
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 1

ล าดับ
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรบั เรือ่ง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

1 ศธ 0521.2.0903/0479 12/2/2552 31 (ลว. 12/2/2552) ขอขอบคุณ
2 ศธ 0589.1(1)/0121 11/2/2552 34 (ลว. 17/2/2552) ขอขอบคุณ
3 ศธ 0519.16/579 12/2/2552 35 (ลว 17/2/2552) ขอขอบคุณ
4 วธ 0700/พเิศษ 10/2/2552 36 (ลว. 17/2/2552) ขอขอบคุณ
5 ศธ 0546.08/135 12/2/2552 37 (ลว 17/2/2552) ขอขอบคุณ
6 อก 0501/622 12/2/2552 38 (ลว. 17/2/2552) ขอขอบคุณ
7 ศศญช. 028/2552 11/2/2552 39 (ลว. 17/2/2552) ขอขอบคุณ
8 ตผ 0010/0704 13/2/2552 40 (ลว 19/2/2552) ขอขอบคุณ
9 ศธ 5807.5/335 11/2/2552 41 (ลว. 19/2/2552) ขอขอบคุณ
10 ศธ 0562.08/230 12/2/2552 42 (ลว. 19/2/2552) ขอขอบคุณ
11 พว 0001/1012 13/2/2552 43 (ลว. 20/2/2552) ขอขอบคุณ
12 ยธ 0301/020566 17/2/2552 44 (ลว. 20/2/2552) ขอขอบคุณ
13 ศธ 0544.8/0157 14/2/2552 45 (ลว. 20/2/2552) ขอขอบคุณ
14 สม 0004/ว 207 29/1/2552 46 (ลว. 20/2/2552) ขอขอบคุณ
15 ศธ 0513.10102/2595 17/2/2552 47 (ลว. 20/2/2552) ขอขอบคุณ
16 ศธ 0512.9/695 18/2/2552 48 (ลว. 20/2/2552) ขอขอบพระคุณ
17 นร 0209/810 16/2/2552 49 (ลว 20/2/2552) ขอขอบคุณ
18 ศร 0004/ว 11 17/2/2552 51 (ลว. 24/2/2552) ขอขอบคุณ
19 ศธ 0520.209(ทพ)/365 16/2/2552 52 (ลว. 24/2/2552) ขอขอบคุณ
20 ศธ 0512.41/460 19/2/2552 53 (ลว. 24/2/2552) ขอขอบคุณ
21 ศธ 0552.09/148 17/2/2552 54 (ลว. 24/2/2552) ขอขอบคุณ
22 ศธ 0552.09/151 17/2/2552 55 (ลว. 24/2/2552) ขอขอบคุณ
23 ยธ 1121/1413 18/2/2552 56 (ลว. 24/2/2552) ขอขอบคุณ
24 ศธ 0527.06.01/0242 17/2/2552 57 (ลว. 24/2/2552) ขอขอบคุณ
25 ศธ 0534.9/0181 16/2/2552 58 (ลว. 24/2/2552) ขอบคุณที่มอบรายงาน
26 สบ 0001/133 19/2/2552 63 (ลว. 27/2/2552) ขอขอบคุณ
27 ศธ 0540.10/ว 0697 21/2/2552 64 (ลว. 27/2/2552) ขอขอบคุณ
28 ศธ 0616.31/731 19/2/2552 65 (ลว. 28/2/2552) ตอบขอบคุณ
29 ศธ 0535.09/0102 20/2/2552 66 (ลว. 27/2/2552) ขอขอบคุณ
30 ศธ. 0547.08/770 16/2/2552 67 (ลว. 27/2/2552) ขอขอบคุณ
31 ศธ.0525.11/47/2552 17/2/2552 68 (ลว. 27/2/2552) ขอขอบคุณ
32 ทก 0501/0402 23/2/2552 72 (ลว.2/3/2552) ขอขอบคุณ
33 ศธ 0553.7/015 23/2/2552 73 (ลว. 2/3/2552) ขอขอบคุณ
34 ศธ 0548.01กผ/29 13/2/2552 74 (ลว. 2/3/2552) ขอขอบคุณ
35 ศธ. 0562.08/245 20/2/2552 75 (ลว. 2/3/2552) ขอขอบคุณ

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่
แผ่นที่



36 พน 0201/751 20/2/2552 76 (ลว. 2/3/2552) ขอขอบคุณ
37 ศย 008/7361 24/2/2552 77 (ลว. 2/3/2552) ขอขอบคุณ
38 สว 0006/881 27/2/2552 80 (ลว 4/3/2552) ขอขอบคุณ
39 ทส 0805/1157 27/2/2552 81 (ลว. 4/3/2552) รายงานผลการปฏบิติังาน

ประจ าป ี2550 
คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหง่ชาติ (ขอบคุณ)
40 ศธ 0531/0559 25/2/2552 82 (ลว. 4/3/2552) ขอขอบคุณ
41 ศธ 0554.07/175 19/2/2552 83 (ลว 4/3/2552) ขอขอบคุณ
42 รล 0001.4/3849 20/2/2552 84 (ลว. 4/3/2552) ขอขอบคุณ
43 ศธ 0306/ว 16420 27/2/2552 85 (ลว 4/3/2552) ขอขอบคุณ
44 ศธ 0512.9/823 27/2/2552 87 (ลว 4/3/2552) ขอขอบพระคุณ
45 นร 0101/1155 3/3/2552 89 (ลว 9/3/25552) ขอขอบคุณ
46 ศธ 0553.15/1316 3/12/2552 90 (ลว 9/3/2552) ขอขอบคุณ
47 กห 0460/813 14/2/2552 91 (ลว 9/3/2552) ขอขอบคุณ
48 กษ 1004/2445 26/2/2552 92 (ลว 9/3/2552) ขอขอบคุณ
49 นร 0902/032 26/2/2552 93 (ลว. 9/3/2552) ขอขอบคุณ
50 ศธ 6394(6)/0980 20/2/2552 96 (ลว 9/3/2552) ตอบรับเอกสาร
51 ศป 0033/582 24/2/2552 97 (ลว 9/3/2552) ขอขอบคุณ
52 ศธ0533/0902 26/2/2552 99 (ลว 10/3/2552) ขอขอบคุณ
53 ศธ 0523.1.5.1/171 2/3/2552 101 (ลว 13/3/2552) ขอขอบคุณ
54 ศธ 0558/648 25/2/2552 102 (ลว 13/3/2552) ตอบรับส่ิงพมิพ์
55 ศธ 0589.10/ว 0025 6/3/2552 103 (ลว 13/3/2552) ตอบรับหนังสือ
56 ศธ 0564.03/196 9/3/2552 109 (ลว 19/3/2552) ตอบขอบคุณ
57 ศธ 0564.03/184 6/3/2552 110 (ลว 19/3/2552) ตอบขอบคุณ
58 ศธ 0517.29/0273 16/3/2552 114 (ลว 19/3/2552) ตอบขอบคุณ
59 ศธ 0520.209/0187 13/3/2552 115 (ลว 19/3/2552) ขอขอบคุณ
60 ศธ 0518.05/0905 18/3/2552 116 (24/3/2552) ตอบขอบคุณ
61 วธ 0408/814 18/3/2552 118 (ลว. 25/3/2552) ตอบรับส่ิงพมิพร์าชการ
62 ผผ 17/16672 24/3/2552 122 (ลว. 27/3/2552) ขอขอบคุณ
63 ศธ 0557.16/154 23/3/2552 123 (ลว. 27/3/25552) ตอบรับรายงานผลการ

ปฏบิติังานประจ าป ี2550
64 ศธ 0549.14/ว 14 3/3/2552 124 (ลว. 27/3/2552) ขอขอบคุณ
65 ศธ 5713 00/ว.1760 20/3/2552 126 (ลว. 31/3/2552) ขอขอบคุณ
66 ศธ 0528/1502 19/3/2552 132 (ลว. 9/4/2552) ขอขอบคุณ
67 นร 0305/316 23/3/2552 133 (ลว. 21/4/2552) ขอขอบคุณ
68 ศธ 0519.1.02/239 20/4/2552 142 (ลว. 29/4/2552) ขอขอบคุณ
69 สธ 0806/2555 14/4/2552 144 (ลว. 7/5/2552) ขอขอบคุณ
70 ศธ 0514.12/3009 28/4/2552 148 (ลว. 13/3/2552) ตอบรับทรัพยากร
71 ศธ 0514.12/3819 10/6/2552  ตอบรับทรัพยากร
72 กษ 0901/3783 9/7/2552 186 (ลว. 20/7/2552) ขอขอบคุณ
73 วช 0004/ว 6030 20/8/2552 203 (ลว. 25/8/2552) ขอขอบคุณ
74 ศธ 0553.15/0536 31/7/2552 211 (ลว. 31/7/2552) ขอขอบคุณ



75 วช 0004/ว 02266 8/10/2552 249 (ลว. 13/10/2552) ตอบขอบคุณ
76 วธ 0700/พเิศษ 27/10/2552 262 (ลว. 2/11/2552) ขอขอบคุณ
77 ศร 0003.1/825 27/10/2552 263 (ลว. 2/11/2552) ขอขอบคุณ
78 พว 0001/7173 28/10/2552 264 (ลว. 2/11/2552) ขอขอบคุณ
79 ศธ 0512.9/4630 30/10/2552 267 (ลว. 3/11/2552) ขอขอบพระคุณ
80 29/10/2552 269 (ลว. 4/11/2552) ขอขอบคุณ
81 กห 0460/4494 29/10/2552 270 (ลว. 4/11/2552) ขอขอบคุณ
82 ศธ 0546.08/1016 29/10/2552 272 (ลว. 6/11/2552) ขอขอบคุณ
83 ยธ 0301/13198 3/10/2552 273 (ลว. 6/11/2552) ขอขอบคุณ
84 ศธ 0547/6515 1/11/2552 274 (ลว. 6/11/2552) ขอขอบคุณ
85 วท 0202.2/ว 5207372 30/10/2552 275 (ลว. 6/11/2552) ขอขอบคุณ
86 สศ 0001/1868 30/10/2552 276 (ลว. 6/11/2552) ขอขอบคุณ
87 นร 0305/1127 2/11/2552 277 (ลว. 6/11/2552) ขอขอบคุณ
88 ศธ 0519.16/4230 30/10/2552 278 (ลว. 6/11/2552) ขอขอบคุณ
89 ตผ 0010/5529 3/11/2552 279 (ลว. 6/11/2552) ขอขอบคุณ
90 ศธ 0520.209(พเิศษ) 

09/2552
3/11/2552 283 (ลว. 10/11/2552) ขอขอบคุณ

91 ศธ 04001/3499 2/11/2552 284 (ลว. 10/11/2552) ขอขอบคุณ
92 ศธ 0521.1.18/3236 30/10/2552 285 (ลว. 10/11/2552) ขอขอบคุณ
93 ศธ 0516.31/5186 2/11/2552 286 (ลว. 10/11/2552) ตอบรับส่ิงพมิพ์
94 พศ 0002/08568 3/11/2552 287 (ลว. 11/11/2552) ขอขอบคุณ
95 ศธ 0546.08/1022 30/10/2552 288 (ลว. 11/11/2552) ขอขอบคุณ
96 ทส 0207.3/5215 4/11/2552 289 (ลว. 11/11/2552) ขอขอบคุณ
97 ศธ 0518.05/5568 5/11/2552 290 (ลว. 11/11/2552) ตอบขอบคุณ
98 สธ 0806/7262 5/11/2552 291 (ลว. 11/11/2552) ตอบขอบคุณ
99 ศธ 0534.9/1391 31/10/2552 292 (ลว. 11/11/2552) ขอบคุณที่มอบรายงาน
100 ยธ 1121/12366 6/11/2552 293 (ลว. 11/11/2552) ขอขอบคุณ
101 ศธ 0523.20/890 9/11/2552 294 (ลว. 12/11/2552) ขอขอบคุณ
102 คค 0301/4149 10/11/2552 297 (ลว. 16/11/2552) ขอขอบคุณ
103 ศ.ว.ท 115/2552 9/11/2552 298 (ลว. 16/11/2552) ขอขอบคุณในการ

อนุเคราะหร์ายงาน
ประเมินสถานการณ์สิทธิ

มนุษยชนในประเทศไทยป ี
2547-2550 และรายงาน

ผลการปฏบิติังานประจ าป ี
2551 คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหง่ชาติ
104 ศธ 0516.16/s. 899 9/11/2552 299 (ลว. 16/11/2552) ขอขอบคุณ
105 ศธ 0513.10102/18652 10/11/2552 300 (ลว. 17/11/2552) ขอขอบคุณ
106 ศธ 0529/4385 5/11/2552 301 (ลว. 17/11/2552) ตอบขอบคุณ
107 ยส 0001/136 3/11/2552 302 (ลว. 17/11/2552) ตอบรับหนังสือ
108 สม 0004/ว 2229 30/9/2552 303 (ลว. 17/11/2552) ขอขอบคุณ
109 ศธ 554.08/1094 10/11/2552 305 (ลว. 17/11/2552) ขอขอบคุณ



110 ศธ 64/3528 10/11/2552 306 (ลว. 17/11/2552) ขอขอบคุณ
111 ศศญช. 175/2552 12/11/2552 307 (ลว. 17/11/2552) ขอขอบคุณ
112 ศธ 0514.12/7301 12/11/2552 308 (ลว. 17/11/2552) ตอบขอบคุณ
113 ศธ 0516.31/5293 9/11/2552 309 (ลว. 17/11/2552) ตอบขอบคุณ
114 ศธ 5801.5/ 3/11/2552 310 (ลว. 17/11/2552) ขอขอบคุณ
115 รล 0001.4/20091 12/11/2552 317 (ลว. 18/11/2552) ขอขอบคุณ
116 ศธ 0528/6930 11/11/2552 318 (ลว. 18/11/2552) ขอขอบคุณ
117 ศธ 0547.08/1613 9/11/2552 320 (ลว. 18/11/2552) ขอขอบคุณ
118 ผผ 17/ว 17 18/11/2552 325 (ลว. 20/11/2552) ขอขอบคุณ
119 ศธ 0520.209 (ทพ)/ 19/11/2552 330 (ลว. 25/11/2552) ขอขอบคุณ
120 กษ 0901/6854 13/11/2552 331 (ลว. 25/11/2562) ขอขอบคุณ
121 สบ 0001/801 1/10/2552 332 (ลว. 25/11/2552) ตอบรับรายงานประเมิน

สถานการณ์สิทธมินุษยชน
ในประเทศไทย ป ี

2547-2550 และรายงาน
ผลการปฏบิติังานประจ าป ี
2551 คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหง่ชาติ
122 กก 0208/3387 24/11/2552 334 (ลว. 25/11/2552) ขอขอบคุณ
123 ศธ 0552.09/809 13/11/2552 335 (ลว. 26/11/2552) ขอขอบคุณ
124 ศธ 0552.09/752 7/11/2552 336 (ลว. 26/11/2552) ขอขอบคุณ
125 ศธ 1536/ว 3679 25/11/2552 341 (ลว. 1/12/2552) ขอขอบคุณ
126 ศธ 0520.209/0883 25/11/2552 342 (ลว. 1/12/2552) ขอขอบคุณ
127 ศธ 0518.10/1022 25/11/2552 343 (ลว. 1/12/2552) ขอขอบคุณ
128 ศธ 0549.14/ว 83 16/11/2552 344 (ลว. 1/12/2552) ขอขอบคุณ
129 ศธ 0501/2704 20/11/2552 347 (ลว. 4/12/2552) ขอขอบคุณ
130 ศธ 0527.06.01/2403 30/11/2552 348 (ลว. 4/12/2552) ขอขอบคุณ
131 ศธ 0558/5220 30/11/2552 352 (ลว. 11/12/2552) ตอบรับส่ิงพมิพ์
132 ศธ 0524.09/1930 4/12/2552 353 (ลว. 11/12/2552) ตอบขอบคุณ
133 ศธ 6394(6)/6197 30/11/2552 354 (ลว. 11/12/2552) ตอบรับเอกสาร
134 ปช 0023/0782 30/11/2552 355 (ลว. 15/12/2552) ขอขอบคุณ
135 ศธ 0555.36/218 21/11/2552 358 (ลว. 16/12/2552) ขอขอบคุณ
136 ศธ 0564.03/1145 26/11/2552 361 (ลว. 26/11/2552) ตอบขอบคุณ
137 ศธ 0564.03/1068 14/10/2552 370 (ลว. 24/12/2552) ตอบขอบคุณ



                                                                                                                                                                                                                                         









                                                                                                                                                                                                                                         



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัส
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

1 ศธ 0556.07/056 16/1/2557 14 (ลว. 7/2/2557) ขอขอบคุณ
2 ศธ 0556.07/086 16/1/2557 15 (ลว. 7/2/2557) ขอขอบคุณ
3 พว 0001/3937 20/6/2557 94 (ลว. 27/6/2557) ขอขอบคุณ
4 ศธ 5801.5/176 23/6/2557 95 (ลว. 27/6/2557) ขอขอบคุณ
5 รง 0617/720 25/6/2557 96 (ลว. 27/6/2557) ขอขอบคุณ
6 ศธ 5806/287 26/6/2557 97 (ลว 27/6/2557) ขอขอบคุณ
7 ศธ 0542.10/ว 

024
25/6/2557 99 (ลว. 1/7/2557) ขอขอบคุณ

8 ศย 
300.011/11313

25/6/2557 100 (ลว. 1/7/2557) ขอขอบคุณ

9 ยธ 1121/5668 26/6/2557 101 (ลว. 1/7/2557) ขอขอบคุณ
10 ศธ 0534.9/304 26/6/2557 102 (ลว 1/7/2557) ขอขอบคุณที่มอบรายงาน
11 ศธ 

0514.12/3370
27/6/2557 103 (ลว. 1/7/2557) ตอบขอบคุณ

12 รล 
0014.2/15687

27/6/2557 104 (ลว. 1/7/2557) ขอขอบคุณ

13 ศธ 0516.16/ท.
 1212

27/6/2557 105 (ลว. 1/7/2557) ขอขอบคุณ

14 รถ 0001/1003 26/6/2557 107 (ลว. 2/7/2557) ขอขอบคุณ
15 ปง 0009.4/2477 30/6/2557 108 (ลว. 2/7/2557) ขอขอบคุณ
16 ศธ 0520.209(

ทพ)/452
30/6/2557 109 (ลว 2/7/2557) ขอขอบคุณ

17 ศธ 0520.209(
ทพ)/455

30/6/2557 110 (ลว. 2/7/2557) ขอขอบคุณ

18 กษ 1004/3453 25/6/2557 111 (ลว. 2/7/2557) ขอขอบคุณ
19 กห 0460/2595 25/6/2557 112 (ลว. 2/7/2557) ขอขอบคุณ
20 ทก 0501/1030 26/6/2557 113 (ลว. 2/7/2557) ขอขอบคุณ
21 วธ 0700/พเิศษ 26/6/2557 114 (ลว. 2/7/2557) ขอขอบคุณ
22 สศ 0001/745 30/6/2557 115 (ลว. 2/7/2557) ขอขอบคุณ
23 จบ 

0032.1/11276
19/6/2557 116 (ลว. 2/7/2557) ตอบขอบคุณ

24 ศธ 0561.7/209 25/6/2557 118 (ลว. 3/7/2557) ตอบขอบคุณ

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2563

วนัที่
แผ่นที่



25 ศธ 
0529.10/3390

27/6/2557 119 (ลว. 3/7/2557) ขอขอบคุณ

26 ศธ 0527/09324 24/6/2557 123 (ลว. 7/7/2557) ขอขอบคุณ
27 ศธ 

0517.0131/006
366

30/6/2557 124 (ลว. 7/7/2557) ขอขอบคุณ

28 ศธ 0520.209 
(พบ)041/2557

24/6/2557 126 (ลว. 8/7/2557) ขอขอบคุณ

29 ศธ 0544.8/0404 30/6/2557 127 (ลว. 8/7/2557) ตอบขอบคุณ
30 ศธ 

0514.12/3445
1/7/2557 128 (ลว. 8/7/2557) ตอบขอบคุณ

31 ศธ 05366/ว 
2639

1/7/2557 129 (ลว. 8/7/2557) ขอขอบคุณ

32 ศธ 0549.14/ว 
26

2/7/2557 130 (ลว. 8/7/2557) ขอขอบคุณ

33 ศธ 0549.14/ว 
26

2/7/2557 131 (ลว. 8/7/2557) ขอขอบคุณ

34 ตผ 0010/2737 2/7/2557 132 (ลว. 8/7/2557) ขอขอบคุณ
35 ยธ 0301/4763 2/7/2557 133 (ลว. 8/7/2557) ขอขอบคุณ
36 ทส 

