
แผ่นที่ 1

แบบที่ 25

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

1 ทป 4 สม.0001.04/1 5-ม.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน
2 ทป 4 สม.0001.04/2 5-ม.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน
3 ทป 4 สม.0001.04/3 5-ม.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน
4 ทป 4 สม.0001.04/4 5-ม.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน
5 ทป 4 สม.0001.04/5 6-ม.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
6 ทป 4 สม.0001.04/6 6-ม.ค.-60 เอกสารการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ
7 ทป 4 สม.0001.04/7 10-ม.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง
8 ทป 4 สม.0001.04/8 12-ม.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง
9 ทป 4 สม.0001.04/9 13-ม.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม
10 ทป 4 สม.0001.04/10 13-ม.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม
11 ทป 4 สม.0001.04/11 13-ม.ค.-60 งบประมาณรายจ่ายงบบคุลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
12 ทป 4 สม.0001.04/12 13-ม.ค.-60 ขอยกเลิกสัญญาการยืมเงิน
13 ทป 4 สม.0001.04/13 13-ม.ค.-60 เอกสารการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ
14 ทป 4 สม.0001.04/14 16-ม.ค.-60 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล
15 ทป 4 สม.0001.04/15 16-ม.ค.-60 เบกิค่าเช่าบา้น
16 ทป 4 สม.0001.04/16 17-ม.ค.-60 การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
17 ทป 4 สม.0001.04/17 17-ม.ค.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 ราย นางสาวสุมนมาลย์ กล้าใจ
18 ทป 4 สม.0001.04/18 17-ม.ค.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 ราย นางสาวสุพร พสุนธาวิโรจน์

กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบคุคล

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย

บัญชีหนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2564

ส านัก/หน่วย : ส านักบริหารกลาง วันที่ 



แผ่นที่ 2

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

19 ทป 4 สม.0001.04/19 17-ม.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
20 ทป 4 สม.0001.04/20 18-ม.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
21 ทป 4 สม.0001.04/21 18-ม.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
22 ทป 4 สม.0001.04/22 18-ม.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการ รหสักิจกรรม 60M2-80250

23 ทป 4 สม.0001.04/23 19-ม.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง
24 ทป 4 สม.0001.04/24 19-ม.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง
25 ทป 4 สม.0001.04/25 20-ม.ค.-60 แก้ไขค าส่ังรับโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญ
26 ทป 4 สม.0001.04/26 20-ม.ค.-60 แก้ไขค าส่ังรับโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญ
27 ทป 4 สม.0001.04/27 20-ม.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
28 ทป 4 สม.0001.04/28 20-ม.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง
29 ทป 4 สม.0001.04/29 23-ม.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม
30 ทป 4 สม.0001.04/30 23-ม.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน
31 ทป 4 สม.0001.04/31 23-ม.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม
32 ทป 4 สม.0001.04/32 23-ม.ค.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 ราย นางสาว พนิดา บญุเทศนา
33 ทป 4 สม.0001.04/33 24-ม.ค.-60 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
34 ทป 4 สม.0001.04/34 24-ม.ค.-60 ขอยกเลิกสัญญาการยืมเงิน
35 ทป 4 สม.0001.04/35 25-ม.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง
36 ทป 4 สม.0001.04/36 25-ม.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ
37 ทป 4 สม.0001.04/37 27-ม.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
38 ทป 4 สม.0001.04/38 27-ม.ค.-60 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบคุคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหง่ชาติ

39 ทป 4 สม.0001.04/39 31-ม.ค.-60 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล
40 ทป 4 สม.0001.04/40 31-ม.ค.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ
41 ทป 4 สม.0001.04/41 31-ม.ค.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ
42 ทป 4 สม.0001.04/42 1-ก.พ.-60 ขอส่งพนักงานราชการทั่วไปมารายงานตัวเพื่อปฏบิติัหน้าที่



แผ่นที่ 3

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

43 ทป 4 สม.0001.04/43 2-ก.พ.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
44 ทป 4 สม.0001.04/44 2-ก.พ.-60 ขอส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน
45 ทป 4 สม.0001.04/45 2-ก.พ.-60 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น
46 ทป 4 สม.0001.04/46 2-ก.พ.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม 60M2-80106
47 ทป 4 สม.0001.04/47 2-ก.พ.-60 การประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดส านักงานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ เพื่อ

แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส

48 ทป 4 สม.0001.04/48 3-ก.พ.-60 โครงการยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
49 ทป 4 สม.0001.04/49 3-ก.พ.-60 โครงการยุทธศาสตร์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบบคุลากรตามแผนปฏบิติัการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

50 ทป 4 สม.0001.04/50 6-ก.พ.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
51 ทป 4 สม.0001.04/51 6-ก.พ.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
52 ทป 4 สม.0001.04/52 8-ก.พ.-60 แจ้งรายละเอียดวันลาและวันขาดราชการของนางสาวเอเชียมนต์
53 ทป 4 สม.0001.04/53 8-ก.พ.-60 ขอหนังสือรับรอง
54 ทป 4 สม.0001.04/54 8-ก.พ.-60 ขอหนังสือรับรอง
55 ทป 4 สม.0001.04/55 14-ก.พ.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
56 ทป 4 สม.0001.04/56 14-ก.พ.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1ราย
57 ทป 4 สม.0001.04/57 14-ก.พ.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้
58 ทป 4 สม.0001.04/58 14-ก.พ.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงาน กสม. เล่ือนและแต่งต้ังนางสายฝน
59 ทป 4 สม.0001.04/59 15-ก.พ.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 

"ข้าราชการ"

60 ทป 4 สม.0001.04/60 15-ก.พ.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"พนักงานราชการ"

61 ทป 4 สม.0001.04/61 15-ก.พ.-60 เอกสารการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ
62 ทป 4 สม.0001.04/62 15-ก.พ.-60 เอกสารการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ
63 ทป 4 สม.0001.04/63 15-ก.พ.-60 การด าเนินการกรณีเรียกเงินค่าลงทะเบยีนอมรมหลังสูตรกฎหมายปกครองและวิธี

พจิารณาคดีปกครองตามมาตฐานที่ ก.ศป. รับรอง



แผ่นที่ 4

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

64 ทป 4 สม.0001.04/64 15-ก.พ.-60 ขอหนังสือรับรอง
65 ทป 4 สม.0001.04/65 15-ก.พ.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
66 ทป 4 สม.0001.04/66 16-ก.พ.-60 การด าเนินการกรณีเรียกเงินคืนเงินค่าลงทะเบยีนอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธี

พจิารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง

67 ทป 4 สม.0001.04/67 17-ก.พ.-60 แจ้งการเข้าปฏบิติัหน้าที่ของข้าราชการรับโอน
68 ทป 4 สม.0001.04/68 17-ก.พ.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
69 ทป 4 สม.0001.04/69 17-ก.พ.-60 การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
70 ทป 4 สม.0001.04/70 21-ก.พ.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
71 ทป 4 สม.0001.04/71 21-ก.พ.-60 ขอหนังสือรับรอง
72 ทป 4 สม.0001.04/72 21-ก.พ.-60 สัญญาการยืมเงิน
73 ทป 4 สม.0001.04/73 21-ก.พ.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
74 ทป 4 สม.0001.04/74 21-ก.พ.-60 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
75 ทป 4 สม.0001.04/75 22-ก.พ.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
76 ทป 4 สม.0001.04/76 23-ก.พ.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม
77 ทป 4 สม.0001.04/77 23-ก.พ.-60 ขอหนังสือรับรอง
78 ทป 4 สม.0001.04/78 24-ก.พ.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
79 ทป 4 สม.0001.04/79 27-ก.พ.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
80 ทป 4 สม.0001.04/80 27-ก.พ.-60 ขอหนังสือรับรอง
81 ทป 4 สม.0001.04/81 27-ก.พ.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ
82 ทป 4 สม.0001.04/82 27-ก.พ.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ
83 ทป 4 สม.0001.04/83 28-ก.พ.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
84 ทป 4 สม.0001.04/84 28-ก.พ.-60 ขอส่งส าเนาหนังสือส่ังจ่ายบ านาญปกติเพิ่ม
85 ทป 4 สม.0001.04/85 1-มี.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง
86 ทป 4 สม.0001.04/86 3-มี.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง
87 ทป 4 สม.0001.04/87 6-มี.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง



แผ่นที่ 5

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

88 ทป 4 สม.0001.04/88 7-มี.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการ รหสักิจกรรม 60M2-80250

89 ทป 4 สม.0001.04/89 8-มี.ค.-60 แบบขอเบกิค่าเช่าบา้น
90 ทป 4 สม.0001.04/90 8-มี.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม
91 ทป 4 สม.0001.04/91 8-มี.ค.-60 รับนักศึกษาฝึกงาน
92 ทป 4 สม.0001.04/92 9-มี.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง
93 ทป 4 สม.0001.04/93 10-มี.ค.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 รายพรนภา มีชนะ
94 ทป 4 สม.0001.04/94 14-มี.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
95 ทป 4 สม.0001.04/95 15-มี.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง
96 ทป 4 สม.0001.04/96 15-มี.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
97 ทป 4 สม.0001.04/97 15-มี.ค.-60 แก้ไขค าส่ังรับโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญ
98 ทป 4 สม.0001.04/98 ขอส่งข้อมูลการทบทวนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏบิติัการประจ าปี

งบประมาณ

99 ทป 4 สม.0001.04/99 16-มี.ค.-60 แจ้งการเข้าปฏบิติัหน้าที่ของข้าราชการรับโอน
100 ทป 4 สม.0001.04/100 17-มี.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

101 ทป 4 สม.0001.04/101 17-มี.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

102 ทป 4 สม.0001.04/102 21-มี.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

103 ทป 4 สม.0001.04/103 21-มี.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม

104 ทป 4 สม.0001.04/104 22-มี.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

