การบรรจแุละแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญัให้ด ารง
ต าแหน่งรองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

6455 ทป5 สม 0006/ว 562 11-ม.ิย.-58 ค าส่ัง กสม. เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มผีลงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปูอง และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ประจ าปี 2558

× -

6456 ทป5 สม 0006/ว 402 27-เม.ย.-58 ค าส่ัง กสม. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ
ขบัเคล่ือนสิทธเิด็กในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้

× -

6457 ทป5 สม 0001/ว 505 23-ม.ีค.-58 การประกาศรายชื่อผู้มสิีทธเิขา้รับการประเมนิ
สมรรถนะ คร้ังที่ 1 (การสอบขอ้เขยีน)

× -

6458 ทป5 สม 0007/ว 216 26-ก.พ.-58 แจง้ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

6459 ทป5 สม 0001/ว 193 23-ก.พ.-58 การบรรจแุละแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญัให้ด ารง
ต าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

6460 ทป5 สม 0001/ว 182 19-ก.พ.-58 ขอส่งส าเนาประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

6461 ทป5 สม 0007/ว 137 16-ก.พ.-58 แจง้ประกาศและค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

6462 ทป5 สม 0007/ว 14 7-ม.ค.-58 แจง้ประกาศและค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 280 จาก 321
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เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

6463 ทป5 สม 0001/ว 71 15-ม.ค.-58 ประกาศรายชื่อผู้มสิีทธเิขา้รับการเลือกสรร เพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
(อ านวยการระดับสูง) หลักเกณฑ์ เกณฑ์การตัดสิน
และวธิกีารเลือกสรร ก าหนดวนัเวลา และสถานที่ใน
การด าเนินการเลือกสรร

× -

6464 ทป5 สม 0004/ ว 93 28-ม.ค.-58 แจง้ประชาสัมพันธแ์ผ่นพับแนะน าศูนยส์ารสนเทศ
สิทธมินุษยชนและวธิกีารสืบค้นสารสนเทศ

× -

6465 ทป5 สม 0007/ว 84 26-ม.ค.-58 การจดัล าดับความส าคัญของงานที่ต้องด าเนินการ
กอ่นการพ้นวาระของ กสม.

× -

6466 ทป5 สม 0001/ว 119 23-ม.ค.-58 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6467 ทป5 สม 0004/ ว 48 19-ม.ค.-58 แจง้ปิดระบบงานทั้งหมด × -

6468 ทป5 สม 0001/  ว 
74

15-ม.ค.-58 จดัท าบัตรอเิล็กทรอนิกส์ส าหรับผ่านเขา้-ออก ส านัก
งานฯ

× -

6469 ทป5 สม 0001/ว 72 15-ม.ค.-58 การเชญิชวนส่ังจองเขม็ที่ระลึกเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558

× -

6470 ทป5 สม 0001/ว 67 14-ม.ค.-58 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

6471 ทป5 สม 0004/ว 19 8-ม.ค.-58 ขอเล่ือนการชี้แจงรายงานการประเมนิสถานการณ์
สิทธมินุษยชนในประเทศไทยฯ ประจ าปี 2555

× -

6472 ทป5 สม 0008/ว 103 24-ก.พ.-58 การประชมุการประเมนิผล และการวางแผนระหวา่ง
สถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติในภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้

× -

6473 ทป5 สม 0005/ว 036 24-ก.พ.-58 การขอตรวจนับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักงาน 
กสม. (รายการ Note Book)

× -

6474 ทป5 สม 0002/ว 186 19-ก.พ.-58 การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเครือขา่ยด้านสิทธิ
มนุษยชน

× -

6475 ทป5 สม 0001/ว 259 16-ก.พ.-58 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6476
ทป5 สม 0004/ว 166 13-ก.พ.-58

แจง้จดหมายขา่วศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ประจ าเดือนมกราคม-กมุภาพันธ ์2558

× -

6477 ทป5 สม 0001/239 11-ก.พ.-58 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

6478 ทป5 สม 0001/ว 219 9-ก.พ.-58 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเขา้รับการฝึกงาน × -

6479 ทป5 สม 0006/ ว 
173

3-ก.พ.-58 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6480 ทป5 สม 0005/ว 016 29-ม.ค.-58 แบบฟอร์มหลักฐานการจา่ยค่าตอบแทนเป็นเบี้ย
ประชมุของคณะอนุกรรมการฯ

× -

6481 ทป5 สม 0004/ว 294 30-ม.ีค.-58 แจง้การใชง้าน Web Portal × -

6482 ทป5 สม 0001/ว 346 2-ม.ีค.-58 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 281 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

6483 ทป5 สม 0001/ว 236 5-ม.ีค.-58 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6484 ทป5 สม 0004/ว 244 6-ม.ีค.-58 แจง้จดหมายขา่วศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ประจ าเดือนมนีาคม 2558

× -

6485 ทป5 สม 0001/ว 405 12-ม.ีค.-58 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

6486 ทป5 สม 0001/ว 420 13-ม.ีค.-58 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6487 ทป5 สม 0006/ว 143 13-ม.ีค.-58 การเสนอเร่ืองเขา้ที่ประชมุคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร คร้ังที่ 10/2558

× -

6488 ทป5 สม 0001/ว 449 17-ม.ีค.-58 นางจริาพร บุนนาค ถงึแกก่รรม × -

6489 ทป5 สม 0001/ว 510 23-ม.ีค.-58 ขอความร่วมมอืในการรักษาสุขภาวะในส านักงาน × -

6490 ทป5 สม 0001/533 26-ม.ีค.-58 การขอเขา้ท าความสะอาดนอกเวลาราชการ × -

6491 ทป5 สม 0004/ว 294 30-ม.ีค.-58 แจง้การใชง้าน Web Portal × -

6492 ทป5 สม 0001/ ว 
328

30-ม.ีค.-58 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 3 มนีาคม 2558 เร่ือง การ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ประชมุ สัมมนา อบรม ณ 
ต่างประเทศ

× -

6493 ทป5 สม 0001/ ว 
580

1-เม.ย.-58 ขอเชญิร่วมพิธสีรงน้ าพระพุทธรูปและรดน้ าขอพร 
เนื่องในเทศกาลวนัสงกรานต์ ประจ าปี 2558

× -

6494 ทป5 สม 0001/ ว 
364

7-เม.ย.-58 ขอทราบขอ้มลู × -

6495 ทป5 สม 0001/ ว 
831

8-เม.ย.-58 ทบทวนการจดัสรรที่จอดรถยนต์ของเจา้หน้าที่ใน
ส านักงานฯ

× -

6496 ทป5 สม 0001/ ว 
368

9-เม.ย.-58 แจง้จดหมายขา่วศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ประจ าเดือนเมษายน 2558

× -

6497 ทป5 สม 0001/ ว 
333

10-เม.ย.-58 แจง้ปิดระบบงานทั้งหมด × -

6498 ทป5 สม 0001/ ว 
672

17-เม.ย.-58 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

6499 ทป5 สม 0004/ ว 
343

17-เม.ย.-58 ขอความร่วมมอืให้ขอ้มลูเพื่อจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 6 ปี ของ กสม.

× -

6500 ทป5 สม 00014 ว 
365

23-เม.ย.-58 แจง้การเขา้ติดต้ังโปรแกรม Antivirus ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะและโน้ตบุ๊ค

× -

6501 ทป5 สม 0001/ ว 
741

27-เม.ย.-58 บิดา นายโรจน์ จนิตมาศ ถงึแกก่รรม × -

6502 ทป5 สม 0001/326 24-เม.ย.-58 การขอเขา้ท าความสะอาดนอกเวลาราชการ × -

6503 ทป5 สม 0001/705 21-เม.ย.-58 สรุปแบบสอบถาม (ขา้ราชการ) × -

6504 ทป5 สม 0001/ ว 
750

28-เม.ย.-58 ขอเชญิชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภัย
ในประเทศเนปาล

× -

6505 ทป5 สม 0001/ ว 
368

1-พ.ค.-58 การประชมุร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรี คร้ังที่ 3/2558

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 282 จาก 321
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6506 ทป5 สม 0001/ ว 
812

11-พ.ค.-58 ขอเชญิวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรา
ชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว

× -

6507 ทป5 สม 0001/ ว 
805

11-พ.ค.-58 การตรวจสุขภาพประจ าปี 2558 × -

6508 ทป5 สม 0001/ ว 
805

11-พ.ค.-58 การตรวจสุขภาพประจ าปี 2558 × -

6509 ทป5 สม 0001/ ว 
803

11-พ.ค.-58 มารดาประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ถงึ
แกอ่นิจกรรม

× -

6510 ทป5 สม 0004/ ว 
408

11-พ.ค.-58 แจง้ระบบปิดงานทั้งหมด × -

6511 ทป5 สม 0001/ ว 
608

15-พ.ค.-58 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

6512 ทป5 สม 0001/ ว 
826

15-พ.ค.-58 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม × -

6513 ทป5 สม 0004/ ว 
467

15-พ.ค.-58 แจง้จดหมายขา่วศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2558

× -

6514 ทป5 สม 0005/ ว 
489

22-พ.ค.-58 แจง้สรุปสาระส าคัญและค าอธบิายของระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวา่ด้วยวนิัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544

× -

6515 ทป5 สม 0001/ ว 
498

26-พ.ค.-58 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6516 ทป5 สม 0007/ ว 
542

5-ม.ิย.-58 การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6517 ทป5 สม 0003/ ว 
1691

4-ม.ิย.-58 ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานเจา้หน้าที่ศึกษาดูงาน × -

6518 ทป5 สม 0001/ ว 
513

9-ม.ิย.-58 ขอส่งผลงานวชิาการของผู้เขา้รับการประเมนิฯ × -

6519 ทป5 สม 0001/ ว 
1010

10-ม.ิย.-58 วารสาร “สาร สนช.” × -

6520 ทป5 สม 0004/ ว 
495

10-ม.ิย.-58 แจง้ปิดระบบงานทั้งหมด × -

6521 ทป5 สม 0004/ ว 
560

11-ม.ิย.-58 แจง้จดหมายขา่วศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ประจ าเดือนมถินุายน 2558

× -

6522 ทป5 สม 0001/ ว 
1034

12-ม.ิย.-58 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

6523 ทป5 สม 0004/ ว 
518

15-ม.ิย.-58 แจง้ปิดระบบอนิเทอร์เน็ต และระบบงานทั้งหมด × -

6524 ทป5 สม 0002/ ว 
621

18-ม.ิย.-58 จดหมายขา่วมมุมองสิทธิ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 จ านวน 2 
เล่ม

× -

6525 ทป5 สม 0001/ ว 
1073

17-ม.ิย.-58 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6526 ทป5 สม 0001/ ว 
1068

17-ม.ิย.-58 การจดัสรรที่จอดรถยนต์บริเวณชั้น 1 (ทิศใต้) × -

6527 ทป5 สม 0001/ ว 
1104

23-ม.ิย.-58 ขอเชญิร่วมกจิกรรม “ศูนยร์าชการฯ รวมพลคนรักษ์
หมากรุก”

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 283 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

6528 ทป5 สม 0001/ ว 
1124

24-ม.ิย.-58 ขอมอบวารสาร “สลค.สาร” × -

6529 ทป5 สม 0001/ ว 
1115

24-ม.ิย.-58 ขอเชญิร่วมกจิกรรม “ปันธรรม ส่งสุข กบัท่านเจา้
คุณอลงกต สู่วดัพระบาทน้ าพ”ุ

× -

6530 ทป5 สม 0001/ ว 
616

25-ม.ิย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมงานวนัสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ
 14 ปี

× -

6531 ทป5 สม 0001/ ว 
1151

26-ม.ิย.-58 ขอส่งจดหมายขา่วส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ × -

6532 ทป5 สม 0001/ ว 
1152

26-ม.ิย.-58 ขอเชญิร่วมบริจาคเงิน “วนัรวมใจประชา เมตตา
ปัญญาออ่น”

× -

6533 ทป5 สม 0001/1174 1-ก.ค.-58 ขอความอนุเคราะห์ขา้ราชการชว่ยงานวนัสถาปนา
องค์กร กสม. ครบรอบ 14 ปี

× -

6534 ทป5 สม 0001/ ว 
1195.1

2-ก.ค.-58 การประเมนิผลงานขา้ราชการส านักงาน กสม. เพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ

× -

6535 ทป5 สม 0001/ ว 
639

2-ก.ค.-58 ประกาศรับสมคัรเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานสูง เขา้
รับราชการเป็นขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

×

-

6536
ทป5 - 2-ก.ค.-58

ขอบริการตรวจเชค็ความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ
และอาการปวดต่าง ๆตามกล้ามเนื้อ

× -

6537 ทป5 นร 0503/ ว 
196

6-ก.ค.-58 กาเร่งรัดพิจารณายนืยนัร่างกฎหมายที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

× -

6538 ทป5 สม 0004/601 6-ก.ค.-58 สรุปผลการเขา้ร่วมชี้แจงรายละเอยีดเร่ืองร่าง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....

× -

6539 ทป5 สม 0009/346 8-ก.ค.-58 แจง้ผลความคืบหน้าการด าเนินการเพิ่มเติม × -

6540 ทป5 กค 0410.6/ว 
239

7-ก.ค.-58 การใชง้านระบบความรับผิดทางละเมดิและทางแพ่ง × -

6541 ทป5 สม 0001/ ว 
1237

9-ก.ค.-58 ขอมอบหนังสือนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย 
ประจ าปี 2558 – 2559

× -

6542 ทป5 สม 0001/ ว 
1292

16-ก.ค.-58 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

6543 ทป5 สม 0001/ ว 
1325

20-ก.ค.-58 แจง้ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2558 × -

6544 ทป5 สม 0001/ ว 
1355

22-ก.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมในพิธถีวายราชสดุดีเฉลิมพระเกยีรติ 
และถวายพระพรชยัมงคลเนื่องในโอกาสวนัคล้ายวนั
พระราชสมภพ สมเด็จพระพรมโอรสาธริาชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร

× -

6545 ทป5 สม 0002/ ว 
736

16-ก.ค.-58 จดหมายขา่วมมุมองสิทธิ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 จ านวน 2 
เล่ม

× -

6546 ทป5 สม 0001/ ว 
1303

17-ก.ค.-58 การส ารวจความต้องการการใชบ้ริการศูนยดู์และเด็ก
เล็กในพื้นที่ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ

× -

6547 ทป5 สม 0001/1386 27-ก.ค.-58 ส่งนักศึกษาเขา้รับการฝึกงาน × -

6548 ทป5 สม 0001/ ว 
740

29-ก.ค.-58 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลซ่ึงมคีวามรู้ 
ความสามารถ และความช านาญงานสูง เขา้รับ
ราชการเป็นขา้ราชการรัฐสภาสามญั สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 284 จาก 321
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เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

6549 ทป5 สม 0001/ว 
1432

5-ส.ค.-58 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมในพิธถีวายราชสดุดีเฉลิมพระ
เกยีรติ และถวายพระพรชยัมงคลสมเด็จพระนางเจา้ฯ
 พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

× -

6550 ทป5 สม 0001/ ว 
1462

7-ส.ค.-58 ขอความอนุเคราะห์จ าหน่ายบัตร  Raffle × -

6551 ทป5 สม 0001/ ว 
645

3-ก.ค.-58 ขอขอ้มลูเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างฯ

× -

6552 ทป5 สม 0001/ ว 
1358

22-ก.ค.-58 ขอเชญิร่วมลงลายมอืชื่อสนับสนุนขอให้ด าเนินการ
สร้างถนนเชื่อมต่อศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติฯแจง้
วฒันะ กบัถนนก าแพงเพชร 6 (Local Road) และ
ถนนวภิาวดี-รังสิตเชื่อมต่อศูนยร์าชการเฉลิมพระ
เกยีรติฯแจง้วฒันะกบัถนนประชาชื่น

× -

6553 ทป5 สม 0001/ ว 
1367

23-ก.ค.-58 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6554 ทป5 สม 0004/ ว 
659

23-ก.ค.-58 แจง้ปิดระบบอนิเทอร์เน็ต และระบบงานทั้งหมด × -

6555 ทป5 สม 0001/ ว 
720

23-ก.ค.-58 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6556 ทป5 สม 0001/ ว 
1473

10-ส.ค.-58 การเสนอชื่อขา้ราชการ เจา้หน้าที่ของรัฐในสังกดัเพื่อ
คัดเลือกยกยอ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ประจ าปี 2558

× -

6557 ทป5 สม 0008/ ว 
791

10-ส.ค.-58 การสมคัรทุนการศึกษาชฟีนิ่ง (Chevening 
Scholarships) ประจ าปีการศึกษา 2559/2560

× -

6558 ทป5 สม 0004/ ว 
805

13-ส.ค.-58 แจง้จดหมายขา่วศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ประจ าเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2558

× -

6559 ทป5 สม 0001/ ว 
1517

17-ส.ค.-58 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6560 ทป5 สม 0001/ ว 
814

18-ส.ค.-58 การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6561 ทป5 สม 0004/ ว 
720