0401.5/1492
7/7/2557 136 (ลว. 15/7/2557) ขอขอบคุณ

37 ศธ 
0535.09/0315

7/7/2557 137 (ลว. 15/7/2557) ขอขอบคุณ

38 ศธ 0533/3045 7/7/2557 138 (ลว. 15/7/2557) ขอขอบคุณ
39 ศธ 

64.111.02/2043
30/6/2557 142 (ลว. 17/7/2557) ตอบขอบคุณ

40 ศธ 0561.7/247 3/7/2557 143 (ลว. 17/7/2557) ตอบขอบคุณ
41 ศย 202/3117 7/7/2557 144 (ลว. 17/7/2557) ขอขอบคุณ
42 ศธ 

0518.05/2154
8/7/2557 145 (ลว. 17/7/2557) ตอบขอบคุณ

43 ศธ 0504.03/ว 
712

8/7/2557 146 (ลว. 17/7/2557) ขอขอบคุณ

44 ผผ 17/127 15/7/2557 147 (ลว. 17/7/2557) ขอขอบคุณ
45 ศธ 0554.08/532 30/6/2557 152 (ลว. 18/7/2557) ขอขอบคุณ
46 ศธ 

0516.31/1201
9/7/2557 153 (ลว. 18/7/2557) ตอบขอบคุณ

47 นร 0909/021 15/7/2557 154 (ลว. 18/7/2557) ขอขอบคุณ
48 ลต 0802/9333 7/7/2557 159 (ลว. 22/7/2557) ขอขอบคุณ
49 ศธ 0512.41/976 15/7/2557 160 (ลว. 22/7/2557) ตอบรับส่ิงพมิพ์
50 ศธ 

6394(6)/2007
15/7/2557 161 (ลว. 22/7/2557) ตอบรับเอกสาร

51 ศธ 0546.08/449 24/6/2557 163 (ลว. 22/7/2557) ขอขอบคุณ



52 ศธ 0546.08/469 30/6/2557 164 (ลว. 22/7/2557) ขอขอบคุณ
53 ศธ 5713 00/ว 

4107
2/7/2557 165 (ลว. 22/7/2557) ขอขอบคุณ

54 นร 0305/7859 17/7/2557 166 (ลว. 22/7/2557) ขอขอบคุณ
55 ศธ 

0519.16/1756
22/7/2557 167 (ลว. 25/7/2557) ขอขอบคุณ

56 สพอ 096/2557 27/6/2557 168 (ลว. 25/7/2557) ตอบขอบคุณ
57 กษ 0901/3793 21/7/2557 171 (ลว 30/7/2557) ขอขอบคุณ
58 ตช 

0035.83/0619
21/7/2557 172 (ลว. 30/7/2557) ตอบขอบคุณ

59 กห 0403/7665 27/6/2557 175 ลว.(30/7/2557) ขอขอบคุณ
60 ศธ 

0513.10102/10
520

29/7/2557 181 (ลว. 4/8/2557) ขอขอบคุณ

61 ศธ 
0524.09/0906

25/7/2557 183 (ลว. 4/8/2557) ตอบขอบคุณ

62 กษ 0606/ว 
1567

23/7/2557 189 (ลว. 8/8/2557) ขอขอบคุณ
63 ศธ 

0524.09/1054
6/8/2557 202 (ลว. 27/8/2557) ตอบขอบคุณ

64 ศธ 0530.9/1702 14/8/2557 203 (ลว. 27/8/2557) ขอขอบคุณ
65 ศธ 0530.9/1705 14/8/2557 204 (ลว. 26/8/2557) ขอขอบคุณ
66 ศธ 0525.11/

สหก. 406
18/8/2557 205 (ลว. 27/8/2557) ขอขอบคุณ

67 นร 1007.7/186 4/9/2557 208 (ลว. 4/9/2557) ขอขอบคุณ
68 ศธ 0589.10/ว 

279
29/8/2557 209 (ลว. 4/9/2557) ขอขอบคุณ

69 ศธ 0550.8/0493 25/7/2557 216 (ลว. 11/9/2557) ขอขอบคุณ
70 ศธ 0550.8/0491 25/7/2557 217 (ลว. 11/9/2557) ขอขอบคุณ
71 ศธ 0539/2289 26/8/2557 218 (ลว. 11/9/2557) ขอขอบคุณ
72 ศธ 

0521.2.0901/31
5

28/8/2557 219 (ลว. 11/9/2557) ขอขอบคุณ

73 ศธ 0589.10/ว 
297

26/9/2557 236 (ลว. 2/10/2557) ขอขอบคุณ

74 ศธ 0552.09/419 28/10/2557 281 (ลว. 
20/11/2557)

ขอขอบคุณ

75 ศธ 0552.09/454 28/10/2557 296 (ลว. 3/12/2557) ขอขอบคุณ



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัส
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

1 ศธ 0542.05/101 24/6/2556 167 (ลว. 28/6/2556) ตอบขอบคุณ
2 วธ 0700/พิเศษ 25/6/2556 168 (ลว. 28/6/2556) ขอขอบคุณ
3 คค 25/6/2556 169 (ลว. 28/6/2556) ขอขอบคุณ
4 อต 0001/324 24/6/2556 170 (ลว. 28/6/2556) ขอแสดงความขอบคุณ
5 นร 1007.7/104 27/6/2556 171 (ลว. 28/6/2556) ขอขอบคุณ
6 ลต 0802/9406 26/6/2556 172 (ลว. 28/6/2556) ขอขอบคุณ
7 พว 0001/4718 26/6/2556 173 (ลว. 26/6/2556) ขอขอบคุณ
8 ตผ 0010/3275 26/6/2556 174 (ลว. 1/7/2556) ขอขอบคุณ
9 ศธ 0522.18/981 25/6/2556 175 (ลว. 1/7/2556) ตอบขอบคุณ
10 ศธ 0547.08/436 27/6/2556 177 (ลว. 2/7/2556) ขอขอบคุณ
11 ศธ 

0512.41/1235
27/6/2556 178 (ลว. 2/7/2556) ขอขอบคุณ

12 ทส 27/6/2556 179 (ลว. 2/7/2556) ขอขอบคุณ
13 กษ 1004/7179 27/6/2556 180 (ลว. 2/7/2556) ขอขอบคุณ
14 ศธ 

0516.31/1619
26/6/2556 181 (ลว. 2/7/2556) ขอขอบคุณ

15 ศธ 0527/7702 25/6/2556 182 (ลว. 2/7/2556) ขอขอบคุณ
16 ศธ 

0521.1.18/1704
25/6/2556 183 (ลว. 2/7/2556) ขอขอบคุณ

17 ศธ 
0518.05.2229

25/6/2556 184 (ลว. 25/6/2556) ตอบขอบคุณ

18 ศธ 
0516.31/1607

25/6/2556 185 (ลว. 2/7/2556) ตอบรับส่ิงพิมพ์

19 ศธ 0550.8/0468 22/6/2556 186 (ลว. 2/7/2556) ขอขอบคุณ
20 ศธ 

0514.12/4024
22/6/2556 187 (ลว. 2/7/2556) ตอบขอบคุณ

21 ยธ 1121/11217 28/6/2556 188 (ลว. 2/7/2556) ขอขอบคุณ
22 ศธ 5806/522 1/7/2556 189 (ลว. 2/7/2556) ขอขอบคุณ
23 รล 

0014.2/16922
26/6/2556 190 (ลว. 2/7/2556) ขอขอบคุณ

24 ทส 26/6/2556 191 (ลว. 2/7/2556) ขอขอบคุณ

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2563

วนัที่
แผ่นที่



25 ทส 1/7/2556 194 (ลว. 3/7/2556) ขอขอบคุณ
26 กห 0460/2600 28/6/2556 196 (ลว. 3/7/2556) ขอขอบคุณ
27 ศธ 

0519.1.02/290
26/6/2556 197 (ลว. 3/7/2556) ขอขอบคุณ

28 รถ 0001/1113 4/7/2556 202 (ลว. 5/7/2556) ขอขอบคุณ
29 ศธ 

0529.10/3683
27/6/2556 203 (ลว. 5/7/2556) ขอขอบคุณ

30 ศธ 0520.209(
ทพ)/970

2/7/2556 204 (ลว. 5/7/2556) ขอขอบคุณ

31 สธ 0806/855 1/7/25566 206 (ลว. 8/7/2556) ตอบรับรายงาน
ประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย และ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
2553-2554

32 ศธ 0536/ว 3644 5/7/2556 209 (ลว. 9/7/2556) ขอขอบคุณ
33 ศธ 

0519.16/1675
27/6/2556 210 (ลว. 9/7/2556) ขอขอบคุณ

34 กษ 0901/4281 28/6/2556 211 (ลว. 9/7/2556) ขอขอบคุณ
35 ศธ 0589.3/ว 

545
28/6/2556 212 (ลว. 9/7/2556) ตอบรับรายงาน

36 ศศญช 28/6/2556 213 (ลว. 9/7/2556) ขอขอบคุณ
37 นร 0212/1524 2/7/2556 214 (ลว. 9/7/2556) ขอขอบคุณ
38 ศธ 0541/1682 2/7/2556 215 (ลว. 9/7/2556) ขอขอบคุณ
39 สว 0006/04126 3/7/2556 216 (ลว. 9/7/2556) ขอขอบคุณ
40 ทก 0501/1685 4/7/2556 217 (ลว. 4/7/2556) ขอขอบคุณ
41 นร 0305/11162 3/7/2556 219 (ลว. 10/7/2556) ขอขอบคุณ
42 ยธ 0301/04966 5/7/2556 220 (ลว. 10/7/2556) ขอขอบคุณ
43 ศธ 0552.09/457 2/7/2556 226 (ลว. 11/7/2556) ขอขอบคุณ
44 ศธ 

0518.02/1042
5/7/2556 225 (ลว. 11/7/2556) ตอบขอบคุณ

45 ศธ 0518.10/
พิเศษ

2/7/2556 227 (ลว. 11/7/2556) ขอขอบคุณ

46 ศธ 0552.09/451 2/7/2556 228 (ลว. 11/7/2556) ขอขอบคุณ
47 รง 0617/1044 9/7/2556 230 (ลว. 12/7/2556) ขอขอบคุณ
48 ศธ 0516.16/ท.

พิเศษ 6
8/7/2556 230 (ลว. 12/7/2556) ขอขอบคุณ

49 ศธ 0546.08/601 26/6/2556 231 (ลว. 12/7/2556) ขอขอบคุณ



50 ศธ 0546.08/577 24/6/2556 232 (ลว. 12/7/2556) ขอขอบคุณ
51 กษ 0606/ว 26/7/2556 240 (ลว. 18/7/2556) ขอขอบคุณ
52 ศธ 0539/1973 8/7/2556 241 (ลว. 18/7/2556) ขอขอบคุณ
53 ศธ 0534.9/566 28/6/2556 242 (ลว. 18/7/2556) ขอขอบคุณทีม่อบ

เอกสาร
54 ศธ 

0514.12/4189
5/7/2556 243 (ลว. 18/7/2556) ตอบขอบคุณ

55 ศธ 
0513.135/1569

26/6/2556 246 (ลว. 1/8/2556) ขอขอบคุณ

56 ศธ 
0523.20.1/234

8/7/2556 247 (ลว. 1/8/2556) ขอขอบคุณ

57 ศธ 0562.08/204 11/7/2556 249 (ลว. 1/8/2556) ขอขอบคุณ
58 ศธ 0562.08/226 11/7/2556 249 (ลว. 1/8/2556) ขอขอบคุณ
59 ศธ 0540.10/ว 

3400
15/7/2556 250 (ลว. 1/8/2556) ขอขอบคุณ

60 ศธ 0540.10/ว 
3400

15/7/2556 251 (ลว. 1/8/2556) ขอขอบคุณ

61 ศธ 
6394(6)/2143

15/7/2556 252 (ลว. 1/8/2556) ตอบรับเอกสาร

62 ศธ 
0535.09/0401

15/7/2556 261 (ลว. 5/8/2556) ขอขอบคุณ

63 ศธ 0530.9/1701 29/7/2556 267 (ลว. 7/8/2556) ขอขอบคุณ
64 สผ 0012/ว 491 31/7/2556 268 (ลว. 7/8/2556) ขอขอบคุณ
65 ผผ 17/182 6/8/25566 270 (ลว. 9/8/2556) ขอขอบคุณ
66 ศธ 0530.9/1761 5/8/2556 272 (ลว. 14/8/2556) ขอขอบคุณ
67 ศธ 0557.15/183 5/8/2556 273 (ลว. 14/8/2556) ตอบรับรายงาน

ประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยฯ

68 ศธ 
0513.10102/12
843

9/8/2556 288 (ลว. 22/8/2556) ขอขอบคุณ

69 ศธ 0525.11/
สหก.394

13/8/2556 289 (ลว. 22/8/2556) ขอขอบคุณ

70 ศธ 
0524.09/0761

20/8/25566 293 (ลว. 16/8/2556) ตอบขอบคุณ

71 อก 0501/4547 10/9/25566 321 (ลว. 16/9/2556) ขอขอบคุณ
72 ศธ 

0524.09/1063
25/9/2556 336 (ลว. 30/6/2556) ตอบขอบคุณ



73 ศธ 0554.08/198 23/9/25566 348 (ลว. 8/10/2556) ขอขอบคุณ
74 ศธ 0549.14/ว 

59
17/9/2556 358 (ลว. 

18/10/2556)
ขอขอบคุณ



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 1

ล าดั
บที่

รหัส
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การ
พิจารณ

หมาย
เหตุ

1 มท 0601/580 20/1/2558 19 (ลว. 22/1/2558) ขอขอบคุณ
2 ทก 0501/145 22/1/2558 20 (ลว. 22/1/2558) ขอขอบคุณ
3 วธ 0700/พิเศษ 22/1/2558 21 (ลว. 26/1/2558) ขอขอบคุณ
4 คค 0301.4/252 22/1/2558 22 (ลว. 26/1/2558) ขอขอบคุณ
5 กษ 1004/667 21/1/2558 23 (ลว. 26/1/2558) ขอขอบคุณ
6 รล 0014.2/1865 26/1/2558 28 (ลว. 28/1/2558) ขอขอบคุณ
7 กห 0460/319 22/1/2558 31 (ลว. 28/1/2558) ขอขอบคุณ
8 รถ 0001/160 26/1/2558 32 (ลว. 28/1/2558) ขอขอบคุณ
9 คค 0603/454 22/1/2558 40 (ลว. 3/2/2558) ตอบขอบคุณ
10 ศธ 0533/0641 26/1/2558 41 (ลว. 3/2/2558) ขอขอบคุณ
11 ศธ 0541.02/053 26/1/2558 42 (ลว. 3/2/2558) ขอขอบคุณ
12 ศธ 0546.08/109 26/1/2558 43 (ลว. 3/2/2558) ขอขอบคุณ
13 ศธ 0514.12/223 27/1/2558 44 (ลว. 3/2/2558) ตอบขอบคุณ
14 ศธ 5631(1)/ว 7 27/1/2558 45 (ลว. 3/2/2558) ขอขอบคุณ
15 ศธ 6600/0639 27/1/2558 46 (ลว. 3/2/2558) ขอขอบคุณ
16 ตผ 0011/0593 3/2/2558 47 (ลว. 3/2/2558) ขอขอบคุณ
17 ปง 0009.4/415 28/1/2558 48 (ลว. 3/2/2558) ขอขอบคุณ
18 ศธ 0516.16/ท.144 28/1/2558 49 (ลว. 3/2/2558) ขอขอบคุณ
19 มธบ. 

0502(1)/01586
29/1/2558 50 (ลว. 3/2/2558) ขอขอบคุณ

20 ยธ 1121/1630 29/1/2558 51 (ลว. 3/2/2558) ขอขอบคุณ
21 ศธ 0514.12/0534 29/1/2558 52 (ลว. 3/2/2558) ตอบขอบคุณ
22 ศธ 0536/ว 0456 29/1/2558 53 (ลว. 3/2/2558) ขอขอบคุณ
23 พน 0201/346 30/1/2558 54 (ลว. 3/2/2558) ขอขอบคุณ
24 สธ 0710.1/172 30/1/2558 55 (ลว. 3/2/2558) ตอบขอบคุณ
25 สศ 0001/72 30/1/2558 57 (ลว. 5/2/2558) ขอขอบคุณ
26 ศธ 0546.08/115 27/1/2558 64 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
27 มว 0223/2558 28/1/2558 65 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
28 ศธ 0534.9/027 28/1/2558 66 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณทีม่อบ

เอกสาร

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2563

วนัที่
แผ่นที่



29 ศธ 
0521.1.18/0194

29/1/2558 67 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ

30 ศธ 0554.08/0130 29/1/2558 68 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
31 ศธ 0512.9/424 30/1/2558 69 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
32 ศธ 

0517.0131/00103
30/1/2558 70 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ

33 ศธ 0550.8/0044 30/1/2558 71 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
34 ศธ 5631(1)/ว 9 30/1/2558 72 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
35 ศธ 0518.05/352 31/1/2558 73 (ลว. 10/2/2558) ตอบขอบคุณ
36 มพอ 004/2558 2/2/2558 74 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
37 ศธ 0520.209(พบ)

 008/2558
2/2/2558 75 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ

38 ศธ 0529/713 3/2/2558 76 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
39 ศธ 0556.07/091 3/2/2558 77 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
40 ศธ 0556.07/106 3/2/2558 78 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
41 0300/112 3/2/2558 79 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
42 ยธ 0501/881 4/2/2558 80 (ลว 10/2/2558) ขอขอบคุณ
43 ศธ 0535.09/044 4/2/2558 81 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
44 ศธ 5806/487 4/2/2558 82 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
45 ลต 0802/1169 5/2/2558 83 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
46 ศธ 0518.02/221 5/2/2558 84 (ลว. 10/2/2558) ตอบขอบคุณ
47 ศธ 0524.09/0227 5/2/2558 85 (ลว. 10/2/2558) ตอบขอบคุณ
48 ศธ 0524.09/0237 5/2/2558 86 (ลว. 10/2/2558) ตอบขอบคุณ
49 สหส. 38/2558 5/2/2558 87 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
50 ศธ 0519.16/314 6/2/2558 88 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
51 ศธ 6111.1/33 10/2/2558 89 (ลว. 10/2/2558) ขออนุโมทนา
52 ตช 0035.83./0060 9/2/2558 90 (ลว. 10/2/2558) ขอขอบคุณ
53 นร 0305/1971 4/2/2558 92 (ลว. 11/2/2558) ขอขอบคุณ
54 ผผ 17/22 11/2/2558 94 (ลว. 12/2/2558) ขอขอบคุณ
55 ศธ 0550.8/0073 31/1/2558 96 (ลว. 13/2/2558) ขอขอบคุณ
56 ศธ 0539.8/70 2/2/2558 97 (ลว. 13/2/2558) ขอขอบคุณ
57 ศธ 6394(6)/376 10/2/2558 98 (ลว. 13/2/2558) ตอบรับเอกสาร
58 ศธ 0561.7/067 29/1/2558 99 (ลว. 17/2/2558) ตอบขอบคุณ
59 ศธ 0516.31/0145 30/1/2558 100 (ลว. 17/2/2558) ตอบขอบคุณ
60 กษ 0901/571 5/2/2558 101 (ลว. 17/2/2558) ขอขอบคุณ
61 ศธ 0540.10/ว 

0889
6/2/2558 102 (ลว. 17/2/2558) ขอขอบคุณ

62 มรบ. 0579/2557 9/2/2558 103 (ลว. 17/2/2558) ขอขอบคุณ
63 ศธ 0504.07/110 9/2/2558 104 (ลว. 17/2/2558) ขอขอบคุณ



64 ศธ 0516.31/0084 11/2/2558 105 (ลว. 17/2/2558) ตอบขอบคุณ
65 สจป.สสว.(2) 

020/2558
11/2/2558 106 (ลว. 17/2/2558) ขอขอบคุณ

66 สวบ.มรพ. 
004/2558

11/2/2558 107 (ลว. 17/2/2558) ตอบขอบคุณ

67 ศธ 
0521.2.0901/011

24/1/2558 112 (ลว. 24/2/2558) ขอขอบคุณ

68 ศธ 0578.01/744 30/1/2558 113 (ลว. 24/2/2558) ขอขอบคุณ
69 มจพ.1017/133 31/1/2558 114 (ลว. 24/2/2558) ขอขอบคุณ
70 ศธ 0589.10/ว 1/2/2558 115 (ลว. 24/2/2558) ขอขอบคุณ
71 มวอ. 274/2558 9/2/2558 116 (ลว. 24/2/2558) ขอขอบคุณ
72 คค 0405.5/156 10/2/2558 117 (ลว. 24/2/2558) ขอขอบคุณ
73 ศธ 0554.08/0173 12/2/2558 118 (ลว. 24/2/2558) ขอขอบคุณ
74 ศธ 0561.7/096 12/2/2558 119 (ลว. 24/2/2558) ตอบขอบคุณ
75 ศธ 0512.9/678 13/2/2558 120 (ลว. 24/2/2558) ขอขอบพระคุณ
76 ศร 0011.2/ว 008 16/2/2558 121 (ลว. 24/2/2558) ขอขอบคุณ
77 122 (ลว. 24/2/2558) ขอขอบคุณ
78 ศธ 0516/ว 236 17/2/2558 123 (ลว. 24/2/2558) ตอบขอบคุณ
79 ศธ 0585.02/442 17/2/2558 124 (ลว. 24/2/2558) ขอขอบคุณ
80 ศธ 0504.03/0169 19/2/2558 130 (ลว. 26/2/2558) ขอขอบคุณ
81 นร 0909/025 17/2/2558 131 (ลว. 26/2/2558) ขอขอบคุณ
82 ศธ 0552.09/074 3/2/2558 138 (ลว. 9/3/2558) ขอขอบคุณ
83 13/2/2558 139 (ลว. 9/3/2558) ขอขอบคุณ
84 ศธ 5713 00/ว 

1254
16/2/2558 140 (ลว. 9/3/2558) ขอขอบคุณ

85 สหส 6200/143 17/2/2558 141 (ลว. 9/3/2558) ขอขอบคุณ
86 ศธ 0525.11/สหก.