105 ทป 4 สม.0001.04/105 22-มี.ค.-60 ขอจัดสรรงบประมาณและก าหนดรหสักิจกรรมการจัดท าโครงการ



แผ่นที่ 6

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

106 ทป 4 สม.0001.04/106 22-มี.ค.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"ข้าราชการ"

107 ทป 4 สม.0001.04/107 22-มี.ค.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"พนักงานราชการ"

108 ทป 4 สม.0001.04/108 23-มี.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

109 ทป 4 สม.0001.04/109 23-มี.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

110 ทป 4 สม.0001.04/110 24-มี.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

111 ทป 4 สม.0001.04/111 27-มี.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน

112 ทป 4 สม.0001.04/112 27-มี.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

113 ทป 4 สม.0001.04/113 27-มี.ค.-60 การด าเนินการจัดจ้างตามโครงการพฒันาด้านการส่ือสารองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

114 ทป 4 สม.0001.04/114 27-มี.ค.-60 ขอหนังสือรับรองรายนางสาวจารุวรรณ

115 ทป 4 สม.0001.04/115 28-มี.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

116 ทป 4 สม.0001.04/116 30-มี.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน

117 ทป 4 สม.0001.04/117 30-มี.ค.-60 เอกสารการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ

118 ทป 4 สม.0001.04/118 30-มี.ค.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ



แผ่นที่ 7

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

119 ทป 4 สม.0001.04/119 30-มี.ค.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ

120 ทป 4 สม.0001.04/120 30-มี.ค.-60 ขอส่งข้อมูลรายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน

121 ทป 4 สม.0001.04/121 3-เม.ย.-60 ขอส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน

122 ทป 4 สม.0001.04/122 4-เม.ย.-60 ขอเบกิค่าเช่าบา้น

123 ทป 4 สม.0001.04/123 4-เม.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง พนักงานราชการทั่วไป รายณัฐภทัร

124 ทป 4 สม.0001.04/124 4-เม.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

125 ทป 4 สม.0001.04/125 5-เม.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

126 ทป 4 สม.0001.04/126 5-เม.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

127 ทป 4 สม.0001.04/127 7-เม.ย.-60 สัญญาการยืมเงิน

128 ทป 4 สม.0001.04/128 10-เม.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการ รหสักิจกรรม 60M2-80250

129 ทป 4 สม.0001.04/129 10-เม.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม 60M2-80160

130 ทป 4 สม.0001.04/130 10-เม.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

131 ทป 4 สม.0001.04/131 10-เม.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน



แผ่นที่ 8

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

132 ทป 4 สม.0001.04/132 11-เม.ย.-60 เอกสารการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ

133 ทป 4 สม.0001.04/133 18-เม.ย.-60 สัญญาการยืมเงิน

134 ทป 4 สม.0001.04/134 18-เม.ย.-60 ขอส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน

135 ทป 4 สม.0001.04/135 18-เม.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

136 ทป 4 สม.0001.04/136 19-เม.ย.-60 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติลาออกจากต าแหน่ง

137 ทป 4 สม.0001.04/137 19-เม.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

138 ทป 4 สม.0001.04/138 20-เม.ย.-60 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ

139 ทป 4 สม.0001.04/139 21-เม.ย.-60 ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามโครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการ เปน็ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

140 ทป 4 สม.0001.04/140 21-เม.ย.-60 การวิเคราะหค์วามเส่ียงเกีย่วกับการปฏบิติังานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน

141 ทป 4 สม.0001.04/141 24-เม.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม

142 ทป 4 สม.0001.04/142 26-เม.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

143 ทป 4 สม.0001.04/143 26-เม.ย.-60 สัญญาการยืมเงิน



แผ่นที่ 9

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

144 ทป 4 สม.0001.04/144 26-เม.ย.-60 ขอส่งใช้เงินยืม

145 ทป 4 สม.0001.04/145 26-เม.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

146 ทป 4 สม.0001.04/146 26-เม.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

147 ทป 4 สม.0001.04/147 27-เม.ย.-60 ขอยกเลิกสัญญาการยืมเงิน

148 ทป 4 สม.0001.04/148 27-เม.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

149 ทป 4 สม.0001.04/149 27-เม.ย.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1 ) ของข้าราชการ

150 ทป 4 สม.0001.04/150 27-เม.ย.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1 ) ของพนักงานราชการ

151 ทป 4 สม.0001.04/151 27-เม.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

152 ทป 4 สม.0001.04/152 27-เม.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

153 ทป 4 สม.0001.04/153 1-พ.ค.-60 ส่งตัวข้าราชการกลับหน่วยงานต้นสังกัด

154 ทป 4 สม.0001.04/154 1-พ.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

155 ทป 4 สม.0001.04/155 2-พ.ค.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"ข้าราชการ"

156 ทป 4 สม.0001.04/156 2-พ.ค.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"พนักงานราชการ"



แผ่นที่ 10

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

157 ทป 4 สม.0001.04/157 2-พ.ค.-60 แจ้งการเข้าปฏบิติัหน้าที่ของข้าราชการรับโอน

158 ทป 4 สม.0001.04/158 3-พ.ค.-60 แจ้งการเข้าปฏบิติัหน้าที่ของข้าราชการรับโอน

159 ทป 4 สม.0001.04/159 3-พ.ค.-60 การประเมินผลการปฏบิติัราชการฯ รอบการประเมินที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

160 ทป 4 สม.0001.04/160 3-พ.ค.-60 การประเมินผลการปฏบิติัราชการฯ รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

161 ทป 4 สม.0001.04/161 5-พ.ค.-60 ขอเบกิค่าเช่าบา้น

162 ทป 4 สม.0001.04/162 5-พ.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม

163 ทป 4 สม.0001.04/163 5-พ.ค.-60 การตรวจสอบคุณสมบติั รายนางดวงสมร หมอกแก้ว

164 ทป 4 สม.0001.04/164 8-พ.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

165 ทป 4 สม.0001.04/165 8-พ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

166 ทป 4 สม.0001.04/166 8-พ.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

167 ทป 4 สม.0001.04/167 8-พ.ค.-60 แก้ไขค าส่ังเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญรายนางสาวสายฝน ยิง่วัฒนา

168 ทป 4 สม.0001.04/168 9-พ.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการ รหสักิจกรรม 60M2-80250

169 ทป 4 สม.0001.04/169 9-พ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง



แผ่นที่ 11

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

170 ทป 4 สม.0001.04/170 15-พ.ค.-60 ขอมีบตัรประจ าตัว

171 ทป 4 สม.0001.04/171 15-พ.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

172 ทป 4 สม.0001.04/172 15-พ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

173 ทป 4 สม.0001.04/173 16-พ.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

174 ทป 4 สม.0001.04/174 16-พ.ค.-60 เล่ือนเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญเปน็กรณีพเิศษ และยกเลิกค าส่ังการใหข้้าราชการ
ได้รับค่าตอบแทนพเิศษ รายนางอรวรรณ ทองสุพรรณ์

175 ทป 4 สม.0001.04/175 17-พ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

176 ทป 4 สม.0001.04/176 18-พ.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน

177 ทป 4 สม.0001.04/177 18-พ.ค.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"ข้าราชการ"

178 ทป 4 สม.0001.04/178 18-พ.ค.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"พนักงานราชการ"

179 ทป 4 สม.0001.04/179 19-พ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

180 ทป 4 สม.0001.04/180 19-พ.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

181 ทป 4 สม.0001.04/181 19-พ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

182 ทป 4 สม.0001.04/182 22-พ.ค.-60 ส่งนักศึกษามารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกงาน



แผ่นที่ 12

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

183 ทป 4 สม.0001.04/183 22-พ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

184 ทป 4 สม.0001.04/184 22-พ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

185 ทป 4 สม.0001.04/185 23-พ.ค.-60 ข้อมูลเพื่อประกอบการรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองการปฏบิติัราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือนแรก

186 ทป 4 สม.0001.04/186 24-พ.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม

187 ทป 4 สม.0001.04/187 24-พ.ค.-60 แจ้งการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าค าขอรับการจัดสรรทนุของรัฐบาล (ทนุ ก.พ) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

188 ทป 4 สม.0001.04/188 24-พ.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน

189 ทป 4 สม.0001.04/189 24-พ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

190 ทป 4 สม.0001.04/190 25-พ.ค.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัผู้กู้

191 ทป 4 สม.0001.04/191 25-พ.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิิมนุษยชนแหง่ชาติ(รายนางกชามาศ)

192 ทป 4 สม.0001.04/192 25-พ.ค.-60 เล่ือนและแต่งต้ัง

193 ทป 4 สม.0001.04/193 24-พ.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม

194 ทป 4 สม.0001.04/194 31-พ.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม

195 ทป 4 สม.0001.04/195 31-พ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง



แผ่นที่ 13

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

196 ทป 4 สม.0001.04/196 31-พ.ค.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ

197 ทป 4 สม.0001.04/197 31-พ.ค.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ

198 ทป 4 สม.0001.04/198 31-พ.ค.-60 เอกสารการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ

199 ทป 4 สม.0001.04/199 1-มิ.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

200 ทป 4 สม.0001.04/200 1-มิ.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

201 ทป 4 สม.0001.04/201 2-มิ.ย.-60 ขอส่งข้อมูลรายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

202 ทป 4 สม.0001.04/202 2-มิ.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

203 ทป 4 สม.0001.04/203 2-มิ.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

204 ทป 4 สม.0001.04/204 2-มิ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

205 ทป 4 สม.0001.04/205 2-มิ.ย.-60 ขอส่งส าเนาหนังสือส่ังจ่ายบ านาญปกติ และส่ังจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ

206 ทป 4 สม.0001.04/206 5-มิ.ย.-60 ส่งแบบขอเบกิค่าาเช่าบา้น

207 ทป 4 สม.0001.04/207 5-มิ.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

208 ทป 4 สม.0001.04/208 7-มิ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน



แผ่นที่ 14

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

209 ทป 4 สม.0001.04/209 9-มิ.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