18-ส.ค.-58 แจง้ปิดระบบงานทั้งหมด × -

6562 ทป5 สม 0001/ ว 
1627

27-ส.ค.-58 ขอมอบวารสาร “สลค.สาร” × -

6563 ทป5 สม 0001/ ว 
1650

1-ก.ย.-58 แจง้ปิดการปฏิบัติงานของส านักบริหารกลาง × -

6564 ทป5 สม 0001/1633 31-ส.ค.-58 การตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2558 × -

6565 ทป5 สม 0002/ ว 
849

17-ส.ค.-58 ขอเชญิชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มผีลงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปูอง และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ประจ าปี 2558

× -

6566 ทป5 สม 0001/ ว 
1504

14-ส.ค.-58 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

6567 ทป5 สม 0002/ ว 
789

5-ส.ค.-58 จดหมายขา่วมมุมองสิทธิ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 จ านวน 2 
เล่ม

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 285 จาก 321
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รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

6568 ทป5 สม 0001/ ว 
835

1-ก.ย.-58 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมติัการเดินทาง
ไปราชการ

× -

6569 ทป5 สม 0006/ ว 
872

1-ก.ย.-58 (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงาน 6 ปี ของ กสม. × -

6570 ทป5 สม 0001/ ว 
794

3-ก.ย.-58 แจง้ปิดระบบงานทั้งหมด เพื่อติดต้ังระบบส ารอง
ขอ้มลูอตัโนมติั

× -

6571 ทป5 สม 0001/ ว 
954

3-ก.ย.-58 แจง้ปิดการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมและ
ประสานงานเครือขา่ย

× -

6572 ทป5 สม 0004/ ว 
900

9-ก.ย.-58 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6573 ทป5 สม 0001/ ว 
1717

9-ก.ย.-58 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6574 ทป5 สม 0001/ ว 
1727

10-ก.ย.-58 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

6575 ทป5 สม 0004/ว 817 10-ก.ย.-58 ขอส่งหนังสือ × -

6576 ทป5 สม 0006/ ว 
596

11-ก.ย.-58 การติดต่อและประสานงานกบักลุ่มงานอ านวยการ
กจิการคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6577 ทป5 สม 0001/ว 
1732

11-ก.ย.-58 แผนด าเนินการเชด็กระจกสูงและผนังภายใน-
ภายนอกอาคารรัฐประศาสนภักดี

× -

6578 ทป5 นร. 0503/ว 
301

17-ก.ย.-58 ขอ้ส่ังการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และนายกรับมนตรี

× -

6579 ทป5 สม 0001/ว 930 15-ก.ย.-58 การรักษาราชการแทนประธานสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

6580 ทป5 สม 0001/ว 
1810

21-ก.ย.-58 การแจง้ความประสงค์ขอยา้ย × -

6581 ทป5 สม 0006/ว 
963.2

24-ก.ย.-58 รายงานผลสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของ กสม.
 ต่อการท าหน้าที่ของส านักงาน กสม.

× -

6582 ทป5 สม 0001/ว 
1870

29-ก.ย.-58 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6583 ทป5 สม 0001/ว 
1913

2-ต.ค.-58 ขอมอบหนังสือชดุความรู้การเฝูาระวงัการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ ชดุที่ 2

× -

6584 ทป5 สม 0001/ว 986 6-ต.ค.-58 การรักษาราชการแทนประธานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6585 ทป5 สม 0004/ว 869 25-ก.ย.-58 ขอส่งหนังสือ × -

6586 ทป5 สม 0001/ว 
1838

24-ก.ย.-58 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

6587 ทป5 สม 0002/ว 
1090

8-ต.ค.-58 ติดตามความคืบหน้าการบันทึกขอ้มลูเครือขา่ยใน
ระบบฐานขอ้มลูเครือขา่ยด้านสิทธมินุษยชน

× -

6588 ทป5 สม 0005/ว 200 7-ต.ค.-58 ขอส่งส าเนารายงานผลการประเมนิตนเอง 
(Self-Assessment) ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 286 จาก 321
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6589 ทป5 สม 0004/ว 916 12-ต.ค.-58 ของส่งหนังสือ × -

6590 ทป5 สม 0001/ว 
2011

14-ต.ค.-58 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

×
-

6591 ทป5 สม 0004/ว 
1018

14-ต.ค.-58 แจง้ฐานขอ้มลูทดลองใช ้Gale (Gale DataBase 
Online)

× -

6592 ทป5 สม 0004/ว 939 20-ต.ค.-58 ขอ้มลูลงเวบ็ไซต์หัวขอ้ “ค าถามที่พบบ่อย (FAQ)” × -

6593 ทป5 สม 0004/ว 
1029

21-ต.ค.-58 ขอ้ส่งหนังสือ × -

6594 ทป5 สม 0001/ว 
2049

21-ต.ค.-58 ขอดับไฟฟูา เพื่อบ ารุงรักษาอปุกรณ์ไฟฟูาแรงสูงของ
ระบบไฟฟูาก าลัง

× -

6595 ทป5 สม 0001/ว 
1032

22-ต.ค.-58 ซ้อมความเขา้ใจการเบิกค่าใชจ้า่ยในการจดัฝึกอบรม × -

6596 ทป5 สม 0001/ว 
1035

26-ต.ค.-58 การรักษาราชการแทนประธานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6597 ทป5 สม 0008/ว 429 26-ต.ค.-58 รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวา่ง
ประเทศด้านสิทธมินุษยชน

× -

6598 ทป5 สม 0001/ว 
1059

29-ต.ค.-58 ซ้อมความเขา้ใจการเบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน
ลักษณะค่าใชส้อย ค่าวสัดุ

× -

6599 ทป5 สม 0001/ว 
2108

29-ต.ค.-58 ขอส่งคู่มอืการใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนประเภท
ผู้ปุวยในส าหรับขา้ราชการ

× -

6600 ทป5 สม 0004/ว 961 3-พ.ย.-58 แจง้ปิดระบบอนิเทอร์เน็ต และระบบงานทั้งหมด × -

6601 ทป5 สม 0004/ว 956 2-พ.ย.-58 ขอส่งหนังสือมาตรฐานและแนวทางการด าเนินงาน
ของสถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6602 ทป5 สม 0001/ว 
1106

4-พ.ย.-58 การรักษาราชการแทนประธานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6603 ทป5 สม 0001/ว 
1137

13-พ.ย.-58 แจง้เวยีนมติ ก.ส. ด้านการบริหารงานบุคคล × -

6604 ทป5 สม 0001/ว 
2195

13-พ.ย.-58 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

6605 ทป5 สม 0001/ว 
2210

13-พ.ย.-58 บิดา นายเอกชยั ปิ่นแกว้ ถงึแกก่รรม × -

6606 ทป5 สม 0001/ว 
1120

9-พ.ย.-58 การรักษาราชการแทนประธานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6607 ทป5 สม 0004/ว 997 16-พ.ย.-58 ขอส่งรายงานการประเมนิสถานการณ์สิทธมินุษยชน
ในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2557

× -

6608 ทป5 สม 0001/ว 
2232

17-พ.ย.-58 ขอเชญิวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจา้อยู่หัว

× -

6609 ทป5 สม 0001/ว 
2236

17-พ.ย.-58 การส ารวจขอ้มลูตามโครงการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 287 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

6610 ทป5 สม 0001/ว 
2227

17-พ.ย.-58 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6611 ทป5 สม 0001/ว 
2246

18-พ.ย.-58 การแจง้ความประสงค์ขอยา้ยมาด ารงต าแหน่ง
พนักงานคดี

× -

6612 ทป5 สม 0008/454 19-พ.ย.-58 การรับรองการท างานร่วมกบัแอมเนสต้ี อนิเตอร์
เนชั่นแนล ประเทศไทย และสนับสนุนการต่อ
ใบอนุญาตส านักงานภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

× -

6613 ทป5 สม 0001/ว 
2249

19-พ.ย.-58 แจง้รายชื่อผู้เขา้ให้ขอ้มลูโครงการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

× -

6614 ทป5 สม 0001/ว 
2294

24-พ.ย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมในพิธถีวายสัตยป์ฏิญาณเพื่อเป็น
ขา้ราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

× -

6615 ทป5 สม 0001/ว 
2288

24-พ.ย.-58 การซ้อมอพยพกรณีเกดิเหตุเพลิงไหม้ × -

6616 ทป5 สม 0001/ว 
2306

25-พ.ย.-58 ขอเชญิน าพานประดับพุ่มดอกไมถ้วายบังคมพระบรม
ราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว

× -

6617 ทป5 สม 0004/ว 
2329

26-พ.ย.-58 ขอเชญิรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษา
ขา้ราชการ รุ่นที่ 12

× -

6618 ทป5 สม 0002/ว 
1229

26-พ.ย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมแถลงขา่วและชมภาพยนตร์สารคดี
เพื่อส่งเสริมสิทธมินุษยชน เร่ือง “3 เดซิเบล” (เสียงที่
ไมไ่ด้ยนิ)

× -

6619 ทป5 สม 0001/ว 
2316

26-พ.ย.-58 การซ้อมอพยพกรณีเกดิเหตุเพลิงไหม้ × -

6620 ทป5 สม 0001/ว 
2326

26-พ.ย.-58 การเชญิชวนแต่งกายชดุด าในวนัพระราชทานเพลิง
ศพ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก

× -

6621 ทป5 สม 0001/ว 
2335

27-พ.ย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมพิธพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ และพิธถีวายสัตยป์ฏิญาณเพื่อเป็น
ขา้ราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

× -

6622 ทป5 สม 0002/ว 
1245

1-ธ.ค.-58 ขอแจง้รายชื่อบุคลากรและรายละเอยีดการเดินทาง
ในการเขา้ร่วมการแถลงขา่วและชมภาพยนตร์สารคดี
เร่ือง 3 เดซิเบล (เสียงที่ไมไ่ด้ยนิ)

× -

6623 ทป5 สม 0001/ว 
2369

2-ธ.ค.-58 การทดสอบภาษาองักฤษของสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ

× -

6624 ทป5 สม 0006/ว 
1204

3-ธ.ค.-58 ปฏิทินการประชมุ กสม. ประจ าปี 2559 × -

6625 ทป5 สม 0001/ว 
1206

4-ธ.ค.-58 ขา้ราชการตามกฎหมายอื่นมาชว่ยราชการ × -

6626 ทป5 สม 0002/ว 
1272

9-ธ.ค.-58 ขอเปล่ียนแปลงสถานที่ในการฉายภาพยนตร์สารคดี 
เร่ือง “3 เดซิเบล” (เสียงที่ไมไ่ด้ยนิ)

× -

6627 ทป5 สม 0001/ว 
1125

26-พ.ย.-58 ขา้ราชการตามกฎหมายอื่นมาชว่ยราชการ × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 288 จาก 321
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6628 ทป5 สม 0001/ว 
2425

11-ธ.ค.-58 การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการก าจดัปลวก 
แมลงสาบ มด หนู และยงุ

× -

6629 ทป5 สม 0001/ว 
2430

11-ธ.ค.-58 ขอส่งสมดุโทรศัพท์ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6630 ทป5 สม 0006/ว 
1239

15-ธ.ค.-58 ผู้เขา้ร่วมประชมุ กสม. × -

6631 ทป5 สม 0001/ว 
1248

17-ธ.ค.-58 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

6632 ทป5 สม 0004/ว 
1233

14-ธ.ค.-58 แจง้จดหมายขา่วศูนยส์ารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ประจ าเดือนพฤศจกิายน - ธนัวาคม 2558

× -

6633 ทป5 สม 0001/ว 
2510

24-ธ.ค.-58 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6634 ทป5 สม 0001/ว 
2526

25-ธ.ค.-58 การขอมบีัตรอเิล็กทรอนิกส์ส าหรับผ่านเขา้ - ออก 
ส านักงาน กสม.

× -

6635 ทป5 สม 0001/ว 
2528

28-ธ.ค.-58 ขอส่งหนังสือ “รวมกฎหมายเกี่ยวกบัการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล”

× -

6636 ทป5 สม 0001/ว 
2537

30-ธ.ค.-58 การดูและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ × -

6637 ทป5 สม 0004/ ว 
1093

29-ธ.ค.-58 แบบสอบถามความต้องการในการเขา้รับการอบรม
ตามโครงการการใชบ้ริการศูนยส์ารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน ประจ าปีงบประมาณ 2559

× -

6638 ทป5 สม 0004/ ว 
1068

18-ธ.ค.-58 ขอความรวมมอืและซักซ้อมความเขา้ใจในการใชง้าน
โปรแกรม Antivirus

× -

6639 ทป5 สม 0006/1286 29-ธ.ค.-58 ค าส่ังประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
แต่งต้ังคณะท างานด้านส่ือสารองค์กร

× -

6640 ทป5 สม 0001/ ว 
2497

23-ธ.ค.-58 ขอเชญิประชมุส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ คร้ังที่ 4/2558

× -

6641 ทป5 สม 0004/  ว 
1273

24-ธ.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงาน
การศึกษาวจิยั เร่ือง “ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมของบุคคลผู้ที่มอีาการตาบอดสี”

× -

6642 ทป5 สม 0006/ว 
1263

21-ธ.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาวชิาการ ในวนัพฤหัสบดีที่ 
24 ธนัวาคม 2558

× -

6643 ทป5 สม 0003/ว 
3792

17-ธ.ค.-58 เชญิเขา้ร่วมเวทีสาธารณะเพื่อปกปูองและคุ้มครอง
สิทธมินุษยชนจากปัญหาการค้ามนุษย์

× -

6644 ทป5 สม 0001/ว 
1092

9-ธ.ค.-58 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการประเมนิผลงานฯ ราย
นายภาณุวฒัน์ ทองสุข

× -

6645 ทป5 สม 0001/ว 
2410

8-ธ.ค.-58 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหมใ่น
ราชการไทย รุ่นที่ 21

× -

6646 ทป5 สม 0001/ว 
2325

26-พ.ย.-58 ขอเชญิประชมุชี้แจงร่างหลักสูตรการพัฒนาของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6647 ทป5 สม 0001/ว 
2312

25-พ.ย.-58 โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอนสวน
พนักงานฝุายปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

× -

6648 ทป5 สม 0002/ ว 
1220

25-พ.ย.-58 ขอเชญิประชมุคณะท างานเพื่อจดังานวนัสิทธิ
มนุษยชนสากล 10 ธนัวาคม ประจ าปี 2558

× -

6649 ทป5 สม 0006/ว 
1156

20-พ.ย.-58 การสัมมนาวชิาการ เร่ือง แนวทางการจดักลไก
รองรับการด าเนินงานของ กสม. ชดุที่สาม

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 289 จาก 321
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6650 ทป5 สม 0006/ว 
1140

13-พ.ย.-58 การสัมมนาวชิาการ เร่ือง การก าหนดทิศทางการ
ท างานด้านสิทธมินุษยชน

× -

6651 ทป5 สม 0006/ว 
1138

13-พ.ย.-58 การสัมมนาวชิาการ เร่ือง “6 ปี กสม. กบัผลงานที่
ผ่านมา”

× -

6652 ทป5 สม 0001/ ว 
1007

9-พ.ย.-58 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานขา้ราชการฯ

× -

6653 ทป5 สม 0006/ว 
1122

30-พ.ย.-58 การสัมมนาวชิาการ เร่ือง การถา่ยทอดประสบการณ์
การเป็นกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6654 ทป5 สม 0004/ว 983 9-พ.ย.-58 ขอเชญิเขา้อบรมการใชง้านระบบสนับสนุน
สารสนเทศเพื่อคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
และผู้บริหาร (EIS)

× -

6655 ทป5 สม 0001/ว 
2354

1-ธ.ค.-58 การจดัฝึกอบรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่ง
ประเทศ ประจ าปี 2559

× -

6656 ทป5 สม 0001/ว 
2025

16-ต.ค.-58 การอบรมวชิาการ CPG Winter School ประจ าปี 
2015 หัวขอ้ “Human Rights”

× -

6657 ทป5 สม 0001/ว 
1039

26-ต.ค.-58 การฝึกอบรม หลักสูตร “การจดัท าของบประมาณ
อยา่งไร ให้ได้รับการพิจารณาจดัสรร”

× -

6658 ทป5 สม 0002/ว 
1114

16-ต.ค.-58 ขอเชญิประชมุคณะท างานเพื่อจดังานวนัสิทธิ
มนุษยชนสากล 10 ธนัวาคม ประจ าปี 2558

× -

6659 ทป5 สม 0004/ว 919 13-ต.ค.-58 แบบสอบถามความต้องการในการเขา้อบรมตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศฯ

× -

6660 ทป5 สม 0001/32 22-ต.ค.-58 แจง้ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจดัท ากรอบตัวชี้วดัฯ 
และขอเชญิประชมุคร้ังที่ 1/2558

× -

6661 ทป5 สม 0001/ว 937 19-ต.ค.-58 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานขา้ราชการฯ

× -

6662 ทป5 สม 0001/ ว 
929

13-ต.ค.-58 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานขา้ราชการฯ

× -

6663 ทป5 สม 0001/ว 920 7-ต.ค.-58 เชญิประชมุคณะท างานหารายได้และจดักจิกรรมเพื่อ
สวสัดิการส านักงาน กสม.

