แผ่นที่ 1
แบบบัญชีหนังสือขอทาลาย

แบบที่ 25

บัญชีหนังสือขอทาลาย ประจาปี 2563
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานัก/หน่วย :
กลุ่มงาน/ฝ่าย :

คุ้มครองสิทธมนุษยชน
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2
เลขทะเบียนรับ

วันที่

ลาดับที่
1
2
3

รหัสแฟ้ม
ทป 4
ทป 4
ทป 4

ที่
สม0003.02/7
สม0003.02/10
สม0003.02/11

ลงวันที่
25 ม.ค. 61
31 ม.ค. 61
31 ม.ค. 61

เรือ่ ง

4
5
6
7

ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4

สม0003.02/16
สม0003.02/17
สม0003.02/18
สม0003.02/19

1 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61
5 มี.ค. 61
15 มี.ค. 61

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส่งรายงานผลการตรวจสอบเพือบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครอง
การเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทารายงานผลการตรวจสอบฯ
ส่งรายงานผลการตรวจสอบเพือบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครอง

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4

สม0003.02/20
สม0003.02/21
สม0003.02/22
สม0003.02/23
สม0003.02/24
สม0003.02/25
สม0003.02/27
สม0003.02/28
สม0003.02/29
สม0003.02/30
สม0003.02/31

20 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61
4 เม.ย. 61
4 เม.ย. 61
17 เม.ย. 61
2 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส่งรายงานผลการตรวจสอบเพือบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครอง
ขอส่งรายงานฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม/นาเสนอเข้าที่ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครอง
บันทึกเสนอความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคาร้อง
ขอส่งแบบประเมินการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ (รายนางสาวประชุมพร ชัยรัตน์)
การขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบแนวปฏิบตั ิของ กสม.
ส่งรายงานผลการตรวจสอบเพือบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครอง
ของส่งรายงานเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม/นาเสนอเข้าที่ประชุม กสม.
ของส่งรายงานเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม/นาเสนอเข้าที่ประชุม กสม.
ส่งรายงานผลการตรวจสอบเพือบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครอง
การขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แจ้งโทรศัพท์ตั้งโต๊ะขัดข้อง
ขอเชิญประชุม
การสอบหาข้อเท็จจริง กรณีกุญแจรถยนต์ส่วนกลางสูญหาย

การพิจารณา

หมายเหตุ

แผ่นที่ 2
ลาดับที่

รหัสแฟ้ม
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4

ที่
สม0003.02/
พิเศษ
สม0003.02/33
สม0003.02/34
สม0003.02/35
สม0003.02/36
สม0003.02/37
สม0003.02/38
สม0003.02/39
สม0003.02/40
สม0003.02/41
สม0003.02/42
สม0003.02/43
สม0003.02/44

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ลงวันที่
18 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61
30 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61
1 มิ.ย. 61
4 มิ.ย. 61
4 มิ.ย. 61
5 มิ.ย. 61
7 มิ.ย. 61
11 มิ.ย. 61
13 มิ.ย. 61
6 ก.ค. 61

ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป.4

สม0003.02/45
สม0003.02/46
สม0003.02/47
สม0003.02/48
สม0003.02/1

17 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
23 ก.ค. 61
26 ก.ค. 61
4 ม.ค. 60

ทป.4

สม0003.02/3

25 ม.ค. 60

ทป.4
ทป.4
ทป.4

สม0003.02/6
สม0003.02/7
สม0003.02/63

6 ก.พ. 60
8 ก.พ. 60
9 ต.ค. 60

36
37
38
39
40

เลขทะเบียนรับ

เรือ่ ง
รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะวิทยากรกระบวนการ รุน่ ที่ ๕
ขอส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงจากห่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ขอส่งรายงานฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม/นาเสนอเข้าที่ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครอง
ส่งรายงานผลการตรวจสอบเพือบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครอง
ขอส่งแบบประเมินการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ (รายนางสาวกชพร วงษ์วิวัฒนาวุฒิ)
ขอส่งแบบประเมินการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ (รายนางสาวประชุมพร ชัยรัตน์)
ขอส่งรายงานฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม/นาเสนอเข้าที่ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครอง
ส่งรายงานผลการตรวจสอบเพือบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครอง
ส่งรายงานผลการตรวจสอบเพือบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครอง
ผลการดาเนินการและขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย
ขอส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงจากห่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ส่งรายงานผลการตรวจสอบเพือบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครอง
ส่งรายงานผลการตรวจสอบเพือบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครอง
รายงานผลการปฏิบตั ิงานรอบปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560-30 มิถุนายน
2561
ขอถอนคาร้องออกจากโครงการสะสาง 2
ส่งตัวแบบประเมินผลการฝึกงานของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ส่งรายงานผลการตรวจสอบเพือบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครอง
เสนอความห็นต่อรายงานการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิใน
ที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
ลงนามหนังสือ
สถิติคาร้องของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้
สถิติคาร้องของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้