210 ทป 4 สม.0001.04/210 9-มิ.ย.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"ข้าราชการ"

211 ทป 4 สม.0001.04/211 9-มิ.ย.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"พนักงานราชการ"

212 ทป 4 สม.0001.04/212 9-มิ.ย.-60 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

213 ทป 4 สม.0001.04/213 12-มิ.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

214 ทป 4 สม.0001.04/214 12-มิ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

215 ทป 4 สม.0001.04/215 12-มิ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการ รหสักิจกรรม 60M2-80250

216 ทป 4 สม.0001.04/216 13-มิ.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

217 ทป 4 สม.0001.04/217 15-มิ.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

218 ทป 4 สม.0001.04/218 15-มิ.ย.-60 ขอส่งส าเนาแบบรายงานตัว

219 ทป 4 สม.0001.04/219 19-มิ.ย.-60 ข้าราชการลาไปประกอบพธิีฮัจย์

220 ทป 4 สม.0001.04/220 20-มิ.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

221 ทป 4 สม.0001.04/221 20-มิ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน



แผ่นที่ 15

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

222 ทป 4 สม.0001.04/222 20-มิ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

223 ทป 4 สม.0001.04/223 22-มิ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

224 ทป 4 สม.0001.04/224 22-มิ.ย.-60 แจ้งการลาคลอดบตุรของพนักงานราชการ

225 ทป 4 สม.0001.04/225 22-มิ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม

226 ทป 4 สม.0001.04/226 26-มิ.ย.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"ข้าราชการ"

227 ทป 4 สม.0001.04/227 26-มิ.ย.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"พนักงานราชการ"

228 ทป 4 สม.0001.04/228 28-มิ.ย.-60 แจ้งก าหนดการขออนุมัติโอนเปล่ียนแแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือจ่ายกับส านัก
งบประมาณ

229 ทป 4 สม.0001.04/229 29-มิ.ย.-60 ขอส่งแบบ บร1. ข้าราชการ

230 ทป 4 สม.0001.04/230 29-มิ.ย.-60 ขอส่งแบบบร.1 พนักงานราชการ

231 ทป 4 สม.0001.04/231 29-มิ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญการเบกิเงิน คณะกรรมการสอบแข่งขัน

232 ทป 4 สม.0001.04/232 30-มิ.ย.-60 ข้อมูลตัวชีวัดผลการปฏบิติัราชการรอบการประเมินที1่/2560

233 ทป 4 สม.0001.04/233 30-มิ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

234 ทป 4 สม.0001.04/234 30-มิ.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง



แผ่นที่ 16

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

235 ทป 4 สม.0001.04/235 3-ก.ค.-60 แจ้งรายละเอียดวันลาและวันขาดราชการของนางสาวเอเชียฯประจ าเดือนมิถุนายน2560

236 ทป 4 สม.0001.04/236 3-ก.ค.-60 แจ้งแบบค าขอแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรที่จอดรถ

237 ทป 4 สม.0001.04/237 4-ก.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

238 ทป 4 สม.0001.04/238 4-ก.ค.-60 ขอใหจ้ัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

239 ทป 4 สม.0001.04/239 5-ก.ค.-60 ขอส่งข้อมูลรายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25620 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

240 ทป 4 สม.0001.04/240 5-ก.ค.-60 สัญญายืมเงิน

241 ทป 4 สม.0001.04/241 5-ก.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

242 ทป 4 สม.0001.04/242 6-ก.ค.-60 ขอเบกิค่าเช่าบา้น

243 ทป 4 สม.0001.04/243 12-ก.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

244 ทป 4 สม.0001.04/244 13-ก.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

245 ทป 4 สม.0001.04/245 14-ก.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม

246 ทป 4 สม.0001.04/246 14-ก.ค.-60 ขอส่งใบส าคัยเพื่อบกิจ่ายเงิน

247 ทป 4 สม.0001.04/247 14-ก.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าปฏบิติังานนอกเวลาราชการ



แผ่นที่ 17

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

248 ทป 4 สม.0001.04/248 14-ก.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

249 ทป 4 สม.0001.04/249 17-ก.ค.-60 เปล่ียนแปลงโครงการตามแผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

250 ทป 4 สม.0001.04/250 17-ก.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

251 ทป 4 สม.0001.04/251 17-ก.ค.-60 ค าขอมีบตัรประจ าตัว

252 ทป 4 สม.0001.04/252 18-ก.ค.-60 งบประมาณรายจ่ายงบบคุลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

253 ทป 4 สม.0001.04/253 18-ก.ค.-60 ขอส่งแบบรายงานตัวเข้าปฏบิติัหน้าที่ของผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

254 ทป 4 สม.0001.04/254 20-ก.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

255 ทป 4 สม.0001.04/255 21-ก.ค.-60 สัญญายืมเงิน (ประชุมคกก.อ านวยต้น)

256 ทป 4 สม.0001.04/256 21-ก.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

257 ทป 4 สม.0001.04/257 21-ก.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

258 ทป 4 สม.0001.04/258 21-ก.ค.-60 งบประมาณรายจ่ายบคุลากร ปงีบประมาณ 2559

259 ทป 4 สม.0001.04/259 25-ก.ค.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการข้าราชการ

260 ทป 4 สม.0001.04/260 25-ก.ค.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการของพนักงานราชการ



แผ่นที่ 18

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

261 ทป 4 สม.0001.04/261 25-ก.ค.-60 โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างส่วนราขการของส านักงาน กสม

262 ทป 4 สม.0001.04/262 27-ก.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

263 ทป 4 สม.0001.04/263 31-ก.ค.-60 สัญญายมเงิน

264 ทป 4 สม.0001.04/264 31-ก.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

265 ทป 4 สม.0001.04/265 31-ก.ค.-60 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือวัสดุ

266 ทป 4 สม.0001.04/266 31-ก.ค.-60 ขอส่งแบบบร1 ของข้าราชการ

267 ทป 4 สม.0001.04/267 31-ก.ค.-60 ขอส่งแบบบร.1 ของพนักงานราชการ

268 ทป 4 สม.0001.04/268 1-ส.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม

269 ทป 4 สม.0001.04/269 1-ส.ค.-60 การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป

270 ทป 4 สม.0001.04/270 1-ส.ค.-60 ขอเบกิค่าเช่าบา้น

271 ทป 4 สม.0001.04/271 2-ส.ค.-60 แจ้งรายละเอียดวันลาและวันขาดราชการของนางสาวเอเชียประจ าเดือนก.ค. 60

272 ทป 4 สม.0001.04/272 7-ส.ค.-60 รายงานผลการปฏบิติัตามตัวชี้วัดประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

273 ทป 4 สม.0001.04/273 7-ส.ค.-60 การต่อสัญญาจ้าง



แผ่นที่ 19

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

274 ทป 4 สม.0001.04/274 8-ส.ค.-60 แจ้งการเข้าปฏบิติัหน้าที่ของข้าราชการ

275 ทป 4 สม.0001.04/275 10-ส.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

276 ทป 4 สม.0001.04/276 10-ส.ค.-60 การจ้างเอกชนด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบคุคล

277 ทป 4 สม.0001.04/277 11-ส.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

278 ทป 4 สม.0001.04/278 11-ส.ค.-60 หนังสือรับรอง

279 ทป 4 สม.0001.04/279 15-ส.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

280 ทป 4 สม.0001.04/280 15-ส.ค.-60 การจ้างเอกชนด าเนินการในกลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบคุคล

281 ทป 4 สม.0001.04/281 16-ส.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

282 ทป 4 สม.0001.04/282 17-ส.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม

283 ทป 4 สม.0001.04/283 17-ส.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

284 ทป 4 สม.0001.04/284 21-ส.ค.-60 สัญญายิมเงิน

285 ทป 4 สม.0001.04/285 22-ส.ค.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้รายนางสาวอัญชริกา กิง่มลิ

286 ทป 4 สม.0001.04/286 22-ส.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง



แผ่นที่ 20

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

287 ทป 4 สม.0001.04/287 22-ส.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

288 ทป 4 สม.0001.04/288 22-ส.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงาน กสม.

289 ทป 4 สม.0001.04/289 22-ส.ค.-60 เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรหสักิจกรรมตามแผนปฏบิติัการประจ าป ี  พ.ศ. 2560

290 ทป 4 สม.0001.04/290 23-ส.ค.-60 การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป

291 ทป 4 สม.0001.04/291 24-ส.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

292 ทป 4 สม.0001.04/292 28-ส.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง ส านักงาน กสม. ที1่02/2560

293 ทป 4 สม.0001.04/293 28-ส.ค.-60 สัญญายืมเงิน

294 ทป 4 สม.0001.04/294 29-ส.ค.-60 ขอส่งใบเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการ

295 ทป 4 สม.0001.04/295 29-ส.ค.-60 ขอใหด้ าเนินการจ้าง รหสักิจกรรม 58M1-81206

296 ทป 4 สม.0001.04/296 29-ส.ค.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร 1) ของข้าราชการ

297 ทป 4 สม.0001.04/297 29-ส.ค.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร1) ของพนักงานราชการ

298 ทป 4 สม.0001.04/298 30-ส.ค.-60 ขอหนังสือรับรองการท างาน

299 ทป 4 สม.0001.04/299 30-ส.ค.-60 สัญญายืมเงินนายครรชิต



แผ่นที่ 21

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

300 ทป 4 สม.0001.04/300 30-ส.ค.-60 กิจกรรมที่จะต้องปฏบิติัราชการและเบกิจ่ายภายในเดือนกันยายน

301 ทป 4 สม.0001.04/301 30-ส.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเบกิเงิน

302 ทป 4 สม.0001.04/302 4-ก.ย.-60 แจ้งรายละเอียดวันลาและวันขาดราชการของนางสาวเอเชีย ประจ าเดือนสิงหาคม 2560

303 ทป 4 สม.0001.04/303 4-ก.ย.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการข้าราชการ