× -

6664 ทป5 สม 0001/ว 913 2-ต.ค.-58 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม.
 คร้ังที่ 8/2558

× -

6665 ทป5 สม 0001/ ว 
1806

21-ก.ย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการเขยีนผลงานเพื่อขอรับการประเมนิ
เร่ือง “เขยีนผลงานอยา่งไร เขยีนให้ได้ (เล่ือน) เขยีน
ให้โดน (ใจ)”

× -

6666 ทป5 สม 0008/ ว 
948

23-ก.ย.-58 ทุนเพื่อการปฏิบัติงาน Fellowship ณ สถาบัน Oak 
Institute for International Human Rights at 
Colby College ประเทศสหรัฐอเมริกา

× -

6667 ทป5 สม 0001/ ว 
833

14-ก.ย.-58 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการประเมนิผลงานฯ ราย
นายภาณุวฒัน์ ทองสุข

× -

6668 ทป5 สม 0002/ ว 
995

15-ก.ย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมเวทีสาธารณะ เร่ือง “ม. 33 ให้สิทธใิน
การจา้งงานคนพิการแค่ไหน”

× -

6669 ทป5 สม 0001/ ว 
1767

14-ก.ย.-58 การสัมภาษณ์เพื่อจดัท าหลักสูตรการพัฒนาส านักงาน
 กสม.

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 290 จาก 321
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6670 ทป5 สม 0001/ ว 
827

14-ก.ย.-58 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการบริหารส านักงาน กสม.
 คร้ังที่ 7/2558

× -

6671 ทป5 สม 0001/ ว 
808

14-ส.ค.-58 ขอเชญิเขา้ประชมุชี้แจงวธิกีารใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลการเล่ือนเงินเดือน

× -

6672 ทป5 สม 0002/ ว 
754

22-ก.ค.-58 ขอเชญิร่วมการสัมมนา × -

6673 ทป5 สม 0004/ ว 
651

6-ก.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุเพื่อรับฟังการน าเสนอร่าง
รายงานการศึกษาวจิยั เร่ือง “มาตรฐานและแนว
ทางการด าเนินงานของสถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติ”

× -

6674 ทป5 สม 0001/ ว 
1563

20-ส.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างวนิัย 
จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

× -

6675 ทป5 สม 0001/ ว 
1201

3-ก.ค.-58 ก าหนดการเรียนภาษาองักฤษส าหรับเจา้หน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6676 ทป5 สม 0004/ ว 
606

6-ก.ค.-58 ขอเชญิประชมุคณะท างานจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 6 ปี ของ กสม.

× -

6677 ทป5 สม 0004/ ว 
597

3-ก.ค.-58 โครงการอบรมหลักสูตร การใชโ้ปรแกรม SPSS บน
ระบบปฏิบัติการ Windows 8 ส าหรับงานวจิยั และ
การวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติิ

× -

6678 ทป5 สม 0001/ ว 
1168

1-ก.ค.-58 การฝึกอบรม “การก าหนดรูปแบบการเขยีนหนังสือ
ราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ”

× -

6679 ทป5 สม 0008/ ว 
630

1-ก.ค.-58 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมสัมมนาเชงิวชิาการ เร่ือง 
“บทบาทคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งประเทศ
ออสเตรเลียกบัการปูองกนัการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติ”

× -

6680 ทป5 สม 0001/ ว 
565

30-ม.ิย.-58 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างส่วน
ราชการฯ คร้ังที่ 1/2558

× -

6681 ทป5 สม 0001/ ว 
1108

23-ม.ิย.-58 ก าหนดการฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับเจา้หน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6682 ทป5 สม 0001/ ว 
1098

22-ม.ิย.-58 ขอเชญิประชมุส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ คร้ังที่ 3/2558

× -

6683 ทป5 สม 0003/ ว 
1781

15-ม.ิย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมการรับมอืกบัผู้ร้อง
ที่มอีารมณ์รุนแรง และอารมณ์หลากหลาย

× -

6684 ทป5 สม 0007/ ว 
471

11-ม.ิย.-58 ขอเชญิประชมุ × -

6685 ทป5 สม 0001/ ว 
1004

9-ม.ิย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการภาษาองักฤษส าหรับ
เจา้หน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

6686 ทป5 สม 0002/ ว 
559

4-ม.ิย.-58 การฝึกอบรมการใชง้านระบบฐานขอ้มลูเครือขา่ย
ด้านสิทธมินุษยชน

× -

6687 ทป5 สม 0001/ ว 
860

21-พ.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการภาษาองักฤษส าหรับ
เจา้หน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

6688 ทป5 สม 0001/ ว 
518

28-พ.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาทางวชิาการฯ × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 291 จาก 321
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6689 ทป5 สม 0007/ ว 
412

27-พ.ค.-58 ขอเชญิประชมุ × -

6690 ทป5 สม 0006/493 25-พ.ค.-58 เปล่ียนแปลงสถานที่ส าหรับการบรรยายพิเศษของ
กรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ (พลต ารวจเอก วนั
ชยัศรีนวล) ในวนัพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

× -

6691 ทป5 สม 0004/ ว 
453

25-พ.ค.-58 ขอเชญิประชมุคณะท างานจดัท ารายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6692 ทป5 สม 0003.01/37 14-พ.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุ × -

6693 ทป5 สม 0004/ ว 
429

20-พ.ค.-58 แจง้รายชื่อผู้เขา้อบรมโครงการสืบค้นฐานขอ้มลู
วทิยานิพนธแ์ละรายงานการวจิยัของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมษศึกษา (ThaiLIS)

× -

6694 ทป5 สม 0001/ ว 
432

11-พ.ค.-58 ขอเชญิประชมุ × -

6695 ทป5 สม 0008/ ว 
449

11-พ.ค.-58 คณะผู้แทนสมาคมสิทธมินุษยชนศึกษาแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจนีขอเขา้พบประธานกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6696 ทป5 สม 0003/1393 8-พ.ค.-58 ขอเชญิร่วมประชมุเพื่อรับฟังและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในการคืนคนดีสู่สังคม

× -

6697 ทป5 สม 0002/ ว 
424

6-พ.ค.-58 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมประชมุหารือ เร่ือง “ร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกบัสิทธมินุษยชน”

× -

6698 ทป5 สม 0006/ ว 
409

28-เม.ย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษของกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ ให้แกเ่จา้หน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ และผู้ที่สนใจ

× -

6699 ทป5 สม 0004/ ว 
377

28-เม.ย.-58 แบบสอบถามความต้องการในการเขา้อบรมการ
สืบค้นฐานขอ้มลูวทิยานิพนธแ์ละรายงานการวจิยั
ของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (ThaiLIS)

× -

6700 ทป5 สม 0002/ ว 
417

1-พ.ค.-58 ขอเชญิร่วมเวทีสาธารณะ × -

6701 ทป5 สม 0006/ ว 
376

16-เม.ย.-58 เปล่ียนแปลงวนับรรยายพิเศษและขอเชญิเขา้ร่วมรับ
ฟังการบรรยายพิเศษของกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ (นายนิรันดร์ พิทักษ์วชัระ) ให้แกเ่จา้หน้าที่
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและผู้
ที่สใจ

× -

6702 ทป5 สม 0001/ ว 
373

10-เม.ย.-58 ขอเชญิรับฟังการแสดงวสัิยทัศน์ของผู้มคุีณสมบัติเขา้
รับการเลือกสรรเพื่อบรรจ ุแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6703 ทป5 สม 0006/264 13-ม.ีค.-58 งดการประชมุ กสม. ในวนัจนัทร์ที่ 16 มนีาคม 2558 × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 292 จาก 321
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6704 ทป5 สม 0003/1041 31-ม.ีค.-58 ขอเชญิร่วมสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบและการติดตามผล การแกไ้ข
ปัญหาการละเมดิสิทธมินุษยชนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
คร้ังที่ 2

× -

6705
ทป5

สม 0004/ ว 
252 30-ม.ีค.-58

ขอเล่ือนการประชมุคณะท างานจดัท ารายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6706 ทป5 สม 0006/ว 324 27-ม.ีค.-58 ก าหนดการประชมุ กสม. ในวนัจนัทร์ที่ 30 มนีาคม 
2558

× -

6707 ทป5 สม 0006/ ว 
315

25-ม.ีค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการฟังบรรยายพิเศษของประธาน
กรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ/ กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ให้แกเ่จา้หน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6708 ทป5 สม 0001/ ว 
522

24-ม.ีค.-58 ขอเชญิประชมุส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ คร้ังที่ 2/2558

× -

6709 ทป5 สม 0001/ ว 
221

16-ม.ีค.-58 เชญิประชมุคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและล
เอกสรรพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

× -

6710 ทป5 สม 0004/ ว 
234

23-ม.ีค.-58 ขอเชญิประชมุคณะท างานจดัท ารายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6711 ทป5 สม 0001/408 12-ม.ีค.-58 โครงการปัจฉมินิเทศขา้ราชการเกษียณอายุ
ปีงบประมาณ 2558

× -

6712 ทป5 สม 0001/397 11-ม.ีค.-58 ขอเชญิเจา้หน้าที่เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม × -

6713 ทป5 สม 0001/395 11-ม.ีค.-58 ขอเชญิวทิยากรโครงการฝึกอบรม × -

6714 ทป5 สม 0001/ ว 
332

27-ก.พ.-58 โครงการปัจฉมินิเทศขา้ราชการเกษียณอาย ุปี 2558 × -

6715 ทป5 สม 0008/ ว 
103

24-ก.พ.-58 การประชมุการประเมนิผล และการวางแผนระหวา่ง
สถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติในภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้

× -

6716 ทป5 สม 0004/ ว 
193

24-ก.พ.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุพิจารณาให้ความเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วา่ด้วยการ
ให้อ านาจดักฟังและการเขา้ถงึพยานหลักฐานของ
เจา้หน้าที่ต ารวจในการสืบสวน สอบสวนคดีอาญา)

× -

6717 ทป5 สม 0004/ ว 
234

6-ม.ีค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุพิจารณาให้ความเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....

× -

6718 ทป5 สม 0004/175 20-ก.พ.-58 เชญิเขา้ร่วมสัมมนาและแลกเปล่ียนความเห็น เร่ือง 
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 
โดยเฉพาะอนุสัญญาของ ILO ฉบับที่ 87 วา่ด้วย
เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธใินการ
รวมตัวและฉบับที่ 98 วา่ด้วยสิทธใินการรวมตัวและ
การร่วมเจรจาต่อรอง

× -

6719 ทป5 สม 0001/ ว 
184

3-ก.พ.-58 ขอเชญิประชมุส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ คร้ังที่ 1/2558

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 293 จาก 321
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6720 ทป5 สม 0001/ ว 
241

11-ก.พ.-58 โครงการเตรียมตัวกอ่นเกษียณอายบุุคลากรภาครัฐ 
ประจ าปี 2558

× -

6721 ทป5 สม 0001/ ว 
189

3-ก.พ.-58 ขอเรียนเชญิประชมุหารือกบัผู้บริหารส านักงาบ
ประมาณ เร่ือง การจดัค างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ. 2559

× -

6722 ทป5 สม 0001/ว 135 26-ม.ค.-58 โครงการเตรียมตัวกอ่นเกษียณบุคลากรภาครัฐ 
ประจ าปี 2558

× -

6723 ทป5 สม 0001/ ว 7 7-ม.ค.-58 โครงการประชาสัมพันธก์ารกลับไปใชสิ้ทธกิลับไปรับ
บ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้
สิทธใินบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557

× -

6724 ทป5 สม 0007/ ว 34 12-ม.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุกลุ่มผู้เกี่ยวขอ้งเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นต่อรายงานการศึกษาเกี่ยวกบัปัญหาและ
ผลกระทบด้านสิทธมินุษยชนจากนโยบายของรัฐบาล
ในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
เมื่อปี พ.ศ. 2546

× -

6725 ทป5 สม 0001/ ว 15 5-ม.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏิบัติการการประเมนิผล
การปฏิบัติราชการส าหรับผู้บังคับบัญชาคร้ังที่ 2 
หัวขอ้ “การประเมนิสมรรถนะเพื่อการบริหารผลงาน”

× -

6726 ทป5 สม 0001/ ว 85 27-ม.ค.-58 เชญิประชมุคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558

× -

6727 ทป5 สม 0001/ ว 76 21-ม.ค.-58 แจง้เล่ือนเวลาการประชมุเชงิปฏิบัติการการ
ประเมนิผลการปฏิบัติรตาชการส าหรับผู้บังคับบัญชา
คร้ังที่ 3

× -

6728 ทป5 สม 0001/ ว 56 19-ม.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุเชงิปฏิบัติการการประเมนิผล
การปฏิบัติราชการส าหรับผู้บังคับบัญชาคร้ังที่ 3 
หัวขอ้ “การบริหารทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน
ภาครัฐ”

× -

6729 ทป5 สม 0001/ ว 23 8-ม.ค.-58 แจง้เปล่ียนแปลงสถานที่จดัประชมุเชงิปฏิบัติการการ
ประเมนิผลการปฏิบัติราชการส าหรับผู้บังคับบัญชา
คร้ังที่ 2 หัวขอ้ “การประเมนิสมรรถนะเพื่อการ
บริหารผลงาน”

× -

6730 ทป5 สม 0004/ ว 
304

3-เม.ย.-58 รายงานการประชมุนิติศาสตร์แห่งชาติ คร้ังที่ 10 
หัวขอ้ “รัฐธรรมนูญฉบับใหมก่บัการปฏิรูประบบ
ตรวจสอบการใชอ่ านาจ

× -

6731 ทป5 ศธ 0516.12/.. .. ม.ค.58 ขอเชญิเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นงานวจิยั เร่ือง “ค า
วนิิจฉยัและผลของค าวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ”

× -

6732 ทป5 สม 0007.4/22 2-ก.ค.-58 การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6733 ทป5 สม 0001/ ว 
2538

30-ธ.ค.-58 การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิ
บาลส่ิงแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4

× -

6734 ทป5 สม 0001/ ว 
2448

15-ธ.ค.-58 ขอเชญิสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
บริหารงานยติุธรรมระดับสูง รุ่นที่ 7

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 294 จาก 321
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6735 ทป5 มท 0307/ว 
24277

17-ธ.ค.-58 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการก ากบัการ
ทวงถามหนี้ คร้ังที่ 3/2558

× -

6736 ทป5 ยธ 0404/ว 634 17-ธ.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่
หลักการและสาระส าคัญของพิธสีารเลือกรับของ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ หรือการ
ลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายศัีกด์ิศรี

× -

6737 ทป5 สม 0007/ ว 
1222

9-ธ.ค.-58 การเขา้ร่วมประชมุกบัคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ × -

6738 ทป5 สม 0001/ ว 
2530

28-ธ.ค.-58 การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 3

× -

6739 ทป5 สม 0002/ ว 
1258

4-ธ.ค.-58 ขอเชญิร่วมงานวนัสิทธมินุษยชนสากล 10 ธนัวาคม 
ประจ าปี 2558

× -

6740 ทป5 ปช 0007/ ว 
0127

30-พ.ย.-58 งานวนัต่อต้านคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) วนัที่ 9
 ธนัวาคม 2558

× -

6741 ทป5 ศย 020/64978 20-พ.ย.-58 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมกจิกรรมนิติศาสตร์เสวนา คร้ังที่ 
2/2559 การสัมมนาเร่ือง “บทบาทศาลยติุธรรมใน
การพัฒนาความเป็นธรรมทางส่ิงแวดล้อม”

× -

6742 ทป5 สม 0001/2163 10-พ.ย.-58 การฝึกจดัอบรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่ง
ประเทศ ประจ าปี 2559

× -

6743 ทป5 มท 0307/ ว 
21532

6-พ.ย.-58 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการก ากบัการทวงถามหนี้ × -

6744 ทป5 สกล. พิเศษ/ 
2558

5-พ.ย.-58 การติดตามการประกาศใชใ้บ ป.พ.1. ส าหรับการจดั
การศึกษามาตรา 12 (บ้านเรียนและศูนยก์ารเรียน) 
และเอกสารประกบิประเมนิผลหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และวธิกีารปรับใชก้ลัดสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ส าหรับ
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ และเสนอให้มกีารปรับปรุง
ระบบการท างานเพื่อแกไ้ขปัญหาด้วยมาตรการและ
กลไกใหม่

× -

6745 ทป5 สม 0001/2163 10-พ.ย.-58 การฝึกจดัอบรมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่ง
ประเทศ ประจ าปี 2559

× -

6746 ทป5 ทส 0310/ว 502 12-พ.ย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาวชิาการ เร่ือง การบังคับใช้
กฎหมายส่ิงแวดล้อมกบัระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
วา่ด้วยการประสานเพื่อบังคับใชก้ฎหมายเกี่ยวกบั
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2550

× -

6747 ทป5 วช 0005/ ว 
8712

11-พ.ย.-58 ขอเล่ือนการประชมุ เร่ือง “การขึ้นบัญชนีวตักรรม 
และบัญชส่ิีงประดิษฐ์ไทย”

× -

6748 ทป5 สม 0001/ ว 
2214

13-พ.ย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมพิธถีวายสัตยป์ฏิญาณเพื่อเป็น
ขา้ราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

× -

6749 ทป5 ศธ 0512.9/ ว.
3825

28-ต.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 295 จาก 321
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6750 ทป5 ปง 
0002.2/5256

16-ต.ค.-58 พระราชบัญญัติปูองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติปูองกนั
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่
การร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

× -

6751 ทป5 ศป 0015/ ว 
139

13-ต.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา หัวขอ้ “ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ
และผลกระทบจากการจดัต้ังศาลส่ิงแวดล้อมต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย”

× -

6752 ทป5 ทก 0211 
10632

13-ต.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุหารือแนวทางและความ
เหมาะสมของขอ้เสนอแนะนโยบายหรือขอ้เสนอใน
การปรับปรุงกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรา
 84 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจดัสรร
คล่ืนความถี่และก ากบัการประกอบกจิการ
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทัศน์ และกจิการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553

× -

6753 ทป5 สม 0001/ ว 
2001

14-ต.ค.-58 ขอเชญิวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หัวในวนัปิย
มหาราช 2558

× -

6754 ทป5 สม 0001/ ว 
1989

13-ต.ค.-58 อบรมวชิาการ CPG 6th Annual International 
Conference ประจ าปี 2015 หัวขอ้ “Law and 
Ideology”

× -

6755 ทป5 สม 0001/ ว 
1942

7-ต.ค.-58 อบรมวชิาการ CPG Winter School ประจ าปี 2015
 หัวขอ้ “Human Rights”

× -

6756 ทป5 ปช 0005/ 
0213

26-ต.ค.-58 แจง้ผลการพิจารณายกยอ่งผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ประจ าปี 2558

× -

6757 ทป5 สม 0007.02/ 
031

28-ก.ย.-58 การเขา้ร่วมการอภิปรายและรับฟังความคิดเห็น 
“ร่างพระราชบัญญัติขอ้มลูสารพันธกุรรม พ.ศ. ....”