การพิจารณา

หมายเหตุ

แผ่นที่ 3
ลาดับที่

รหัสแฟ้ม
ทป.4

ที่
สม0003.02/64

ลงวันที่
10 ต.ค. 60

ทป.4
ทป.4

สม0003.02/68
สม0003.02/69

8 พ.ย. 60
9 พ.ย. 60

ทป.4
ทป.4

สม0003.02/70
สม0003.02/71

10 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60

ทป.4

สม0003.02/73

23 พ.ย. 60

ทป.4

สม0003.02/74

24 พ.ย. 60

ทป.4

สม0003.02/75

28 พ.ย. 60

ทป.4
ทป.4
ทป.4

สม0003.02/76
สม0003.02/77
สม0003.02/78

4 ธ.ค. 60
4 ธ.ค. 60
6 ธ.ค. 60

51
52
53
54

ทป.4
ทป.4
ทป.4

สม0003.02/79
สม0003.02/2
สม0003.02/3

7 ธ.ค. 60
13 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59

55

ทป.4

สม0003.02/9

26 ก.พ. 59

56
57
58

ทป.4
ทป.4
ทป.4

สม0003.02/10
สม0003.02/13
สม0003.02/14

3 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

เลขทะเบียนรับ

เรือ่ ง
การขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบตามแนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
ส่งรายงานผลการตรวจสอบเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองฯ
การขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบตามแนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
สถิติคาร้องของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้
ข้อมูลเพื่อจัดการทารายงานประจาปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ 2560
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
รายงานการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนและรายงานการประชุมของคะอนุกรรมการด้านสิทธิ
ในที่ดินลารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ขออนุญาตเดินทางไปรับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร
ส่งรายงานผลการตรวจสอบเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองฯ
ผลการดาเนินการของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ และงดประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินฯ
ขอชาระเงินตามคาฟ้อง
ขอเชิญประชุม
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมการเข้าพบเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและผู้แทน UN Global Compact Local Network Thailand
รายงานการส่งเสริมและรับมอบเงินค่าซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัย ระหว่างบริษทั นนท
วัน จากัด โดยหน่วยงาน FYI Center ถนนพระรามสี่ กับชุ มชนคลองไผ่สิงห์โต
การประชุม 2016 Asia Regional Forum on Business and Human Right
ขอส่งสรุปผลการดาเนินกิจกรรมของคณะอนุกรรมการ

การพิจารณา

หมายเหตุ

แผ่นที่ 4
ลาดับที่
59
60

รหัสแฟ้ม
ทป.4
ทป.4

ที่
สม0003.02/18
สม0003.02/19

ลงวันที่
10 พ.ค. 59
9 มิ.ย. 59

61
62
63

ทป.4
ทป.4
ทป.4

สม0003.02/20
สม0003.02/21
สม0003.02/23

5 ก.ค. 59
17 ส.ค. 59
3 ส.ค. 59

64
65

ทป.4
ทป.4

สม0003.02/30
สม0003.02/31

24 ส.ค. 59
6 ก.ย. 59

66

ทป.4

15 ก.ย. 59

67

ทป.4

สม0003.02/33
สม0003.02/
พิเศษ

68

ทป.4

สม0003.02/35

12 ต.ค. 59

69

ทป.4

สม0003.02/36

12 ต.ค. 59

70

ทป.4

สม0003.02/38

17 พ.ย. 59

71
72

ทป.4
ทป.4

สม0003.02/39
สม0003.02/40

3 พ.ย. 59
8 พ.ย. 59

73
74
75

ทป.4
ทป.4
ทป.4

สม0003.02/41
สม0003.02/42
สม0003.02/43

25 พ.ย. 59
2 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59

28 ก.ย. 59

เลขทะเบียนรับ

เรือ่ ง
บันทึกการเข้าพบประสานความร่วมมือ
ขอส่งเรือ่ งเพื่อบรรจุเข้าวาระการปะชุม กสม. ด้านการบริหาร
รายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการตรอวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รายงานการประชุมคณะทางานพิจารณาเรือ่ งบุคคลล้มละลายกับสิทธิมนุษยชน
ส่งมอบงาน "คู่มือตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน"
รายงานผลพบหารือกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องประเด็นเรือ่ งธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
ขอส่งรายชื่อพนักงานจ้างเหมาเพื่อพิจารณาต่อสัญญา
ความเห็นในการปับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายในของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ส่งมอบงาน
ขอรายงานผลการดาเนินการของฝ่ายเลขุการคณะอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้
มอบหมายคาร้องในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้
ขอให้ลงนามรายงานการประชุมและรายงานการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิ
ในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้
มอบหมายคาร้องในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ (ครัง้ ที่2)
ขออนุญาติเดินทางเยีย่ มบุตร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ขอส่งแบบสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการ
ขอเชิญประชุม
ลงนามหนังสือ

การพิจารณา

หมายเหตุ

แผ่นที่ 5
ลาดับที่

รหัสแฟ้ม

ที่

ลงวันที่

76
77
78

ทป.4
ทป.4
ทป.4

สม0003.02/44
สม0003.02/45
สม0003.02/46

24 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59
29 ธ.ค. 59

79

ทป.4

สม0003.02/47

30 ธ.ค. 59

เลขทะเบียนรับ

เรือ่ ง
รายงานการประชุมอนุกรรมการและ รายงานการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนของ
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้
ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับวันเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
ขอเชิญประชุม
เสนอโครงการ "เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและหาแนวทางลดความเหลื่อมล้าในการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและทรัพยากรป่าไม้

การพิจารณา

หมายเหตุ