304 ทป 4 สม.0001.04/304 4-ก.ย.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการของพนักงานราชการ

305 ทป 4 สม.0001.04/305 6-ก.ย.-60 ขอส่งข้อมูลโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ 2561

306 ทป 4 สม.0001.04/306 6-ก.ย.-60 ขอส่งข้อมูลโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

307 ทป 4 สม.0001.04/307 7-ก.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

308 ทป 4 สม.0001.04/309 8-ก.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

309 ทป 4 สม.0001.04/310 8-ก.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

310 ทป 4 สม.0001.04/311 12-ก.ย.-60 ขอส่งใช้เงินยืม

311 ทป 4 สม.0001.04/312 12-ก.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

312 ทป 4 สม.0001.04/313 12-ก.ย.-60 สัญญาการยืมเงิน



แผ่นที่ 22

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

313 ทป 4 สม.0001.04/314 13-ก.ย.-60 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น

314 ทป 4 สม.0001.04/316 15-ก.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

315 ทป 4 สม.0001.04/317 15-ก.ย.-60 แก้ไขค าส่ังเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ รายนายโกเมศ สุบงกช

316 ทป 4 สม.0001.04/318 18-ก.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

317 ทป 4 สม.0001.04/319 19-ก.ย.-60 การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) (การสอบสัมภาษณ์)

318 ทป 4 สม.0001.04/320 19-ก.ย.-60 ขอเสนอโครงการเพื่อบรรจุในข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

319 ทป 4 สม.0001.04/321 19-ก.ย.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการของพนักงานราชการ

320 ทป 4 สม.0001.04/322 19-ก.ย.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการข้าราชการ

321 ทป 4 สม.0001.04/323 19-ก.ย.-60 ขอส่งส าเนาประกาศ

322 ทป 4 สม.0001.04/324 19-ก.ย.-60 ค าขอมีบตัรประจ าตัว

323 ทป 4 สม.0001.04/325 27-ก.ย.-60 ขอส่งใช้เงินยืม

324 ทป 4 สม.0001.04/326 28-ก.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

325 ทป 4 สม.0001.04/327 28-ก.ย.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ



แผ่นที่ 23

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

326 ทป 4 สม.0001.04/328 28-ก.ย.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ

327 ทป 4 สม.0001.04/329 28-ก.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม

328 ทป 4 สม.0001.04/330 29-ก.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

329 ทป 4 สม.0001.04/331 28-ก.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

330 ทป 4 สม.0001.04/332 28-ก.ย.-60 เอกสารการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ

331 ทป 4 สม.0001.04/333 28-ก.ย.-60 ขอเบกิค่าเช่าบา้น

332 ทป 4 สม.0001.04/334 28-ก.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

333 ทป 4 สม.0001.04/335 3-ต.ค.-60 สัญญาการยืมเงินคุณสุรัตน์

334 ทป 4 สม.0001.04/336 28-ก.ย.-60 แจ้งรายละเอียดวันลาและวันขาดราชการของนางสาวเอเชีย มนต์ศรัฐ โนรีเอกา 
ประจ าเดือนกันยายน 2560

335 ทป 4 สม.0001.04/337 28-ก.ย.-60 สัญญาการยืมเงิน

336 ทป 4 สม.0001.04/338 4-ต.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

337 ทป 4 สม.0001.04/339 6-ต.ค.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัผู้กูร้ายนางสาวพนิดา บญุเทศนา

338 ทป 4 สม.0001.04/340 9-ต.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง



แผ่นที่ 24

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

339 ทป 4 สม.0001.04/341 9-ต.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม

340 ทป 4 สม.0001.04/342 9-ต.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

341 ทป 4 สม.0001.04/343 9-ต.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

342 ทป 4 สม.0001.04/344 9-ต.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

343 ทป 4 สม.0001.04/345 9-ต.ค.-60 การจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2544

344 ทป 4 สม.0001.04/346 9-ต.ค.-60 แจ้งการเข้าปฏบิติัหน้าที่ของข้าราชการ

345 ทป 4 สม.0001.04/347 9-ต.ค.-60 การมารายงานตัวและเข้าปฏบิติัหน้าที่ราชการของข้าราชการ

346 ทป 4 สม.0001.04/348 9-ต.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

347 ทป 4 สม.0001.04/349 9-ต.ค.-60 ข้าราชการลาอุปสมบท

348 ทป 4 สม.0001.04/350 9-ต.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

349 ทป 4 สม.0001.04/351 9-ต.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

350 ทป 4 สม.0001.04/352 9-ต.ค.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 ราบ นางสาวสายสมร ทองมหา

351 ทป 4 สม.0001.04/353 9-ต.ค.-60 การประเมินผลการปฏบิติัราชการฯ รอบการประเมินที2่/2560



แผ่นที่ 25

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

352 ทป 4 สม.0001.04/354 9-ต.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน

353 ทป 4 สม.0001.04/355 9-ต.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

354 ทป 4 สม.0001.04/356 9-ต.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ

355 ทป 4 สม.0001.04/357 9-ต.ค.-60 ส่งใช้เงินยืม

356 ทป 4 สม.0001.04/358 9-ต.ค.-60 ขอยกเลิกสัญญาการยืมเงิน

357 ทป 4 สม.0001.04/359 20-ต.ค.-60 เลขานุการกสม. (นางฉัตรสุดา)พน้จากต าแหน่ง

358 ทป 4 สม.0001.04/360 20-ต.ค.-60 การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการ

359 ทป 4 สม.0001.04/361 20-ต.ค.-60 รายงานตัวเข้าปฏบิติัหน้าที่ของผู้ช านาญการ กสม.

360 ทป 4 สม.0001.04/362 9-ต.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

361 ทป 4 สม.0001.04/363 9-ต.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

362 ทป 4 สม.0001.04/364 9-ต.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

363 ทป 4 สม.0001.04/365 9-ต.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

364 ทป 4 สม.0001.04/366 25-ต.ค.-60 ขอส่งใบเบกิส าตัวเพื่อเบกิจายเงิน



แผ่นที่ 26

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

365 ทป 4 สม.0001.04/367 25-ต.ค.-60 ขอส าเนาค ารับรองการปฏบิติัราชการของส านักงานกสม.ประจ าปงีบประมาณ2560

366 ทป 4 สม.0001.04/368 25-ต.ค.-60 แจ้งข้อมูลเพื่อประอบการรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองการปฏบิติัราชการ 
ประจ าป ี2560 รอบ 12 เดือน

367 ทป 4 สม.0001.04/369 25-ต.ค.-60 แบบประเมินผลการปฏบิติัราชการของข้าราชการรอบการประเมินที1่/2561

368 ทป 4 สม.0001.04/370 30-ต.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

369 ทป 4 สม.0001.04/371 31-ต.ค.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ

370 ทป 4 สม.0001.04/372 31-ต.ค.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ

371 ทป 4 สม.0001.04/373 31-ต.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

372 ทป 4 สม.0001.04/374 1-พ.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

373 ทป 4 สม.0001.04/375 1-พ.ย.-60 ขอส่งแบบรายงานตัวเข้าปฏบิติัหน้าที่ของเลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

374 ทป 4 สม.0001.04/376 1-พ.ย.-60 การประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงานราชการทั่วไป ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
 คร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

375 ทป 4 สม.0001.04/377 1-พ.ย.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"ข้าราชการ"

376 ทป 4 สม.0001.04/378 1-พ.ย.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"พนักงานราชการ"

377 ทป 4 สม.0001.04/379 1-พ.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง



แผ่นที่ 27

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

378 ทป 4 สม.0001.04/380 1-พ.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

379 ทป 4 สม.0001.04/381 1-พ.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

380 ทป 4 สม.0001.04/382 2-พ.ย.-60 แจ้งรายละเอียวันลาและวันขาดราชการของนางสาวเอเชียฯประจ าเดือนตุลาคม2560

381 ทป 4 สม.0001.04/383 1-พ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

382 ทป 4 สม.0001.04/384 3-พ.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

383 ทป 4 สม.0001.04/385 6-พ.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

384 ทป 4 สม.0001.04/386 6-พ.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

385 ทป 4 สม.0001.04/387 7-พ.ย.-60 ขอหนังสือรับรอง

386 ทป 4 สม.0001.04/388 8-พ.ย.-60 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น

387 ทป 4 สม.0001.04/389 8-พ.ย.-60 ลงนามในผลงานเพื่อขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพเิศษ

388 ทป 4 สม.0001.04/390 8-พ.ย.-60 แจ้งการเข้าปฏบิติัหน้าที่ของข้าราชการ

389 ทป 4 สม.0001.04/391 9-พ.ย.-60 เอกสารการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ

390 ทป 4 สม.0001.04/392 10-พ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน



แผ่นที่ 28

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

391 ทป 4 สม.0001.04/393 10-พ.ย.-60 ขอรับรองใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

392 ทป 4 สม.0001.04/394 10-พ.ย.-60 ค าส่ังใหข้้าราชการได้รับเงินเพิ่มพเิศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

393 ทป 4 สม.0001.04/395 13-พ.ย.-60 ขอส่งผลงานเพื่อขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพเิศษ

394 ทป 4 สม.0001.04/396 15-พ.ย.-60 ขอหนังสือรับรองแรายนางสาวอุษณา

395 ทป 4 สม.0001.04/397 16-พ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่าย

396 ทป 4 สม.0001.04/398 21-พ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่าย รหสักิจกรรม

397 ทป 4 สม.0001.04/399 21-พ.ย.-60 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การพฒันาระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบคุคล DPIS ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

398 ทป 4 สม.0001.04/400 21-พ.ย.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

399 ทป 4 สม.0001.04/401 21-พ.ย.-60 หารือการเบกิจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทน

400 ทป 4 สม.0001.04/402 28-พ.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

401 ทป 4 สม.0001.04/403 30-พ.ย.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 ราย นางสาวยุวดี สมบญุ

402 ทป 4 สม.0001.04/404 30-พ.ย.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ

403 ทป 4 สม.0001.04/405 30-พ.ย.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ



แผ่นที่ 29

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

404 ทป 4 สม.0001.04/406 30-พ.ย.-60 ขอส่งแบบแสดงการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ "ข้าราชการ"

405 ทป 4 สม.0001.04/407 30-พ.ย.-60 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับค่าตอบแทนพเิศษของ"พนักงาน
ราชการ"

406 ทป 4 สม.0001.04/408 30-พ.ย.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

407 ทป 4 สม.0001.04/409 1-ธ.ค.-60 ขอเบกิค่าเช่าบา้น

408 ทป 4 สม.0001.04/410 1-ธ.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน

409 ทป 4 สม.0001.04/411 1-ธ.ค.-60 ขอส่งส าเนาหนังสือส่ังจ่ายบ านาญปกติ และส่ังจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ

410 ทป 4 สม.0001.04/412 1-ธ.ค.-60 เอกสารการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ

411 ทป 4 สม.0001.04/413 1-ธ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

412 ทป 4 สม.0001.04/414 4-ธ.ค.-60 บตัรประจ าตัวข้าราชการ

413 ทป 4 สม.0001.04/415 4-ธ.ค.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัขิงผู้กู ้รายนางบษุบง ฉิมพมิาย

414 ทป 4 สม.0001.04/416 4-ธ.ค.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กูน้างภทัรานิษฐ์ เหมวนิช

415 ทป 4 สม.0001.04/417 4-ธ.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

416 ทป 4 สม.0001.04/418 4-ธ.ค.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้รายนางสาวปวีณา จันทร์เอียด



แผ่นที่ 30

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

417 ทป 4 สม.0001.04/419 6-ธ.ค.-60 สัญญายืมเงิน

418 ทป 4 สม.0001.04/420 6-ธ.ค.-60 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้รายนางดวงสมร

419 ทป 4 สม.0001.04/421 7-ธ.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม

420 ทป 4 สม.0001.04/422 8-ธ.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

421 ทป 4 สม.0001.04/423 12-ธ.ค.-60 ขอเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการ

422 ทป 4 สม.0001.04/424 13-ธ.ค.-60 ขอส่งส าเนาหนังสือส่ังจ่ายบ านาญปกติและส่ังจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ

423 ทป 4 สม.0001.04/425 14-ธ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

424 ทป 4 สม.0001.04/426 19-ธ.ค.-60 สัญญายืมเงิน

425 ทป 4 สม.0001.04/427 19-ธ.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

426 ทป 4 สม.0001.04/428 19-ธ.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

427 ทป 4 สม.0001.04/429 19-ธ.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม เงินทดรองราชการ

428 ทป 4 สม.0001.04/430 20-ธ.ค.-60 สัญญาการยืมเงิน

429 ทป 4 สม.0001.04/431 21-ธ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง



แผ่นที่ 31

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

430 ทป 4 สม.0001.04/432 21-ธ.ค.-60 การจ่ายประกาศนียบตัรก ากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

431 ทป 4 สม.0001.04/433 21-ธ.ค.-60 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

432 ทป 4 สม.0001.04/434 26-ธ.ค.-60 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม

433 ทป 4 สม.0001.04/435 26-ธ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

434 ทป 4 สม.0001.04/436 26-ธ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

435 ทป 4 สม.0001.04/437 27-ธ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

436 ทป 4 สม.0001.04/438 28-ธ.ค.-60 ขอหนังสือรับรอง

437 ทป 4 สม.0001.04/439 28-ธ.ค.-60 ขอส่งเค้าโครงผลงานเพื่อขอเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อใหด้ ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ

438 ทป 4 สม.0001.04/440 28-ธ.ค.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ(แบบ บร.1) ของข้าราชการ

439 ทป 4 สม.0001.04/441 28-ธ.ค.-60 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ(แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ

440 ทป 4 สม.0001.04/442 29-ธ.ค.-60 ขอส่งใช้เงินยืม

441 ทป 4 สม.0001.04/1 4-ม.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
442 ทป 4 สม.0001.04/2 8-ม.ค.-61 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น
443 ทป 4 สม.0001.04/3 9-ม.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
444 ทป 4 สม.0001.04/4 11-ม.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง



แผ่นที่ 32

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

445 ทป 4 สม.0001.04/5 11-ม.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
446 ทป 4 สม.0001.04/6 12-ม.ค.-61 สัญญาการยืมเงิน
447 ทป 4 สม.0001.04/7 12-ม.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
448 ทป 4 สม.0001.04/8 12-ม.ค.-61 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 ราย ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์ เพชรแก้ว
449 ทป 4 สม.0001.04/9 15-ม.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
450 ทป 4 สม.0001.04/10 15-ม.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
451 ทป 4 สม.0001.04/11 17-ม.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน
452 ทป 4 สม.0001.04/12 17-ม.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
453 ทป 4 สม.0001.04/13 17-ม.ค.-61 ขอส่งข้อมูลการทบทวนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และจัดท ารายงานผลการ

ปฏบิติังานและการเบกิจ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561

454 ทป 4 สม.0001.04/14 18-ม.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
455 ทป 4 สม.0001.04/15 19-ม.ค.-61 ขอส่งแบบรายงานตัวเข้าปฏบิติัหน้าที่ของผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหง่ชาติ

456 ทป 4 สม.0001.04/16 23-ม.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม
457 ทป 4 สม.0001.04/17 23-ม.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
458 ทป 4 สม.0001.04/18 23-ม.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ
459 ทป 4 สม.0001.04/19 23-ม.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
460 ทป 4 สม.0001.04/20 24-ม.ค.-61 การประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหง่ชาติ

461 ทป 4 สม.0001.04/21 24-ม.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
462 ทป 4 สม.0001.04/22 26-ม.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
463 ทป 4 สม.0001.04/23 26-ม.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 

"ข้าราชการ"

464 ทป 4 สม.0001.04/24 26-ม.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"พนักงานราชการ"



แผ่นที่ 33

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

465 ทป 4 สม.0001.04/25 30-ม.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
466 ทป 4 สม.0001.04/26 31-ม.ค.-61 ขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
467 ทป 4 สม.0001.04/27 31-ม.ค.-61 ขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
468 ทป 4 สม.0001.04/28 31-ม.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
469 ทป 4 สม.0001.04/29 31-ม.ค.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร. 1) ของข้าราชการ
470 ทป 4 สม.0001.04/30 31-ม.ค.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร. 1) ของพนักงานราชการ
471 ทป 4 สม.0001.04/31 2-ก.พ.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
472 ทป 4 สม.0001.04/32 2-ก.พ.-61 ขอหนังสือรับรอง
473 ทป 4 สม.0001.04/33 5-ก.พ.-61 เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหง่ชาติ

474 ทป 4 สม.0001.04/34 7-ก.พ.-61 ขอหนังสือรับรอง
475 ทป 4 สม.0001.04/35 9-ก.พ.-61 ขอส่งแบบรายงานตัวเข้าปฏบิติัหน้าที่ของผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

476 ทป 4 สม.0001.04/36 13-ก.พ.-61 ขอหนังสือรับรอง
477 ทป 4 สม.0001.04/37 13-ก.พ.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
478 ทป 4 สม.0001.04/38 13-ก.พ.-61 ขอหนังสือรับรอง
479 ทป 4 สม.0001.04/39 13-ก.พ.-61 การประเมินบคุคลเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
480 ทป 4 สม.0001.04/40 14-ก.พ.-61 การประเมินบคุคลเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพเิศษ
481 ทป 4 สม.0001.04/41 14-ก.พ.-61 ขอส่งแบบค าขอเปน็ผู้ถือบตัรเครดิตส่วนราชการ ส าหรับปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
482 ทป 4 สม.0001.04/42 20-ก.พ.-61 ขอหนังสือรับรอง
483 ทป 4 สม.0001.04/43 20-ก.พ.-61 งบประมาณรายจ่ายบคุลากร ปงีบประมาณ 2560
484 ทป 4 สม.0001.04/44 20-ก.พ.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษ "ของ

ข้าราชการ"

485 ทป 4 สม.0001.04/45 20-ก.พ.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษ "ของ
พนักงานราชการ"



แผ่นที่ 34
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486 ทป 4 สม.0001.04/46 20-ก.พ.-61 ขอส่งส าเนาหนังสือส่ังจ่ายบ านาญสมาชิก กบข. และส่ังจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพสมาชิก กบข.

487 ทป 4 สม.0001.04/47 21-ก.พ.-61 ขอใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
488 ทป 4 สม.0001.04/48 22-ก.พ.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
489 ทป 4 สม.0001.04/49 22-ก.พ.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม
490 ทป 4 สม.0001.04/50 23-ก.พ.-61 ขอหนังสือรับรอง
491 ทป 4 สม.0001.04/51 27-ก.พ.-61 ขอหนังสือรับรอง
492 ทป 4 สม.0001.04/52  28/2/2561 ขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
493 ทป 4 สม.0001.04/53 28-ก.พ.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
494 ทป 4 สม.0001.04/54 8-ก.พ.-60 ขอหนังสือรับรอง
495 ทป 4 สม.0001.04/55 5-มี.ค.-61 ขชอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
496 ทป 4 สม.0001.04/56 5-มี.ค.-61 ขอส่งใบส าคัยเพื่อบกิจ่ายเงิน
497 ทป 4 สม.0001.04/57 6-มี.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
498 ทป 4 สม.0001.04/58 6-มี.ค.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ
499 ทป 4 สม.0001.04/59 6-มี.ค.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ
500 ทป 4 สม.0001.04/60 7-มี.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
501 ทป 4 สม.0001.04/61 7-มี.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
502 ทป 4 สม.0001.04/62 8-ก.พ.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
503 ทป 4 สม.0001.04/63 9-มี.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
504 ทป 4 สม.0001.04/65 9-มี.ค.-61 แจ้งการเข้าปฏบิติัหน้าที่ของข้าราชการ
505 ทป 4 สม.0001.04/65 9-มี.ค.-61 เอกสารการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ
506 ทป 4 สม.0001.04/66 12-มี.ค.-61 การปฏบิติัราชการเพื่อชดใช้ทนุรัฐบาล
507 ทป 4 สม.0001.04/67 12-มี.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
508 ทป 4 สม.0001.04/68 12-มี.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
509 ทป 4 สม.0001.04/70 14-มี.ค.-61 ขอส่งข้อมูลรายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561