× -

6758 ทป5 สม 0001/ ว 
1846

25-ก.ย.-58 การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15

× -

6759 ทป5 ศพบ 1459/ว 
591

23-ก.ย.-58 ขอเชญิส่งบุคลาการเขา้รับการฝึกอบรมและขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

× -

6760 ทป5 สม 0001/ ว 
1822

22-ก.ย.-58 เชญิร่วมรับฟังการบรรยาย “สิทธปิระโยชน์สมาชกิ 
กบข.”

× -

6761 ทป5 สม 0001/ ว 
1822

22-ก.ย.-58 เชญิร่วมรับฟังการบรรยาย “สิทธปิระโยชน์สมาชกิ 
กบข.”

× -

6762 ทป5 สม 0001/ ว 
1780

16-ก.ย.-58 การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15

× -

6763

ทป5 ยธ 0914/ 1325 16-ก.ย.-58

การประชมุเพื่อพิจารณาแนวทางและความเหมาะสม
ของขอ้เสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (เร่ือง รายงาน
การศึกษาและขอ้เสนอแนะแนวทางการสร้างความ
ปรองดอง)

× -

6764 ทป5 สม 0006/ ว 
582

9-ก.ย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง 
“แลกเปล่ียนเรียนรู้น าสู่เปูาหมาย”

× -

6765
ทป5

ศธ 0512.9/ ว.
2977

7-ส.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนา × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 296 จาก 321
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6766 ทป5 สม 0002/882 24-ส.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การ
ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธมินุษยชนเพื่อการส่ือสาร
สาธารณะ

× -

6767 ทป5 ศธ 0512.9/ว.
3031

14-ส.ค.-58 โครงการสัมมนา เร่ือง “การท าค าส่ังทางปกครอง
ภายใต้บริบทของกฎหมายวา่ด้วยการอ านวยคงวาม
สะดวกฯ”

× -

6768 ทป5 สม 0001/ ว 
1551

20-ส.ค.-58 ขอเชญิร่วมงาน “วนัต่อต้านคอร์รัปชนั” “ACTIVE 
CITIXEN...พลังพลเมอืง ต่อต้านคอร์รัปชนั”

× -

6769 ทป5 สม 0007/662 19-ส.ค.-58 ขออนุมติัจดัประชมุ เร่ือง “การพัฒนาระบบงานของ
ส านักกฎหมายและคดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ”

× -

6770 ทป5 สม 0008/ว 791 10-ส.ค.-58 การสมคัรทุนการศึกษาชฟีนิ่ง (Chevening 
Scholarships) ประจ าปีการศึกษา 2559/2560

× -

6771

ทป5 ELD/58/009 10-ส.ค.-58

ขอเรียนเชญิประชมุกลุ่มยอ่ยเร่ือง “แนวทางการ
พัฒนาและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงของกระบวนการยติุธรรมไทยในอกี 10 
ปีขา้งหน้า”

× -

6772

ทป5 ELD/58/009 10-ส.ค.-58

ขอเรียนเชญิประชมุกลุ่มยอ่ยเร่ือง “แนวทางการ
พัฒนาและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงของกระบวนการยติุธรรมไทยในอกี 10 
ปีขา้งหน้า”

× -

6773 ทป5 สม 0001/ ว 
1234

9-ก.ค.-58 แจง้ก าหนดการฝึกอบรมขา้ราชการและพนักงาน
ราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ และขอเชญิเป็นวทิยากร

× -

6774 ทป5 ยธ 0404/ ว 
375

29-ก.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุระดับภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้ เร่ือง การเขา้ถงึความยติุธรรม (Southeast 
Asia Regional Conference on Access to 
Justice)

× -

6775 ทป5 สพม.0004/ ว.
301

8-ม.ิย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมงานสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นต่อ
การจดัท าร่างแผนพัฒนาการเมอืงฉบับที่ 2 คร้ังที่ 2

× -

6776 ทป5 ศป 0015/ ว 70 5-ม.ิย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาการไกลเกล่ียและการ
ประนอมขอ้พิพาท คร้ังที่ 1

× -

6777 ทป5 - 15-ม.ิย.-58 Invitation to attend the international seminar 
“Access to justice in Criminal Procedure Law 
and Due Process-Challenges and Prospect in 

Comparative perspective”, 24th June 2015, 
8.30 am – 13.15, at Faculty of Law, 
Thammasat University (Tha prachan 

Campus), Room 221, 2nd floor

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 297 จาก 321
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6778 ทป5 ยธ 02020/ ว 
015

5-ม.ิย.-58 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาทางวชิาการและรับ
ฟังความคิดเห็น เร่ือง “วาระหลักนิติธรรมหลังปี ค.ศ.
 2015 เปูาหมายการพัฒนาอยา่งยั่งยนื: ผลกระทบ
ต่อประเทศไทย”

× -

6779 ทป5 สม 0008/ ว 
565

15-ม.ิย.-58 ทุนฝึกอบรมระยะยาวของสถาบัน Raoul 
Wallenberg ส าหรับเจา้หน้าที่สถาบันสิทธมินุษยชน
แห่งชาติในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และเอเชยีใต้

× -

6780 ทป5 สม 0001/ ว 
1006

10-ม.ิย.-58 แจง้ผลการพิจารณาบุคลากรเขา้รับการอบรม × -

6781 ทป5 สม 0001/ ว 
1000

9-ม.ิย.-58 โครงการอบรมการแปลงเปล่ียนความขดัแยง้ ปี 2558 × -

6782 ทป5 สม 0001/ ว 
1024

11-ม.ิย.-58 แจง้ผลการพิจารณาบุคลากรเขา้รับการอบรม × -

6783 ทป5 สม 0001/ ว 
1107

23-ม.ิย.-58 การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น ายคุใหมใ่น
ระบอบประชาธปิไตย รุ่นที่ 5

× -

6784 ทป5 สม 0007/507 23-ม.ิย.-58 ขออนุมติัเขา้ร่วมการประชมุทางวชิาการ × -

6785 ทป5 สม 0001/ ว 
1123

24-ม.ิย.-58 เชญิเขา้ร่วมการสัมมนา หัวขอ้ “Proven 
Successful Successor Development”

× -

6786 ทป5 สม 0001/ ว 
887

26-พ.ค.-58 หลักสูตรฝึกอบรมประจ าเดือนมถินุายน 2558 × -

6787 ทป5 สม 0001/ ว 
861

21-พ.ค.-58 การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิ
บาลส่ิงแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

× -

6788 ทป5 สม 0001/ ว 
856

21-พ.ค.-58 ขอเล่ือนโครงการฝึกอบรม เร่ือง กระบวกการและ
ขั้นตอนการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนการละเมดิสิทธิ
มนุษยชนฯ

× -

6789 ทป5 สม 0001/ ว 
932

29-พ.ค.-58 โครงการอบรมหลักสูตรประจ าปี 2558 × -

6790 ทป5 ยธ 02007/ 
2781

8-พ.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวธิพิิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(อ านาจในการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ถกูจบัที่ไมใ่ช่
บุคคลสัญชาติไทยการแจง้การจบักมุบุคคลที่ถกูจบั
มาส่งซ่ึงไมใ่ชบุ่คคลสัญชาติไทยและการบกเลิก
หลักเกณฑ์การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายไุมเ่กนิ
สิบแปดปีของพนักงานสอบสวน)”

× -

6791 ทป5 สม 0006/438 8-พ.ค.-58 การประชมุร่วมระหวา่ง คสช. และ กสม. × -

6792 ทป5 สม 0008/736 18-พ.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ × -

6793 ทป5 ยธ 02020/ ว 
012

11-พ.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการเสวนาทางวชิาการ เร่ือง “หลักนิติ
ธรรมในรัฐธรรมนูญ”

× -

6794 ทป5 สม 0001/ ว 
607

15-พ.ค.-58 การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิ
บาลส่ิงแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

× -

6795 ทป5 สม 0001/ ว 
843

18-พ.ค.-58 ขอเชญิร่วมงานเสวนาวชิาการ × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 298 จาก 321
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6796 ทป5 ยธ 02007/ 
2781

8-พ.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวธิพิิจารณาความอาญา(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(อ านาจในการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ถกูจบัที่ไมใ่ช่
บุคคลสัญชาติไทยการแจง้การจบักมุบุคคลที่ถกูจบั
มาส่งซ่ึงไมใ่ชบุ่คคลสัญชาติไทยและการบกเลิก
หลักเกณฑ์การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายไุมเ่กนิ
สิบแปดปีของพนักงานสอบสวน)”

× -

6797 ทป5 สม 0001/ ว 
993

7-พ.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม เร่ือง กระบวนการ
และขั้นตอนการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนการละเมดิ
สิทธมินุษยชนฯ

× -

6798 ทป5 สม 0001/ ว 
801

8-พ.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุ × -

6799 ทป5 สม 0001/799 7-พ.ค.-58 ขอเชญิวทิยากรโครงการฝึกอบรม × -

6800 ทป5 สม 0001/893 26-พ.ค.-58 การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิ
บาลส่ิงแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

× -

6801 ทป5 สม 0002/495 25-พ.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมเวทีสาธารณะ × -

6802 ทป5 ปช 0030/ว 
0036

19-พ.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เร่ือง “การ
ด าเนินการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการต่อต้าน
การทุจริต อยา่งมปีระสิทธภิาพ : ถา่ยทอด
ประสบการณ์จากประเทศเดนมาร์ก”

× -

6803

ทป5 ศย 020/ 26776 18-พ.ค.-58
ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมกจิกรรมนิติศาสตร์เสวนา คร้ังที่ 
62558 การสัมมนา เร่ือง “อสิระตุลาการ : 
ประวติัศาสตร์ศาลยติุธรรม”

× -

6804 ทป5 สม 0001/ ว 
866

22-พ.ค.-58 การฝึกอบรมหลักสูตรนิติธรรม : การอ านวยความ
ยติุธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล้ าในสังคม

× -

6805

ทป5
สว (สนช) (กมธ
 2) 0010/ 1935

21-พ.ค.-58 ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมสัมมนา × -

6806 ทป5 สธ 0326/148 20-เม.ย.-58 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการวชิาการกฎหมาย
การแพทย ์กรมการแพทย์

× -

6807
ทป5

นร 1205.3/ 
334

21-เม.ย.-58
ขอเชญิเขา้ร่วมคลินิกให้ค าปรึกษาและจดัเตรียม
ขอ้มลูประกอบในการจดัท าคู่มอืส าหรับประชาชน

× -

6808 ทป5 สม 0007.02/ ว
 018

28-เม.ย.-58 ขอเชญิร่วมงานสัมมนา × -

6809
ทป5

ศธ 0516.12/ 
ว.430

3-เม.ย.-58
ขอเชญิร่วมงานสัมมนาทางวชิาการเพื่อร าลึกถงึรอง
ศาสตราจารย ์สุธร์ี ศุภนิตย์

× -

6810 ทป5 สม 0001/ ว 
706

21-เม.ย.-58 การศึกษาหลักสูตรการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19

× -

6811 ทป5 สม 0001/ ว 
707

21-เม.ย.-58 โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขยีนผลงาน
ทางวชิาการ” รุ่นที่ 1

× -

6812 ทป5 สม 0003/ ว 
1141

9-เม.ย.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา × -

6813 ทป5 นร 0911/ว 006 9-ม.ีค.-58 ขอเชญิส่งเจา้ห้าที่เขา้ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 299 จาก 321
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6814 ทป5 ศป 0015/ว 40 16-ม.ีค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาทางวชิาการ เร่ือง “การ
บริหารจดัการขยะอยา่งยั่งยนื : มมุมองทางคดี
ปกครอง”

× -

6815

ทป5
ศธ 0516.12/ 

ว.353
13-ม.ีค.-58

ขอเชญิเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นงานวจิยั เร่ือง :เขต
อ านาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกบัการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557”

× -

6816
ทป5

(รธน) 331/ 
2558

10-ม.ีค.-58
ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุกบัคณะกรรมาธกิารพิจารณา
กรอบการจดัท ารัฐธรรมนูญ คณะที่ 8

× -

6817 ทป5 สม 0001/ ว 
412

13-ม.ีค.-58 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท) รุ่นที่ 7 × -

6818 ทป5 สม 0007/220 13-ม.ีค.-58 ขออนุมติัเขา้ร่วมการประชมุ × -

6819 ทป5 นร 0904/ ป 
507

10-ม.ีค.-58 ขอเชญิผู้แทนไปร่วมชี้แจงขอ้เท็จจริง × -

6820 ทป5 สม 0001/371 6-ม.ีค.-58 การอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 2

× -

6821 ทป5 สม 0001/371 6-ม.ีค.-58 การอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 2

× -

6822 ทป5 สม 0001/ ว 
372

6-ม.ีค.-58 การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน 
รุ่นที่ 39

× -

6823 ทป5 สม 0007/ ว 
199

6-ม.ีค.-58 ขออนุมติเขา้ร่วมสัมมนา × -

6824 ทป5 สม 0003/ ว 
703

3-ม.ีค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมเป็นเกยีรติในพิธกีารลงนามบันทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU)

× -

6825 ทป5 กห 0202.6/ 81 16-ม.ีค.-58 ขอเชญิอาจารยบ์รรยาย × -
6826 ทป5 สม 0007/223 16-ม.ีค.-58 ขออนุมติัเขา้ร่วมประชมุทางวชิาการ × -

6827 ทป5 สม 0001/ ว 
436

16-ม.ีค.-58 การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาต่อในโครงการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

× -

6828

ทป5 ยธ 02020/ 362 19-ม.ีค.-58
ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาทางวชิาการและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในหัวขอ้ “หลักนิติธรรมกบัรัฐธรรมนูญ
ใหม”่

× -

6829 ทป5 สม 0001/ ว 
506

23-ม.ีค.-58 การสัมมนาวชิาการ เร่ือง “ความรู้และคุณธรรรมเพื่อ
การบริหารการเปล่ียนแปลง”

× -

6830 ทป5 นร 0911/ ว 
006

9-ม.ีค.-58 ขอเชญิส่งเจา้หน้าที่เขา้ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ × -

6831

ทป5 นร 1202/ 319 25-ม.ีค.-58

ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุ เร่ือง แนวทางในการจดัท า
คู่มอืส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558

× -

6832 ทป5 สม 0001/ ว 
512

23-ม.ีค.-58 การประชมุวชิาการประจ าปี 2558 เร่ือง “พัฒนบริ
หารศาสตร์ โลกาภิวฒัน์ และการพัฒนาที่สมดุล
ยั่งยนื”

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 300 จาก 321
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6833

ทป5
ศธ 0516.12/ 

ว.374
20-ม.ีค.-58

ขอเชญิร่วมประชมุทางวชิาการนานาชาติ เร่ือง “หลัก
รัฐธรรมนูญนิยม หลักนิติธรรม และการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย: อปุสรรคและโอกาสความ
เป็นไปได้ ในมมุมองเชงิเปรียบเทียบ” 
(Constitutionalism, the Rule of Law and 
Democratic Governance – Challenges and 
Prospect in Comparative Perspectives)