 102
15/2/2558 142 (ลว. 9/3/2558) ขอขอบคุณ

87 ศธ 6600/1371 24/2/2558 143 (ลว. 9/3/2558) ขอขอบคุณ
88 ศธ 0589.10/ 1/2/2558 152 (ลว. 17/3/2558) ขอขอบคุณ
89 ศธ 

64.111.02/0043
5/3/2558 153 (ลว. 17/3/2558) ตอบขอบคุณ

90 ม.ภ.น. 209/2558 27/2/2558 154 (ลว. 17/3/2558) ขอขอบคุณ
91 ศธ 0553.15/0112 27/2/2558 155 (ลว. 17/3/2558) ขอขอบคุณ
92 ยธ 0314/189 28/2/2558 156 (ลว. 28/2/2558) ขอขอบคุณ
93 ศธ 0553.15/0127 5/3/2558 157 (ลว. 17/3/2558) ขอขอบคุณ
94 ศธ 12/3/2558 158 (ลว. 17/3/2558) ขอขอบคุณ
95 ศธ 0549.14/ว27 19/2/2558 165 (ลว. 23/3/2558) ขอขอบคุณ
96 ศธ 0562.08/164 9/3/2558 166 (ลว. 23/3/2558) ขอขอบคุณ



97 ศธ 0549.14/ว 30 25/2/2558 169 (ลว. 24/3/2558) ขอขอบคุณ
98 ศธ 0527/02921 24/2/2558 180 (ลว. 30/3/2558) ขอขอบคุณ
99 ศธ 

0513.10102/4050
26/3/2558 190 (ลว. 1/4/2558) ขอขอบคุณ

100 ศธ 0526.08/บส.ว
 21

16/4/2558 204 (ลว. 21/4/2558) ขอขอบคุณ

101 ศธ 0574/0559 7/4/2558 227 (ลว. 19/5/2558) ขอขอบคุณ
102 วก 1303/อ58-026 19/5/2558 245 (ลว. 2/6/2558) ขอขอบคุณ
103 ศธ 0530.9/1128 8/6/2558 262 (ลว. 17/6/2558) ขอขอบคุณ
104 ทก 0501/2626 25/11/2558 452 (ลว. 8/12/2558) ขอขอบคุณ
105 มท 0601/111858 26/11/2558 453 (ลว. 8/12/2558) ขอขอบคุณ
106 ยธ 0401/10536 27/11/2558 454 (ลว. 8/12/2558) ขอขอบคุณ
107 กษ 1004/12440 2/12/2558 455 (ลว. 9/12/2558) ขอขอบคุณ
108 พน 0201/3038 2/12/2558 456 (ลว. 9/12/2558) ขอขอบคุณ
109 พชภ. 239/ว 2558 3/12/2558 457 (ลว. 9/12/2558) ขอขอบคุณ
110 ศธ 0519.16/3258 8/12/2558 460 (ลว. 14/12/2558) ขอขอบคุณ
111 รง 0617/1531 4/12/2558 462 (ลว. 14/12/2558) ขอขอบคุณ
112 รภ 0001/2334 8/12/2558 463 (ลว. 14/12/2558) ขอขอบคุณ
113 ศธ 0512.9/4393 9/12/2558 464 (ลว. 16/12/2558) ขอขอบพระคุณ
114 ตผ 0011/7602 8/12/2558 465 (ลว. 16/12/2558) ขอขอบคุณ
115 ศธ 0554.08/1286 9/12/2558 476 (ลว. 24/12/2558) ขอขอบคุณ
116 ศธ 6393(5)/1876 14/12/2558 477 (ลว. 24/12/2558) ตอบขอบคุณ
117 ศธ 0516.31/2026 15/12/2558 478 (ลว. 24/12/2558) ตอบขอบคุณ
118 ศร 0011.2/ว 29 16/12/2558 479 (ลว. 24/12/2558) ขอขอบคุณ
119 ศธ 0519.16/3345 18/12/2558 480 (ลว. 24/12/2558) ขอขอบคุณ
120 ศธ 0534.9/763 14/12/2558 484 (ลว. 28/12/2558) ขอขอบคุณทีม่อบ

เอกสาร
121 ศธ 0532.11/7985 15/12/2558 485 (ลว. 28/12/2558) แจ้งตอบรับ

ส่ิงพิมพ์และ
122 ศธ 6394(6)/3401 18/12/2558 486 (ลว. 28/12/2558) ตอบรับเอกสาร
123 นร 0909/236 22/12/2558 487 (ลว. 28/12/2558) ขอขอบคุณ
124 ศธ 

0513.10102/1790
4

18/12/2558 488 (ลว. 28/12/2558) ขอขอบคุณ

125 ศธ 0514.12/7011 21/12/2558 489 (ลว. 28/12/2558) ตอบขอบคุณ
126 วธ 0700/พิเศษ 23/12/2558 490 (ลว. 28/12/2558) ขอขอบคุณ
127 ศธ 0518.05/4388 23/12/2558 494 (ลว. 29/12/2558) ตอบขอบคุณ
128 มธบ 

0502(1)/12521
24/12/2558 495 (ลว. 29/12/2558) ขอขอบคุณ



129 ศธ 24/12/2558 496 (ลว. 29/12/2558) ขอขอบคุณ



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัส
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

1 ศธ 
0546.08/1047

18/12/2558 7 (ลว. 8/1/2559) ขอขอบคุณ

2 ศธ 
0514.12/7208

28/12/2558 8 (ลว. 8/1/2559) ตอบขอบคุณ

3 ศธ 0516.16/ท.
 1885

29/12/2558 9 (ลว. 8/1/2559) ขอขอบคุณ

4 ศธ 6600/0027 5/1/2559 10 (ลว. 8/1/2559) ขอขอบคุณ
5 ศธ 

0521.1.18/2774
15/12/2558 12 (ลว. 12/1/2559) ขอขอบคุณ

6 คค 0201/ว 
10075

16/12/2558 20 (ลว. 18/1/2559) ขอขอบคุณ

7 มว. 3810/2558 22/12/2558 21 (ลว. 18/1/2559) ขอขอบคุณ
8 ศธ 

0554.08/1357
29/12/2558 22 (ลว. 18/1/2559) ขอขอบคุณ

9 ทส 
0401.5/3514

30/12/2558 23 (ลว. 18/1/2559) ขอขอบคุณ

10 ศธ 0533/7114 30/12/2558 24 (ลว. 18/1/2559) ขอขอบคุณ
11 ศธ 

0513.10102/8
4/1/2559 25 (ลว. 18/1/2559) ขอขอบคุณ

12 ศธ 0529.18/016 4/1/2559 26 (ลว. 18/1/2559) ขอขอบคุณที่มอบหนังสือ
13 ศธ 0532.11/015 4/1/2559 27 (ลว. 18/1/2559) แจ้งตอบรับส่ิงพมิพแ์ละ

ขอขอบคุณ
14 สห 054/2558 6/1/2559 28 (ลว. 18/1/2559) ขอขอบคุณ
15 ศธ 0534/0076 8/1/2559 29 (ลว. 18/1/2559) ขอขอบคุณ
16 ศธ 0518.02/59 12/1/2559 36 (ลว. 18/1/2559) ตอบขอบคุณ
17 คค 0301.4/129 13/1/2559 37 (ลว. 18/1/2559) ขอขอบคุณ
18  ศธ 0585.02/42 11/1/2559 39 (ลว. 19/1/2559) ขอขอบคุณ
19 ศธ 

0562.08/1311
8/12/2558 40 (ลว. 19/1/2559) ขอขอบคุณ

20 ศธ 0527/1668 6/1/2559 40 (ลว. 19/1/2559) ขอขอบคุณ
21 ศธ 0546.08/011 5/1/2559 41 (ลว. 19/1/2559) ขอขอบคุณ
22 รง 0202.2/107 15/1/2559 43 (ลว. 20/1/2559) ขอขอบคุณ
23 ศธ 0539.8/035 5/1/2559 44 (ลว. 20/1/2559) ขอขอบคุณ

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2563

วนัที่
แผ่นที่



24 ศธ 0552.09/011 12/1/2559 45 (ลว. 20/1/2559) ขอขอบคุณ
25 ศธ 6394(6)/185 18/1/2559 49 (ลว. 25/1/2559) ตอบรับเอกสาร
26 ศธ 0552.09/047 18/1/2559 50 (ลว. 25/1/2559) ขอขอบคุณ
27 ศธ 0582.17/035 14/1/2559 56 (ลว. 26/1/2559) ขอขอบคุณ
28 มกบ. 

0100/0040
18/1/2559 57 (ลว. 26/1/2559) ขอขอบคุณ

29 ศธ 0540.10/ว 
0045

18/1/2559 58 (ลว. 26/1/2559) ขอขอบคุณ

30 ศธ 0561.08/074 13/1/2559 59 (ลว. 26/1/2559) ขอขอบคุณ
31 ศธ 

0535.09/0054
18/1/2559 60 (ลว. 26/1/2559) ขอขอบคุณ

32 สจป.สสว. 
031/2559

10/1/2559 62 (ลว. 28/1/2559) ขอขอบคุณ

33 นร 0305/1159 21/1/2559 63 (ลว. 28/1/2559) ขอขอบคุณ
34 ศธ 0549.14/ว2 8/1/2559 73 (ลว. 2/2/2559) ขอขอบคุณ
35 ศธ 

0513.135/2750
30/12/2558 74 (ลว. 2/2/2559) ขอขอบคุณ

36 คค 0603/519 21/1/2559 75 (ลว. 2/2/2559) ตอบขอบคุณ
37 ศธ 0549.14/ว1 8/1/2559 83 (ลว. 5/2/2559) ขอขอบคุณ
38 กษ 0901/515 26/1/2559 84 (ลว. 5/2/2559) ขอขอบคุณ
39 ศธ 0550.8/0991 28/12/2558 85 (ลว. 5/2/2559) ขอขอบคุณ
40 ศธ 0550.8/1006 28/12/2558 86 (ลว. 5/2/2559) ขอขอบคุณ
41 ศธ 0520.209(

พบ)136/2558
30/12/2558 87 (ลว. 5/2/2559) ขอขอบคุณ

42 ศธ 0574/0033 7/1/2559 88 (ลว. 5/2/2559) ขอขอบคุณ
43 ศธ 0575.07/ 1/1/2559 95 (ลว. 10/2/2559) ขอขอบคุณ
44 ศธ 0536/ว 

0404
29/1/2559 96 (ลว. 10/2/2559) ขอขอบคุณ

45 วบก.มรพ.
028/2559

27/1/2559 97 (ลว. 10/2/2559) ตอบขอบคุณ

46 ศธ 0525.11/
สหก. 69

25/1/2559 98 (ลว. 10/2/2559) ขอขอบคุณ

47 ศธ 5713 00/ว 
7566

2/2/2559 102 (ลว. 16/2/2559) ขอขอบคุณ

48 ศธ 5806/72 15/2/2559 105 (ลว. 18/2/2559) ขอขอบคุณ
49 ศธ 0556.07/037 15/2/2559 113 (ลว. 19/2/2559) ขอขอบคุณ
50 คค 

0405.5/10505
14/12/2558 118 (ลว. 24/2/2559) ขอขอบคุณ

51 ศธ 0589.10/ว 
006

18/1/2559 119 (ลว. 24/2/2559) ขอขอบคุณ

52 ศธ 0556.07/099 18/2/2559 120 (ลว. 24/2/2559) ขอขอบคุณ
53 ศธ 0530.9/496 23/2/2559 143 (ลว. 7/3/2559) ขอขอบคุณ



54 ศธ 
64.111.02/0026

29/2/2559 146 (ลว. 8/3/2559) ตอบขอบคุณ

55 ศธ 
0524.09/0278

1/1/2559 147 (ลว. 8/3/2559) ตอบขอบคุณ

56 ศธ 5631(2)/ว4 19/2/2559 157 (ลว. 15/3/2559) ขอขอบคุณ
57 ปง 0014.2/1473 15/3/2559 164 (ลว. 18/3/2559) ขอขอบคุณ
58 ศธ 0586(สวส)/

159
17/3/2559 171 (ลว. 22/3/2559) ขอขอบคุณ

59 ศธ 0561.7/121 11/2/2559 172 (ลว. 23/3/2559) ตอบขอบคุณ
60 ศธ 0516/ว 503 31/3/2559 188 (ลว. 8/4/2559) ตอบขอบคุณ
61 นร 0219.06/ว 

1187
1/4/2559 192 (ลว. 12/4/2559) ขอขอบคุณ

62 ศธ 5631(2)/ว6 8/3/2559 204 (ลว. 20/4/2559) ขอขอบคุณ



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

1 สม 0004.03/1 9/1/2558 สรุปผลการหารือระหว่างประธาน กสม. 
กบัผู้แทนส านกังานขา้หลวงใหญผู้่ล้ีภยัแหง่
สหประชาชาติ

ส าเนา

2 สม 0004.03/03 12/1/2558 ขอส่งค าของบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

ส าเนา

3 สม 0004.03/05 12/1/2558 สรุปผลการหารือระหว่างประธาน กสม. 
กบัผู้แทนส านกังานขา้หลวงใหญผู้่ล้ีภยัแหง่
สหประชาชาติ

ส าเนา

4 สม 0004.03/10 4/2/2558 รายงานผลและแผนการปฏบิติังาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชน

ส าเนา

5 สม 0004.03/12 6/3/2558 รายงานผลและแผนการปฏบิติังาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชน

ส าเนา

6 สม 0004.03/13 23/3/2558 ขอคืนงบประมาณ ส าเนา

7 สม 0004.03/14 7/4/2558 รายงานผลและแผนการปฏบิติังาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชน

ส าเนา

8 สม 0004.03/15 30/4/2558 รายงานผลและแผนการปฏบิติังาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชน

ส าเนา

9 สม 0004.03/16 3/6/2558 รายงานผลและแผนการปฏบิติังาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชน

ส าเนา

10 สม 0004.03/18 1/7/2558 รายงานผลและแผนการปฏบิติังาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชน

ส าเนา

11 สม 0004.03/19 2/7/2558 ขอส่งรายงานผลการเบกิจา่ยเงินและผล
การด าเนนิงานตามแผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

ส าเนา

12 สม 0004.03/21 29/7/2558 ขอคืนงบประมาณ ส าเนา

13 สม 0004.03/21 5/8/2558 รายงานผลและแผนการปฏบิติังาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชน

ส าเนา

14 สม 0004.03/22 7/8/2558 ขอส่งรายงานผลการเบกิจา่ยเงินและผล
การด าเนนิงานตามแผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

ส าเนา

15 สม 0004.03/23 28/8/2558 รายงานผลและแผนการปฏบิติังาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชน

ส าเนา

16 สม 0004.03/24 3/9/2558 ขอส่งแผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ 
2559

ส าเนา

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่

17 สม 0004.03/25 4/9/2558 ขอคืนงบประมาณ ส าเนา

18 สม 0004.03/26 4/9/2558 ขอขยายระยะเวลาเกบ็รักษาเงินงบประมาณ ส าเนา

19 สม 0004.03/29 30/9/2558 รายงานผลและแผนการปฏบิติังาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชน

ส าเนา

20 สม 0004.3/30 1/10/2558 ส่งใบสมคัรเพื่อขอเขา้รับการเลือกสรรเพื่อ
แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทอ านวยการ 
ระดับสูง

ส าเนา

21 สม 0004.03/31 2/10/2558 ขอส่งรายงานผลการเบกิจา่ยเงินและผล
การด าเนนิงานตามแผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

ส าเนา

22 สม 0004/922 15/10/2558 ขออนมุติัค่าใชจ้า่ยในการประชมุ ส าเนา

23 สม 0004.03/32 4/11/2558 รายงานผลและแผนการปฏบิติังาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชน

ส าเนา

24 สม 0004.03/34 27/11/2558 ขอส่งค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

ส าเนา

25 สม 0004.03/35 3/12/2558 รายงานผลและแผนการปฏบิติังาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชน

ส าเนา

26 สม 0004.03/2 2/2/2558 รายงานสรุปผลการประชมุคณะท างาน
เตรียมการจดัเวท ีกสม. พบประชาชน และ
เตรียมการจดัต้ังศูนยศึ์กษาและประสาน
ด้านสิทธิมนษุยชนระดับภาค

ส าเนา



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดับที่ รหัสแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบียน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

1 สม 0004/7 5/1/2559 ขออนุมัติจัดประชุมคณะท างานพัฒนาระบบ
การติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน

ส าเนา

2 สม 0004/36 7/1/2559 รายงานผลและแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมินและ
รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชน

ส าเนา

3 สม 0004.03/4 11/2/2559 ขอคืนเงินงบประมาณ ส าเนา
4 สม 0004.03/6 4/4/2559 รายงานผลและแผนการปฏิบัติงาน

ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมินและ
รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชน

ส าเนา

5 สม 0004.03/8 19/4/2559 เงินยืมงบประมาณ ส าเนา
6 สม 0004.03/11 4/5/2559 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประจ าเดือนเมษายน