แผ่นที่ 35
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510 ทป 4 สม.0001.04/71 14-มี.ค.-61 ขอคืนเงินงบประมาณตามแผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
511 ทป 4 สม.0001.04/72 15-มี.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
512 ทป 4 สม.0001.04/73 19-มี.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
513 ทป 4 สม.0001.04/74 20-มี.ค.-61 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล
514 ทป 4 สม.0001.04/75 20-มี.ค.-61 ขอส่งข้อมูลรายชื่อข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดส านักงาน กสม.
515 ทป 4 สม.0001.04/76 20-มี.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
516 ทป 4 สม.0001.04/77 21-มี.ค.-61 แจ้งการเข้าปฎบิติัหน้าที่ของข้าราชการ
517 ทป 4 สม.0001.04/78 22-มี.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม
518 ทป 4 สม.0001.04/79 22-มี.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
519 ทป 4 สม.0001.04/80 23-มี.ค.-61 ขอส่งข้อมูลการประเมินผลการปฎบิติัราชการฯ งานตามแผนปฎบิติัการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2561

520 ทป 4 สม.0001.04/81 26-มี.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"ข้าราชการ"

521 ทป 4 สม.0001.04/82 26-มี.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"พนักงานราชการ"

522 ทป 4 สม.0001.04/83 27-มี.ค.-61 การตราจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 ราย นางดวงสมร หมอกแก้ว
523 ทป 4 สม.0001.04/84 27-มี.ค.-61 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล
524 ทป 4 สม.0001.04/85 28-มี.ค.-61 รับนักศึกษาฝึกงาน
525 ทป 4 สม.0001.04/86 28-มี.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
526 ทป 4 สม.0001.04/87 30-มี.ค.-61 ร่างระเบยีบตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหง่ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 49 และลักเกณฑ์ที่เกีย่วกับการบริหารงานบคุคล

527 ทป 4 สม.0001.04/88 30-มี.ค.-61 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล
528 ทป 4 สม.0001.04/89 30-มี.ค.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฎบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ
529 ทป 4 สม.0001.04/90 30-มี.ค.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฎบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ
530 ทป 4 สม.0001.04/91 30-มี.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
531 ทป 4 สม.0001.04/93 2-เม.ย.-61 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)



แผ่นที่ 36
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532 ทป 4 สม.0001.04/94 5-มี.ค.-61 หนังสือรับรอง
533 ทป 4 สม.0001.04/96 10-เม.ย.-61 หนังสือรับรอง
534 ทป 4 สม.0001.04/97 10-เม.ย.-61 การประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหง่ชาติ

535 ทป 4 สม.0001.04/98 10-เม.ย.-61 หนังสือรับรอง
536 ทป 4 สม.0001.04/99 10-เม.ย.-61 เอกสารการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ
537 ทป 4 สม.0001.04/100 11-เม.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

538 ทป 4 สม.0001.04/102 19-เม.ย.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"ข้าราชการ"

539 ทป 4 สม.0001.04/103 19-เม.ย.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"พนักงานราชการ"

540 ทป 4 สม.0001.04/104 19-เม.ย.-61 หนังสือรับรอง

541 ทป 4 สม.0001.04/106 20-เม.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

542 ทป 4 สม.0001.04/107 20-เม.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

543 ทป 4 สม.0001.04/108 23-เม.ย.-61 หนังสือรับรอง

544 ทป 4 สม.0001.04/109 23-เม.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่เบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม

545 ทป 4 สม.0001.04/110 24-เม.ย.-61 หนังสือรับรอง

546 ทป 4 สม.0001.04/111 26-เม.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน



แผ่นที่ 37

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

547 ทป 4 สม.0001.04/112 27-เม.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

548 ทป 4 สม.0001.04/113 27-เม.ย.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฎบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ

549 ทป 4 สม.0001.04/114 27-เม.ย.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฎบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ

550 ทป 4 สม.0001.04/115 30-เม.ย.-61 ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

551 ทป 4 สม.0001.04/116 1-พ.ค.-61 ขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)

552 ทป 4 สม.0001.04/117 1-พ.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษ "ข้าราชการ"

553 ทป 4 สม.0001.04/118 1-พ.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษ "พนักงาน
ราชการ"

554 ทป 4 สม.0001.04/119 3-พ.ค.-61 หนังสือรับรอง

555 ทป 4 สม.0001.04/120 4-พ.ค.-61 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 ราย น.ส. บงกชลักษณ์ มากด า

556 ทป 4 สม.0001.04/121 8-พ.ค.-61 ขอส่งข้อมูลการด าเนินการตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ ์(EBIT)

557 ทป 4 สม.0001.04/122 8-พ.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

558 ทป 4 สม.0001.04/123 8-พ.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

559 ทป 4 สม.0001.04/124 8-พ.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง



แผ่นที่ 38

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

560 ทป 4 สม.0001.04/125 9-พ.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

561 ทป 4 สม.0001.04/126 10-พ.ค.-61 สัญญาการยืมเงิน

562 ทป 4 สม.0001.04/127 11-พ.ค.-61 หนังสือรับรอง

563 ทป 4 สม.0001.04/128 11-พ.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

564 ทป 4 สม.0001.04/130 11-พ.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

565 ทป 4 สม.0001.04/131 15-พ.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน

566 ทป 4 สม.0001.04/132 17-พ.ค.-61 ขอความร่วมมือรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฎบิติัการส่งเสริมคุณธรรมของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ปงีบประมาณ 2561

567 ทป 4 สม.0001.04/133 17-พ.ค.-61 ขอส่งแบบประเมินผลการปฎบิติัราชการ รอบการประเมินที่ 2/2561

568 ทป 4 สม.0001.04/134 17-พ.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

569 ทป 4 สม.0001.04/135 11-พ.ค.-61 ขอส่งข้อมูลการตอบค าถามตามเอกสาร Statement of Compliance

570 ทป 4 สม.0001.04/136 21/15/2561 หนังสือรับรอง

571 ทป 4 สม.0001.04/137 22-พ.ค.-61 ขอข้อมูลการฝึกอบรมของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

572 ทป 4 สม.0001.04/138 22-พ.ค.-61 ขอความอนุเคราะหส์ าเนารายงานผลการปฏบิติราชการตามค ารับรองการปฏบิติัราชการ
ของส านักงาน กสม. รอบที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561



แผ่นที่ 39

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

573 ทป 4 สม.0001.04/139 22-พ.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม

574 ทป 4 สม.0001.04/140 23-พ.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

575 ทป 4 สม.0001.04/141 28-พ.ค.-61 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล

576 ทป 4 สม.0001.04/142 30-พ.ค.-61 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)

577 ทป 4 สม.0001.04/143 30-พ.ค.-61 ขอส่งข้อมูลรายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

578 ทป 4 สม.0001.04/144 31-พ.ค.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ

579 ทป 4 สม.0001.04/145 31-พ.ค.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ

580 ทป 4 สม.0001.04/146 31-พ.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

581 ทป 4 สม.0001.04/147 1-มิ.ย.-61 ส่งนักศึกษามารายงานตัวเข้ารับการฝึกงาน

582 ทป 4 สม.0001.04/148 4-มิ.ย.-61 การประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

583 ทป 4 สม.0001.04/149 4-มิ.ย.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

584 ทป 4 สม.0001.04/150 5-มิ.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

585 ทป 4 สม.0001.04/151 5-มิ.ย.-61 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล



แผ่นที่ 40

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

586 ทป 4 สม.0001.04/152 7-มิ.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

587 ทป 4 สม.0001.04/154 7-มิ.ย.-61 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล

588 ทป 4 สม.0001.04/155 8-มิ.ย.-61 ขอส่งแบบรับรองระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง (แบบ บร.2) ของข้าราชการ

589 ทป 4 สม.0001.04/156 8-มิ.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

590 ทป 4 สม.0001.04/157 13-มิ.ย.-61 ขอส่งเค้าโครงผลงานเพื่อขอเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ

591 ทป 4 สม.0001.04/158 13-มิ.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

592 ทป 4 สม.0001.04/159 14-มิ.ย.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

593 ทป 4 สม.0001.04/160 18-มิ.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

594 ทป 4 สม.0001.04/161 20-มิ.ย.-61 สัญญาการยืมเงิน

595 ทป 4 สม.0001.04/162 21-มิ.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจรรม

596 ทป 4 สม.0001.04/163 21-มิ.ย.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

597 ทป 4 สม.0001.04/164 22-มิ.ย.-61 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 ราย น.ส. จิราพร ศรีเพขรแก้ว

598 ทป 4 สม.0001.04/165 22-มิ.ย.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง



แผ่นที่ 41

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

599 ทป 4 สม.0001.04/166 22-มิ.ย.-61  ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"ข้าราชการ"

600 ทป 4 สม.0001.04/167 22-มิ.ย.-61  ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"พนักงานราชการ"

601 ทป 4 สม.0001.04/168 25-มิ.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

602 ทป 4 สม.0001.04/169 26-มิ.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

603 ทป 4 สม.0001.04/170 26-มิ.ย.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

604 ทป 4 สม.0001.04/171 27-มิ.ย.-61 ขอแจ้งชื่อผู้สนใจเข้าร่วมทดลองข้อสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES

605 ทป 4 สม.0001.04/172 28-มิ.ย.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ

606 ทป 4 สม.0001.04/173 28-มิ.ย.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ

607 ทป 4 สม.0001.04/174 28-มิ.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