× -

6834 ทป5 ศธ.0522.22/ว.
389

26-ม.ีค.-58 ขอความอนุเคราะห์จดัส่งผู้ทรงคุณวฒิุเป็นวทิยากร × -

6835

ทป5
วช 0003.4.7/ 

ว 28
17-ม.ีค.-58

ขอเชญิเขา้ร่วมการประชมุนิติศาสตร์แห่งชาติ คร้ังที่ 
10 หัวขอ้ “รัฐธรรมนูญฉบับใหมก่บัการปฏิรูประบบ
ตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ”

× -

6836 ทป5 สม 0001/ ว 
535

26-ม.ีค.-58 การประชมุนิติศาสตร์แห่งชาติ คร้ังที่ 10 หัวขอ้ 
“รัฐธรรมนูญฉบับใหมก่บัการปฏิรูประบบตรวจสอบ
การใชอ้ านาจรัฐ”

× -

6837 ทป5 สม 0001/ ว 
537

26-ม.ีค.-58 การศึกษาหลักสูตรการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19

× -

6838 ทป5 ศร 0012.4/ว 
18

25-ม.ีค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา × -

6839 ทป5 สม 0001/ ว 
557

30-ม.ีค.-58 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขยีนผลงาน
ทางวชิาการ” รุ่นที่ 1

× -

6840 ทป5 สม 0001/ ว 
558

30-ม.ีค.-58 การศึกษาหลักสูตรการปูองกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
รุ่นที่ 58

× -

6841 ทป5 สม 0001/ ว 
336

27-ก.พ.-58 ขอเชญิส่งบุคลากรเขา้รับการอบรม × -

6842

ทป5 คปก.06/ ว 226 18-ก.พ.-58

เชญิเขา้ร่วมงานสัมมนาวชิาการ “4 ปี คปก. กบัการ
ปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและขจดั
ความเหล่ือมล้ าในสังคมไทย” พร้อมเชญิเป็นหน่วย
ร่วมจดัห้องแสดงนิทรรศการ

× -

6843 ทป5 สม 0008/82 17-ก.พ.-58 การอบรม APF Pilot Regional Blended-learning
 Course เร่ือง การตรวจสอบและพยานหลักฐานการ
ทรมาน

× -

6844 ทป5 สม 0001/ ว 
270

17-ก.พ.-58 การอบรมหลักสูตร “นักบริหารยทุธศาสตร์การ
ปูองกนัและปราบปรามการทุจริตระดับสูง”

× -

6845

ทป5 สม 0008/ ว 67 9-ก.พ.-58
การอบรม APF Pilot Regional Blended-learning
 Course เร่ือง การตรวจสอบและพยานหลักฐานการ
ทรมาน

× -

6846

ทป5 สม 0008/  101 24-ก.พ.-58
การอบรม APF Pilot Regional Blended-learning
 Course เร่ือง ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ด้วยสิทธชิน
เผ่าพื้นเมอืง

× -

6847 ทป5 สม 0001/305 24-ก.พ.-58 การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6

× -

6848 ทป5 สม 0001/ ว 
233

10-ก.พ.-58 การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6

× -

6849 ทป5 สม 0001/ ว 
307

24-ก.พ.-58 การศึกษาอบรมหลักสูตรวทิันตสาสมาธสิ าหรับนัก
บริหาร รุ่นที่ 5

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 301 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

6850 ทป5 สม 0002/176 23-ก.พ.-58 ขอเชญิร่วมเขา้พบผู้บริหารและเจา้หน้าที่ของ
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

× -

6851 ทป5 สม 0001/225 27-ก.พ.-58 การฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง อนุสัญญา CEDAW
 : บทบาทภาคธรุกจิและสิทธมินุษยชนของผู้หญิง

× -

6852 ทป5 ศธ 0516.12/ 
ว.242

19-ก.พ.-58 ขอเชญิร่วมงานสัมมนาทางวชิาการเพื่อร าลึกถงึ
ศาสตราจารย ์จติติ ติงศภัทิย ์ประจ าปี 2558

× -

6853

ทป5
ศธ 0517.12/ 

0904
23-ก.พ.-58

ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมการประชมุวชิาการสังคมศาสตร์
 มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2558

× -

6854
ทป5

(สปช) 
642/2558

19-ก.พ.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาและรับฟังความเห็น × -

6855
ทป5

สปช.กทม. 
5/2558

19-ก.พ.-58 ขอเชญิประชมุ × -

6856 ทป5 ศป 0028.2/ ว
 23

18-ก.พ.-58 การศึกษาดูงานของหลักสูตรกฎหมายปกครอง
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (กสป.) รุ่นที่ 3

× -

6857

ทป5
ศธ 0516.12/ 

229
17-ก.พ.-58

ขอเชญิร่วมการประชมุทางวชิาการนานาชาติ เร่ือง 
“ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในภาครัฐและ
เอกชน” (Good Governance and Transparency 
in Public and Private Sectors)

× -

6858 ทป5 สม 0008/ ว 65 9-ก.พ.-58 การอบรม APF Pilot Regional Blended-learning
 Course เร่ือง ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ด้วยสิทธชิน
เผ่าพื้นเมอืง

× -

6859 ทป5 สม 0007/ ว 
132

9-ก.พ.-58 การเขา้ร่วมประชมุกบัคณะอนุกรรมาธกิารปฏิรูป
โครงสร้างทางการเมอืงและองค์กรอสิระ

× -

6860 ทป5 สม 0001/ ว 
190

3-ก.พ.-58 โครงการอบรมหลักสูตร “การเขยีนผลงานทาง
วชิาการ” รุ่นที่ 1

× -

6861
ทป5

(สปช) 
575/2558

16-ก.พ.-58
ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาของคณะกรรมาธกิารปฏิรูป
การเมอืง

× -

6862
ทป5

(สปช) 
372/2558

2-ก.พ.-58
ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุกบัคณะกรรมาธกิารปฏิรูป
โครงสร้างทางการเมอืงและองค์กรอสิระ

× -

6863
ทป5 - 16-ก.พ.-58

ขอเชญิร่วมการเสวนา เร่ือง “พ.ร.บ. การอ านวยค
งามสะดวกฯ จะปูองกนัการคอร์รัปชั่นได้อยา่งไร”

× -

6864
ทป5 มกบ.0203/ 183 20-ก.พ.-58 ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์และบันทึกภาพ × -

6865 ทป5 สม 0001/ ว 
325

25-ก.พ.-58 ขอเชญิร่วมจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีในโอกาส
ฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558

× -

6866

ทป5 ศย 020/ 7765 18-ก.พ.-58

ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา เร่ือง “การพัฒนาระบบ
การพิจารณาคดีของศาลยติุธรรมในการค้นหาความ
จริงเพื่ออ านวยความยติุธรรมแกป่ระชาชนตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย”

× -

6867

ทป5
พศ 0006/ 

01409
19-ก.พ.-58

พิธเีจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 302 จาก 321
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การ
พิจารณา

หมายเหตุ

6868 ทป5 สม 0001/133 26-ม.ค.-58 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการปูองกนั
และปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ 1

× -

6869 ทป5 สม 0003/199 20-ม.ค.-58 ให้เจา้หน้าที่เดินทางไปราชการ × -

6870 ทป5 สม 0003/114 14-ม.ค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมฝึกอบรม × -

6871 ทป5 ยธ 0404/ว 160 11-ม.ีค.-58 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา “รายงานประเทศตาม
พันธกรณีภายใต้กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิ
พลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง ฉบับที่ 2”

× -

6872

ทป5 ยธ 0904/ 323 3-ม.ีค.-58
ขอเรียนเชญิท่านเขา้ร่วมกจิกรรมทางวชิาการเนื่องใน
โอกาสครบรอบการสถาปนา 124 ปี กระทรวง
ยติุธรรม

× -

6873 ทป5 สม 0001/ ว 
134

26-ม.ค.-58 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขยีนผลงานทาง
วชิาการ” รุ่นที่ 1

× -

6874 ทป5 สม 0001/ ว 
136

26-ม.ค.-58 การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
รุ่นที่ 39

×
-

6875
ทป5 สท 014/ 1039 28-ม.ค.-58

ขอเชญิร่วมสัมมนาและเป็นวทิยากรเพื่อระดมความ
คิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่

× -

6876 ทป5 สม 0004/ ว 75 23-ม.ค.-58 สรุปผลการอบรมหลักสูตร “การใชเ้ทคโนโลยภีูมิ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการจดัท าเอกสาร
และการด าเนินคดีด้านสิทธมินุษยชน” ณ กรุง
วอชงิตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

× -

6877

ทป5 ศธ 0516.12/ .. .. ม.ค.58
ขอเชญิเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นงานวจิยั เร่ือง “ค า
วนิิจฉยัและผลของค าวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ”

× -

6878
ทป5 (สปช) 65/2558 7-ม.ค.-58 ขอแจง้เปล่ียนแปลงก าหนดการประชมุ × -

6879 ทป5 สม 0004/ ว 85 18-ม.ค.-55 ขอเชญิเขา้ประชมุรับนโยบายในการท างาน × -

6880 ทป5 สม 0002/ ว 
1155

30-ก.ค.-55 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร

× -

6881 ทป5 สม 0001/1462 30-ก.ค.-55 หนังสือเวยีนหน่วยงานต่างๆ × -

6882 ทป5 สม 0002/1229 10-ส.ค.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาเร่ือง การน าผู้ต้องหาใน
คดีอาญาไปชี้ที่เกดิเหตุประกอบค ารับสารภาพและ
แถลงขา่วต่อส่ือมวลชน ท าอยา่งไรไมล่ะเมกิสิทธิ
มนุษยชน

× -

6883 ทป5 สม 0001/ ว 
1030

7-ส.ค.-55 เร่ืองเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ของ
ขา้ราชการ ประจ าปี 2555

× -

6884 ทป5 สม 0001/ ว 
1925

4-ต.ค.-54 การจา้งพนักงานขา้ราชการทั่วไปและการให้พนักงาน
ราชการได้รับเงินเพิ่มครองชพีชั่วคราว

× -

6885 ทป5 สม 0001/ ว 
1540

10-ส.ค.-55 ขอเชญิร่วมพิจารณาตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการของ ธพส.

× -

6886 ทป5 ปช 0001/ ว 
1583

16-ส.ค.-55 นายประนูญ สุวรรณภักดี รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ถงึแกอ่นิจกรรม

× -

6887 ทป5 สม 0001/ว 
1621

22-ส.ค.-55 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 303 จาก 321
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6888 ทป5 สม 0004/ ว 
649

21-ส.ค.-55 ขอความร่วมมอืในการส ารวจเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน

× -

6889 ทป5 สม 0001/ว 
1220

19-ก.ย.-55 ขอขอ้มลูรายงานผลการปฏิบัติงานในไตรมาส 4 ของ
ปีงบประมาณ 2555

× -

6890 ทป5 สม 0001/ว 
1034

7-ส.ค.-55 การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2556-2557

× -

6891 ทป5 สม 0002/279 25-ก.ย.-55 ขอเชญิประชมุคณะอนุกรรมการเฉพราะกจิเพื่อจดั
งานวนัสิทธมินุษยชนสากลฯ

× -

6892 ทป5 สม 0008/ว 
1299

4-ต.ค.-55 การอบรม Region Blended Learning Course 
เร่ืองสถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6893 ทป5 สม 0001/ว 476 30-ต.ค.-55 ขอเล่ือนการประชมุคณะกรรมการประเมนิ
สมรรถภาพและความเชี่ยวชาญฯ รายนางสาวเกศริน 
เตียวสกลุ

× -

6894 ทป5 สม 0002/ ว 
1542

8-ต.ค.-55 เวทีสาธารณะ กสม. พบประชาชนในภูมภิาค 
(ภาคเหนือ)

× -

6895 ทป5 สม 0001/ว 
1376

24-ต.ค.-55 การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ทั่วไป คร้ังที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555

× -

6896 ทป5 สม 0001/ว 
2408

26-ธ.ค.-55 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ × -

6897 ทป5 สม 0002/ว 
1862

24-ธ.ค.-55 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินายชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 24-30 ธนัวาคม 2555

× -

6898 ทป5 สม 0004ว 596 20-ธ.ค.-55 ติดตามการส่งแบบรายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชน
ในประเทศไทย ปี 2555

× -

6899 ทป5 สม 0001/ ว 
2367

17-ธ.ค.-55 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ × -

6900 ทป5 สม 0001/ ว 
1542

18-ธ.ค.-55 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ วา่ด้วยขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2555

× -

6901 ทป5 สม 0001/ ว 
2375

18-ธ.ค.-55 โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยทุธศาสตร์การ
ปูองกนัและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) 
รุ่นที่ 4

× -

6902 ทป5 สม 0001/ว 577 13-ธ.ค.-55 การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิสมรรถภาพขา้ราชการฯ

× -

6903 ทป5 สม 0001/ว 560 4-ส.ค.-55 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการประเมนิสมรรถภาพ
และความเชี่ยวชาญฯ รายนางพิมธนัชย ์ลีลาชยั

× -

6904 ทป5 สม 0008/ ว 
1486

29-พ.ย.-55 จดัส่งเอกสารปฏิญญาอาเซียนวา่ด้วยสิทธมินุษยชน × -

6905 ทป5 สม 0001/ว 
1471

23-พ.ย.-55 ขอเชญิประชมุ × -

6906 ทป5 สม 0006/1469 22-พ.ย.-58 เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวฒิุ × -

6907 ทป5 สม 0006/ ว 
1446

19-พ.ย.-58 ขอทราบผลการด าเนินการตามมติที่ประชมุ กสม. 
(ด้านบริหาร)

× -

6908 ทป5 สม 0001/ ว 
2221

19-พ.ย.-58 การจดัหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 304 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

6909 ทป5 สม 0004/ว 870 19-พ.ย.-58 การตรวจสอบการขอรับการจดัสรรครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

× -

6910 ทป5 สม 0004/ ว 
815

25-ต.ค.-55 แจง้การปรับปรุงระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ใหม่ × -

6911 ทป5 สม 0004/ ว 
767

2-ต.ค.-55 แจง้จดหมายขา่วห้องสมดุ ฉบับที่ 11 ประจ าเดือน
ตุลาคม 2555

× -

6912 ทป5 สม 0004/ ว 
745

21-ก.ย.-55 การแกไ้ขปัญหาการให้บริการจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) ของส านักงาน กสม.

× -

6913 ทป5 สม 0005/219 6-พ.ย.-55 แบบสอบถามการใชง้านระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์

× -

6914 ทป5 สม 0001/ว 
1810

20-ก.ย.-55 ขอแจง้รหัสผ่านของผู้ใชง้านระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์

× -

6915 ทป5 สม 0004/ ว 
736

19-ก.ย.-55 แจง้การท างานของโปรแกรมปูองกนัไวรัส 
(Anti-Virus) ที่ติดต้ัง

× -

6916 ทป5 สม 0001/ ว 
1095

8-ม.ิย.-55 ขอให้แจง้รายชื่อผู้ใชร้ะบบงานสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์

× -

6917 ทป5 สม 0001/ ว 
1025

31-พ.ค.-55 การใชห้้องประชมุอเิล็กทรอนิกส์ × -

6918 ทป5 สม 0001/ ว 
171

31-ม.ค.-55 ผลการด าเนินการติดตามด าเนินงานชว่ยเหลือ ฟื้นฟู 
เยยีวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อทุกภัย

× -

6919
ทป5 นร 0505/ ว 21 26-ม.ค.-55

ผลการด าเนินการติดตามด าเนินงานชว่ยเหลือ ฟื้นฟู 
เยยีวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อทุกภัย

× -

6920 ทป5 นร 0506/ ว 24 26-ม.ค.-55 การด าเนินการเพื่อการปูองกนัแกไ้ขปัญหาอทุกภัย × -
6921 ทป5 สม 0001/ว 340 20-ก.พ.-55 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี และ

ของธนาคารออมสิน
× -

6922 ทป5 สม 0001/ว 55 11-ม.ค.-55 ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เร่ือง อตัราค่าจา้งขั้น
ต่ า (ฉบับที6่)

× -

6923 ทป5 สม 0001/ ว 
526

12-ม.ีค.-55 หนังสือเวยีนของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา × -

6924 ทป5 สม 0001/ว 404 27-ก.พ.-55 หนังสือเวยีนของส่วนราชการต่าง ๆ และของสมาคม
ส่งเสริมอาชพีคนพิการ สุพรรณบุรี (สอสพ.)

× -

6925 ทป5 สม 0001/ว 315 12-ก.พ.-55 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี × -

6926 ทป5 สม 0001/ ว 
474

6-ม.ีค.-55 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี × -

6927 ทป5 สม 0001/ว 
1376

24-ต.ค.-55 การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ทั่วไป คร้ังที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555

× -

6928 ทป5 สม 0001/ว 784 19-เม.ย.-55 หนังสือเวยีนของส่วนราชการต่าง ๆ × -

6929 ทป5 สม 0001/ว 699 4-เม.ย.-55 หนังสือเวยีนของส่วนราชการต่าง ๆ × -

6930 ทป5 สม 0001/ว 760 17-เม.ย.-55 หนังสือเวยีนของส่วนราชการต่าง ๆ × -

6931 ทป5 สม 0001/ว761 17-เม.ย.-55 หนังสือเวยีนของส่วนราชการต่าง ๆ × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 305 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

6932 ทป5 สม 0001/ ว 
665

30-ม.ีค.-55 หนังสือเวยีนของส่วนราชการต่าง ๆ × -

6933 ทป5 สม 0001/ ว 
643

28-ม.ีค.-55 หนังสือเวยีนของส่วนราชการต่าง ๆ × -

6934 ทป5 สม 0001/ว 547 13-ม.ีค.-55 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี × -

6935 ทป5 สม 0001/ว 525 12-ม.ีค.-55 หนังสือเวยีนของส่วนราชการต่าง ๆ × -

6936 ทป5 สม 0001/ ว 
524

12-เม.ย.-55 ขอส่งส าเนาประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

6937 ทป5 สม 0001/ ว 
211

6-ก.พ.-55 ประกาศประธานรัฐสภาวา่ด้วยเคร่ืองแบบขา้ราชการ
รัฐสภา พ.ศ. 2554

× -

6938 ทป5 สม 0001/ว 247 4-ม.ีค.-54 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ

× -

6939 ทป5 สม 0001/ว 
2332

7-ธ.ค.-55 การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6940 ทป5 สม 0001/ ว 
1037

7-ส.ค.-55 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติวา่ด้วย
เงินค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการรัฐสภาสามญั
สังกดัส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
 พ.ศ.2555 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติวา่ด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานราชการสังกดัส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2555

× -

6941 ทป5 สม 0001/ ว 
768

8-ม.ิย.-55 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
ค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน์ของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2555

× -

6942 ทป5 สม 0001/410 20-ม.ีค.-55 การอทุธรณ์ค าส่ังการจา่ยเงินตอบแทนพิเศษ
ขา้ราชการ

× -

6943 ทป5 สม 0001/ ว 83 18-ม.ค.-55 ขอส่งระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ
วา่ด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของขา้ราชการรัฐสภา
สามญัสังกดัส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ.2554

× -

6944 ทป5 สม 0001/ว 
1663

28-ส.ค.-55 ประกาศส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และแนวทางการ
อนุมติัฯ

× -

6945 ทป5 สม 0001/ ว 
466

30-ม.ีค.-55 หลักเกณฑ์การเล่ือนระดับที่สูงขั้น × -

6946 ทป5 สม 0002/ว 413 23-ม.ค.-55 ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนขา้ราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติในอ.ก.ส. ใน
ส่วนที่ยงัขาด

× -

6947 ทป5 สม 0002/ว 19 12-ม.ค.-55 การรับสมคัร ระยะเวลารับสมคัรและก าหนดวนัเลือก
ผู้แทนขา้ราชการส านักงาน กสม.ในอ.ก.ส. (ในส่วนที่
ยงัขาด)

× -

6948 ทป5 สม 0001/ ว 
1535

14-ธ.ค.-55 มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 306 จาก 321



แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
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เลขทะเบยีน

รับ
เรือ่ง

การ
พิจารณา

หมายเหตุ

6949 ทป5 สม 0001/ว 
1534

14-ธ.ค.-55 อนุญาตให้ผู้ชว่ยปฏิบัติงานลาออก × -

6950 ทป5 สม 0001/ว 
1558

21-ธ.ค.-55 ค าส่ังคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6951 ทป5 สม 0002/ ว 
1519

12-ธ.ค.-55 แจง้ผลประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวลัเกยีรติยศ “ผู้
อทุิศตนเพื่อสิทธมินุษยชน”

× -

6952 ทป5 สม 0001/ว 
1524

13-ธ.ค.-55 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒฺุฯ

× -

6953 ทป5 สม 0001/ว 
2337

11-ธ.ค.-55 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป × -

6954 ทป5 สม 0001/ว 
1508

7-ธ.ค.-55 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6955 ทป5 สม 0001/ว 
2299

3-ธ.ค.-55 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6956 ทป5 สม 0006/1469 22-พ.ย.-55 เสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวฒิุ × -

6957 ทป5 สม 0001/ ว 
2239

22-พ.ย.-55 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6958 ทป5 สม 0001/ ว 
2236

21-พ.ย.-55 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานราชการ × -

6959 ทป5 สม 0001/ว 
2210

19-พ.ย.-55 การจา้งพนักงานราชการทั่วไป × -

6960 ทป5 สม 0002/ว 510 6-พ.ย.-55 การรับสมคัร ระยะเวลารับสมคัรและก าหนดวนัเลือก
ผู้แทนขา้ราชการส านักงาน กสม. ใน อ.ก.ส. 
ระบบงานอตัราก าลัง การเสริมสร้างวนิัย และการ
บริหารงานบุคคล (ที่วา่ง)

× -

6961 ทป5 สม 0001/ว 
2089

31-ต.ค.-55 ยกเลิกค าส่ังแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรอง
เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6962 ทป5 สม 0001/ว 
2112

2-พ.ย.-55 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมกาสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6963 ทป5 สม 0001/ว 
1409

31-ต.ค.-55 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6964 ทป5 สม 0001/ว 
1402

30-ต.ค.-55 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุฯ

× -

6965 ทป5 สม 0001/ว 
1401

30-ต.ค.-55 อนุญาตให้ผู้ชว่ยปฏิบัติงานลาออก × -

6966 ทป5 สม 0001/ว 
2047

25-ต.ค.-55 ขอส่งส าเนาส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

6967 ทป5 สม 0001/ว 
2041

22-ต.ค.-55 มอบหมายเจา้หน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและ
เลขานุการ และผู้ชว่ยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ

× -

6968 ทป5 สม 0001/ว 
1956

11-ต.ค.-55 การเล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6969 ทป5 สม 0001/ว 
2028

19-ต.ค.-55 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านัก × -

6970 ทป5 สม 0001/2012 17-ต.ค.-55 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานราชการ × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 307 จาก 321
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6971 ทป5 สม 0001/ว 
1935

9-ต.ค.-55 การรับสมคัรบุคคลเขา้รับการสรรหาเพื่อด ารง
ต าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

6972 ทป5 สม 0001/ว 
1900

3-ต.ค.-55 อนุญาตให้ขา้ราชการลาออกจากราชการตาม
มาตรการปรับปรุงอตัราก าลังของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ (โครงการ
เกษียณอายกุอ่นก าหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

× -

6973 ทป5 สม 0001/ว 
1280

1-ต.ค.-55 ค าส่ังบรรจขุา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

6974 ทป5 สม 0001/ว 
1879

1-ต.ค.-55 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจาการปฏิบัติงาน
ระหวา่งสัญญาจา้ง

× -

6975 ทป5 สม 0001/1272 28-ก.ย.-55 แต้งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงานประจ าประธานและกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

6976 ทป5 สม 0001/ว 
1258

26-ก.ย.-55 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุฯ

× -

6977 ทป5 สม 0001/ว 
1767

12-ก.ย.-55 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6978 ทป5 สม 0001/ว 
1174

10-ก.ย.-55 การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุ เพื่อชว่ยเหลือการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการและส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติมคร้ังที่ 16)

× -

6979 ทป5 สม 0001/ว 
1741

7-ก.ย.-55 การรักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6980 ทป5 สม 0001/ว 
1180

6-ก.ย.-55 ให้ขา้ราชการรัฐสภาสามญัพ้นจากราชการเพราะ
เกษียณอายรุาชการเมื่อส้ินปีงบระมาณ พ.ศ.2555

× -

6981 ทป5 สม 0001/ว 
1011

31-ก.ค.-55 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุฯ

× -

6982 ทป5 สม 0001/ว 952 17-ก.ค.-55 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุฯ

× -

6983 ทป5 สม 0001/ว 936 13-ก.ค.-55 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6984 ทป5 สม 0001/ว 897 5-ก.ค.-55 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุฯ

× -

6985 ทป5 สม 0001/1193 21-ม.ิย.-55 รายการแยกประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุฯ

× -

6986 ทป5 สม 0001/ว 
1004

29-พ.ค.-55 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุฯ

× -

6987 ทป5 สม 0001/ว 838 27-เม.ย.-55 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวฒิุฯและผู้เชี่ยวชาญ

× -

6988 ทป5 สม 0001/ว 515 11-เม.ย.-55 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6989 ทป5 สม 0001/ว 429 23-ม.ีค.-55 ประกาศแต่งต้ัง อ.ก.ส. ระบบงาน อตัราก าลัง การ
เสริมสร้างวนิัย และการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)

× -

6990 ทป5 สม 0001/ว 418 21-ม.ีค.-55 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุฯ

× -
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6991 ทป5 สม 0001/ว 390 13-ม.ีค.-55 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุฯ

× -

6992 ทป5 สม 0001/ว 389 13-ม.ีค.-55 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6993 ทป5 สม 0001/ว 270 21-ก.พ.-55 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุฯ

× -

6994 ทป5 สม 0001/ว 244 17-ก.พ.-55 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุฯ

× -

6995 ทป5 สม 0001/ว 238 17-ก.พ.-55 ประกาศแต่งต้ัง อ.ก.ส. กฎหมายและระเบียบ การ
อทุธรณ์ และการร้องทุกข์

× -

6996 ทป5 สม 0001/ว 47 11-ม.ค.-55 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวฒิุฯและผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อชว่ยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

6997 ทป5 สม 0007/114 21-ก.พ.-55 ขอความอนุเคราะห์ให้จดัสรรพนักงานราชการทดแทน × -

6998 ทป5 สม 0001/50 11-ม.ค.-55 ส่งขา้ราชการมารายงานตัว × -

6999 ทป5 สม 0003/728 5-เม.ย.-54 ส่งขา้ราชการมารายงานตัว × -

7000 ทป5 สม 0001/150 28-ม.ค.-54 การรับโอนขา้ราชการ × -

7001 ทป5 สม 000/27 24-ม.ค.-54 การรับโอนขา้ราชการ × -

7002 ทป5 สม 0007/18 14-ม.ค.-54 การขอรับโอนเพื่อบรรจใุนต าแหน่งที่วา่ง × -

7003 ทป5 สม 0001/ว 
1618

16-พ.ย.-53 การด าเนินการต าแหน่งวา่งของขา้ราชการ × -

7004 ทป5 สม 0007/ว 184 30-พ.ย.-53 ขอเจา้หน้าที่ชว่ยปฏิบัติงาน × -

7005 ทป5 สม 0003/2707 10-พ.ย.-53 ส่งตัวขา้ราชการ × -

7006 ทป5 สม 0001/1544 1-พ.ย.-53 ส่งตัวขา้ราชการมารายงานตัว × -

7007
ทป5

มท 0802.3/ 
7783

4-ส.ค.-53 การให้โอนขา้ราชการ × -

7008
ทป5

มท 0502.3/ 
23741

2-ส.ค.-53 ขอโอนขา้ราชการ × -

7009 ทป5 สม 0001/ว 501 12-ก.ค.-53 แจง้ความสนใจในส่วนงานตามประกาศ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในและก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการในสังกดัส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2553

× -

7010 ทป5 สม 0007/54 7-ก.ค.-53 ขอรับโอนขา้ราชการ × -

7011 ทป5 สม 0002.01/6 5-ก.ค.-53 ขอรับโอน × -

7012 ทป5 - 26-ก.พ.-53 ขอจดัสรรอตัราก าลัง × -
7013

ทป5 สม 0007/ 48 30-ม.ิย.-53
การคัดเลือกขา้ราชการเพื่อบรรจแุละแต่งต้ังตาม
กรอบอตัราก าลังของส านักวนิิจฉยัและคดี

× -

7014 ทป5 สม 0001/ .. .. ม.ิย.53 การรับโอนขา้ราชการหรือเจา้หน้าที่ของรัฐต่างสังกดั × -
7015 ทป5 สม .. 26-ก.พ.-53 ขอจดัสรรอตัราก าลัง × -
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7016 ทป5 สม 0001/ ว 
314

16-ก.พ.-55 การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาโครงการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

× -

7017 ทป5 สม 0001/ ว 
284

13-ก.พ.-55 โครคงการฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร 7 วนั × -

7018 ทป5 สม 0001/257 9-ก.พ.-55 การศึกษาอบรมหลักสูตรวทิันตสาสมาธสิ าหรับนัก
บริหาร รุ่นที่ 2

× -

7019 ทป5 สม 0001/113 20-ม.ค.-55 การอบรมการใชห้้องประชมุอเิล็กทรอนิกส์ × -

7020 ทป5 สม 0001/225 7-ก.พ.-55 โครงการฝึกอบรมประจ าเดือนมนีาคม 2555 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศาสตร์

× -

7021 ทป5 สม 0007/84 8-ก.พ.-55 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝุายปกครอง 
ประจ าปีงบประมาณ 2555

× -

7022 ทป5 สม 0001/ ว 
154

27-ม.ค.-55 การก าหนดวนัส าหรับเขา้ร่วมโครงการอบรมการใช้
ห้องประชมุอเิล็กทรอนิกส์

× -

7023 ทป5 สม 0001/ ว 62 12-ม.ค.-55 ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
อ านวยการกจิการ กสม. และผู้อ านวยการกลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน

× -

7024 ทป5 สม 0001/54 11 ม.ค.555 โครงการฝึกอบรมของส านักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิต
พัฒนศาสตร์

× -

7025 ทป5 สม 0001/ ว 25 6-ม.ค.-55 โครงการอบรมขา้ราชการไทยหัวใจซ่ือสัตย ์รุ่นที่ 4 × -

7026 ทป5 สม 0007/ว 2 4-ม.ค.-54 การปฐมนิเทศและอบรมด้านกฎหมายมหาชนแก่
บุคลากรใหมข่องส านักงาน กสม.

× -

7027 ทป5 - 29-ธ.ค.-54 ขอเชญิฟังการบรรยายพิเศษ × -
7028 ทป5 - 29-ธ.ค.-54 ขอเชญิฟังการบรรยายพิเศษ × -
7029

ทป5
สว (กมธ3) 

0019/ ว 2663
24-พ.ค.-55

ขอเชญิเขา้ร่วมกจิกรรมเทศกาลวสิาขบูชา 2555 
ฉลองพุทธชยนัตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจา้

× -

7030 ทป5 สม 0001/ว 972 21-พ.ค.-55 หลักสูตรการอบรมของ
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

× -

7031 ทป5 สม 0001/940 16-พ.ค.-55 การฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวจิยั (ต้นกล้าวจิยั)” × -

7032 ทป5 สม 0001/963 21-พ.ค.-55 อนุมติับุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม × -

7033

ทป5 2999/ 2555 11-เม.ย.-55
ขอให้มอบหมายผู้แทนไปร่วมประชมุกบั
คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย การยติุธรรมและสิทธิ
มนุษยชน

× -

7034 ทป5 ศป 0028/ว 77 30-เม.ย.-55 จดัพิธมีอบประกาศนียบัตรและให้เกยีรติบัตรให้แกผู้่
เขา้รับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวธิี
พิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง 
รุ่นที2่

× -

7035 ทป5 สม 0008/ว 40 8-พ.ค.-55 การเขา้ร่วมงานเสวนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อม
ของขา้ราชการเมื่อเขา้สู่ขอ้ตกลงของประชาคม
อาเซียนในปี 2558”

× -

7036 ทป5 ศธ 0516.14/ ว
 531

30-ม.ีค.-55 จอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา โครงการ “ธรรมศาสตร์-
อาเซียน”

× -

7037 ทป5 สม 0008/215 25-เม.ย.-55 การเขา้ร่วมงานเสวนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อม
ของขา้ราชการเมื่อเขา้สู่ขอ้ตกลงของประชาคม
อาเซียนในปี 2558”

× -
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7038 ทป5 สม 0001/ ว 
854

30 เมย.55 การอบรมโปรแกรมระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ × -

7039 ทป5 สม 0004/322 28-เม.ย.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาทางวชิาการ × -

7040 ทป5 สม 0001/729 10-เม.ย.-55 โครงการ “สุขภาพดี...ชวีสีดใสเพื่อประสิทธภิาพใน
ราชการ” รุ่นที่ 4

× -

7041 ทป5 สม 0007/224 29-ม.ีค.-55 แจง้รายชื่อผู้ประสงค์อบรมภาษาองักฤษส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานสิทธมินุษยชน

× -

7042 ทป5 สม 0002/ว 466 20-ม.ีค.-55 เรียนเชญิเขา้ร่วมการสัมมนา × -

7043 ทป5 สม 0001/ว 576 19-ม.ีค.-55 อนุมติัเขา้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ × -

7044 ทป5 สม 0001/ว 448 1-ม.ีค.-55 อนุมติัเขา้ร่วมการอบรมของส านักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

× -

7045 ทป5 สม 0001/ว 694 4-เม.ย.-55 การทดลองใชข้อ้สอบภาษาองักฤษ (การเขยีนและ
การฟัง)

× -

7046 ทป5 สม 0001/536 13-ม.ีค.-55 ขอเชญิส่งขา้ราชการเขา้ร่วมการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ

× -

7047 ทป5 สม 0001/ว 311 16-ก.พ.-55 โครงการฝึกอบรมประจ าเดือนมนีาคม 2555 ของ
ส านักเสริมศึกษาและบริการสังคม

× -

7048 ทป5 สม 0001/ว 321 16-ก.พ.-55 การสัมมนาเตรียมตัวกอ่นเกษียณอายบุุคลากรภาครัฐ
 ประจ าปี 2555

× -

7049 ทป5 สม 0001/1326 11-ก.ค.-55 การฝึกอบรม หลักสูตร “หลักการปฏิบัติราชการ
ส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน กสม. ใหม”่

× -

7050 ทป5 ศย 020/ 40043 25-ก.ค.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุทางวชิาการ เร่ือง “เรียนรู้สู่
การปฏิรูปกระบวนการยติุธรรม คร้ังที่ 3 : กรณีที่ดิน
เกษตรการพิพาทสวนปุา”

× -

7051 ทป5 สม 0007/499 25-ม.ิย.-55 ขออนุญาตเขา้ร่วมงานสัมมนา × -

7052 ทป5 สม 0001/ว 
1344

13-ก.ค.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมงานสัมมนาทางวชิาการ × -

7053 ทป5 สม 0001/ว 
1281

6-ก.ค.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมงานสัมมนาคร้ังที่ 1 และขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธเ์ชญิชวน

× -

7054

ทป5 นสธ. 255/ 037 5-ม.ิย.-55
ขอเรียนเชญิเขา้ร่วมประชมุเวทีนโยบายสาธารณะ 
เร่ือง “การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของไทย
เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน”

× -

7055 ทป5 สม 0001/1189 21-ม.ิย.-55 อนุมติัเขา้ร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 34

× -

7056 ทป5 สม 0001/ว 
1159

18-ม.ิย.-55 แจง้บุคลากรเขา้รับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัสดุ”

× -

7057 ทป5 สม 0001/ว 
1120

12-ม.ิย.-55 อนุมติับุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรของ
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

× -

7058 ทป5 สม 0001/ว 991 24-พ.ค.-55 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
มหาชน รุ่นที่ 34

× -

7059 ทป5 สม 0002/ว 745 21-พ.ค.-55 โครงการอบรมสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับชาติ 
“เร่ืองปฏิญญาอาเซียนวา่ด้วยสิทธมินุษยชน”

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 311 จาก 321
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7060 ทป5 ยธ 0404/ว 116 16-พ.ค.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาวา่ด้วยเร่ืองสิทธมินุษยชนและ
หลักนิติธรรมในสังคมที่มคีวามหลากหลายทาง
วฒันธรรม (Seminar on Human Rights and the
 Rule of Law in a Cross-Cultural Setting)

× -

7061 ทป5 สม 0002/ว 745 21-พ.ค.-55 โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับชาติ “เร่ือง
ปฏิญญาอาเซียนวา่ด้วยสิทธมินุษยชน”

× -

7062 ทป5 สม 0001/1063 6-ม.ิย.-55 เชญิบุคลากรเขา้รับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัสดุ”

× -

7063 ทป5 สม 0007/444 6-ม.ิย.-55 ขออนุญาตเขา้ร่วมสัมมนา × -

7064 ทป5 สม 0007/382 24-พ.ค.-55 ขออนุญาตเขา้ร่วมสัมมนา × -

7065 ทป5 สม 0001/1398 23-ก.ค.-55 โครงการฝึกอบรมประจ าเดือนสิงหาคม 2555 × -

7066 ทป5 สม 0001/ว 
1436

25-ก.ค.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมสัมมนาคร้ังที่ 1 และขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธเ์ชญิชวน

× -

7067 ทป5 สม 0001/ว 921 10-ก.ค.-55 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ × -

7068 ทป5 สม 0003/ว 
1802

10-ก.ค.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมการเสวนา “มนุษยธรรมกบัสิทธิ
มนุษยชน : กรณีศึกษา วรีะ-ราตรี”

× -

7069 ทป5 สม 0001/ว 
1453

26-ก.ค.-55 การอบรมเชงิปฏิบัติการด้านสิทธมินุษยชน × -

7070 ทป5 สม 0001/1366 17-ก.ค.-55 การศึกษา หลักสูตร การปฏิบัติการจติวทิยาฝุาย
อ านวยการ รุ่นที่ 113

× -

7071 ทป5 สม 0001/1413 24-ก.ค.-55 การสอบประเมนิความรู้ทางภาษาองักฤษ × -

7072 ทป5 สม 0001/ว 
1393

20-ก.ค.-55 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สิทธมินุษยชน ปี 2555 × -

7073 ทป5 สม 0001/1064 14-ส.ค.-55 การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกบัการจดัการความขดัแยง้ด้านนโยบาย
สาธารณะโดยสันติวธิ ีรุ่นที่ 9

× -

7074 ทป5 สม 0001/ว 
1524

8-ส.ค.-55 ขอเชญิเขา้ร่วมงานสัมมนาทางวชิาการ × -

7075 ทป5 สม 0007/623 16-ส.ค.-55 การฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการปฏิบัติราชการ
ส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน กสม. ใหม”่

× -

7076 ทป5 สม 0001/ ว 19 6-ม.ค.-54 การถวายพระราชสมญัญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่ง
แผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554

× -

7077 ทป5 สม 0001/ ว 20 6-ม.ค.-54 การก าหนดให้มวีนัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว และให้เป็นวนัรัฐพิธี

× -

7078 ทป5 สม 0001/ว 38 11-ม.ค.-54 ประกาศเร่ิมปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 
ธนัวาคม 2554

× -

7079 ทป5 สม 0002/ว 69 17-ม.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร

× -

7080 ทป5 สม 0001/ ว 17 6-ม.ค.-54 แจง้เปล่ียนชื่อวทิยาลัยแพทยศ์าสตร์
กรุงเทพมหานครและวชริพยาบาล เป็น คณะแพทย์
ศาสตร์ชริพยาบาล

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 312 จาก 321
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7081 ทป5 สม 0001/ ว 29 10-ม.ค.-54 ขอมอบเอกสารพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว

× -

7082 ทป5 สม 0001/ ว 3 4-ม.ค.-54 มารดา นายนิรุทธ พิมล ถงึแกก่รรม × -

7083 ทป5 สม 0002/ ว 31 7-ม.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร

× -

7084 ทป5 สม 0002/ว 7 4-ม.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร

× -

7085 ทป5 สม 0004/272 4-เม.ย.-54 แจง้ IP address ใหม ่ส าหรับชา้งานในระบบต่างๆ 
ของส านักงาน

× -

7086 ทป5 สม 0002/ว 484 4-เม.ย.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร

× -

7087 ทป5 สม 0004/ว 269 4-เม.ย.-54 หนังสือเขา้ใหมป่ระจ าเดือนมกราคม-กมุภาพันธ-์
มนีาคม

× -

7088 ทป5 สม 0002/ว 450 28-ม.ีค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร

× -

7089 ทป5 สม 0001/489 25-ม.ีค.-54 การให้กู้เงิน “โครงการสวสัดิการเงินกู้เพื่อบุคลากร
ภาครัฐ”

× -

7090 ทป5 สม 0004/ว 231 23-ม.ีค.-54 การปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

7091 ทป5 สม 0001/ ว 
844

23-ม.ีค.-54 การทอดผ้าปุาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระ
ราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

× -

7092 ทป5 สม 0001/ว 840 22-ม.ีค.-54 การขอความอนุเคราะห์เพื่อประชาสัมพันธโ์ครงการ
ออมทรัพยข์องบริษัทเมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั

× -

7093 ทป5 สม 0002/ว 21-ม.ีค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 21 – 27 มนีาคม 2554

× -

7094 ทป5 สม 0001/ว 362 10-ม.ีค.-54 มารดากรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ถงึแกก่รรม × -

7095 ทป5 สม 0002/ว 375 14-ม.ีค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร

× -

7096 ทป5 สม 0001/ว 283 28-ก.พ.-54 ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ทมส่ีวนได้ส่วนเสีย
กรณีโครงการกอ่สร้างเขื่อนฮัจจใีนแมน่้ าสาละวนิสห
ภาพพมา่ที่บ้านสามแลบ และอ าเภอสบเมย จงัหวดั
แมฮ่่องสอน

× -

7097 ทป5 สม 0002/ว 335 4-ม.ีค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 7 – 12 มนีาคม 2554

× -

7098 ทป5 สม 0002/ว 299 28-ก.พ.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 28 กมุภาพันธ ์– 6มนีาคม 2554

× -

7099 ทป5 สม 0002/ว 253 21-ก.พ.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 21 - 27 กมุภาพันธ ์2554

× -

7100 ทป5 สม 0001/ว 222 14-ก.พ.-54 ผลการประชมุคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกจิ คร้ังที่
 1/2554

× -

7101 ทป5 สม 0002/ว 223 14-ก.พ.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 14-20 กมุภาพันธ ์2554

× -

7102 ทป5 สม 0002/ว 197 7-ก.พ.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 7 - 13 กมุภาพันธ ์2554

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 313 จาก 321
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7103 ทป5 ยธ 0673/190 28-ม.ค.-54 ขอแจง้เปล่ียนแปลงที่อยู่ × -

7104 ทป5 สม 0001/ว 160 31-ม.ค.-54 ขอเชญิร่วมสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุ และ
พระอรหันตธาตุ และคัมภีร์ธรรม

× -

7105 ทป5 สม 0001/ว 159 31-ม.ค.-54 ผลการประชมุคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกจิ คร้ังที่
 14/2553

× -

7106 ทป5 สม 0001/ว 161 31-ม.ค.-54 ผลการประชมุคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแกป้ัญหาทางเศรษฐกจิ คร้ังที่ 7/2553

× -

7107 ทป5 สม 0002/ ว 
151

31-ม.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 31 มกราคม – 6 กมุภาพันธ ์2554

× -

7108 ทป5 สม 0001/ว 117 24-ม.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 24 - 30 มกราคม 2554

× -

7109 ทป5 สม 0001/ว 129 25-ม.ค.-54 นายทองใบ ทองเปาด์ อดีตอนุกรรมการใน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติถงึแกก่รรม

× -

7110 ทป5 สม 0002/ว 86 19-ม.ค.-54 ขอมอบส่ือประชาสัมพันธ์ × -

7111 ทป5 สม 0002/ว 
1153

8-ส.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 8 – 14 สิงหาคม 2554

× -

7112 ทป5 สม 0002/ว 
1167

9-ส.ค.-54 ขอเชญิร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มผีลงาน
ดีเด่นด้านการเสริม ปกปูอง และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ประจ าปี 2554 และขอความร่วมมอื
ประชาสัมพันธก์ารส่งบทความเขา้ประกวด

× -

7113 ทป5 สม 0002/ว 
1087

29-ก.ค.-54 ขอมอบส่ือประชาสัมพันธ์ × -

7114 ทป5 สม 0008/ว 784 22-ก.ค.-54 น าส่งสรุปขา่วความเคล่ือนไหวด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศ

× -

7115 ทป5 สม 0004/ว 607 3-ส.ค.-54 การด าเนินการ Upgrade Software อปุกรณ์ IPS 
และ SMS

× -

7116 ทป5 สม 0002/ว 
1095

29-ก.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 1 – 7 สิงหาคม 2554

× -

7117 ทป5 สม 0001/ว 
1529

2-ส.ค.-54 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 
ธนัวาคม 2554

× -

7118

ทป5 DCL 1107002 25-พ.ค.-54
ขออนุญาตเขา้ด าเนินการปรับปรุง ส านักวนิิจฉยัและ
คดีชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

7119 ทป5 สม 001/ว 1636 4-พ.ค.-54 การแจง้ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2554 × -

7120 ทป5 สม 0004/ว 609 8-ส.ค.-54 หนังสือเขา้ใหมป่ระจ าเดือนกรกฎาคม 2554 × -

7121 ทป5 สม 0001/ว 
1385

6-ก.ค.-54 ขอส่งจดหมายขา่วส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ × -

7122 ทป5 สม 0001/ว 776 29-ก.ค.-54 สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟูาเพชรรัตนราชสุดา ศิริ
โสภาพัณณวดี ส้ินพระชนม์

× -

7123 ทป5 สม 0001/ว 
1489

27-ก.ค.-54 ขอแจง้ที่อยู่ใหมข่องส านักงานความร่วมมอืเพื่อการ
พัฒนาระหวา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 314 จาก 321
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7124 ทป5 สม 0001/ว 
1488

27-ก.ค.-54 ขอเชญิชวนส่ังจองเขม็ที่ระลึกตราสัญลักษณ์งาน
เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 5 ธนัวาคม 2554

× -

7125 ทป5 สม 0002/ว 
1039

25-ก.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 25 – 31 กรกฎาคม 2554

× -

7126 ทป5 สม 0002/ว 997 19-ก.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 18 – 24 กรกฎาคม 2554

× -

7127 ทป5 สม 0002/ว 963 11-ก.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 1 – 17 กรกฎาคม 2554

× -

7128 ทป5 สม 0002/ว 919 4-ก.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 4 – 10 กรกฎาคม 2554

× -

7129 ทป5 สม 0002/ว 894 27-ก.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 27 มถินุายน – 3 กรกฎาคม 2554

× -

7130 ทป5 สม 0002/ว 276 12-ก.ค.-54 ขอเชญิเขา้ร่วมการสัมมนาเร่ือง “ประชานิยมกบัสิทธิ
ในสังคมไทย”

× -

7131 ทป5 สม 0001/ว 
1414

11-ก.ค.-54 การเชญิเขา้ร่วมการประชมุในงาน “การน าเสนอ
ผลงานวจิยัแห่งชาติ 2554” (Thailand Research 
Expro 2011)

× -

7132 ทป5 สม 0001/ว 
1407

11-ก.ค.-54 บิดา นางสาวสุจติรา บนสูงเนิน ถงึแกก่รรม × -

7133 ทป5 สม 0001/ ว 
1377

5-ก.ค.-54 ขอความอปุถมัภ์เป็นเจา้ภาพสร้างห้องน้ า - สุขา เพื่อ
ผู้ปฏิบัติธรรม

× -

7134 ทป5 สม 0004/ว 508 4-ก.ค.-54 หนังสือเขา้ใหมป่ระจ าเดือนมถินุายน 2554 × -

7135 ทป5 สม 0001/ว 
1343

30-ม.ิย.-54 ขอเชญิร่วมท าบุญทอดผ้าปุาสามคัคีเพื่อสร้างศาลา
การเปรียญหลังใหม่

× -

7136 ทป5 สม 0001/ว 
1329

29-ม.ิย.-54 ขอเชญิเขา้ร่วมเป็นเจา้ภาพ ทอดผ้าปุามหากศุล เพื่อ
หารยได้สมทบทุนสร้างสร้างอาคารศูนยก์ารศึกษาฯ

× -

7137 ทป5 สม 0001/ว 
1324

27-ม.ิย.-54 การเชญิชวนให้แต่งกายในชดุผ้าไหมหรือผ้าไทย × -

7138 ทป5 สม 0002/ว 864 20-ม.ิย.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 20 – 26 มถินุายน 2554

× -

7139 ทป5 สม 0001/ว 212 20-ม.ิย.-54 ปัญหาการใชบ้ริการถา่ยเอกสารส่วนกลาง × -

7140 ทป5 สม 0002/ว 
1277

16-ม.ิย.-54 ขอส่งสมดุโทรศัพท์ศาลยติุธรรม × -

7141 ทป5 สม 0002/ว 847 15-ม.ิย.-54 ขอมอบ แผ่นพับ “ถาม-ตอบ ประเด็นขอ้สงสัย กรณี
กมัพูชายื่นค าขอให้ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ
ตีความพิพากษาคดีประสาทพระวหิาร”

× -

7142 ทป5 สม 0001/ว 
1263

15-ม.ิย.-54 ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพถา่ยโครงการ
เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเนื่อง
ในพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระเกยีรติพระชนม
พรรษิ 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 315 จาก 321
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7143 ทป5 สม 0002/ว 817 10-ม.ิย.-54 มมุมองสิทธิ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 4 จ านวน 
10 ฉบับ

× -

7144 ทป5 สม 0002/ว 821 10-ม.ิย.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 13 – 19 มถินุายน 2554

× -

7145 ทป5 สม 0004/ว 450 9-ม.ิย.-54 หนังสือเขา้ใหมป่ระจ าเดือนพฤษภาคม 2554 × -

7146 ทป5 สม 0002/ว 766 3-ม.ิย.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 6 – 12 มถินุายน 2554

× -

7147 ทป5 สม 0001/ว 
1209

3-ม.ิย.-54 ขอมอบเอกสารพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

× -

7148 ทป5 สม 0001/ว 
1195

1-ม.ิย.-54 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธมีหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554

× -

7149 ทป5 สม 0001/ว 
1177

30-พ.ค.-54 แจง้ยา้ยสถานที่ท าการส านักงานอยัการสูงสุด × -

7150 ทป5 สม0002/ว 732 27-พ.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชาติแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 30พฤษภาคม-5มถินุายน 2554