ส าเนา

7 สม 0004.03/10 4/5/2559 รายงานผลและแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมินและ
รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชน

ส าเนา

8 สม 0004.03/12 13/5/2559 ขอส่งปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน ไตร
มาสที ่3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณาร่าง พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ส าเนา

9 สม 0004.03/13 2/6/2559 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วดัการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ส. 2559 (วนัที ่1 
ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)

ส าเนา

10 สม 0004.03/14 2/6/2559 รายงานผลและแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมินและ
รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชน

ส าเนา

11 สม 0004.03/16 9/6/2559 ขอลาไปทัศนศึกษานอกราชอาณาจักร ส าเนา
12 สม 0004.03/17 15/6/2559 ขอคืนเงินงบประมาณ ส าเนา
13 สม 0004.03/19 17/6/2559 ขอส่งข้อมูลเพือ่ประกอบการรายงานค า

รับรองการปฏิบัติราชการฯ
ส าเนา

14 สม 0004.03/27 27/6/2559 รายงานสรุปผลการประชุมการเสนอผลงาน
ด้านกฎหมายเด็กคณะอนุกรรมการปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐาน
รัฐธรรมนูญและอนุสัญญาวา่ด้วยสิทธเิด็ก

ส าเนา

15 สม 0004.03/26 27/6/2559 ขอคืนเงินงบประมาณ ส าเนา

แบบบัญชีหนังสือขอท าลาย/ส าเนา แบบที ่25
บัญชีหนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดับที่ รหัสแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบียน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

แบบบัญชีหนังสือขอท าลาย/ส าเนา แบบที ่25
บัญชีหนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัที่
แผ่นที่

16 สม 0004.03/29 7/7/2559 รายงานผลและแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมินและ
รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชน

ส าเนา

17 สม 0004.03/30 7/72559 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประจ าเดือนมิถุนายน

ส าเนา

18 สม 0004.03/31 4/8/2559 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562

ส าเนา

19 สม 0004.03/32 4/8/2559 รายงานผลและแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมินและ
รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชน

ส าเนา

20 สม 0004.03/33 9/8/2559 ขอส่งผลการด าเนินการตามตัวชี้วดัการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
รอบ 9 เดือน (วนัที ่1 ตุลาคม 2558 - 30 

ส าเนา

21 สม 0004.03/34 15/8/2559 ขอคืนเงินงบประมาณ ส าเนา
22 สม 0004.03/36 30/8/2559 รายงานผลและแผนการปฏิบัติงาน

ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมินและ
รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชน

ส าเนา

23 สม 0004.03/10 31/8/2559 ขอส่งรายงานผลการด าเนินตามตัวชี้วดัการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส าเนา

24 สม 0004.03/59 8/11/2561 ขอส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
25 สม 0004.03/61 16/11/2561 ขอส่งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ 2561



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดับที่ รหัสแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบียน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

แบบบัญชีหนังสือขอท าลาย/ส าเนา แบบที ่25
บัญชีหนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดับที่ รหัสแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบียน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

แบบบัญชีหนังสือขอท าลาย/ส าเนา แบบที ่25
บัญชีหนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดับที่ รหัสแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบียน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

แบบบัญชีหนังสือขอท าลาย/ส าเนา แบบที ่25
บัญชีหนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
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ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
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ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
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ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดับที่ รหัสแฟ้ม ที่ ลงวันที่ เลขทะเบียน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

แบบบัญชีหนังสือขอท าลาย/ส าเนา แบบที ่25
บัญชีหนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0004.03/10 4/1/2560 รายงานผลและแผนการปฏบิติังาน
ประจ าเดือนรายบคุคล/กลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชน

ส าเนา

2 สม 0004.03/12 2/5/2560 รายงานผลและแผนการปฏบิติังาน
ประจ าเดือนรายบคุคล/กลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชน

ส าเนา

3 สม 0004.03/14 15/5/2560 ขอส่งขอ้มลูประกอบการเขา้ชี้แจงค าขอ
งบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามญั
พจิารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ส าเนา

4 สม 0004.03/19 31/5/2560 ขอส่งขอ้มลูรายงานผลการปฎบิติังานและการ
เบกิจา่ยงบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ในไตรมาส 
3 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)

ส าเนา

5 สม 0004.03/20 31/5/2560 รายงานผลและแผนการปฏบิติังาน
ประจ าเดือนของกลุ่มงานประเมนิและ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนษุยชน

ส าเนา

6 สม 0004.03/22 6//6/2560 ขอคืนงบประมาณ ส าเนา
7 สม 0004.03/23 6/6/2560 ขอส่งขอ้มลูการบริหารงบประมาณตาม

แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
ส าเนา

8 สม 0004.03/28 26/6/2560 ขอคืนงบประมาณ ส าเนา
9 สม 0004.03/29 27/6/2560 ขอส่ง รายงานการประเมนิสถานการณ์สิทธิ

มนษุยชนในประเทศไทยป ี2558 และ 
รายงานผลการปฏบิติังานประจ าป ี2558 
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ พร้อม
แผ่นซีดีรอมบนัทกึรายงานทั้ง 2 ฉบบั

ส าเนา

10 สม 0004.03/38 22/8/2560 ขอคืนงบประมาณ ส าเนา
11 สม 0004.03/39 22/8/2560 การปรับแกน้้ าหนกั กจิกรรม สัดส่วนของค่า

เปา้หมาย
ส าเนา

12 สม 0004.03/ 6/9/2560 การขอขยายเวลาการเกบ็รักษาเงิน
งบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2560

ส าเนา

13 สม 0004.03/46 26/9/2560 การปฏบิติัราชการ ณ สหรัฐอเมริกา ส าเนา
14 สม 0004.03/47 27/9/2560 ขอคืนงบประมาณ ส าเนา
15 สม 0004.03/50 17/10/2560 การจดัท ารายงานการประเมนิผลการควบคุม

ภายใน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม
ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.

ส าเนา

16 สม 0004.03/54 1/11/2560 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร Blended 
Learning Course on Monitoring and 
reporting

ส าเนา

17 สม 0004.03/57 10/11/2560 ขออนญุาตเดินทางไปทศันศึกษา ณ ประเทศ
อนิเดีย

ส าเนา

18 สม 0004.03/58 21/112560 ขอ้มลูการปฏบิติัภารกจิของ กสม. ส าเนา

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่

19 สม 0004.03/59 21/11/2560 รายงานผลการปฏบิติัตามพระราชบญัญติั
ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540

ส าเนา

20 สม 0004.03/60 8/12/2560 แผนปฏบิติัการติดตาม ตรวจสอบ 
สถานการณ์สิทธิมนษุยชนตามหลักสูตร 
Blended Learnin Course on Monitoring 
and reporting : ACTION PLAN ON 
FFOLLWING UP ON HIMAN RIGHTS 

ส าเนา

21 สม 0004/1468 17/12/2560 รายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนษุยชนของประเทศไทยประจ าป ี2559 
และรายงานผลการปฎบิติังานคณะกรรมการ
สิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2559

ส าเนา

22 สม 0004.03/61 22/12/2560 ขออนญุาตเจา้หนา้ที่ปฎบิติังานนอกเวลา ส าเนา
23 00/10/2560 ขอความอนเุคราะหข์อ้มลูเพื่อประกอบการ

จดัท ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์
ด้านสิทธิมนษุยชนของประเทศไทยประจ าป ี

ส าเนาหนงัสือ
ภายนอก (ปลัด
กระทรวงการคลัง)

24 00/10/2560 ขอความอนเุคราะหข์อ้มลูเพื่อประกอบการ
จดัท ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์
ด้านสิทธิมนษุยชนของประเทศไทยประจ าป ี

ส าเนาหนงัสือ
ภายนอก (ปลัด
คมนาคม)



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบัที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบยีน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
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1 สม 0004.03/2 22/1/2561 ขอขอ้มลูเพื่อจดัท ารายงานคู่ขนานเกี่ยวกบัการปฏบิัติ
ตามอนุสัญญา CERD

ส าเนา

2 สม 0004.03/4 24/1/2561 ส่งรายงานประจ าปี 2560 คณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ

ส าเนา

3 สม 0004.03/9 20/2/2561 แผนการด าเนินการจดัท ารายงานผลการประเมนิ
สถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชนของประเทศไทยประจ าปี
 2561

ส าเนา

4 สม 0004.03/11 8/3/2561 ขออนุญาตเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศอนิเดีย ส าเนา
5 สม 0004.03/18 7/5/2561 ขอทราบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัค ารับรองการ

ปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 
ส าเนา

6 สม 0004.03/20 24/5/2561 การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ และเกบ็ขอ้มลูคนพิการ ส าเนา
7 สม 0004.03/24 22/6/2561 ขอให้ลาไปทัศนศึกษานอกราชอาณาจกัร ส าเนา
8 สม 0004.03/25 26/6/2561 ขออนุญาตเดินทางไปทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐ

ออสเตรีย และสาธารณรัฐโปแลนด์
ส าเนา

9 สม 0004.03/31 3/7/2561 รายงานผลและแผนการปฏบิัติงานประจ าเดือนของกลุ่ม
งานประเมนิและรายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชน

ส าเนา

10 สม 0004.03/31 16/7/2561 ขอคืนเงินงบประมาณ ส าเนา
11 สม 0004/538 2/8/2561 สรุปผลการประชมุ การน าเสนอรับฟังความเห็นต่อ

รายงานติดตามการท างานของ กสม. ปี 2560
ส าเนา

12 สม 0004.03/34 28/8/2561 ขอส่งสรุปโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการติดตาม เฝ้าระวงัและรายงานสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ จ.นครปฐม

ส าเนา

13 สม 0004/701 14/9/2561 การชี้แจงการส่งใชเ้งินค่าใชจ้า่ยคืน (การปฏบิัติราชการ
 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย)

ส าเนา

14 สม 0004.03/49 30/10/2561 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention 
การป้องกนัอาชญกรรมกบัการอ านวยความยติุธรรมใน

ส าเนา

15 สม 0004.03/50 1/11/2561 การน าส่งเงินเบิกเกนิส่งคืน ส าเนา
16 15/1/2561 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ที่ 

12/2561 เร่ือง แต่งต้ังคณะท างานพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมนิสถานการณ์สิทธมินุษยชน

ส าเนาค าส่ัง

17 6/2/2561 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ที่ 
11/2561 เร่ือง แต่งต้ังคณะท างานจดัท ารายงาน
ขอ้เท็จจริงกรณีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกบัสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยขององค์กร Human Rights 

ส าเนาค าส่ัง

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่
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กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรือ่ง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชีหนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชีหนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัส
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบียนรับ

เรื่อง การ
พิจารณ

หมายเหตุ

1 สม 0001/ว690 31/3/2559 177 (ลว 
1/4/2559)

การปรับปรุงโครงสร้างแบง่
ส่วนราชการภายใน

ไม่เข้าร่วม
2 สม 0008/ว195 21/4/2559 206 (ลว 

22/4/2559)
หลักสูตรการอบรม Blended 
Learning course on Human 
Rights and the Environment

ไม่เข้าร่วม

3 ARCM2016/02
3

2/5/2559 224 (ลว 
13/5/2559)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ไม่เข้าร่วม

4 เลขทีรั่กษ์ไทย#
70(13)/2559

11/5/2559 228 (ลว 
13/5/2559)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏบิติัการระดับชาติเร่ือง 
"การแก้ไขปญัหาผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดเพือ่ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน"

ไม่เข้าร่วม

5 สม 0001/ว983 16/5/2559 232 (ลว 
18/5/2559)

การศึกษาอบรมหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาล
ของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที ่
18

ไม่เข้าร่วม

6 สม 0004/ว619 24/5/2559 239 (ลว 
25/5/2559)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการ
บรรยายใหค้วามรู้เกี่ยวกับผล
การศึกษาวิจยัเร่ือง "กฎหมาย
ว่าด้วยความเสมอและการไม่
เลือกปฏบิติั"

ไม่เข้าร่วม

7 สม 0001/ว1023 19/5/2559 241 (ลว 
25/5/2559)

โครงการอบรมการแปลง
เปล่ียนความขัดแย้ง ป ี2559

ไม่เข้าร่วม

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัส
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบียนรับ

เรื่อง การ
พิจารณ

หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่

8 สม 0001/1057 25/5/2559 246 (ลว 
27/5/2559)

การศึกษาหลักสูตรผู้น ายุคใหม่
ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที ่6

ไม่เข้าร่วม

9 กต 0204/ว.
4992

23/5/2559 248 (ลว 
30/5/2559)

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย
พิเศษหวัข้อ "The OSCE : A 
Regional Model of Security 
and Co-operation"

ไม่เข้าร่วม

10 ด่วนมาก สม 
0008/ว 263

31/5/2559 254 (ลว 
2/6/2559)

ทุนการศึกษา Asian 
Peacebuilders Scholarship
 ส าหรับผู้ปฏบิติังานด้านสิทธิ
มนษุยชนในอาเซียน

ไม่เข้าร่วม

11 ศย 020/27323 31/5/2559 263  (ลว 
8/6/2559)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
นติิศาสตร์เสวนา คร้ังที ่
5/2559 การสัมมนา เร่ือง 
"ผ่าตัดคดีแพทย์ : สิทธิแพทย์ 
สิทธิผู้ปว่ย"

ไม่เข้าร่วม

12 ศธ 
0512.37/519

31/5/2559 266  (ลว 
8/6/2559)

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา Rest
 in Peace 2 : 
lllness,Suffering & Dying

ไม่เข้าร่วม

13 นร 0303/ว9158 6/6/2559 270  (ลว 
8/6/2559)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ประชาพิจารณ์ร่างประกาศ
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 2 ฉบบั

ไม่เข้าร่วม

14 สม 0008/ว323 11/7/2559 296 (ลว 
11/7/2559)

หลักสูตรการฝึกอบรม Human
 Rights Education blended 
learning course

ไม่เข้าร่วม



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัส
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบียนรับ

เรื่อง การ
พิจารณ

หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่

15 ด่วนทีสุ่ด ที ่สม
 0008/456

14/10/2559 358 (ลว 7/10/2559)การประชุมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง
 "Mainstreaming the Rights-
based Approach for the 
Sound Management of 
Chemicals and Wastes in 
the Asian Region"

ไม่เข้าร่วม

16 สธ 0908.04/ว
6336

31/8/2559 360 (ลว 
14/9/2559)

ขอเชิญประชุม ไม่เข้าร่วม

17 สม0001/ว 1998 13/9/2559 361 (ลว 
14/9/2559)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม
วิชาการสถาบนัพระปกเกล้า 
คร้ังที ่18 ประจ าป ี2559

ไม่เข้าร่วม

18 สม 0008/ ว 
1178

19/9/2559 366 (ลว 
21/9/2559)

การอบรมหลักสูตร 
"Indigenous and Tribal 
People: Rights and 
Development "

ไม่เข้าร่วม

19 ด่วนทีสุ่ด สม 
0001/2166

4/10/2559 375 (ลว 
4/10/2559)

CPG Academy on Human 
Rights 2016

ไม่เข้าร่วม

20  ด่วนทีสุ่ด สม 
0002/ว 1019

6/10/2559 382 (ลว 
7/10/2559)

 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนา เร่ือง
 "โทษประหารชีวิต...ลดการท า
ผิด หรือ ความคิดใหม่ "

ไม่เข้าร่วม

21 มผญ. 112/2559 7/10/2559 385 (ลว 
11/10/255
9)

ขอเชิญร่วมเวทีการอภปิราย
เพือ่ใหค้วามเหน็

ไม่เข้าร่วม



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัส
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบียนรับ

เรื่อง การ
พิจารณ

หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่

22 ยธ 02108/ ว
4517

30/9/2559 386 (ลว 
11/10/255
9)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการ
ประชุมอาเซียนว่าด้วยการ
ปอ้งกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา คร้ังที ่1

ไม่เข้าร่วม

23 ด่วนทีสุ่ด สม 
0008/486

28/10/2559 401 (ลว 
1/11/2559)

หลักสูตรการฝึกอบรม 
Blended Learning Course 
on Monitoring Economic, 
Social and Cultural Rights 
(ESCR) ทีเ่กี่ยวข้อง SDGs

ไม่เข้าร่วม

24 ด่วนทีสุ่ด สม 
0008/ ว 491

31/10/2559  402 (ลว 
1/11/2559)

หลักสูตรการฝึกอบรม 
Blended Learning Course 
on Monitoring Economic, 
Social and Cultural Rights 
(ESCR) ทีเ่กี่ยวข้อง SDGs

ไม่เข้าร่วม

25 สม 0001/ ว
2197

5/10/2559 179 (ลว 
5/10/2559)

หลักสูตรการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ ประจ าปี
งบประมาณ 2560

26 สม 0001/ ว
1472

 14/11/2559 420  (ลว 
15/11/255
9)

ส ารวจผู้มีความประสงค์
ฝึกอบรมหลักสูตร "หลัก
กฎหมายปกครองและคดี
ปกครองทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ปฏบิติัราชการ"

ไม่เข้าร่วม

27 กห 0317 ศอ
ศ./11

9/11/2559 422  (ลว 
16/11/255
9)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิง
สัมมนาทางวิชาการ

ไม่เข้าร่วม



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวังฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัส
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบียนรับ

เรื่อง การ
พิจารณ

หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2562

วันที่
แผ่นที่

28 สม 0001/ว 
2843

22/12/2559 454  (ลว 
26/12/255
9)

การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรแนวคิด
พืน้ฐานการจดัการความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที ่2

ไม่เข้าร่วม



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

1 สม 0001/ ว 431 26/2/2559 127 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการสรุปความ
และการเขยีนหนังสือราชการ

อบรม (เขา้
ร่วม)

2 สม 0001/ ว 850 26/4/2559 210 (ลว. 29 /4/2559) ก าหนดการจดัสัมมนาวิชาการฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม
 2559

อบรม (เขา้
ร่วม)

3 สม 0001/ ว 867 28/4/2559 212 (ลว. 29 /4/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมการสัมมนาวิชาการฯ หวัขอ้"กสม. ใน
ความคาดหวัง"

อบรม (เขา้
ร่วม)

4 สม 0001/ ว 901 2/5/2559 217 (ลว. 3/5/2559) ขอเชิญประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่จดัท าแผนยทุธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2565
 คร้ังที ่1

อบรม (เขา้
ร่วม)

5 สม 0001/ ว 962 12/5/2559 227 (ลว. 13 /5/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมการสัมมนาวิชาการฯ อบรม (เขา้
ร่วม)

6 เครือขา่ยเพือ่นกระเทยไทย 13/5/2559 226 (ลว. 30/4/2559) ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมงานเวทีสาธารณะ "ลุกขึน้เปล่ียน
สังคมไทยใหเ้ท่าเทียม พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ พ.ศ. 2558"

อบรม (เขา้
ร่วม)

7 ด่วนทีสุ่ด สม 0003/ ว 617 24/5/2559 243 (ลว. 17/5/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การสร้างกลไก
การไกล่เกล่ียระงับขอ้พิพาทด้านสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Conciliation)

อบรม (เขา้
ร่วม)

8 สม 0001/ ว1066 26/5/2559 244 (ลว. 27/5/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมการสัมมนาวิชาการ อบรม (เขา้
ร่วม)

9 ศธ 0516.14/ว.1322 27/5/2559 255 (ลว. 6/6/2559) ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมงานการสัมมนาน าเสนอผลงานวิจยั อบรม (เขา้
ร่วม)

10 มลูนิธิสายเด็ก 31/5/2559 256 (ลว. 6/6/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ืองการ
สนับสนุนใหเ้กดิการเปล่ียนแปลงขอ้กฎหมายเพือ่
ยกเลิกการลงโทษทางกายและจติใจต่อเด็กในประเทศ

อบรม (เขา้
ร่วม)

11 สม 0001/ ว1144 3/6/2559 257 (ลว. 6/6/2559)  ขอเชิญเขา้ร่วมการสัมมนาวิชาการฯ อบรม (เขา้
ร่วม)