608 ทป 4 สม.0001.04/175 2-ก.ค.-61 การมารายงานตัวและเข้าปฏบิติัหน้าที่ราชการของข้าราชการ

609 ทป 4 สม.0001.04/176 2-ก.ค.-61 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)

610 ทป 4 สม.0001.04/177 2-ก.ค.-61 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล

611 ทป 4 สม.0001.04/178 2-ก.ค.-61 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล



แผ่นที่ 42

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

612 ทป 4 สม.0001.04/179 3-ก.ค.-61 การตราจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 ราย นายศรัทธาวุฒิ จันขันธ์

613 ทป 4 สม.0001.04/180 3-ก.ค.-61 แจ้งการเข้าปฎบิติัหน้าที่ของข้าราชการ

614 ทป 4 สม.0001.04/181 3-ก.ค.-61 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล

615 ทป 4 สม.0001.04/182 3-ก.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

616 ทป 4 สม.0001.04/183 4-ก.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

617 ทป 4 สม.0001.04/184 6-ก.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

618 ทป 4 สม.0001.04/185 6-ก.ค.-61 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบคุคลส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

619 ทป 4 สม.0001.04/186 10-ก.ค.-61 ขอส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อบรรจุและแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ

620 ทป 4 สม.0001.04/187 11-ก.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

621 ทป 4 สม.0001.04/188 11-ก.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

622 ทป 4 สม.0001.04/189 13-ก.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

623 ทป 4 สม.0001.04/190 16-ก.ค.-61 สัญญาการยืมเงิน

624 ทป 4 สม.0001.04/191 17-ก.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน



แผ่นที่ 43

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

625 ทป 4 สม.0001.04/192 19-ก.ค.-61 เอกสารการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ

626 ทป 4 สม.0001.04/193 19-ก.ค.-61 สัญญาการยืมเงิน

627 ทป 4 สม.0001.04/194 20-ก.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

628 ทป 4 สม.0001.04/195 23-ก.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม

629 ทป 4 สม.0001.04/196 23-ก.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

630 ทป 4 สม.0001.04/197 23-ก.ค.-61 ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิชาการฯ

631 ทป 4 สม.0001.04/199 23-ก.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

632 ทป 4 สม.0001.04/200 23-ก.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อบกิจ่ายเงิน

633 ทป 4 สม.0001.04/201 24-ก.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน

634 ทป 4 สม.0001.04/202 24-ก.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

635 ทป 4 สม.0001.04/203 25-ก.ค.-61 การส ารวจความต้องการในการจ้างเอกชนด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

636 ทป 4 สม.0001.04/205 26-ก.ค.-61 ร่างประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกีย่วกับการบริหารงานบคุคล

637 ทป 4 สม.0001.04/206 31-ก.ค.-61 ขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)



แผ่นที่ 44

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

638 ทป 4 สม.0001.04/207 31-ก.ค.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ

639 ทป 4 สม.0001.04/208 31-ก.ค.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ

640 ทป 4 สม.0001.04/209 1-ส.ค.-61 ขอความร่วมมือรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฎบิติัการส่งเสริมคุณธรรมของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ปงีบประมาณ 2561 (ไตมาสที่ 3)

641 ทป 4 สม.0001.04/210 1-ส.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

642 ทป 4 สม.0001.04/211 2-ส.ค.-61 สัญญาการยืมเงิน

643 ทป 4 สม.0001.04/212 2-ส.ค.-61 เอกสารการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ

644 ทป 4 สม.0001.04/213 2-ส.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

645 ทป 4 สม.0001.04/214 7-ส.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

646 ทป 4 สม.0001.04/215 8-ส.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน

647 ทป 4 สม.0001.04/216 8-ส.ค.-61 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 ราย นางสาวสายสมร ทองมหา

648 ทป 4 สม.0001.04/217 8-ส.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฎบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษ "ข้าราชการ"

649 ทป 4 สม.0001.04/218 8-ส.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฎบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษ "พนักงาน
ราชการ"

650 ทป 4 สม.0001.04/219 9-ส.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง



แผ่นที่ 45

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

651 ทป 4 สม.0001.04/220 10-ส.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

652 ทป 4 สม.0001.04/221 10-ส.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

653 ทป 4 สม.0001.04/222 14-ส.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฎบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษ "ข้าราชการ"

654 ทป 4 สม.0001.04/223 14-ส.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฎบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษ "พนักงาน
ราชการ"

655 ทป 4 สม.0001.04/224 14-ส.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

656 ทป 4 สม.0001.04/226 16-ส.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

657 ทป 4 สม.0001.04/227 17-ส.ค.-61 พจิารณาและลงนามในผลงานเพื่อขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพเิศษ

658 ทป 4 สม.0001.04/229 21-ส.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม

659 ทป 4 สม.0001.04/230 21-ส.ค.-61 ผลงานเพื่อขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพเิศษ

660 ทป 4 สม.0001.04/231 21-ส.ค.-61 ขอส่งงานวิชาการฯ ที่ปรับแก้และเพิ่มเติม

661 ทป 4 สม.0001.04/232 21-ส.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

662 ทป 4 สม.0001.04/233 22-ส.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

663 ทป 4 สม.0001.04/234 22-ส.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง



แผ่นที่ 46

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

664 ทป 4 สม.0001.04/235 24-ส.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

665 ทป 4 สม.0001.04/236 24-ส.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

666 ทป 4 สม.0001.04/237 24-ส.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

667 ทป 4 สม.0001.04/238 24-ส.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

668 ทป 4 สม.0001.04/239 24-ส.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

669 ทป 4 สม.0001.04/240 24-ส.ค.-61 สมัครเข้ารับการอบรม  ในระบบ e-learning

670 ทป 4 สม.0001.04/241 29-ส.ค.-61 กิจกรรมที่จะต้องปฏบิติัราชการและเบกิจ่ายภายในเดือนกันยายน 2561

671 ทป 4 สม.0001.04/242 29-ส.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

672 ทป 4 สม.0001.04/243 3-ก.ย.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

673 ทป 4 สม.0001.04/244 4-ก.ย.-61 ขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)

674 ทป 4 สม.0001.04/245 4-ก.ย.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

675 ทป 4 สม.0001.04/246 4-ก.ย.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.) ของข้าราชการ

676 ทป 4 สม.0001.04/247 4-ก.ย.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.) ของพนักงานราชการ



แผ่นที่ 47

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

677 ทป 4 สม.0001.04/248 5-ก.ย.-61 สัญญาการยืมเงิน

678 ทป 4 สม.0001.04/250 5-ก.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

679 ทป 4 สม.0001.04/252 5-ก.ย.-61 การจ้างเอกชนด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบคุคล ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

680 ทป 4 สม.0001.04/254 13-ก.ย.-61 พจิารณาทบทวนการจัดหมวดหมู่และตารางก าหนดอายุการจัดเก็บเอกสาร ประเภท
ภารกิจสนับสนุนเลขานุการคณะท างานจัดท ามาตฐานการจัดการเอกสารและประเมิน
คุณค่าเอกสาร

681 ทป 4 สม.0001.04/255 13-ก.ย.-61 การมอบหมายงานในต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

682 ทป 4 สม.0001.04/257 18-ก.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

683 ทป 4 สม.0001.04/258 20-ก.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

684 ทป 4 สม.0001.04/259 /9/2561 ขอส่งข้อมูลโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏบติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

685 ทป 4 สม.0001.04/260 20-ก.ย.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฎบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษ "ข้าราชการ"

686 ทป 4 สม.0001.04/261 20-ก.ย.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฎบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษ "พนักงาน
ราชการ"

687 ทป 4 สม.0001.04/262 26-ก.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

688 ทป 4 สม.0001.04/263 26-ก.ย.-61 ขอความร่วมมือรายงานผลการด าเนินการตามแผนการปฏบิติัการส่งเสริมคุณธรรมของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ปงีบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 4)



แผ่นที่ 48

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

689 ทป 4 สม.0001.04/264 26-ก.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

690 ทป 4 สม.0001.04/265 27-ก.ย.-61 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ

691 ทป 4 สม.0001.04/266 28-ก.ย.-61 ขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)

692 ทป 4 สม.0001.04/267 28-ก.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญ

693 ทป 4 สม.0001.04/268 1-ต.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

694 ทป 4 สม.0001.04/269 2/10/251 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

695 ทป 4 สม.0001.04/270 2-ต.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

696 ทป 4 สม.0001.04/273 3-ต.ค.-61 ขอส าเนาผลการปฏบิติัราชการตามค ารับรองการปฏบิติัราชการของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

697 ทป 4 สม.0001.04/274 4-ต.ค.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ

698 ทป 4 สม.0001.04/275 4-ต.ค.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ

699 ทป 4 สม.0001.04/276 5-ต.ค.-61 สัญญาการยืมเงิน

700 ทป 4 สม.0001.04/277 5-ต.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

701 ทป 4 สม.0001.04/278 8-ต.ค.-61 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล



แผ่นที่ 49

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

702 ทป 4 สม.0001.04/279 8-ต.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"พนักงานราชการ"

703 ทป 4 สม.0001.04/280 8-ต.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"ข้าราชการ"

704 ทป 4 สม.0001.04/281 10-ต.ค.-61 สัญญาการยืมเงิน

705 ทป 4 สม.0001.04/282 11-ต.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืม

706 ทป 4 สม.0001.04/283 12-ต.ค.-61 ขอส่งแบบรายงานตัวเข้าปฏบิติัหน้าที่ของผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

707 ทป 4 สม.0001.04/284 12-ต.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

708 ทป 4 สม.0001.04/285 12-ต.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

709 ทป 4 สม.0001.04/286 12-ต.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง

710 ทป 4 สม.0001.04/287 12-ต.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืม

711 ทป 4 สม.0001.04/288 16-ต.ค.-61 ขอส่งส าเนาหนังสือส่ังจ่ายบ านาญ และส่ังจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ

712 ทป 4 สม.0001.04/289 16-ต.ค.-61 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล

713 ทป 4 สม.0001.04/290 16-ต.ค.-61 หนังสือแสดงเจตนาระบตัุวผู้รับบ าเหน็จตกทอด

714 ทป 4 สม.0001.04/291 16-ต.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง



แผ่นที่ 50

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

715 ทป 4 สม.0001.04/292 16-ต.ค.-61 ขอส่งส าเนาหหนังสือส่ังจ่ายบ านาญปกติ และส่ังจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ

716 ทป 4 สม.0001.04/293 17-ต.ค.-61 ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ารายงานผลการปฏบิติังานฯ

717 ทป 4 สม.0001.04/294 17-ต.ค.-61 สัญญาการยืมเงิน

718 ทป 4 สม.0001.04/295 17-ต.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน

719 ทป 4 สม.0001.04/296 17-ต.ค.-61 ขอส่งข้อมูลการประเมินผลการปฎบิติัราชการฯ งานตามแผนปฎบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2561

720 ทป 4 สม.0001.04/297 19-ต.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืม

721 ทป 4 สม.0001.04/298 22-ต.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน

722 ทป 4 สม.0001.04/299 24-ต.ค.-61 ขอส่งส าเนาหนังสือส่ังจ่ายบ านาญ และส่ังจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ

723 ทป 4 สม.0001.04/300 24-ต.ค.-61 ขอส่งใบส าส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม

724 ทป 4 สม.0001.04/301 24-ต.ค.-61 ขอส่งมอบเอกสารที่อยูร่ะหว่างด าเนินการเกีย่วกับการจัดสวัสดิการภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิอมนุษยชนแหง่ชาติ

725 ทป 4 สม.0001.04/303 26-ต.ค.-61 ขอส่งแบบประเมินผลการปฎบิติัราชการ รอบการประเมินที่ 1/2562

726 ทป 4 สม.0001.04/304 26-ต.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

727 ทป 4 สม.0001.04/306 26-ต.ค.-61 ขอส่งแบบประเมินผลการปฏบิติัราชการ รอบการประเมินที่ 2/2561



แผ่นที่ 51

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

728 ทป 4 สม.0001.04/307 30-ต.ค.-61 ขอส่งส าเนาหนังสือส่ังจ่ายบ านาญสมาชิก กบข. และส่ังจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพสมาชิก กบข.

729 ทป 4 สม.0001.04/308 30-ต.ค.-61 ขอส่งมอบเอกสารเกีย่วกับการจัดสวัสดิการภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิอมนุษยช
นแหง่ชาติ ที่อยูร่ะหว่างด าเนินการเพิ่มเติม

730 ทป 4 สม.0001.04/309 31-ต.ค.-61 ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ

731 ทป 4 สม.0001.04/310 31-ต.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน

732 ทป 4 สม.0001.04/311 2-พ.ย.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

733 ทป 4 สม.0001.04/312 2-พ.ย.-61 ส่งแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) หวัข้อ กระบวนการประเมินผลการปฏบิติั
ราชการ

734 ทป 4 สม.0001.04/313 2-พ.ย.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ

735 ทป 4 สม.0001.04/314 2-พ.ย.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ

736 ทป 4 สม.0001.04/315 5-พ.ย.-61 ขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)

737 ทป 4 สม.0001.04/316 5-พ.ย.-61 ขอส่งผลงานวิชาการฯ ที่แก้ไขและเพิ่มเติม

738 ทป 4 สม.0001.04/317 5-พ.ย.-61 การส่งมอบงานในต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

739 ทป 4 สม.0001.04/318 6-พ.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

740 ทป 4 สม.0001.04/319 8-พ.ย.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง



แผ่นที่ 52

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

741 ทป 4 สม.0001.04/320 9-พ.ย.-61 ขอส่งข้อมูลแบบรายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่ายงบประมาณตามแผนปฏบิติัการ
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรูปแบบตาราง

742 ทป 4 สม.0001.04/321 12-พ.ย.-61 ขอส่งผลงานวิชาการฯ ที่แก้ไขและเพิ่มเติม

743 ทป 4 สม.0001.04/322 12-พ.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

744 ทป 4 สม.0001.04/323 13-พ.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

745 ทป 4 สม.0001.04/324 13-พ.ย.-61 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล

746 ทป 4 สม.0001.04/325 15-พ.ย.-61 หนังสือรับรอง

747 ทป 4 สม.0001.04/326 15-พ.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

748 ทป 4 สม.0001.04/327 16-พ.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

749 ทป 4 สม.0001.04/328 16-พ.ย.-61 ขอส่งผลงานวิชาการฯ ที่แก้ไขและเพิ่มเติม

750 ทป 4 สม.0001.04/330 19-พ.ย.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

751 ทป 4 สม.0001.04/331 19-พ.ย.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง

752 ทป 4 สม.0001.04/332 20-พ.ย.-61 การประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

753 ทป 4 สม.0001.04/333 20-พ.ย.-61 ขอส่งผลงานวิชาการฯ ฉบบัสมบรูณ์



แผ่นที่ 53

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

754 ทป 4 สม.0001.04/334 22-พ.ย.-61 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 ราย นายเกรียงไกร แก้วกัน

755 ทป 4 สม.0001.04/335 22-พ.ย.-61 ขอหนังสือรับรอง

756 ทป 4 สม.0001.04/336 22-พ.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม

757 ทป 4 สม.0001.04/337 23-พ.ย.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ "ราชการ"

758 ทป 4 สม.0001.04/338 23-พ.ย.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"พนักงานราชการ"

759 ทป 4 สม.0001.04/339 28-พ.ย.-61 การบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

760 ทป 4 สม.0001.04/340 28-พ.ย.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน

761 ทป 4 สม.0001.04/341 28-พ.ย.-61 สัญญาการยืมเงิน

762 ทป 4 สม.0001.04/342 28-พ.ย.-61 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล

763 ทป 4 สม.0001.04/343 28-พ.ย.-61 การประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงานราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ รอบการประเมินที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

764 ทป 4 สม.0001.04/344 29-พ.ย.-61 ขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)

765 ทป 4 สม.0001.04/345 30-พ.ย.-61 ของส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

766 ทป 4 สม.0001.04/346 3-ธ.ค.-61 ส่งแบบขอรับเงินค่าเช้าบา้น



แผ่นที่ 54

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

767 ทป 4 สม.0001.04/347 4-ธ.ค.-61 พจิารณาลงนามในแบบขอรับค่าเช่าบา้น

768 ทป 4 สม.0001.04/348 4-ธ.ค.-61 ขอตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 ราย น.ส. พนิดา บญุเทศนา

769 ทป 4 สม.0001.04/349 4-ธ.ค.-61 การตรวจสอบคุณสมบติัของผู้กู ้1 ราย น.ส. สุพร พสุนธาวิโรจน์

770 ทป 4 สม.0001.04/350 4-ธ.ค.-61 ของส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของข้าราชการ

771 ทป 4 สม.0001.04/351 4-ธ.ค.-61 ของส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1) ของพนักงานราชการ

772 ทป 4 สม.0001.02/1 7-ธ.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
773 ทป 4 สม.0001.02/2 11-ธ.ค.-61 ใบเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล
774 ทป 4 สม.0001.02/3 11-ธ.ค.-61 ขอส่งส าเนาประกาศและค าส่ัง
775 ทป 4 สม.0001.02/4 12-ธ.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ
776 ทป 4 สม.0001.02/5 12-ธ.ค.-61 การขอรับโอนข้าราชการ
777 ทป 4 สม.0001.02/6 12-ธ.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
778 ทป 4 สม.0001.02/7 12-ธ.ค.-61 การประเมินบคุคลเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพเิศษ
779 ทป 4 สม.0001.02/8 13-ธ.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
780 ทป 4 สม.0001.02/9 14-ธ.ค.-61 การปฏบติัตามพระราชบญัญัติส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร พ.ศ. 2550
781 ทป 4 สม.0001.02/10 17-ธ.ค.-61 แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนพเิศษ
782 ทป 4 สม.0001.02/11 19-ธ.ค.-61 ฝากเก็บเงินค่าอินทรธนูและเคร่ือองหมายแสดงสังกัด
783 ทป 4 สม.0001.02/12 19-ธ.ค.-61 ขอส่งแบบรายงานตัวเข้าปฏบิติัหน้าที่ของผู้ช่วยเลขานุการประจ ากรรมการสิทธิมนุษยชน

แหง่ชาติ

784 ทป 4 สม.0001.02/13 19-ธ.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
785 ทป 4 สม.0001.02/14 19-ธ.ค.-61 แบบการแจ้งยืนยันการปฏบิติัราชการเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทน (แบบ บร.1)
786 ทป 4 สม.0001.02/15 20-ธ.ค.-61 ขอส่งแบบรับรองผลการปฏบิติัหน้าที่ราชการ (แบบ บร.1)



แผ่นที่ 55

ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

787 ทป 4 สม.0001.02/16 20-ธ.ค.-61 สัญญาการยืมเงิน
788 ทป 4 สม.0001.02/17 21-ธ.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน รหสักิจกรรม
789 ทป 4 สม.0001.02/18 24-ธ.ค.-61 ขอส่งส าเนาค าส่ัง
790 ทป 4 สม.0001.02/19 25-ธ.ค.-61 ขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
791 ทป 4 สม.0001.02/20 25-ธ.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
792 ทป 4 สม.0001.02/21 25-ธ.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 

"ข้าราชการ"

793 ทป 4 สม.0001.02/22 26-ธ.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
"ข้าราชการ"

794 ทป 4 สม.0001.02/23 26-ธ.ค.-61 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการส าหรับการได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษของ 
พนักงานราชการ"

795 ทป 4 สม.0001.02/24 26-ธ.ค.-61 ขอหนังสือรับรอง
796 ทป 4 สม.0001.02/25 27-ธ.ค.-61 ขอส่งใช้เงินยืม
797 ทป 4 สม.0001.02/26 27-ธ.ค.-61 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน


