แผ่นที่ 1
แบบบัญชีหนังสือขอทาลาย

แบบที่ 25

บัญชีหนังสือขอทาลาย ประจาปี 2563
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานัก/หน่วย :

สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กลุ่มงาน/ฝ่าย :

กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 5

ลาดับที่

รหัสแฟ้ม

ที่

ลงวันที่

1

ทป 4

สม.0003.05/1

5 ม.ค. 61

2

ทป 4

สม.0003.05/3

11 ม.ค. 61

3

ทป 4

สม.0003.05/4

11 ม.ค. 61

4

ทป 4

สม.0003.05/5

16 ม.ค. 61

5

ทป 4

สม.0003.05/6

19 ม.ค. 61

6

ทป 4

สม.0003.05/7

22 ม.ค. 61

7
8
9
10

ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/8
สม.0003.05/9
สม.0003.05/10
สม.0003.05/12

25 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
30 ม.ค. 61
6 ก.พ. 61

11

ทป 4

สม.0003.05/13

6 ก.พ. 61

12

ทป 4

สม.0003.05/14

15 ก.พ. 61

เลขทะเบียนรับ

วันที่

เรือ่ ง
ขอส่งเรือ่ งบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
ขอส่งร่างรายงานบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
ขอส่งสรุปผลการประชุมฯ เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
ขอส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน บรรจุเข้าวาระการประชุม
กสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ขอส่งสรุปผลการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.
ด้านการคุ้มครองฯ
ข้อมูลเพื่อจัดทารายงานคู่ขนานเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามอนุสัญญา CERD
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม คาร้องที่ 248/2560
ขอส่งร่างรายงานฯ เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
ขอให้ลงนามในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
ขอให้ลงนามในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การพิจารณา

หมายเหตุ

ยกเลิกการออกเลข

แผ่นที่ 2

ลาดับที่

รหัสแฟ้ม

ที่

ลงวันที่

13

ทป 4

สม.0003.05/15

14
15
16
17
18

ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/16
สม.0003.05/18
สม.0003.05/19
สม.0003.05/20
สม.0003.05/21

20 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
28 ก.พ. 61
12 มี.ค. 61

19

ทป 4

สม.0003.05/23

16 มี.ค. 61

20

ทป 4

สม.0003.05/24

23 มี.ค. 61

21
22

ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/26
สม.0003.05/27

3 พ.ค. 61
7 พ.ค. 61

23

ทป 4

สม.0003.05/29

9 พ.ค. 61

24

ทป 4

สม.0003.05/30

28 พ.ค. 61

25

ทป 4

สม.0003.05/31

5 มิ.ย. 61

26

ทป 4

สม.0003.05/32

7 มิ.ย. 61

27

ทป 4

สม.0003.05/33

13 มิ.ย. 61

28
29

ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/34
สม.0003.05/35

20 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61

19 ก.พ. 61

เลขทะเบียนรับ

เรือ่ ง
ขอส่งร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน บรรจุเข้าวาระการประชุม
กสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ขอส่งร่างรายงานฯ เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
ขอส่งร่างรายงานฯ เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองฯ
ขออนุญาตไปทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เสนอความเห็นผู้รับผิดชอบสานวน คาร้องที่ 253/2559
ขอส่งข้อมูลคาร้องด้านสิทธิในความเสมอภาคทางเพศสภาพที่มีประเด็นเรือ่ งธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานที่
อาจจะเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอส่งคืนแฟ้มคาร้องโครงการสะสางเรือ่ งเก่า
ขอส่งข้อมูล
ขอส่งเรือ่ งร้องเรียนเพื่อขอขยายระยะเวลาเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมของ กสม. (ด้าน
การคุ้มครองฯ)
ขอส่งรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรมของสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561
ขอส่งรายงานผลการปฏิบตั ิงานและการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจเรือ่ ง การดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชน กรณีการกาหนดมาตรการและแนวทางแทน
การกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. ....
ขอส่งการกาหนดคุณธรรมเป้าหมาย "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทา" ภายใต้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
ขอยกเลิกใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ขอส่งเรือ่ งรายงานสถานะคาร้อง

การพิจารณา

หมายเหตุ

ยกเลิกการออกเลข

แผ่นที่ 3

ลาดับที่

รหัสแฟ้ม

ที่

ลงวันที่

30
31
32
33
34

ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/36
สม.0003.05/37
สม.0003.05/38
สม.0003.05/39
สม.0003.05/40

25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
2 ก.ค. 61
5 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61