12 สม 0004/ ว478 6/6/2559 258 (ลว. 6/6/2559) แบบสอบถามความต้องการในการเขา้รับการอบรมการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจในการปฏบิัติตาม
พระราชบัญญัติขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540

อบรม (เขา้
ร่วม)

13 ด่วนมาก พม 0301/ว 6043 00/6/2559 267 (ลว. 9/6/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมการเสวนารับฟังความคิดเหน็ เร่ือง "การ
บาดเจบ็ของสมองในกลุ่มนักมวยเด็ก สู่การขบัเคล่ือน
นโยบายคุ้มครองเด็ก"

ไมป่รากฎ
วันที่

14 TDRI 6/6/2559 269  (ลว. 14/6/2559) ขอเรียนเชิญร่วมเขา้ฟังและแลกเปล่ียนความเหน็ในงาน
เสวนา สกว.- ทีดีอาร์ไอ เร่ือง "การฟ้องหมิน่ประมาท : 
จดุสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์

อบรม (เขา้
ร่วม)

15 ที ่130.70/002/HP.2.16 2/6/2559 274  (ลว. 15/6/2559) โครงการจดัประชุมปรึกษาหารือระดับชาติในเประเด็น
การศึกษาทีเ่คารพทุกคนและใหก้ารคุ้มครองโดย
ปราศจากการแบ่งแยก ระหว่างวันที ่20-22 มถินุายน 
2559 ณ โรงแรมดุสิธานี กรุงเทพมหานคร

อบรม (เขา้
ร่วม)

16 ด่วนทีสุ่ด สม 0001/ ว734 17/6/2559

278  (ลว. 17/6/2559)

ขอเชิญประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่จดัท าแผนยทุธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2565
 คร้ังที ่2

อบรม (เขา้
ร่วม)

17 สม 0001/ว1263 20/6/2559 281 (ลว. 21/6/2559) ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมการสัมมนาวิชาการฯ อบรม (เขา้
ร่วม)

18 วช 0006/ว4948 21/6/2559 286 (ลว. 30/6/2559) ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมการประชุมวิชาการเร่ืองระบบ
บริหารงานวิจยัทัว่ถงึทุกองค์กร

อบรม (เขา้
ร่วม)

19 ด่วนทีสุ่ด สม 0004/ว787 30/6/2559 287  (ลว. 30/6/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ อบรม (เขา้
ร่วม)

20 ด่วนมาก นร 0808/4217 28/6/2559 291  (ลว. 6/7/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพือ่พิจารณาและให้
ขอ้เสนอแนะผลการศึกษา เร่ือง ปัญหาการยา้ยถิน่ของ
ประชากลุ่มประเทศอาเซียนทีม่ผีลกระทบด้านความ
มัน่คง ระยะทีส่อง

อบรม (เขา้
ร่วม)

21 สม0001/ว1575 29/7/2559 307 (ลว. 6/7/2559) ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมการสัมมนาวิชาการฯ อบรม (เขา้
ร่วม)

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่

22 ทส 1008.2/ว 8545 27/7/2559 313 (ลว. 5/8/2559) ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมการประชุมสัมมนาเพือ่รับฟังความ
คิดเหน็และขอ้เสนอแนะต่อ "ร่างรายงานสถานการณ์
คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2559"

อบรม (เขา้
ร่วม)

23 สม 0001/ว1651 8/8/2559 314  (ลว. 9/8/2559) ขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชันแหง่ชาติ 2559" อบรม (เขา้
ร่วม)

24 ศธ 0512.9/ว. 2632 9/8/2559 322 (ลว. 18/8/2559) ขอเชิญร่วมประชุม เร่ือง ร่างรายงานปัญหาของ
เกษตรกรในการท าสัญญาหรือขอ้ตกลงในการท า
การเกษตรและบทบาทขององค์กรทีเ่กีย่วขอ้ง

อบรม (เขา้
ร่วม)

25 สม 0001/ว 1011 22/8/2559 329 (ลว. 26/8/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมการสัมมนาเชิงปฏบิัติการฯ อบรม (เขา้
ร่วม)

26 ด่วนทีสุ่ด สม 0003/ว 1038 25/8/2559 330 (ลว. 26/8/2559) ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการวันผู้สูญ
หายสากล 30 สิงหาคม ประจ าปี 2559 หวัขอ้ "คนหาย
กบัร่างพระบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลใหสู้ญหาย พ.ศ. ..."

อบรม (เขา้
ร่วม)

27 สม 0004/ ว 1050 29/8/2559 336 (ลว. 29/8/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เร่ือง 
"กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไมเ่ลือกปฏบิัติ"

อบรม (เขา้
ร่วม)

28 สม 0006/1813 23/8/2559 333  (ลว. 26/8/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมสัมมนา และขอใหเ้จา้หน้าทีช่่วย
ปฏบิัติงานในงานสัมมนาวิชาการ เร่ือง "แนวทางและ
ความเชื่อมโยงในการด าเนินงานและการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ระหว่าง กสม. องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กร
ฝ่ายบริหาร และองค์กรฝ่ายตุลากร "

อบรม (เขา้
ร่วม)

29 ด่วนทีสุ่ด (สปท) 
2998/2559

23/8/2559 340  (ลว. 30/8/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมการเสวนา อบรม (เขา้
ร่วม)

30 สม 0001/ ว 2005 14/9/2559 363 (ลว. 20/9/2559) แจง้ก าหนดการและรายชื่อบุคลากรในการส ารวจขอ้มลู
ตามโครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity & 
Transparency Assessment: ITA)

อบรม (เขา้
ร่วม)

31 สม 0004/ว820 14/9/2559 364  (ลว. 20/9/2559) โครงการพัฒนากระบวนการไต่สวนระดับชาติ อบรม (เขา้
ร่วม)

32 มส.ผส.65/2559 17/8/2559 368 (ลว. 21/9/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมเวทีวิชาการ เร่ือง "เตรียมพร้อม
ประชากรรับมอืสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบหรือยงั "

อบรม (เขา้
ร่วม)

33 ด่วนทีสุ่ด สม 0008/ว442 6/10/2559 381 (ลว. 7/10/2559) หลักสูตรการฝึกอบรม South-East Asian NHRIs/CSO
 blended learning course on sexual orientation, 
gender identity and sex characteristics (SOGISC)

อบรม (เขา้
ร่วม)

34 ด่วนทีสุ่ด สม0001/ ว 2240 10/10/2559 384  (ลว. 
10/10/2559)

การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิคส์ อบรม (เขา้
ร่วม)

35 Friedrich ebert stiftung 6/10/2559 387  (ลว. 
13/10/2559)

ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมการสัมมนา อบรม (เขา้
ร่วม)

36 สม0001/ว2286 12/10/2559 389  (ลว. 
13/10/2559)

การซ้อมอพยพกรณีเกดิเหตุเพลิงไหม้ อบรม (เขา้
ร่วม)

37 ศูนยป์ระสานการศึกษา
นโยบายทีดิ่น

25/10/2559 400  (ลว. 
28/10/2559)

ขอเชิญประชุม เร่ือง สภาพการเช่าทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
ในประเทศไทย

อบรม (เขา้
ร่วม)

38 สม0001 (กสม6)/70 1/11/2559 414 (ลว. 14/11/2559) ขออนุมติัเขา้ร่วมการประชุมด้านสถานะบุคคล สิทธิเด็ก
ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ณ กรุงจากาตาร์

อบรม (เขา้
ร่วม)

39 ด่วนมาก กห 0317 ศอศ./8 1/11/2559 415  (ลว. 
14/11/2559)

ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ อบรม (เขา้
ร่วม)

40 ด่วนมาก มท 0309.1/23597 3/11/2559 417  (ลว. 
14/11/2559)

ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการแกไ้ขปัญหาและ
แสวงหาความร่วมมอืเพือ่เร่งรัด ด าเนินการรับค าขอ
พิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่

อบรม (เขา้
ร่วม)

41 สช.สน.ว. 1054/2559 1/11/2559 419 (ลว. 14/11/2559) ขอเชิญร่วม "เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือขา่ย
ส าหรับการประชุมสมชัชาสุขภาพแหง่ชาติ คร้ังที ่9

อบรม (เขา้
ร่วม)

42 สม 0001/2642 25/11/2559 434 (ลว. 30/11/2559) ขอส่งบุคลากรเขา้รับการอบรม อบรม (เขา้
ร่วม)



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่

43 สม 0001/ ว 2724 8/12/2559 440 (ลว. 8/12/2559) ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมสัมมนาวิชาการฯ หวัขอ้ "การ
ขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ"

อบรม (เขา้
ร่วม)

44 สม 0001/2793 15/12/2559 444 (ลว. 15/12/2559) อนุมติับุคลากรเขา้รับการอบรม อบรม (เขา้
ร่วม)

45 HRS/59/Y180 19/12/2559 450 (ลว. 19/12/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมการประชาพิจารณ์ อบรม (เขา้
ร่วม)

46 ขอเชิญเขา้ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การปฏบิัติงาน
ตามพระราชกฤษฎกีาค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการและระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ขอ้มลูไมค่รบ

47 ด่วนทีสุ่ด ทส 1006.3/ ว
9056

5/8/2559 (11/8/2559) ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุมสัมมนาเผยแพร่ความตกลง
ปารีส และ (ร่าง) แผนปฏบิัติการเตรียมความพร้อมของ
ประเทศในการด าเนินความร่วมมอืภายใต้กรอบความ

อบรม (เขา้
ร่วม)

48 การเขา้ร่วมการประชุม พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่าง ขอ้มลูไมค่รบ



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 1

ล าดบั
ที่

รหัสแฟ้ม ที่ ลงวนัที่ เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ

แบบบัญชหีนังสอืขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าปี 2562

วนัท่ี
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย พฒันากฎหมายและนโยบาย (กพน.) 

ล าดบั
ที่

รหัส
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบียน

รบั

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0004.04/1 1-ก.พ.-59 ขอส่งแผนปฏบิัติงานและรายงานผล
การปฏบิัติงานรายเดือน กุมภาพันธ์

2 สม 0004.04/2 1-ก.พ.-59 ขอความร่วมมือในการายงานผลการ
ปฏบิัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2559 ประจ าเดือนมกราคม

3 สม 0004.04/3 18-ก.พ.-59 การสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเข้ารับการเลือกสรร
เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ระดับสูง4 สม 0004.04/5 1-มี.ค.-59 ขอส่งแผนการปฏบิัติงานและรายงาน
ผลการปฏบิัติงานรายเดือน มีนาคม

5 สม 0004.04/6 1-มี.ค.-59 ขอความร่วมมือในการายงานผลการ
ปฏบิัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2559 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์

6 สม 0004.04/7 29-ม.ีค.-59 ขอความร่วมมือในการายงานผลการ
ปฏบิัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2559 ประจ าเดือนมีนาคม

7 สม 0004.04/8 30-ม.ีค.-59 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ประจ าเดือนมีนาคม

8 สม 0004.04/9 31-ม.ีค.-59 ขอส่งแผนการปฏบิัติงานและรายงาน
ผลการปฏบิัติงานรายเดือน เมษายน

9 สม 0004.04/10 4-เม.ย.-59 การปรับแก้และเพิ่มเติมผลงาน
วชิาการ ฯ

10 สม 0004.04/11 8-เม.ย.-59 การปรับแก้และเพิ่มเติมผลงาน
วชิาการ ฯ

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2563

วันที่
แผ่นที่



11 สม 0004.04/12 19-เม.ย.-59 ขอลาไปทัศนศึกษานอกราชอาณาจักร

12 สม 0004.04/13 29-เม.ย.-59 ขอส่งแผนการปฏบิัติงานและรายงาน
ผลการปฏบิัติงานรายเดือน พฤษภาคม

13 สม 0004.04/14 29-เม.ย.-59 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ประจ าเดือนเมษายน

14 สม 0004.04/15 29-เม.ย.-59 ขอความร่วมมือในการายงานผลการ
ปฏบิัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2559 ประจ าเดือนเมษายน

15 สม 0004.04/16 16-พ.ค.-59 ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
ประชาขนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ....

16 สม 0004.04/17 23-พ.ค.-59 ขอส่งปฏทิินการปฏบิัติงาน และ
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

17 สม 0004.04/18 31-พ.ค.-59 ขอส่งแผนปฏบิัติงานและรายงานผล
การปฏบิัติงานรายเดือนมิถุนายน

18 สม 0004.04/19 31-พ.ค.-59 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ประจ าเดือนพฤษภาคม

19 สม 0004.04/20 31-พ.ค.-59 ขอความร่วมมือในการรายงานผลการ
ปฏบิัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2559 ประจ าเดือนพฤษภาคม

20 สม 0004.04/21 9-มิ.ย.-59 ขอส่งผลการด าเนินการตามตัวชี้วดั
การปฏบิัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (วนัที่ 1 ตุลาคม 2558 - 
31 มีนาคม 2559)

21 สม 0004.04/22 23-ม.ิย.-59 ขอข้อมูลเพื่อประกอบการรายงานค า
รับรองการปฏบิัติราชการประจ าปี 

22 สม 0004.04/23 29-ม.ิย.-59 ขอส่งแผนการปฏบิัติงานและรายงาน
ผลการปฏบิัติงานรายเดือน กรกฎาคม



23 สม 0004.04/24 29-ม.ิย.-59 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ประจ าเดือนมิถุนายน

24 สม 0004.04/25 29-ม.ิย.-59 ขอความร่วมมือในการรายงานผลการ
ปฏบิัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2559 ประจ าเดือนมิถุนายน

25 สม 0004.04/26 8-ส.ค.-59 ขอส่งแผนการปฏบิัติงานและรายงาน
ผลการปฏบิัติงานรายเดือน สิงหาคม

26 สม 0004.04/27 8-ส.ค.-59 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ประจ าเดือนกรกฎาคม

27 สม 0004.04/28 8-ส.ค.-59 ขอความร่วมมือในการรายงานผลการ
ปฏบิัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2559 ประจ าเดือนกรกฎาคม

28 สม 0004.04/29 26-ส.ค.-59 ขอส่งผลการด าเนินการตามตัวชี้วดั
การปฏบิัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน (วนัที่ 1 
ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)

29 สม 0004.04/30 14-ก.ย.-59 ขอส่งแผนการปฏบิัติงานและรายงาน
ผลการปฏบิัติงานรายเดือน กันยายน

30 สม 0004.04/31 14-ก.ย.-59 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ประจ าเดือนสิงหาคม

31 สม 0004.04/32 14-ก.ย.-59 ขอความร่วมมือในการรายงานผลการ
ปฏบิัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2559 ประจ าเดือนสิงหาคม

32 สม 0004.04/33 15-ก.ย.-59 ขอให้รวบรวมผลการด าเนินงานที่
ส าคัญของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3

33 สม 0004.04/34 27-ก.ย.-59 ขอส่งคืนเงินงบประมาณคงเหลือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



34 สม 0004.04/35 4-ต.ค.-59 ขอส่งแผนการปฏบิัติงานและรายงาน
ผลการปฏบิัติงานรายเดือน

35 สม 0004.04/36 4-ต.ค.-59 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ประจ าเดือนกันยายน

36 สม 0004.04/37 4-ต.ค.-59 ขอความร่วมมือในการรายงานผลการ
ปฏบิัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2559 ประจ าเดือนกันยายน

37 สม 0004.04/38 5-ต.ค.-59 ขออนุญาตเดินทางไปทัศนศึกษา ณ 
ประเทศอุซเบกิสถาน

38 สม 0004.04/39 18-ต.ค.-59 ขอส่งการจัดท ารายงานประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ พ.ศ.
 2544

39 สม 0004.04/40 31-ต.ค.-59 ขอส่งผลการด าเนินการตามตัวชี้วดั
การปฏบิัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (วนัที่ 1 
ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

40 สม 0004.04/42 18-พ.ย.-59 ขอส่งแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2560

41 สม 0004.04/43 18-พ.ย.-59 การจัดท าค าของบประมาณรายบจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

42 สม 0004.04/44 21-พ.ย.-59 รายงานผลการปฏบิัติงานตามตัวชี้วดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประจ าเดือนตุลาคม

43 สม 0004.04/45 7-ธ.ค.-59 ขอความร่วมมือในการรายงานผลการ
ปฏบิัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2559 ประจ าเดือนพฤศจิกายน



44 สม 0004.04/46 30-ธ.ค.-59 ขอความร่วมมือในการรายงานผลการ
ปฏบิัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2559 ประจ าเดือนธนัวาคม



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย พฒันากฎหมายและนโยบาย
หมวด ทป 5 หนังสือเวยีนเพื่อทราบ 
ล าดับที่ รหสั

แฟ้ม
ที่ ลงวันที่ เลข

ทะเบยีนรบั
เรือ่ง การ

พิจารณา
หมายเหตุ

1 พเิศษ /2555 22-ต.ค.-55 - ขอร้องทกุข์ตามกฎ ก.ร. ฉบบัที่ 22
2 สม 0005/217 6-พ.ย.-55 481 แบบสอบถามการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์
3 ศธ 0516.12/ว 

2325
24-ต.ค.-55 482 ขอความอนุเคราะหก์รอกแบบสอบถาม

4 สม 0004/857 13-พ.ย.-55 484 ขอส่งหนังสือ "รายงานผลโครงการพฒันา
ตุลาการศาลปกครองด้านส่ิงแวดล้อม 
(Green Judes) พลังงานกับปญัหา

5 สม 0002/ว519 12-พ.ย.-55 485 ประกาศบญัชีรายชื่อข้าราชการและ
พนักงานราชการผู้มีสิทธเิลือกผู้แทน

6 สม 0001/ว2225 19-พ.ย.-55 493 การเปดิรับสมัครทนุการศึกษา chevening
 Scholarships 2013/14

7 สม 0001/ว 
2257

26-พ.ย.-55 498 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพธิถีวายสัตย์ปฏญิาณ
เพื่อเปน็ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

8 สม 0001/ว 29-พ.ย.-55 501 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
9 สม 0008/ว 

1489
29-พ.ย.-55 503 จัดส่งเอกสารปฏญิญาอาเซ๊ยนวา่ด้วยสิทธิ

มนุษยชน
10 ด่วน สม 0001/ว

 1518
11-ธ.ค.-55 510 ขอเชิญร่วมรับฟงัการแสดงวสัิยทศัน์ของ

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่ง
เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ

11 สม 0002/ว 592 19-ธ.ค.-55 517 ขยายเวลาการรับสมัคร ระยะเวลารับสมัคร
และก าหนดวนัเลือกผู้แทนข้าราชการ
ส านักงาน กสม. ในอ.ก.ส.ระบบงาน อัตา
ก าลัง 
การเสริมสร้างวนิัย และการบริหารงาน
บคุคล 

บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563
วนัที่
แผ่นที่

แบบที่ 25แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย พฒันากฎหมายและนโยบาย
หมวด บห 6.2 ตรวจสอบภายใน 
ล าดับที่ รหสั

แฟ้ม
ที่ ลงวันที่ เลข

ทะเบยีนรบั
เรือ่ง การ

พิจารณา
หมาย
เหตุ

1 สม 0005/193 18-ต.ค.-55 465 กฎบตัรการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่
แผ่นที่



ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ   
ส านกั/หนว่ย ส านกัเฝ้าระวังและประเมนิสถานการณ์สิทธิมนษุยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนากฎหมายและนโยบาย
หมวด กสม 5.1 การประชุม กสม. ด้านบริหาร 
ล าดบัที่ รหสั

แฟ้ม
ที่ ลงวันที่ เลข

ทะเบยีนรับ
เรื่อง การ

พิจารณา
หมายเหตุ

1  - 20-ธ.ค.-55 520 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหาร กสม.
 คร้ังที่ 28/2555

แบบบญัชหีนังสอืขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชหีนังสอืขอท าลาย ประจ าป ี2563

วันที่
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย พฒันากฎหมายและนโยบาย (กพน.) 
หมวด ทป 4 ส าเนาหนังสือออก
ล าดับที่ รหสั

แฟ้ม
ที่ ลงวันที่ เลข

ทะเบยีนรบั
เรือ่ง การ

พิจารณา
หมาย
เหตุ

1 สม 0004.04/1 4-ม.ค.-61 การเข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการหวัข้อ " 
การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธมินุษยชน"

2 สม 0004.04/2 12-ม.ค.-61 การจัดท าแผนปฏบิติัการส่งเสริมคุณธรรม
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ ประจ าป ี2561

สม 0004.04/3 15-ม.ค.-61 ส่งข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานคู่ขนานเกี่ยวกับ
การปฏบิติัตามอนุสัญญา CERD

สม 0004.04/4 17-ม.ค.-61 ขอใหท้บทวนรายละเอียดแผนงาน /
โครงการ ภายใต้แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนงานผล
การปฏบิติังานและการเบกิจ่ายงบประมาณ

สม 0004.04/5 24-ม.ค.-61 ขอความอนุเคราะหก์รอกแบบฟอร์มการ
ติดตามและการรายงานผลการด าเนินงาน 
SDGs ประจ าปงีบประมาณ 2560 เพิ่มเติม

6 สม 0004.04/6 30-ม.ค.-61 รายงานผลการปฏบิติังานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (มกราคม)

7 สม 0004.04/7 30-ม.ค.-61 ขอส่งมอบงานในหน้าที่
8 สม 0004.04/8 8-ก.พ.-61 ผลการประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองฯ 

คร้ังที่ 5/2561
9 สม 0004.04/9 13-ก.พ.-61 ขอความอนุเคราะหล์งเวบ็ไซต์
10 สม 0004.04/10 28-ก.พ.-61 รายงานผลการปฏบิติังานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (กุมภาพนัธ)์
11 สม 0004.04/11 28-ก.พ.-61 รายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่าย

งบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในช่วงไตรมาส 2

12 สม 0004.04/12 5-มี.ค.-61 สรุปการประชุมเพื่อรับฟงัความเหน็ เร่ือง 
แนวทางการพฒันาการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธแิละ
เสรีภาพ และจากการกระท าความผิดทาง

13 สม 0004.04/13 15-มี.ค.-61 ขอส่งรายชื่อกลุ่มประชากรผู้ส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT)

14 สม 0004.04/14 20-มี.ค.-61 ขอลาไปทศันศึกษานอกราชอาณาจักร
15 สม 0004.04/15 22-มี.ค.-61 ขออนุญาตเดินทางไปทศันศึกษา ณ 

ประเทศตุรกี

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่
แผ่นที่



16 สม 0004.04/16 26-มี.ค.-61 รายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่าย
งบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในช่วงไตรมาส 2 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561

17 สม 0004.04/17 28-มี.ค.-61 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
การติดตามและการรายงานผลการ
ด าเนินงาน SDGs

18 สม 0004.04/18 29-มี.ค.-61 รายงานผลการปฏบิติังานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (มีนาคม)

19 สม 0004.04/19 25-เม.ย.-61 ประมวลสถานการณ์สิทธมินุษยชนของ
ประเทศไทย ระหวา่งเดือนมกราคม - 
เมษายน 2561

20 สม 0004.04/20 30-เม.ย.-61 รายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่าย
งบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในช่วงไตรมาส 2 
ณ วนัที่ 30 เมษายน 2561

21 สม 0004.04/21 30-เม.ย.-61 รายงานผลการปฏบิติังานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เมษายน)

22 สม 0004.04/22 30-เม.ย.-61 รายงานผลการปฏบิติังานตามตัวชี้วดัระบไุว้
ในพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้ง
ระบปุญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

23 สม 0004.04/23 30-เม.ย.-61 ประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงาน
ราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ รอบการประเมิน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 2 
(1 เมษายน -30 กันยายน 2561)

24 สม 0004.04/24 7-พ.ค.-61 จัดท าข้อมูลประกอบการเข้าชี้แจงค าขอ
งบประมาณต่อคณะกรรมาธกิารวสิามัญ
พจิารณาร่างพระราชบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

25 สม 0004.04/25 10-พ.ค.-61 ขอส่งผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัค า
รับรองการปฏบิติัราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือนแรก (วนัที่
 1 ตุลาคม -31 มีนาคม 2561)

26 สม 0004.04/26 11-พ.ค.-61 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบตัรแนวคิดพื้นฐานการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ีรุ่นที่ 2

27 สม 0004.04/27 25-พ.ค.-61 รายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่าย
งบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในช่วงไตรมาส 3 
ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2561



28 สม 0004.04/28 30-พ.ค.-61 รายงานผลการปฏบิติังานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (พฤษภาคม)

29 สม 0004.04/29 7-มิ.ย.-61 การก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร 
(Key Organization Knowledge)

30 สม 0004.04/30 26-มิ.ย.-61 รายงานผลการปฏบิติังานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (มิถุนายน)

31 สม 0004.04/31 26-มิ.ย.-61 รายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่าย
งบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในช่วงไตรมาส 3 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561

32 สม 0004.04/32 4-ก.ค.-61 ขอใหพ้จิารณา (ร่าง) หมวดหมู่และตาราง
ก าหนดอายุการเก็บเอกสาร

33 สม 0004.04/33 6-ก.ค.-61 ขอส่งคืนเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 1

34 สม 0004.04/34 13-ก.ค.-61 ขอแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท า
รายงานผลการปฏบิติังานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 1 (ต้ังแต่ 1 
ตุลาคม 2560 -30 มิถุนายน 2561)

35 - - -
36 สม 0004.04/36 19-ก.ค.-61 ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ ชุดที่ 3 รอบที่ 1

37 สม 0004.04/37 25-ก.ค.-61 รายงานผลการปฏบิติังานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรกฎาคม)

38 สม 0004.04/38 26-ก.ค.-61 รายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่าย
งบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในช่วงไตรมาส 4 
ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2561

39 สม 0004.04/39 22-ส.ค.-61 รายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่าย
งบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในช่วงไตรมาส 4 
ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2561

40 สม 0004.04/40 22-ส.ค.-61 รายงานผลการปฏบิติังานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (สิงหาคม)

41 สม 0004.04/41 22-ส.ค.-61 ขอใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัด
ประชุมในเดือนกันยายน

42 สม 0004.04/42 28-ส.ค.-61 ขออนุญาตเดินทางไปทศันศึกษา ณ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

43 สม 0004.04/43 29-ส.ค.-61 ประมวลสถานการณ์สิทธมินุษยชนของ
ประเทศไทย ระหวา่งเดือนมกราคม - 
สิงหาคม 2561



44 สม 0004.04/44 10-ก.ย.-61 การส่งมอบงานในต าแหน่งเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยนชนแหง่ชาติ

45 สม 0004.04/45 11-ก.ย.-61 ซักซ้อมก าหนดการใช้จ่ายเงินงนประมาณ
ช่วงส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

46 สม 0004.04/46 19-ก.ย.-61 การจัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ  ป ี2562

47 สม 0004.04/47 24-ก.ย.-61 ขอส่งคืนเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 2

48 สม 0004.04/48 25-ก.ย.-61 ขอส่งการจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 แบบ ปย. 1 และ

49 สม 0004.04/49 27-ก.ย.-61 รายงานผลการปฏบิติังานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (กันยายน)

50 สม 0004.04/50 27-ก.ย.-61 รายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่าย
งบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในช่วงไตรมาส 4 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561

51 สม 0004.04/51 28-ก.ย.-61 ขอส่งผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัค า
รับรองการปฏบิติัราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือนแรก 
(วนัที่ 1 ตุลาคม -30 กันยายน 2561)

52 สม 0004.04/52 9-ต.ค.-61 ขออนุญาตเดินทางไปทศันศึกษา ณ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

53 สม 0004.04/53 10-ต.ค.-61 ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ รอบที่ 2

54 สม 0004.04/54 10-ต.ค.-61 ประเด็นในการติดตามและประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชนของประเทศ
ไทย ป ี2562

55 สม 0004.04/55 11-ต.ค.-61 รายงานผลการปฏบิติังานตามตัวชี้วดัระบไุว้
ในพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

56 สม 0004.04/56 16-ต.ค.-61 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการพฒันาบคุลากร

57 สม 0004.04/57 25-ต.ค.-61 การก าหนดวธิคัีดเลือกผู้แทนสมาชิกเพื่อ
แต่งต้ังเปน็กรรมการสวสัดิการ

58 สม 0004.04/58 29-ต.ค.-61 ขอลาไปทศันศึกษานอกราชอาณาจักร
59 สม 0004.04/59 31-ต.ค.-61 การประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงาน

ราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
นุษยชนแหง่ชาติ รอบการประเมินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 2 (1 
เมษายน  - 30 กันยายน 2561)



60 สม 0004.04/60 5-พ.ย.-61 การส่งมอบงานในต าแหน่งเลขาธกิาร
คณะกรรมการสิทธมินุษยนชนแหง่ชาติ



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย เฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์ ฯ 2 (กพน. เดืม) 

ล าดบัที่ รหัส
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบียน

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0003/ว 1206 8-พ.ค.-56 180 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่16/2556

2 สม 0003/ว 1235 15-พ.ค.-56 193 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่17/2556

3 สม 0003/ว 1322 22-พ.ค.-56 199 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่18/2556

4 สม 0003/ว 1400 29-พ.ค.-56 210 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่19/2556

5 สม 0003/ว 1496 6-ม.ิย.-56 224 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่20/2556

6 สม 0003/ว 1573 12-ม.ิย.-56 234 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่21/2556

7 สม 0003/ว 1716 28-ม.ิย.-56 250 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่23/2556

8 สม 0003/ว 1789 4-ก.ค.-56 260 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่24/2556

9 สม 0003/ว 1855 11-ก.ค.-56 266 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่25/2556

10 สม 0003/ว 1901 17-ก.ค.-56 281 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่26/2556

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2563

วนัที่
แผ่นที่



11 สม 0003/ว 1948 25-ก.ค.-56 299 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่27/2556

12 สม 0003/ว 2016 1-ส.ค.-56 312 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่28/2556

13 สม 0003/ว 2096 8-ส.ค.-56 319 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่29/2556



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย เฝ้าระวงัและประเมินสถานกาณ์ ฯ 2 (กพน.เดิม) 
หมวด 11 กสม 5.2 การประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ 
ล าดับที่ รหสั

แฟ้ม
ที่ ลงวันที่ เลข

ทะเบยีนรบั
เรือ่ง การ

พิจารณา
หมาย
เหตุ

1 สม 0003/ว2734 30-ธ.ค.-54 6682 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 1/2555

2 สม 0003/ว 145 20-ม.ค.-55 33 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 2/2555

3 สม 0003/ว 695 18-ก.ย.-55 423 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 3/2555

4 สม 0003/ว 
1629

22-มิ.ย.-55 305 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
12/2555

5 สม 0003/ว 
1782

9-ก.ค.-55 324 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
13/2555

6 สม 0003/ว 
1904

23-ก.ค.-55 357 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
14/2555

7 สม 0003/ว 
2011

7-ส.ค.-55 374 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
15/2555

8 สม 0003/ว 
2129

20-ส.ค.-55 394 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
16/2555

9 สม 0003/ว 
2376

13-ก.ย.-55 415 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
17/2555

10 สม 0003/ว2429 20-ก.ย.-55 428 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
18/2555

11 สม 0003/ว 
2477

26-ก.ย.-55 435 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
19/2555

12 สม 0003/ว 
2556

4-ต.ค.-55 450 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
20/2555

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่
แผ่นที่



13 สม 0003/ว 
2622

15-ต.ค.-55 460 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
21/2555

14 สม 0003/ว 
2646

17-ต.ค.-55 466 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
22/2555

15 สม 0003/ว 
2729

25-ต.ค.-55 472 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
23/2555

16 สม 0003/ว 
2909

14-พ.ย.-55 489 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
24/2555

17 สม 0003/ว 
2979

21-พ.ย.-55  - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
25/2555

18 สม 0003/ว 3079 3-ธ.ค.-55 504 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
26/2555

19 สม 0003/ว 3178 13-ธ.ค.-55 511 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
27/2555

20 สม 0003/ว 3245 21-ธ.ค.-55 523 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองฯ) คร้ังที่ 
28/2555



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0001/ว 18 8-ม.ค.-58 15 (12 
ม.ค. 58)

การเล่ือนขั้นค่าตอบแทน และการ
ได้รับค่าตอบแทนพเิศษ ของ

พนักงานราชการทั่วไป
2 สม 0001/411 12-มี.ค.-58 119 (13 

มี.ค. 58)
การประเมินผลการทดลองปฏบิติั

หน้าที่ราชการ
3 สม 0001/ว 537 4-มิ.ย.-58 252 (10 

มิ.ย. 58)
หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินผล
การปฏบิติัราชการฯ ส าหรับรอบ

การประเมินที่ 2/2558
4 สม 0001/ว 537 4-มิ.ย.-58 หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินผล

การปฏบิติัราชการฯ ส าหรับรอบ
การประเมินที่ 2/2558

5 สม 0001/998 9-มิ.ย.-58 261 (12 
มิ.ย. 58)

แจ้งการด าเนินการประเมินตาม
แบบประเมินเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารง
ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับ

ช านาญการพเิศษ
6 สม 0004.04/24 15-มิ.ย.-58 การเลือกสรรข้าราชการรัฐสภา

สามัญฯ เพื่อแต่งต้ังใหด้ ารง
ต าแหน่งที่ปรึกษาส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ ด้านสิทธมินุษยชน 

7 สม 0001/1224 9-ก.ค.-58 316 (10 
ก.ค. 58)

การประเมิยผลการทดลองปฏบิติั
หน้าที่ราชการ

8 สม 0001/1373 23-ก.ค.-58 336 (27 
ก.ค. 58)

การประเมินผลการท าลองปฏบิติั
หน้าที่ราชการ

9 สม 0001/ว 736 20-ส.ค.-58 374 (20 
ส.ค. 58)

การรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏบิติัหน้าที่ราชการ

10 สม 0001/ว 737 20-ส.ค.-58 375 
(20ส.ค. 

58)

การรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏบิติัหน้าที่ราชการ

11 สม 0001/ว 1789 16-ก.ย.-58 427 (17 
ก.ย. 58)

รายงานผลการปฏบิติัราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

12 สม 0001/ว 937 19-ต.ค.-58 512 (20 
ต.ค. 58)

การรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงาน

ข้าราชการฯ

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



13 สม 0001/ว 1101 3-พ.ย.-58 587 (4 
พ.ย. 58

ประกาศหลักเกณฑ์และวธิกีาร
ประเมินผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการฯ รอบการประเมินที่ 

1/2559
14 สม 0001/ว 1115 6-พ.ย.-58 614 (10 

พ.ย. 58
การประเมินผลการปฏบิติังานของ
พนักงานราชการทั่วไป คร้ังที่ 2 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

15 สม 0001/ว 1007 9-พ.ย.-58 615 (11 
พ.ย. 58)

การรับรองรายงานปารประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงานของ

ข้าราชการฯ
16 สม 0001/ว 2146 9-พ.ย.-58 616 (11 

พ.ย. 58)
 ขอส่งส าเนาประกาศรายชื่อ

ข้าราชการผู้มีผลการปฏบิติัราชการ
อยู่ในระดับดีและดีมาก และปรกาศ
อัตราร้อยละของฐานในการค านวณ

เพื่อเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหง่ชาติ



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0001/ว 4 5-ม.ค.-59 11 (6 ม.ค.
 59)

การรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงาน

ข้าราชการฯ
2 สม 0001/ว 27 12 มค. 59 24 (13 

ม.ค. 59)
การรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงาน

ข้าราชการฯ
3 สม 0001/ว 83 26-ม.ค.-59 65 (26 

ม.ค.59)
การรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงาน

ข้าราชการฯ
4 สม 0001/ว 240 18-มี.ค.-59 133 (22 

มี.ค. 59)
การรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการประเมินผลงานของ
ข้าราชการฯ

5 สม 0001/ว 294 22-มี.ค.-59 135 (22 
ม.ค. 59)

การรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงาน

ข้าราชการฯ รายนางสาวจิราพร 
อาจเจริญ

6 สม 0001/ว 345 22-มี.ค.-59 184 (23 
มี.ค. 59)

การประเมินผลการปฏบิติัราชการ
รอบการประเมินที่ 1/2559

7 สม 0001/ว 345 22-มี.ค.-59 191 (28 
มี.ค. 59)

การประเมินผลการปฏบิติัราชการ
รอบการประเมินที่ 1/2560

8 สม 0001/410 4-เม.ย.-59 204 (8 
เม.ย.59)

การประเมินผลการปฏบิติัราชการ
ของข้าราชการฯ รอบการประเมินที่
 2 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

9 สม 0001/ว 1056 29-ส.ค.-59 516 (30 
เม.ย. 59)

การประเมินผลการปฏบิติัราชการฯ 
รอบการประเมินที่ 2 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559
10 สม 0001/ว 1136 9-ก.ย.-59 สวก. 

1493 (13
 ก.ย. 59)

ประกาศหลักเกณ์และวธิกีาร
ประเมินผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการฯ รอบการประเมินที่ 

1/2560

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม0001/ว 1163 29-ก.ค.-57 288 (4 
ส.ค. 57)

การเล่ือขั้นเงินเดือนข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ คร้ังที่ 1 (คร่ึงปแีรก) 

ณ วนัที่ 1 เมษายน 2557
2 สม 0001/ว 1212 15-ธ.ค.-57 เลขรับ

สวก. 
1870 (16

บรรจุและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภา
สามัญ

3 สม 0001/2206 15-ธ.ค.-57 ส่งข้าราชการบรรจุใหม่มารายงาน
ตัวและปฏบิติัหน้าที่

4 สม 0001/ว 2214 15-ธ.ค.-54 556 (16 
ธ.ค. 57)

ขอส่งกรอบการประเมินผลการ
ปฏบิติัราชการฯ

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0001/ว 32 4-ม.ค.-56 9 (8 ม.ค. 
56)

การเล่ือนขั้นค่าตอบแทน การได้รับ
ค่าตอบแทนพเิศษ และการได้รับ

ค่าตอบแทนพเิศษ และการใหไ้ด้รับ
ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน

ราชการทั่วไป
2 สม 0004/90 5-ก.พ.-56 ขอบรรจุพนักงานราชการแทน

ต าแหน่งที่ลาออก
3 สม 0004/165 4-มี.ค.-56 พกังานราชการรายงานตัวเพื่อ

ปฏบิติังาน
4 สม 0001/ว422 6-มี.ค.-56 110 (6 

มี.ค. 56)
การจ้างพนักงานราชการทั่วไป

5 สม 0001/ว 797 11-ก.ค.-56 270 (15 
ก.ค. 56)

การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ทั่วไป

6 สม 0001/ว1162 3-ต.ค.-56 399 (7 
ต.ค. 56)

การประเมินผลการปฏบิติังานของ
พนักงานราชการทั่วไป ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556
7 สม 0001/ว 1186 9-ต.ค.-56 405 (11 

ต.ค. 56)
การประเมินผลการปฏบิติังานของ

ข้าราชการทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0001/ว 1098 2-พ.ย.-58 588 (4 
พ.ย. 58)

การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
 และการจัดต าแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชน

แหง่ชาติ เข้าประเภทต าแหน่ง สาย
งาน และระดับต าแหน่งมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง
2 สม 0001/ว 1097 2-พ.ย.-58 589 (4 

พ.ย. 58)
การใหข้้าราชการรัฐสภาสามัญ

สังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติด ารงต าแหน่งที่

ก าหนด

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

1 สม 0007/ว 482 9-ก.ค.-56 263 (10 
ก.ค. 56)

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 

8/2556

กสม. 5 
(ไม่ใช่

หน่วยงา
นเจ้า

ของเร่ือง
2 สม 0007/ว 501 16-ก.ค.-56 274 (17 

ก.ค. 56)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน

แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 
9/2556

3 สม 0007/ว 559 13-ส.ค.-56 327 (13 
ส.ค. 56

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 

10/2556
4 สม 0007/593 26-ส.ค.-56 เลขรับ 

สวก.1202 
(27 ส.ค. 56)

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 

11/2556
5 สม 0007/619 9-ก.ย.-56 362 (11 

ก.ย. 56)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน

แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 
12/2556

6 สม 0007/651 23-ก.ย.-56 283 (25 
ก.ย.56)

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 

13/2556
7 สม 0007/683 7-ต.ค.-56 401 (8 ต.ค.