× -

7151 ทป5 สม0001/ว 
1171

27-พ.ค.-54 ขอเชญิร่วมกจิกรรมพิเศษเพื่อการสาธารณกศุล × -

7152 ทป5 สม0002/ว 688 23-พ.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชาติแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 23-29พฤษภาคม2554

× -

7153 ทป5 สม0001/ว 
1119

19-พ.ค.-54 การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่ง
แรก”

× -

7154 ทป5 สม0001/ว 
1120

19-พ.ค.-54 ขอเชญิร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกศุลบ ารุง
สภากาชาดไทย

× -

7155 ทป5 สม0002/ว 668 18-พ.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชาติแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 16-22พฤษภาคม2554

× -

7156 ทป5 สม0001/ว 
1112

18-พ.ค.-54 โรงพยาบาลมงกฎุวฒันะ ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแพทย์
ในการผ่าตัดหัวใจและผ่าตัดตาในโครงการเบิกจา่ย
ตรงฯ และกรมบัญชกีลาง

× -

7157 ทป5 สม0001/ว 
1039

2-พ.ค.-54 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจากเงินและอปุกรณ์เพื่อ
การศึกษา

× -

7158 ทป5 สม0002/ว 639 10-พ.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชาติแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 9 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม2554

× -

7159 ทป5 สม0001/ว 
1076

10-พ.ค.-54 ขอเชญิร่วมจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 
ธนัวาคม 2554

× -

7160 ทป5 สม0004/ว 362 9-พ.ค.-54 หนังสือเขา้ใหมป่ระจ าเดือนเมษายน 2554 × -

7161 ทป5 สม0002/ว 619 6-พ.ค.-54 ขอเชญิสมคัรผู้ด าเนินรายการวทิยุ × -

7162 ทป5 สม0001/ว 
1068

6-พ.ค.-54 การรับสมคัรบุคคลเขา้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

×
-

7163 ทป5 สม0002/ว .. 2-พ.ค.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชาติแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 1-8 พฤษภาคม 2554

× -

7164 ทป5 สม0001/ว 
1011

27-เม.ย.-54 พระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารยเ์กยีรติคุณ 
นายแพทยป์ระดิษฐ์ เจริญไทยทวี

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 316 จาก 321
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7165 ทป5 สม0002/ว 556 25-เม.ย.-54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชาติแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2554

× -

7166 ทป5 สม0002/ว 521 18 เม.ย 54 กจิกรรมคณะกรรมการสิทธมินุษยชาติแห่งชาติและ
ผู้บริหาร 18-24 เมษายน 2554

× -

7167 ทป5 สม 0001/ ว 
293

15-ม.ีค.-54 ยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

7168 ทป5 สม 0001/ ว 
281

25-ก.พ.-54 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

7169 ทป5 สม 0001/ว 233 28-ก.พ.-54 เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั และยา้ย
ขา้ราชการรัฐสภาสามญั

× -

7170 ทป5 สม 0002/ว 320 3-ม.ีค.-54 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

7171 ทป5 สม 0001/181 4-ก.พ.-54 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

7172 ทป5 สม 0001/ ว 
150

28-ม.ค.-54 ยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

7173 ทป5 สม 0008/51 28-ม.ค.-54 ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานเพื่อเตรียมการเป็นเจา้ภาพ
การประชมุ APF คร้ังที่ 16

× -

7174 ทป5 สม 0001/ ว 55 13-ม.ค.-54 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

7175 ทป5 สม 0001/ว 828 21-ม.ีค.-54 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

7176 ทป5 สม 0001/ ว 
796

16-ม.ีค.-54 ยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

7177 ทป5 สม 0001/775 11-ม.ีค.-54 ขอส่งส าเนาค าส่ังมอบหมายให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ

× -

7178 ทป5 สม 0001/ว 298 16-ม.ีค.-54 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมนิ
สมรรถภาพขา้ราชการฯ

× -

7179 ทป5 สม 0001/1166 27-พ.ค.-54 ค าส่ังแกไ้ขค าส่ังเล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภา
สามญั (เฉพาะอตัราเงินเดือน) และค าส่ังยา้ย
ขา้ราชการรัฐสภาสามญั (เฉพาะอตัราเงินเดือน)

× -

7180 ทป5 สม 0001/ว 
1106

12-พ.ค.-54 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

7181 ทป5 สม 0001/ว 
1107

12-พ.ค.-54 อนุญาตให้ผู้ชว่ยปฏิบัติงานลาออก × -

7182 ทป5 สม 0001/ ว 
1093

11-พ.ค.-54 การให้ขา้ราชการได้รับเงินเดือนตามบัญชอีตัรา
เงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอตัรา
เงินเดือนของขา้ราชการ (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2554

× -

7183 ทป5 สม 0001/ว 
1062

4-พ.ค.-54 อนุญาตให้ผู้ชว่ยปฏิบัติงานลาออก × -

7184 ทป5 สม 0002/ว 
1023

29-เม.ย.-54 แต่งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงาน × -

7185 ทป5 สม 0001/ว 
1044

3-พ.ค.-54 การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 317 จาก 321
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7186 ทป5 สม 0001/ว 992 25-เม.ย.-54 แต่งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงาน × -

7187 ทป5 สม 0001/ว 960 19-เม.ย.-54 อนุญาตให้ผู้ชว่ยปฏิบัติงานลาออก × -

7188 ทป5 สม 0001/ว 397 11-เม.ย.-54 การเล่ือนและการยา้ยขา้ราชการ × -

7189 ทป5 สม 0001/ว 398 11-เม.ย.-54 การเล่ือนและการยา้ยขา้ราชการ × -

7190 ทป5 สม 0001/ว 874 29-ม.ีค.-54 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและแต่งต้ัง
ขา้ราชการรัฐสภาด ารงต าแหน่งที่ ก.ส. ก าหนดใหม่

× -

7191 ทป5 สม 0001/875 29-ม.ีค.-54 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

7192 ทป5 สม 0001/ว 
1066

3-ต.ค.-54 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

× -

7193 ทป5 สม 0001/ว 
1919

3-ต.ค.-54 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

7194
ทป5 สม 0001/ 1046 30-ก.ย.-54

เล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญัและให้
ขา้ราชการรายงานตัว

× -

7195 ทป5 สม 0001/ว 297 26-ส.ค.-54 การด าเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป × -

7196 ทป5 สม 0001/ว 838 15-ส.ค.-54 ก าหนดการใชจ้า่ยเงินงบประมาณชว่งส้ิน
ปีงบประมาณ

× -

7197 ทป5 สม 0001/ว 870 19-ส.ค.-54 มาตรการปรับปรุงอตัราก าลังของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

×
-

7198 ทป5 สม 0001/1599 16-ส.ค.-54 การแต่งต้ังคณะท างานสนับสนุนงานบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

× -

7199 ทป5 สม 0001/ว 803 8-ส.ค.-54 แนวทางการบริหารเงินทดรองราชการชว่งต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

× -

7200 ทป5 สม 0001/ว 
1545

4-ส.ค.-54 การปิดคลังพัสดุ × -

7201 ทป5 สม 0001/ว 
1538

4-ส.ค.-54 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

7202 ทป5 สม 0001/ว 
1030

2-พ.ค.-54 ประกาศรับโอนขา้ราชการ × -

7203 ทป5 สม 0001/ว 
1470

22-ก.ค.-54 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน
ประธานกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

7204 ทป5 สม 0001/ว 
1423

13-ก.ค.-54 การเล่ือนและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

7205 ทป5 สม 0001/ว 
1439

19-ก.ค.-54 ประกาศรับสมคัรสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจแุละแต่งต้ัง
บุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการ

× -

7206 ทป5 สม 0001/ว 633 17-ม.ิย.-54 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ วา่
ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารเสนอเร่ืองต่อศาล
รัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง หรือฟูงคดีต่อศาล
ยติุธรรม

× -

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 318 จาก 321
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7207 ทป5 สม 0001/1351 30-ม.ิย.-54 ประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป

× -

7208 ทป5 สม 0001/803 20-ม.ิย.-54 การตรวจสอบใบส าคัญเบิกจา่ยเงิน ปีงบประมาณ 
2554 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน

× -

7209 ทป5 สม 0001/ ว 
1308

22-ม.ิย.-54 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

7210 ทป5 สม 0001/ว 
1217

3-ม.ิย.-54 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

7211 ทป5 สม 0001/ว 
1270

15-ม.ิย.-54 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

× -

7212 ทป5 สม 0001/ว 
1241

8-ม.ิย.-54 การปรับอตัราค่าตอบแทน การได้รับค่าตอบแทน
พิเศษและเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราวของพนักงาน
ราชการทั่วไป

× -

7213 ทป5 สม 0001/ ว 
1219

3-ม.ิย.-54 การรับช าระเงินค่าสมคัรสอบขา้ราชการและพนักงาน
ราชการผ่านระบบธนาคารและบันทึกบัญชี

× -

7214 ทป5 สม 0004/ว 425 6-ม.ิย.-54 แจง้รายชื่อผู้ใชง้านจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ mail.go.th × -

7215 ทป5 สม 0001/ว 
1179

30-พ.ค.-54 แต่งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงานและอนุญาตให้ผู้ชว่ย
ปฏิบัติงานลาออก

× -

7216 ทป5 สม 0001/ว 536 27-พ.ค.-54 ระเบียบคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ วา่
ด้วยหลักเกณฑ์และวธิจีา่ยค่าเบี้ยเล้ียงและค่าเดินทาง
ของพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยาน
ผู้ทรงคุณวฒิุ และพนักงานเจา้หน้าที่ พ.ศ. 2554

× -

7217 ทป5 สม 0001/ ว 
1307

30-ธ.ค.-54 แต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญัด ารงต าแหน่ง × -

7218 ทป5 91/ 2554 .. ธ.ค.54 แต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญัด ารงต าแหน่ง × -
7219 ทป5 สม 0001/ว 81 18-ม.ค.-55 ค าส่ังยา้ยและแต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

7220 ทป5 สม 0001/ว 8 5-ม.ค.-55 ขอส่งส าเนาประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

× -

7221 ทป5 สม 0001/ ว 
2326

29-ธ.ค.-54 การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการรัฐสภาสามญั × -

7222 ทป5 สม 0001/ ว 
2297

21-ธ.ค.-54 ขอส่งส าเนาประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

7223 ทป5 สม 0002/ ว 
445

21-ธ.ค.-54 ประกาศผู้ได้รับการเลือกเป็นผู้แทนขา้ราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติใน อ.
ก.ส.

7224 ทป5 สม 0001/ ว 
1265

21-ธ.ค.-54 ขอส่งส าเนาประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

7225 ทป5 สม 0001/ว 
1250

19-ธ.ค.-54 ประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวฒิุเพื่อชว่ยเหลือปาร
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติฯ

7226 ทป5 สม 0001/ ว 
2256

15-ธ.ค.-54 ขอส่งรายละเอยีดจ านวนวนัปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กรณีการเบิกจา่ยเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
ขา้ราชการประจ าปี 2555

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 319 จาก 321
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7227 ทป5 สม 0001/ว 
2255

15-ธ.ค.-54 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

7228 ทป5 สม 0001/1254 19-ธ.ค.-54 การงดเล่ือนขั้นเงินเดือนชา้ราชการที่มกีารรอการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนไว้

7229 ทป5 สม 0002/ว 427 9-ธ.ค.-54 ประกาศรายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการเลือกเป็นผู้แทน
ขา้ราชการ

7230 ทป5 สม 0002/ว 415 30-พ.ย.-54 ประกาศบัญชรีายชื่อขา้ราชการและพนักงานราชการ
ผู้มสิีทธเิลือกผู้แทนขา้ราชการ

7231 ทป5 สม 0001/ว 
1168

22-พ.ย.-54 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

7232 ทป5 สม 0002/ ว 
408

24-พ.ย.-54 การรับสมคัร ระยะเวลารับสมคัรและก าหนดวนัเลือก
ผู้แทนขา้ราชการส านักงาน กสม. ใน อ.ก.ส.

7233 ทป5 สม 0001/ว 
1175

23-พ.ย.-54 ค าส่ังบรรจขุา้ราชการรัฐสภาสามญั และค าส่ังแต่งต้ัง
ผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารฯ

7234 ทป5 สม 0001/ว 
1153

16-พ.ย.-54 ส่งส าเนาค าส่ังส านักงาน กสม. ที่ 131/2554 และที่ 
132/2554 ลงวนัที่  14 พ.ย.54

7235 ทป5 สม 0001/ว 
1116

19-ต.ค.-54 การลาหยดุโดยไมถ่อืเป็นวนัลาในชว่งวกิฤตอทุกภัย

7236 ทป5 สม 0001/ว 
1104

13-ต.ค.-54 แต่งต้ังผู้ชว่ยปฏิบัติงาน

7237 ทป5 สม 0001/ว 
1110

14-ต.ค.-54 อนุญาตให้ผู้ชว่ยปฏิบัติงานลาออก

7238 ทป5 สม 0001/ว 
1998

14-ต.ค.-54 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแห่งชาติ

7239 ทป5 สม 0001/ว 
1102

13-ต.ค.-54 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

7240 ทป5 สม 0001/ว 
1926

4-ต.ค.-54 การยา้ยขา้ราชการรัฐสภาสามญั และการเล่ือน
แต่งต้ังขา้ราชการรัฐสภาสามญั

7241 ทป5 สม 0001/1925 4-ต.ค.-54 การจา้งพนักงานราชการทั่วไปและการให้พนักงาน
ราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชพีชั่วคราว

7242 ทป5 สม 0001/ ว 
353

26-ก.ย.-54 รับสมคัรคัดเลือกและประเมนิสมรรถภาพขา้ราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพื่อ
เล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับ 8 
(ผู้อ านวยการกลุ่มงาน)

7243 ทป5 75/ 2559(ว15) 29-ส.ค.-49 การประเมนิสมรรถภาพขา้ราชการรัฐสภาสามญัเพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป)

7244 ทป5 สม 0001/ว 98 28-ม.ีค.-54 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ
ประเมนิสมรรถภาพขา้ราชการฯ (ผู้อ านวยการกลุ่ม
งาน) คร้ังที่ 2/2554 และคร้ังที่ 3/2554

7245 ทป5 สม 0001/88 21-ม.ีค.-54 รับสมคัรคัดเลือกและประเมนิสมรรถภาพขา้ราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติเพื่อ
เล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับ 8 
(ผู้อ านวยการกลุ่มงาน)

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 320 จาก 321
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7246 ทป5 สม 0001/ ว 
1508

29-ก.ค.-54 การประเมนิสมรรถภาพขา้ราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพื่อเล่ือนและ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น

7247 ทป5 สม 0001/ ว 54 15-ก.พ.-54 ขอส่งประกาศรายชื่อผู้มสิีทธเิขา้รับการคัดเลือกและ
ประเมนิสมรรถภาพขา้ราชการฯ (นักบริหาร 9 บส.)

7248 ทป5 สม 0001/ ว 55 16-ก.พ.-54 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ
ประเมนิสมรรถภาพขา้ราชการฯ (นักบริหาร 9 บส.) 
คร้ังที่ 3/2554 และคร้ังที่ 4/2554

7249 ทป5 สม 0001/ ว 37 4-ก.พ.-54 รับสมคัรคัดเลือกและประเมนิสมรรถภาพขา้ราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติเพื่อ
ยา้ยหรือเล่ือนขา้ราชการขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ตรวจการสิทธมินุษยชน และผู้อ านวยการส านัก
ที่วา่งในสังกดัส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

7250 ทป5 สม 0001/ว 46 11-ก.พ.-54 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ
ประเมนิสมรรถภาพขา้ราชการฯ (นักบริหาร 9 บส.) 
คร้ังที่ 3/2554 และคร้ังที่ 3/2554

7251 ทป5 สม 0001/ ว 
182

27-ธ.ค.-53 ขอเชญิประชมุคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและ
ประเมนิสมรรถภาพขา้ราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ เพื่อเล่ือน
ขา้ราชการขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 (นัก
บริหาร 9 บส.)

7252 ทป5 สม 0001/ ว 
1078

5-ต.ค.-54 ค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติมอบหมายให้
เจา้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ
และผู้ชว่ยเลขานุการ

7253

ทป5 สม 0001/ 1851 26-ก.ย.-54

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมนิ
สมรรถภาพขา้ราชการส านักงาน กสม. เพื่อเล่ือนขึ้น
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับ 8 (ผู้อ านวยการกลุ่ม
งาน)

7254 ทป5 สม 0001/1775 12-ก.ย.-54 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริง

7255 ทป5 สม 0001/389 8-เม.ย.-54 แต่งต้ังคณะท างานติดตามรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมดิสิทธมินุษยชนและมาตรการการแกไ้ข

7256 ทป5 สม 0001/ ว 
109

21-ม.ค.-54 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน
และกล่ันกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิ
สิทธมินุษยชน

7257 ทป5 สม 0001/ ว 
079

17-ม.ค.-54 การยกเลิกและแต่งต้ังคณะอนุกรรมการใน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ

ส านัก/หน่วย:.......
กลุ่มงาน/ฝุาย:...... แผ่นที่ 321 จาก 321