35

ทป 4

สม.0003.05/41

11 ก.ค. 61

36

ทป 4

สม.0003.05/42

12 ก.ค. 61

37

ทป 4

สม.0003.05/43

18 ก.ค. 61

38
39
40
41
42
43

ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/44
สม.0003.05/45
สม.0003.05/46
สม.0003.05/47
สม.0003.05/49
สม.0003.05/50

1 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
14 ส.ค. 61
20 ส.ค. 61
6 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61

44

ทป 4

สม.0003.05/51

11 ก.ย. 61

45

ทป 4

สม.0003.05/52

13 ก.ย. 61

46

ทป 4

สม.0003.05/53

14-ก.ย.-61

47
48

ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/54
สม.0003.05/55

17-ก.ย.-61
18-ก.ย.-61

เลขทะเบียนรับ

เรือ่ ง
ขอส่งมอบแฟ้มคาร้องที่ 101/2561
ขอส่งร่างรายงานฯ เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
ขอส่งร่างรายงานบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
ขอส่งเรือ่ งรายงานสถานะคาร้อง
ขอส่งผลการสารวจความต้องการในการจ้างเอกชนดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562
ขอส่งข้อมูลผลการปฏิบตั ิงานที่ได้ดาเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครัง้ ที่ 1
เพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอบรรจุเรือ่ งเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน
ขอชี้แจงกรณีไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการพัฒนาองค์กร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอส่งแบบประเมินการฝึกงาน
ขอส่งข้อมูล
ขอขยายเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ขอส่งร่างรายงานบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
ขอส่งร่างรายงานฯ เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
ขอส่งเรือ่ งร้องเรียนเพื่อขอขยายเวลาเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมของ กสม. (ด้านการ
คุ้มครอง)
ขอส่งร่างรายงานฯ เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
ขอส่งสรุปและรวบรวมงานในภารกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งมอบ
งานในตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอส่งร่างรายงานบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
ขอส่งข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

การพิจารณา

หมายเหตุ

แผ่นที่ 4

ลาดับที่

รหัสแฟ้ม

ที่

ลงวันที่

49

ทป 4

สม.0003.05/56

25-ก.ย.-61

50

ทป 4

สม.0003.05/57

25-ก.ย.-61

51

ทป 4

สม.0003.05/58

1-ต.ค.-61

52

ทป 4

สม.0003.05/59

10-ต.ค.-61

53

ทป 4

สม.0003.05/60

16-ต.ค.-61

54

ทป 4

สม.0003.05/61

24-ต.ค.-61

55

ทป 4

สม.0003.05/62

7-พ.ย.-61

56

ทป 4

สม.0003.05/63

12-พ.ย.-61

57

ทป 4

สม.0003.05/64

13-พ.ย.-61

58

ทป 4

สม.0003.05/65

15-พ.ย.-61

59

ทป 4

สม.0003.05/66

16-พ.ย.-61

60

ทป 4

สม.0003.05/67

19-พ.ย.-61

61

ทป 4

สม.0003.05/68

22-พ.ย.-61

62
63

ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/1
สม.0003.05/2

14-ธ.ค.-61
14-ธ.ค.-61

เลขทะเบียนรับ

เรือ่ ง
ขอส่งเรือ่ งร้องเรียนเพื่อขอขยายเวลาบรรจุเข้าวาระการประชุมของ กสม. (ด้านการ
คุ้มครองฯ)
ขอส่งรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ รอบที่ 2
ขอส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
ขอส่งรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอส่งร่างรายงานฯ เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
ขอส่งสรุปและรวบรวมงานในภารกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งมอบ
งานในตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอส่งข้อมูลสถิติการรับเรือ่ งร้องเรียนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อ
ประกอบการศึกษางานวิจัย
ขอส่งเรือ่ งร้องเรียนเพื่อขอขยายเวลาเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมของ กสม. (ด้านการ
คุ้มครอง)
ขอส่งแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรมของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ขอส่งข้อมูลแบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรูปแบบตาราง
ขอส่งคาของบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สานักงาน กสม.
ขอส่งผลสารวจเรือ่ งการกาหนดเวลาปฏิบตั ิราชการ
ขอจัดทาตรายาง

การพิจารณา

หมายเหตุ

แผ่นที่ 5

ลาดับที่

รหัสแฟ้ม

ที่

ลงวันที่

64

ทป 4

สม.0003.05/1

5 ม.ค. 60

65

ทป 4

สม.0003.05/2

23 ม.ค. 60

66
67

ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/3
สม.0003.05/5

25 ม.ค. 60
25 ม.ค. 60

68

ทป 4

สม.0003.05/6

27 ม.ค. 60

69

ทป 4

สม.0003.05/7

31 ม.ค. 60

70

ทป 4

สม.0003.05/8

31 ม.ค. 60

71

ทป 4

สม.0003.05/9

8 ก.พ. 60

72

ทป 4

สม.0003.05/10

14 ก.พ. 60

73

ทป 4

สม.0003.05/11

22 ก.พ. 60

74
75
76
77

ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/15
สม.0003.05/16
สม.0003.05/22
สม.0003.05/23

15 มี.ค. 60
16 มี.ค. 60
19 พ.ค. 60
30 พ.ค. 60

78

ทป 4

สม.0003.05/24

7 มิ.ย. 60

79
80

ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/26
สม.0003.05/27

16 มิ.ย. 60
19 มิ.ย. 60

เลขทะเบียนรับ

เรือ่ ง
ขอส่งสถิติคาร้องและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
อนุกรรมการฯ
ข้อเสนอต่อ กสม. เกีย่ วกับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ในเรือ่ งนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
(Human rights defender)
ขอส่งวาระการประชุม กสม. คุ้มครองฯ เพื่อเสนอให้มีการหยิบยกเรือ่ งร้องเรียน
ขอส่งวาระการประชุม กสม. คุ้มครองฯ เพื่อเสนอให้มีการหยิบยกเรือ่ งร้องเรียน
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
ขอส่งร่างรายงานบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ)
ขอส่งร่างรายงานบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ)
ขอส่งร่างรายงานบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ)
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
ขอส่งร่างรายงานบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ)
ขอส่งบันทึกสรุปความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสานวน
เสนอบันทึกสรุปสานวน ตามข้อ 31 ของระเบียบ กสม. ว่าด้วยการตรวจสอบฯ
ขอส่งบันทึกสรุปความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสานวน
ขอส่งเรือ่ งเข้าวาระการประชุม อ.กสม.คุ้มครองฯ เพื่อเสนอให้มีการหยิบยกเรือ่ งร้องเรียน
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
ขอส่งคืนเงินงบประมาณ
ขอชี้แจงข้อเท็จจริง และขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฯ

การพิจารณา

หมายเหตุ

แผ่นที่ 6

ลาดับที่

รหัสแฟ้ม

ที่

ลงวันที่

81

ทป 4

สม.0003.05/28

20 มิ.ย. 60

82

ทป 4

สม.0003.05/30

11 ก.ค. 60

83
84
85
86

ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/31
สม.0003.05/32
สม.0003.05/33
สม.0003.05/35

10 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60

87

ทป 4

สม.0003.05/37

30 ส.ค. 60

88

ทป 4

สม.0003.05/41

20 ก.ย. 60

89

ทป 4

สม.0003.05/42

21 ก.ย. 60

90

ทป 4

สม.0003.05/43

4 ต.ค. 60

91

ทป 4

สม.0003.05/44

6 ต.ค. 60

92

ทป 4

สม.0003.05/45

6 ต.ค. 60

93
94
95
96
97

ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/46
สม.0003.05/47
สม.0003.05/49
สม.0003.05/50
สม.0003.05/51

9 ต.ค. 60
11 ต.ค. 60
30 ต.ค. 60
2 พ.ย. 60
8 พ.ย. 60

98

ทป 4

สม.0003.05/52

8 พ.ย. 60

99

ทป 4

สม.0003.05/53

10-พ.ย.-60

เลขทะเบียนรับ

เรือ่ ง
ขอยกเลิกการเช่าห้องประชุม
ขอส่งเรือ่ งบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
การขอเปลี่ยนแปลงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในคณะอนุกรรมการ
ชี้แจงการติดภารกิจ
ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
แจ้งกาหนดการประชุม
ขอชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการพัฒนาองค์กร
ประจาปีงบประมาณ 2560
ลงนามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขอส่งเรือ่ งบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
ขอส่งเรือ่ งร้องเรียนเพื่อขยายเวลาเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมของ กสม. (ด้านการ
คุ้มครองฯ)
ขอแจ้งผลการพิจารณาและส่งเรือ่ งร้องเรียนไปยังกลุ่มงานที่เกีย่ วข้อง
ขอส่งสถิติคาร้องและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการ
ขอส่งเรือ่ งร้องเรียนเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนฯ
ขอส่งร่างรายงานฯ เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
ขอให้ลงนามในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขอส่งร่างรายงานฯ เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
ขอส่งคาร้องเข้าโครงการสะสาง
ขอส่งเรือ่ งร้องเรียนเพื่อขอขยายเวลาเพื่อบรรจุวาระเข้าประชุมของ กสม. (ด้านการ
คุ้มครองฯ)
ขอส่งสถิติคาร้องและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการฯ

การพิจารณา

หมายเหตุ

แผ่นที่ 7

ลาดับที่

รหัสแฟ้ม

ที่

ลงวันที่

เลขทะเบียนรับ

เรือ่ ง

100

ทป 4

สม.0003.05/54

10-พ.ย.-60

ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทารายงานประจาปีของ กสม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ ประจาปี 2560

101
102
103

ทป 4
ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/55
สม.0003.05/56
สม.0003.05/57

16-พ.ย.-60
16-พ.ย.-60
20-พ.ย.-60

104

ทป 4

สม.0003.05/58

24-พ.ย.-60

105
106
107
108
109

ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/59
สม.0003.05/60
สม.0003.05/61
สม.0003.05/62
สม.0003.05/63

28-พ.ย.-60
28-พ.ย.-60
1-ธ.ค.-60
1-ธ.ค.-60
4-ธ.ค.-60

110

ทป 4

สม.0003.05/64

6-ธ.ค.-60

111
112
113
114
115
116
117

ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/66
สม.0003.05/67
สม.0003.05/68
สม.0003.05/1
สม.0003.05/2
สม.0003.05/3
สม.0003.05/4

19-ธ.ค.-60
22-ธ.ค.-60
25-ธ.ค.-60
4 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12 ม.ค. 59

118

ทป 4

สม.0003.05/5

15 ม.ค. 59

119
120
121

ทป 4
ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/6
สม.0003.05/7
สม.0003.05/8

20 ม.ค. 59
20 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59

ขอส่งร่างรายงานฯ เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
รายงานการประเมินผลการตรวจสอบภายใน
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขอส่งเรือ่ งร้องเรียนเพื่อขอขยายระยะเวลาเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมของ กสม. (ด้าน
การคุ้มครองฯ)
ขอส่งร่างรายงานฯ เพื่อบรรจุวาระการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองฯ
ขอส่งร่างรายงานบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการฯ
ขอชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเรือ่ งให้กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน
ขอส่งร่างรายงานฯ เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ
ขอยกเลิกคาร้อง
ขอส่งสถิติคาร้องและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
อนุกรรมการ
ลงนามหนังสือ
สรุปข้อเท็จจริง
ผลการสารวจคาร้องที่อยูใ่ นมาตรา 39 ของ พรป.กสม.
หนังสือแจ้งความคืบหน้ากรณีร้องเรียน (คาร้องที่ 295/2558)
ขอส่งเรือ่ งร้องเรียนเพิ่มเติม
ขอโต้แย้งคาสั่งสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ที่ 1/2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี
ขอส่งหนังสือรายงานการศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพตามสิทธิของผู้ต้องขังในประเทศ
ไทย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง
ขอส่งเรือ่ งร้องเรียนเพิ่มเติม

การพิจารณา

หมายเหตุ

แผ่นที่ 8

ลาดับที่

รหัสแฟ้ม

ที่

ลงวันที่

122

ทป 4

สม.0003.05/9

4 ก.พ. 59

123

ทป 4

สม.0003.05/10

5 ก.พ. 59

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

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

สม.0003.05/11
สม.0003.05/12
สม.0003.05/13
สม.0003.05/14
สม.0003.05/15
สม.0003.05/16
สม.0003.05/18
สม.0003.05/20
สม.0003.05/21
สม.0003.05/23

5 ก.พ. 59
8 ก.พ. 59
8 ก.พ. 59
8 ก.พ. 59
10 ก.พ. 59
11 ก.พ. 59
12 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
18 ก.พ. 59
29 ก.พ. 2559

134

ทป 4

สม.0003.05/24

2 มี.ค. 59

135
136
137

ทป 4
ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/25
สม.0003.05/26
สม.0003.05/27

11 มี.ค. 59
29 มี.ค. 59
29 มี.ค. 59

138

ทป 4

สม.0003.05/28

7 เม.ย. 59

139

ทป 4

สม.0003.05/30

3 พ.ค. 59

140

ทป 4

สม.0003.05/31

4 พ.ค. 59

141

ทป 4

สม.0003.05/34

15 มิ.ย. 59

142

ทป 4

สม.0003.05/36

20 มิ.ย. 59

เลขทะเบียนรับ

เรือ่ ง
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
ขอส่งสถิติคาร้องและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
อนุกรรมการ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง
ขอส่งเรือ่ งร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อขึน้ ทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี
ขอส่งมอบเรือ่ งร้องเรียน
ขอให้พจิ ารณาคาร้องที่ 516/2558
ความเห็นและข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
ขอส่งโครงการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาสั่งสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอส่งสถิติคาร้องและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
อนุกรรมการ
ขอส่งแฟ้มคาร้องที่ 308/2558
เอกอัครราชทูตฝรัง่ เศสด้านกิจการสิทธิมนุษยชนขอเข้าพบหารือประธาน กสม.
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
ขอส่งสถิติคาร้องและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
อนุกรรมการ
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
ขอส่งสถิติคาร้องและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
อนุกรรมการ
ขอชี้แจงและส่งข้อมูลเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการฯ

การพิจารณา

หมายเหตุ

แผ่นที่ 9

ลาดับที่

รหัสแฟ้ม

ที่

ลงวันที่

143
144
145
146
147
148
149
150
151

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

สม.0003.05/37
สม.0003.05/38
สม.0003.05/39
สม.0003.05/40
สม.0003.05/41
สม.0003.05/42
สม.0003.05/43
สม.0003.05/44
สม.0003.05/45

28 มิ.ย. 59
28 มิ.ย. 59
28 มิ.ย. 59
4 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
5 ก.ค. 59
7 ก.ค. 59
7 ก.ค. 59
7 ก.ค. 59

152

ทป 4

สม.0003.05/46

8 ก.ค. 59

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

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
ทป 4
ทป 4

สม.0003.05/47
สม.0003.05/48
สม.0003.05/50
สม.0003.05/52
สม.0003.05/56
สม.0003.05/57
สม.0003.05/59
สม.0003.05/60
สม.0003.05/61
สม.0003.05/64
สม.0003.05/65
สม.0003.05/67
สม.0003.05/68
สม.0003.05/69
สม.0003.05/70

8 ก.ค. 59
8 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
17-ส.ค.-59
16-ส.ค.-59
23-ส.ค.-59
23-ส.ค.-59
23-ส.ค.-59
24-ส.ค.-59
24-ส.ค.-59
26-ส.ค.-59
1-ก.ย.-59
1-ก.ย.-59
1-ก.ย.-59

เลขทะเบียนรับ

เรือ่ ง
ขอส่งเรือ่ งร้องเรียนเพิ่มเติม
ขอยกเลิกการดาเนินโครงการฯ ปี 2559
ขอให้ลงนาม
ขอยกเลิกการดาเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2559
ขอให้ลงนาม
ขอส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ รอบการประเมินที่ 1/2559
ขอให้ลงนาม
ขอให้ลงนามในหนังสือ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ขอส่งสถิติคาร้องและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
อนุกรรมการ
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ
ขอเชิญร่วมประชุมในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ
ขอใช้หอ้ งประชุมและขอสถานที่จอดรถยนต์สาหรับวิทยากรในการจัดโครงการเสวนาฯ
ขอเชิญร่วมประชุมในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ
ขอให้ลงนามในรายงานผลการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน
ขอให้พจิ ารณาลงนามในหนังสือ
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญประชุม
ขออนุญาตให้บคุ ลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี
ขอเชิญประชุม
ขออนุญาตให้บคุ ลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี
ขอให้พจิ ารณาลงนามในหนังสือ
ขออนุญาตให้บคุ ลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญประชุม

การพิจารณา

หมายเหตุ

แผ่นที่ 10

ลาดับที่

รหัสแฟ้ม

ที่

ลงวันที่

เลขทะเบียนรับ

เรือ่ ง

168

ทป 4

สม.0003.05/78

13-ก.ย.-59

ขอส่งแบบสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของอนุกรรมการ

169

ทป 4

สม.0003.05/79

16-ก.ย.-59

ขอส่งผลการดาเนินงานที่สาคัญของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง และ
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี

170

ทป 4

สม.0003.05/82

29-ก.ย.-59

ขอส่งแบบสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของอนุกรรมการ

171

ทป 4

สม.0003.05/85

11-พ.ย.-59

ขอแก้ไขรายชื่อฝ่ายเลขานุการฯ

172

ทป 4

สม.0003.05/86

11-พ.ย.-59

ขอส่งแบบสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของอนุกรรมการ

173

ทป 4

สม.0003.05/87

14-พ.ย.-59

174

ทป 4

สม.0003.05/90

9-ธ.ค.-59

การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอส่งสถิติคาร้องและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมประจาเดือนที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
อนุกรรมการ

การพิจารณา

หมายเหตุ