 56)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน

แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 
14/2556

8 สม 0007/696 14-ต.ค.-56 411 (15 
ต.ค.56)

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 

15/2556
9 สม 0007/1012 29-ต.ค.-56 426 (29 

ต.ค. 56)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน

แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 
16/2556

10 สม 0007/1049 11-พ.ย.-56 448 (12 
พ.ย.56)

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 17/

11 สม 0007/1085 25-พ.ย.-56 477 (26 
พ.ย. 56)

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ 

18/2556

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



12 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่

13 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่

14 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่

15 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่

16 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่

17 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่

18 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่

19 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่

20 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่

21 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่

22 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่

23 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่

24 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่

25 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่

26
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน

แหง่ชาติ (ด้านคดีสิทธมินุษยชน) คร้ังที่ x



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย เฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์ ฯ 2 (กพน. เดิม) 
หมวดหมู่ 5.2 ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองฯ 

ล าดบัที่ รหัส
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบียน

รับ

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0003/ว159 16-ม.ค.-56 23 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่3/2556

2 สม 0003/ว235 24-ม.ค.-56 34 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่4/2556

3 สม 0003/ว297 30-ม.ค.-56 44 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่5/2556

4 สม 0003/ว370 7-ก.พ.-56 59 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่6/2556

5 สม 0003/ว451 15-ก.พ.-56 72 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่7/2556

6 สม 0003/ว489 20-ก.พ.-56 83 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่8/2556

7 สม 0003/ว543 27-ก.พ.-56 102 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่9/2556

8 สม 0003/633 5-ม.ีค.-56 118 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่10/2556

9 สม 0003/ว783 20-ม.ีค.-56 140 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่11/2556

10 สม 0003/ว955 4-เม.ย.-56 155 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่13/2556

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2563

วนัที่  23 ม.ค. 2563
แผ่นที่   1/2



11 สม 0003/ว 
1001

####### 157 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่14/2556

12 สม 0003/ว
1082

####### 173 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้าน
การคุ้มครองฯ) คร้ังที ่15/2556



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 1 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

1 (สปช) 
1837/2558

1-เม.ย.-58 163 (3 
เม.ย. 58)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุ
กรรมาธกิาร

2 สม 0002/ว 417 1-พ.ค.-58 198 (6 พ.ค.
 58)

ขเชิญเข้าร่วมเวทสีาธารณะ

3 ยธ 0904/617 1-พ.ค.-58 200 (7 พ.ค.
 58)

ร่างพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....

4 รง 0504/ว 
004561

6-พ.ค.-58 213 (18 
พ.ค. 58)

การรับฟงัความคิดเหน็เกี่ยวกับร่าง
กฎหมายวา่ด้วยแรงงานสัมพนัธ์

5 สม 0001/ว 801 8-พ.ค.-58 203 (8 พ.ค.
 58)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  "Keeping the 
Faith: A Study of Freedom of 

Thought Conscience and  Religion in 
ASEAN"

6 กสม. 0001/21 25-พ.ค.-58 ขอเข้าพบและหารือประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

7 ด่วนที่สุด ที่ สธ 
0804.3/ว 3274

10-มิ.ย.-58 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพจิตแหง่ชาติ คร้ังที่ 2/2558

8 ยธ 0406/ว 304 11-มิ.ย.-58 263 (15 
มิ.ย. 58)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟงัความ
คิดเหน็ "ร่างพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....
9 ยธ 0308/04826 11-มิ.ย.-58 271 (18 

มิ.ย. 58)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การใช้เคร่ืองมือ
ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Monitoring) ส าหรับผู้มีอ านาจส่ังใช้งาน"
10 นร 0910/ป 529 16-มิ.ย.-58 272 (18 

มิ.ย. 58)
ขอเชิญผู้แทนไปร่วมชี้แจงรายละเอียด 

(ร่างพระราชบญัญัติการวจิัยในคน พ.ศ. ....
11 ด่วนที่สุด ที่ นร 

0902/ป 1639
26-มิ.ย.-58 300 (1 ก.ค.

 58)
ขอเชิญผู้แทนไปร่วมชี้แจงรายละเอียด 
(ร่างพระราชบญัญัติราชทณัฑ์ พ.ศ. ....)

12 สม 0004.02/ว 
34

30-มิ.ย.-58 298 (30 
มิ.ย. 58)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมมหกรรม
งานวจิัยแหง่ชาติ 2558

13 สม 0004/ว 583 2-ก.ค.-58 302 (3 ก.ค.
 58)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟงัการประชุมพฒันา
ขอบเขตงานจ้าง (TORs) เร่ือง "มาตรฐาน
การเคารพสิทธมินุษยชนของภาคเอกชน" 

และ เร่ือง "บทบาทของสถาบนัสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติในการคุ้มครองการ

ละเมิดสิทธมินุษยชนของภาคเอกชน" (คร้ัง

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



14 ด่วนที่สุด ที่ 
คปก. 01/ว.809

2-ก.ค.-58 304 (6 ก.ค.
 58)

การรับฟงัความคิดเหน็ เร่ือง "ระบบ
แรงงานสัมพนัธท์ี่เหมาะสมกับสังคมไทย

และสอดคล้องกับหลักการสากล"
15 สม 0004/ว 651 6-ก.ค.-58 310 (7 ก.ค.

 58)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟงัการ

น าเสนอร่างรายงานการศึกษาวจิัย เร่ือง 
"มาตรฐานและแนวทางการด าเนินงานของ

สถาบนัสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ"
16 13-ก.ค.-15 326 (17 

ก.ค. 58)
Invitation to 8th ATRANS symposium 
on 21 August 2015, at swissotel Nai 

Lert Park Bangkok.
17 ด่วนที่สุดที่ นร 

0902/ป1898
22-ก.ค.-58 329 (22 

ก.ค. 58)
ขอเชิญประชุม (ร่างพระราชบญัญัติ

ราชทณัฑ์ พ.ศ. ....)
18 ด่วนที่สุดที่ นร 

0902/ป 1931
22-ก.ค.-58 333 (23 

ก.ค. 58)
ขอเชิญประชุม (ร่างพระราชบญัญัติ

ราชทณัฑ์ พ.ศ. ....)
19 ทส 0501/ว2837 23-ก.ค.-58 345 (3 ส.ค.

 58)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรับ
ฟงัความคิดเหน็ต่อร่างพระราชบญัญัติ

บริหารจัดการทรัพยากรธรณีแหง่ชาติ พ.ศ.
20 ด่วนที่สุด ที่ นร 

0902/ป 1663
28-ก.ค.-58 ขอเชิญประชุม (ร่างพระราชบญัญัติ

ราชทณัฑ์ พ.ศ. ....)
21 ด่วนที่สุด ที่ ยธ 

0404/ว 375
29-ก.ค.-58 349 (5 ส.ค.

 58)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับภมูิภาคเอ
เชีตะวนัออกเฉียงใต้ เร่ือง การเข้าถึงความ

ยุติธรรม
22 ELD/58/009 10-ส.ค.-58 362 (13 

ส.ค. 58)
ขอเรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อยเร่ือง "แนว

ทางการพฒันาและการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของ

กระบวนการยุติธรรมไทยในอีก 10 ปี
23 ELD/2558/166 14-ส.ค.-58 393 (3 ก.ย.

 58)
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เร่ือง "แนว

ทางการพฒันาและการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของ

กระบวนการยุติธรรมไทยในอีก 10 ปี
24 ด่วนที่สุด ที่ นร 

0902/ป 2152
26-ส.ค.-58 ขอเชิญประชุม (ร่างพระราชบญัญัติ

ราชทณัฑ์ พ.ศ. ....)
25 ด่วนที่สุด ที่ สธ 

0909.03/ว 5846
28-ส.ค.-58 386 (2 ก.ย.

 58)
เชิญประชุม (ร่างพระราชบญัญัติการ

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการต้ังครรภใ์น
วยัรุ่น พ.ศ. ....)

26 ด่วนที่สุด ที่ นร 
0902/ป 2207 2-ก.ย.-58

392 (3 ก.ย.
 58)

ขอเชิญประชุม (ร่างพระราชบญัญัติ
ราชทณัฑ์ พ.ศ. ....) x

27 ด่วนที่สุด ที่ นร 
0902/ป 2226 8-ก.ย.-58

ขอเชิญประชุม (ร่างพระราชบญัญัติ
ราชทณัฑ์ พ.ศ. ....)

28 ด่วนที่สุด ที่ สว 
(สนช)(กมธ 2) 
0010/4181 10-ก.ย.-58

413 (14 
ก.ย. 58)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุ
กรรมาธกิารกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม



29
ด่วนที่สุด ที่ ยธ 
1003/3926 11-ก.ย.-58

424 (16 
ก.ย. 58)

ขอเชิญเข้าร่วมการอภปิรายและรับฟงั
ความคิดเหน็ "ร่างพระราชบญัญัติข้อมูล
สารพนัธกุรรม พ.ศ. ...."

30
สม 0002/ว 995 15-ก.ย.-58

421 (15 
ก.ย. 58)

ขอเชิญเข้าร่วมเวทสีาธารณะ เร่ือว "ม.33 
ใหสิ้ทธใินการจ้างงานคนพกิารแค่ไหน"

31 ด่วนที่สวดุ ที่ นร
 0902/ป 2306 16-ก.ย.-58

ขอเชิญประชุม (ร่างพระราชบญัญัติ
ราชทณัฑ์ พ.ศ. ....)

32

สม 0001/ว 
1806 21-ก.ย.-58

432 (22 
ก.ย. 58)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิาพการเขียนผลงานเพื่อ
ขอรับการประเมิน เร่ือง "เขียผลงานอย่างไร
 เขียนใหไ้ด้ (เล่ือน) เขียนใหโ้ดน (ใจ)"

33 ด่วนที่สุด ที่ นร 
0902/ป 2378 22-ก.ย.-58

ขอเชิญประชุม (ร่างพระราชบญัญัติ
ราชทณัฑ์ พ.ศ. ....)



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0001/476 3-พ.ค.-56 176 (7 
พ.ค. 56)

ย้ายข้าราชการรัฐสภา

2 สม 0004/351 14-พ.ค.-56 ขอส่งตัวข้าราชการมารายงานตัว
เพื่อปฏบิติัราชการ

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0001/1423 2-ก.ย.-57 328 (3 
ก.ย. 57)

แก้ไขค าส่ังรับโอนข้าราชการรัฐสภา
สามัญ

2 สม 0001/ว 929 7-ต.ค.-57 การย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญ

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0001/ว 2246 18-พ.ย.-58 674 (23 
พ.ย. 58)

การแจ้งความประสงค์ขอย้ายมา
ด ารงต าแหน่งพนักงานคดี

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0001/ว 146 22-ม.ค.-59 60 (25 
ม.ค. 59)

การย้ายข้าราชการเพื่อใหด้ ารง
ต าแหน่งนักทรัพยากรบคุคล

2 สม 0003/1071 20-เม.ย.-59 218 (20 
เม.ย. 59)

การส่งข้าราชการไปรายงานตัวและ
ปฏบิติัราชการ

แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 29-ม.ค.-56 ขอลาออกจากราชการ บค 8เก็บ 10
 ปที าลาย

2 30-ม.ค.-56 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ ที่ 16/2556 เร่ือง
 อนุญาตใหพ้นักงานราชการลาออก
จากการปฏบิติังานระหวา่งสัญญา
รายนายปประเสริฐศักด์ิ กุมภพีงษ์

บค 8เก็บ 10
 ปที าลาย

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0001/ว 103 18-ม.ค.-59 49 (18 
ม.ค. 59)

ข้อมูลตัวชี้วดัการปฏบิติัราชการตาม
ค ารับรองการปฏบิติัราชการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0004.04/54 20-พ.ย.-54 ขอส่งตัวชี้วดัผลการปฏบิติัราชการ
เปน็รายบคุคล

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 สม 0004.03/7 30-ม.ค.-56 ขอส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
(นายประเสริฐศักด์ิ กุมภพีงษ ์

พนักงานราชการ)

ท าลาย 
หลังจาก
ผู้รับมอบ

อ านาจหมด
ความจ าเปน็ 
   (ระดับต่ า

กวา่   
ผู้อ านวยการ
ส านัก/กลุ่ม

งาน)

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝูาระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝุาย กลุ่มงานเฝูาระวังฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

1 สม 0007/ว 2 4-ม.ค.-55 5 (6 ม.ค. 
55)

การปฐมนิเทศและอบรมด้านกฎหมาย
มหาชนแก่บคุลากรใหม่ของส านักงาน กสม.

2 สม 0001/ว 25 6-ม.ค.-55 12 (10 ม.ค.
 55)

โครงการอบรบข้าราชการไทยหวัใจซ่ือสัตย์ 
รุ่นที่ 4

3 สม 0001/54 11-ม.ค.-55 17 (13 ม.ค.
 55)

โครงการฝึกอบรมของส านักฝึกอบรม 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

4 สม 0002/ว 19 12-ม.ค.-55 19 (13 ม.ค.
 55)

การรับสมัคร ระยะเวลารับสมัครและ
ก าหนดวนัเลือกผู้แทนข้าราชการส านักงาน

 กสม. ใน อ.ก.ส. (ในส่วนที่ยังขาด)
5 สม 0006/22 13-ม.ค.-55 21 (16 ม.ค.

 55)
ตารางการประชุม กสม. ประจ าป ี2555

6 สม 0002/ว 111 20-ม.ค.-55 30 (23 ม.ค.
 55)

ขอเรียนเชิญร่วมงานวนัสิทธมินุษยชนสากล
 10 ธนัวาคม ประจ าป ี2554

7 สม 0001/ว 241 8-ก.พ.-55 66 (10 
ก.พ.55)

รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ
ธรุกิจการทอ่งเที่ยวในประเทศไทย

8 สม 0001/ว 301 14-ก.พ.-55 76 (16 ก.พ.
 55)

แจ้งก าหนดการพระราชทานเพลิงศพ
มารดานายแพทย์แทจ้ริง ศิริพานิช

9 สม 0001/ว375 23-ก.พ.-55 94 (24 
ก.พ.55)

การจัดท าบตัรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเข้าออก
ส านักงานฯ

10 สม 0001/ว 323 29 ก.พ. 55 104 (6 
มี.ค.55)

การส่งคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง
ตามกฎหมาย

11 สม 0001/ว 354 6-มี.ค.-55 114 (9 มี.ค.
 55)

ประกาศรับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรเปน็
พนักงานราชการทั่วไป

12 ด่วนที่สุด ที่ สม 
0001/536

13-มี.ค.-55 120 (13 
มี.ค.55)

ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ

13 สม 0002/ว 404 12-มี.ค.-55 125 (14 
มี.ค.55)

มุมมองสิทธิ ์ปทีี่ 10 ฉบบัที่ 12

14 ที่ พธส.2-ว.
046/55

14-มี.ค.-55 129 (16 
มี.ค.55)

ขอเข้าพื้นที่ปฏบิติังานเพื่อบ ารุงรักษางาน
ระบบปรับอากาศ

15 สม 0001/258 26-มี.ค.-55 145 (25 
มี.ค. 55)

แต่งต้ังรักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

16 สม 0001/ว 630 26-มี.ค.-55 เลขรับ 
สวก.408 

(26 มี.ค. 55)

แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในที่ท างาน

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



17 สม 0004/251 23-มี.ค.-55 139 (26 
มี.ค. 55)

ขอมอบหนังสือและแผ่นพบัแนวนโยบาย
และหลักปฏบิติัในการฟื้นฟวูถิีชีวติชาว

กะเหร่ียง
18 สม 0001/ว 405 20-มี.ค.-55 140 (26 

มี.ค.55)
การก าหนดวนัหยุดราชการเปน็กรณีพเิศษ

19 สม 0001/ว 429 23-มี.ค.-55 141 (26 
มี.ค. 55)

ประกาศแต่งต้ัง อ.ก.ส. ระบบงาน 
อัตราก าลัง การเสริมสร้างวนิัย และการ

บริหารงานบคุคล (เพิ่มเติม)
20 สม 0008/160 26-มี.ค.-55 146(28 

มี.ค. 55)
สรุปผลการประชุม (Technical Staff 
Meeting of the South East Asia 

National Human Rights Institutions 
Forum (SEANF)

21 3-เม.ย.-55 มุมมองสิทธ ิปทีี่ 11 ฉบบัที่ 1 มกราคม 
22 สม 0001/ว 655 29-มี.ค.-55 155 (29 

มี.ค. 55)
หนังสือสมุดปกขาว "ข้อมูลที่ประชาชนไทย
ควรทราบเกี่ยวกับกรณีประสาทพระวหิาร

และการเจรจาเขตแดนไทย-กัมพชูา"
23 สม 0004/ว 281 3-เม.ย.-55 162 (4 

เม.ย.55)
ขอส่งรายงานการประเมินสถานการณ์ด้าน

สิทธมินุษยชนในประเทศไทย ป ี2551-2552
24 สว 0002/ว 1833 1-มี.ค.-55 163 (4 

เม.ย.55)
ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา ขอส่งวารสาร"
สารวฒิุสภา" ปทีี่ 20 ฉบบัที่ 3 ประจ าเดือน

มีนาคม 2555
25 สม 0001/ว 727 10-เม.ย.-55 167(11 

เม.ย. 55)
การร่วมเปน็เจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
26 ด่วนที่สุด ที่ สม 

0001/ว 725
10-เม.ย.-55 168 (11 

เม.ย. 55)
การจัดกิจกรรมเนื่องในวนัสงกรานต์ 

ประจ าป ี2555
27

สม 0001/ว 699 4-เม.ย.-55
172 (17 
เม.ย. 55 ) หนังสือเวยีนของหน่วยราชการต่างๆ

28
สม 0001/729 10-เม.ย.-55

173 (17 
เม.ย. 55)

โครงการ "สุขภาพดี ..ชีวสีดใสเพื่อ
ประสิทธภิาพในราชการ" รุ่นที่ 4

29
สม 0001/ว 786 19-เม.ย.-55

180 (23 
เม.ย. 55)

การด าเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เส่ียง
ต่อการถูกละเมิดสิทธมินุษยชน

30

189 (25 
เม.ย. 55)

จุลนิติ ปทีี่ 9 ฉบบัที่ 2 มีนาคม - เมษายน 
พ.ศ. 2555

เอกสาร
ถ่าย ตัว
จริงอยู่
หอ้งสมุด

31
สม 0002/ว 708 14-พ.ค.-55

218 (15 
พ.ค. 55) ขอความร่วมมือติดต่อประสานงานล่วงหน้า

32
สม 0004/ว 378 17-พ.ค.-55

220 (17 
พ.ค. 55)

ส่งแบบสอบถามความต้องการความสนใจ
ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

33
สม 0004.03/26 22-พ.ค.-55 ส ารวจความต้องการครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ส าเนาคู่
ฉบบั

34
ศธ 0205/1793 24-พ.ค.-55

242 (31 
พ.ค. 55)

รางวลั Henri LA FONTAINE 
International Prize for Humanism



35 สม 0001/ว 
1025 31-พ.ค.-55

244 (1 มิ.ย.
 55) การใช้หอ้งประชุมอิเล็กทรอนิกส์

36 สม 0001/ว 
1034 31-พ.ค.-55

249 (6 มิ.ย.
 55) หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ

37
สม 0001/ว 895 4-ก.ค.-55

327 (9 ก.ค.
 55) ขอมอบหนังสือการชุมุมสาธารณะ

38
สม 0001/1305 9-ก.ค.-55

333 (9 ก.ค.
 55)

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

39

สม 0001/ว 930 13-ก.ค.-55
339 (13 
ก.ค. 55)

ประกาศรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญ
สังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติเพื่อคัดเลือกและบรรจุให้
ด ารงต าแหน่งรองเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ (บริหาร ระดับสูง)

40 สม 0001/ว 
1362 17-ก.ค.-55

342 (17 
ก.ค. 55)

การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
รับหนังสือของส านักหรือกลุ่มงาน

41 สม 0001/ว 
1358 17-ก.ค.-55

344 (17 
ก.ค. 55)

การพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้น
ต่ ากวา่สายสะพาย ประจ าป ี2554

42

ศป 0015/ว 126 24-ก.ค.-55
364 (30 
ก.ค. 55)

ส านักงานศาลปกครองส่งมอบหนังสือ 
"สรุปแนวทางการปฏบิติัราชการที่ดีจากค า
วนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๓"

43
สม 0002/ว 
1047 25-ก.ค.-55

361 (25ก.ค.
 55)

ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบคุคลและองค์กร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปอูง 
และคุ้มครองสิทธมินุษยชน ประจ าป ี2555

44
ศร 0012.1/ว 44 23-ส.ค.-55

407 (5 ก.ย.
 55) ขอมอบเอกสารทางวชิาการ

45
สม 0004/ว 745 21-ก.ย.-55

429 (21 
ก.ย. 55)

การแก้ไขปญัหาการใหบ้ริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของส านักงาน กสม.

46 สม 0001/ว 
1810 21-ก.ย.-55

430 (21 
ก.ย. 55)

ขอแจ้งรหสัผ่านของผู้ใช้งานระบบสาร
บรรณอิเลก็ทรอนิกส์

47 สม 0001/ว 
1241 24-ก.ย.-55

431 (21 
ก.ย. 55)

ขอมอบหนังสือความเปน็อิสระของ
ส านักงาน กสม.

48
สม 0007/ว 724 24-ก.ย.-55

439 (3 
ต.ค.55)

ขอมอบประมวลบนัทกึความเหน็ ส านัก
วนิิจฉัยและคดี

49 พม 0504/ว 
30305

443 (5 ต.ค.
 55)

ขอส่งรายงานการศึกษาเกี่ยวกับความ
รุนแรงต่อเด็ก

50
สม 0001/ว 
1935 9-ต.ค.-55

445 (9 ต.ค.
 55)

การรับสมัครบคุคลเข้ารับการสรรหาเพื่อ
ด ารงต าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

51 สม 0006/ว 
1560 21-ธ.ค.-55

524 (28 
ธ.ค. 55) ปฏทินิการประชุม กสม. ในป ี2556

52 สม 0001.02/ รายงานผลการตรวจรับพสัดุ





ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย พฒันากฎหมายและนโยบาย
หมวด ทป 5 หนังสือเวียนเพือ่ทราบ 
ล าดับที่ รหสั

แฟ้ม
ที่ ลงวันที่ เลข

ทะเบยีนรับ
เรื่อง การ

พิจารณา
หมายเหตุ

1 สม 0001/ว 74 15-ม.ค.-58 23 จัดท าบตัรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผ่านเข้า-
ออก ส านักงานฯ

2 สม 0001/ว 135 26-ม.ค.-58 41 โครงการเตรียมตัวก่อนเกษยีณบคุลากร
ภาครัฐ ประจ าป ี2558

3 สม 0001/ว 140 26-ม.ค.-58 39 การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภา
สามัญ คร้ัง่ี 2 (คร่ึงปหีลัง) ณ วันที ่1 
ตุลาคม 2557

4 สม 0001/ว138 26-ม.ค.-58 43 การเลือกสถานพยาบาลประกันสังคมป ี
พ.ศ. 2558

5 สม 0004/ว 93 28-ม.ค.-58 47 แจ้งประชาสัมพนัธ์แผ่นพบัแนะน าศูนย์
สารสนเทศสิทธิมนุษยชนและวิธีการสืบค้น
สารสนเทศ

6 สม 0001/ว 219 9-ก.พ.-58 66 ขอความอนุเคราะหรั์บนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกงาน

7 สม 0001/ว 364 7-เม.ย.-58 168 ขอทราบข้อมูล
8 ด่วนทีสุ่ด สม 

0004/ว 365
23-เม.ย.-58 189 แจ้งการเข้าติดต้ังโปรแกรม Antivirus ใน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ และโน้ตบุค๊
9 สม 0005/ว 88 11-พ.ค.-58 204 ขอความร่วมมือตรวจสอบการยืนยันยอด

ลูกหนี ้เจ้าหนี ้เงินรับฝากและทนุเรือหุน้
10 สม 0001/ว 805 11-พ.ค.-58 208 การตรวจสุขภาพประจ าป ี2558
11 สม 0001/ว 10-มิ.ย.-58 258 วารสาร "สาร สนช"
12 สม 0004.01/14 29-มิ.ย.-58 299 ขอชี้แจ้งข้อขัดข้อง
13 สม 0001/ว 1311 17-ก.ค.-58 327 การส ารวจความต้องการการใช้บริการศูนย์

ดูแลเด็กเล็กในพืน้ทีศู่นย์ราชการแจ้งวัฒนะ
14 ด่วนทีสุ่ด สม 

0001/ว 727
23-ก.ค.-58 334 ขอความร่วมมือในการประหยัดงบประมาณ

 แหล่งเงินป ี2558
15 สม 0001/ว 1358 22-ก.ค.-58 335 ขอเชิญร่วมลงลายมือชือสนับสนุนขอให้

ด าเนินการสร้างถนนเชื่อต่อศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กับถนน
ก าแพงเพชร 6 (Local Road) และถนน
วิภาวดี-รังสิตเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ แจ้งวัฒนะกับถนนประชาชื่น

16 สม 0004/690 5-ส.ค.-58 350 แจ้งมติ ก.ส.
17 ด่วนทีสุ่ด สม 

0001/ว 1473
10-ส.ค.-58 361 การเสนอชื่อขาราชการ เจ้าหน้าทีข่องรัฐใน

สังกัดเพือ่คัดเลือกยกย่องเปน็ผู้ประพฤติ
ปฏบิติัตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ประจ าป ี2558

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วันที ่31 ม.ค. 2563
แผ่นที ่  



18 สม 0004/ว 720 18-ส.ค.-58 372 แจ้งปดิระบบงานทัง้หมด
19 สม 0001/ว 1551 20-ส.ค.-58 376 ขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น

แหง่ชาติ 2558" " ACTIVE CITIXEN... 
พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชัน"

20 ด่วนทีสุ่ด สม 
0001/ว 1650

1-ก.ย.-58 385 แจ้งปดิการปฏบิติังานของส านักบริหารกลาง

21 สม 0002/ว 954 3-ก.ย.-58 394 แจ้งปดิการปฏบิติังานของส านักส่งเสริม
และประสานงานเครือข่าย

22 ด่วนทีสุ่ด สม 
0004/ว 794

3-ก.ย.-58 395 แจ้งปดิระบบงานทัง้หมด เพือ่ติดต้ังระบบ
ส ารองข้อมูลอัตโนมัติ

23 สม 0007/ว 733 7-ก.ย.-58 402 แจ้งปดิการปฏบิติังานของส านักกฎหมาย
และคดี

24 สม 0001/ว 893 4-ก.ย.-58 403 การมอบหมายใหท้ีป่รึกษาส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ
ปฏบิติังาน

25 สม 0006/ว 556 11-ก.ย.-58 408 การติดต่อและประสานงานกับกลุ่มงาน
อ านวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

26 สม 0001/ว 1732 11-ก.ย.-58 410 แผนด าเนินการเช็ดกระจกสูงและผนัง
ภายใน-ภายนอก อาคารรัฐประศาสนภกัดี

สม 0001/ว 1767 14-ก.ย.-58 420 การสัมภาษณ์เพือ่จัดท าหลักสูตรการพฒั
ส านักงาน กสม.

28 สม 0006/ว 601.2 24-ก.ย.-58 450 รายงานสรุปผลการส ารวจความพงึพอใจ
ของ กสม. ต่อการท าหน้าทีข่องส านักงาน 



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย พฒันากฎหมายและนโยบาย
หมวด ทป 5 หนังสือเวียนเพือ่ทราบ 
ล าดับที่ รหสั

แฟ้ม
ที่ ลงวันที่ เลข

ทะเบยีนรับ
เรื่อง การ

พิจารณา
หมายเหตุ

1 สม 0001/ว 572 21-พ.ค.-55 226 หลักสูตรการอบรมของ
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

2  - ส าเนาข่าวจากส านักข่าว
3  - ส าเนาข่าวจากส านักข่าว
4  - ส าเนาข่าวจากส านักข่าว
5 411 ส าเนาข่าวจากส านักข่าว
6 418 ส าเนาข่าวจากส านักข่าว
7 436 ส าเนาข่าวจากส านักข่าว
8 451 ส าเนาข่าวจากส านักข่าว
9 456 ส าเนาข่าวจากส านักข่าว
10 468 ส าเนาข่าวจากส านักข่าว
11 475 ส าเนาข่าวจากส านักข่าว
12 483 ส าเนาข่าวจากส านักข่าว

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วันที ่31 ม.ค. 2563
แผ่นที ่  1/1



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานพฒันากฎหมายและนโยบาย 
ทป. 5 หนังสือเวียนเพือ่ทราบ 

ล าดบั
ที่

รหัส
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบียนรบั

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 29-ธ.ค.-54 1 ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2563

31-ม.ค.-63
แผ่นที ่ 1/1



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย

ล าดบั
ที่

รหัส
แฟ้
ม

ที่ ลงวันที่ เลขทะเบียน
รับ

เรื่อง การ
พิจารณ

า

หมาย
เหตุ

1 สม 0001/34 7-ม.ค.-57 12 (9 ม.ค. 
57)

การจัดสถานทีแ่ละจัดโทรศัพท์ให้
หน่วยงาน

2 สม 0004/20 10-ม.ค.-57 16 (10 ม.ค. 
57)

การมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติราชการ

3 สม 0001/ว 37 10-ม.ค.-57 เลขรับ สวก 
50 (10 ม.ค. 

57)

แจ้งรายละเอียดการย้ายสถานที่
ท างานชั่วคราวของส านักงาน กสม. 
การจัดรถบริการรับ-ส่ง และการเข้า

อาคารศูนย์ราชการ
4 สม 0004/ ว 

130
24-ม.ีค.-57 107 (24 ม.ีค.

 57)
ขอปิดระบบเครือข่ายและ

อินเตอร์เน็ตเพือ่ท าการย้าย Load 
งานของส านักงาน กสม.

5 สม 0006/ว 
214

24-ม.ีค.-57 110 (26 ม.ีค.
 57)

แจ้งปรับก าหนดการบรรยาบพิเศษ
ของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติให้แก่เจ้าหน้าทีส่ านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
6 สม 0001/ว 

468
10-เม.ย.-57 126 (11 

เม.ย. 57)
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการ
ทูต (นบท.) รุ่นที ่6

7 สม 0001/ว 
484

17-เม.ย.-57 129 (18 
เม.ย. 57)

ประกาศสมัครข้าราชการสามัญ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเพือ่เลือกสรรและ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน (อ านวยการ ระดับต้น)

8 สม 0001/ว 
492

18-เม.ย.-57 131 (21 
เม.ย. 57)

การศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสา
สมาธิส าหรับนักบริหาร รุ่นที ่4

9 สม 0001/ว 
498

21-เม.ย.-57 132 (21 
เม.ย. 57)

โครงการอบรมการแปลงเปล่ียน
ความขัดแย้ง ปี 2557

10 สม 0001/ว 
472

23-เม.ย.-57 139 (24 
เม.ย. 57)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิค
การเป็นวิทยากรกระบวนการสิทธิ
มนุษยชน"

กลุ่มงานเฝ้าระวังฯ 2 

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2563

วันที่ 29 มกราคม 2563

แผ่นที่



11 สม 0001/ว 
308

24-เม.ย.-57 140 (25 
เม.ย. 57)

การตรวจสุขภาพประจ าปี 2557

12 สม 0001/ว 
523

29-เม.ย.-57 147 (30 
เม.ย. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพือ่รับฟังการ
ชี้แจงเกี่ยวกับการก าหนดต้นแบบ
สมรรถนะของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

13 สม 0001/ว 
532

1-พ.ค.-57 148 (1 พ.ค.
 57)

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

14 สม 0004.05/8 15-พ.ค.-57 160 (15 
พ.ค. 57)

การทดลองใช้ระบบท าเนียบ
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์

15 สม 0001/ว 
681

28-พ.ค.-57 179 (28 
พ.ค. 57)

ขอเชิญน าพวงมาลาถวายราช
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

16 สม 0001/ว 
817

16-ม.ิย.-57 206 (17 ม.ิย.
 57)

ขอส่งส าเนาประกาศการรับสมัคร 
ระยะเวลารับสมัคร และก าหนดวัน
เลือกผู้แทนข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพือ่เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ส.

17 สม 0004/ว 
368

18-ม.ิย.-57 209 (19 ม.ิย.
 57)

 แบบสอบถามความต้องการในการ
เข้าอบรมตามโครงการพัมนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

18 สม 0004/ว 
498

26-ม.ิย.-57 225 (30 ม.ิย.
 57)

ขอให้ส่งมอบส่ือสารสนเทศเผยแพร่
ของส านักงาน กสม. ให้ห้องสมุด

19 สม 0001/ว 
948

1-ก.ค.-57 230 (1 ก.ค. 
57)

คุณหญิงอัมพร มีศุข ถึงแก่อนิจกรรม

20 สม 0004/478 16-ก.ค.-57 257 (18 ก.ค.
 57)

ขอส่ง Username และ Password 
ส าหรับใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่
การรวบรวมและบริการสารสนเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนฯ

21 สม 0001/     
    ว 1287 13-ส.ค.-57

300 (14 ส.ค.
 57)

การตรวจสอบและปฏิบัติงานบริการ
ก าจัดปลวง แมลงสาบ มด หนูและยุง

22
ด่วนทีสุ่ด ที ่
สม 0001/ว 
1332 19-ส.ค.-57

306 (20 
ส.ค.57) หนังสือเวียนของหน่วยงานต่างๆ

23 สม 0001/     
   ว 1480 8-ก.ย.-57

336 (8 ก.ย. 
57)

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างส าหรับการจ้าง
เอกชนด าเนินงาน



24 สม 0001/ว
1463 5-ก.ย.-57

334 (8 ก.ย. 
57) หนังสือเวียนของหน่วยงานต่างๆ

25
สม 0002/768 24-ก.ย.-57

369 (25 ก.ย.
 57)

แจ้งปิดท าการส านักส่งเสริมและ
ประสานงานเครือข่าย

26 สม 0004/ว 
794 1-ต.ค.-57

377 (3 ต.ค.
57)

การใช้งานระบบสืบค้นกฤตภาคข่าว
ออนไลน์

27 สม 0001/ว 
1880 29-ต.ค.-57

435 (30 ต.ค.
 57)

ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้แทนเข้า
ร่วมประกวดกองเชียร์

28

สม 0001/ว 
1966 11-พ.ย.-57

478 (11 
พ.ย. 57)

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดกอง
เชียร์และเชียร์ลีดเดอร์และ
ก าหนดการซ้อมในการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ คร้ังที่
 ๔ ของส านักงาน กสม.

29 สม 0001/ว 
2059 20-พ.ย.-57

508 (24 
พ.ย. 57)

ขอแจ้งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริหาร ส านักงาน กสม.

30 ด่วน ที ่สม 
0007/ว 1155 27-พ.ย.-57

531 (28 
พ.ย. 57)

การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ

31
สม 0005/ว 
241 9-ธ.ค.-57 2 (5 ม.ค. 58)

สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ 2557

32

สม 0001/ว 
203 23-พ.ค.-57

171 (16 
พ.ค. 57)

โครงการศึกษาทบทวนตัวชี้วัดเพือ่
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 2557 และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 2556

33

สม 0001/ว 
670 26-พ.ค.-57

175 (28 
พ.ค. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพือ่รับฟังการ
ชี้แจงเกี่ยวกับการก าหนดต้นแบบ
สมรรถนะของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

34 สม 0001/     
    ว 1862 27-ต.ค.-57

432 (29 ต.ค.
 57)

ขออนุญาตให้นักกีฬาวอลเลย์บอล
ซ้อมกรฬาและเข้าร่วมการแข่งขัน



ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานพฒันากฎหมายและนโยบาย 
ทป. 5 หนังสือเวียนเพือ่ทราบ 

ล าดบั
ที่

รหัส
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบียนรบั

เรื่อง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 29-ธ.ค.-54 1 ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2563

31-ม.ค.-63
แผ่นที ่ 1/1



ส านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ   
ส านกั/หนว่ย ส านกัเฝ้าระวงัและประเมนิสถานการณ์สิทธมินษุยชน (สวก. เดิม)

กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้านระวงัฯ 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลขทะเบยีนรับ เรื่อง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

1 สม 0004/964 22 พ.ย. 56 475 (25 พ.ย. 
56)

การยืนยันตัวตน (Authentication) โดยใช้
 Username และ Password ของตนเอง

2 สม 0004/960 22 พ.ย. 56 473 (25 พ.ย. 
56)

การก าหนดเลขประจ าตัวของเจ้าของเร่ือง
ภายในส านักวิจัยและวิชาการ

3 สม 0001/ว 2172 22 พ.ย. 56 472 (22 พ.ย. ขอเชิญเข้าร่วมทดลองใช้ข้อสอบ
4 สม 0001/ว 2113 11 พ.ย. 56 450 (12 พ.ย. 

56)
การบ าเพญ็กุศลพระศพสมเด็จพระญาณ

สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ
5 สม 0001/ว 2151 18 พ.ย. 56 464 (20 พ.ย. 

56)
การคัดเลือกกรรมการสวัสดิการ ส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ
6 สม 0001/ว 2154 18 พ.ย. 56 465 ( 20 พ.ย. 

56)
ขอเชิญวางพวงมาลาถวายบงัคมพระบรม

รูปพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั
7 สม 0004/ว 578 18 พ.ย. 56 462 ( 18 พ.ย. 

 56)
ขอเชิญเข้าร่วมพธิีเปดิและแข่งขันแบดมินตัน

8 สม 0004/ว 907 5 พ.ย. 56 453 (6 พ.ย. 56) การมอบหมายหน้าทีติ่ดตามและรายงาน
สถานการณ์ข่าวสิทธิมนุษยชน

9 สม 0001/ว 2042 31 ต.ค. 56 430 (4 พ.ย. 56) โครงสร้างงานปอ้งกันและระงับอัคคีภยั เมือ่
เกิดเพลิงไหม้

10 สม 0001/ว 1937 18 ต.ค. 56 414 (18 ต.ค. การพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
11 สม 0001/ว 1929 18 ต.ค. 56 408 (15 ต.ค. 

56)
ขอเชิญวางพวงมาลาถวายบงัคัมพระบรม

รูปพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
12 สม 0003/ว 2534 30 ต.ค. 56 395 (3 ต.ค. 56) ขอส่งคู่มือการปฏบิติังานเจ้าหน้าทีส่ านัก

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
13 สม 0001/ว 1712 16 ก.ย. 56 371 (18 ก.ย. 

56)
การเผิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการขัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง และ
การค านวณราคากลาง

14 สม 0001/1651 5 ก.ย. 56 367 (12 ก.ย. 
56)

ประกาศคณะกรรมการพจิารณาคัดเลือก
และกล่ันกรองข้าราชการฯ

15 สม 0001/ว 1592 29 ส.ค. 56 350 (29 ส.ค. 
56)

ร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมโอกาสและความ
เสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. .... (ฉบบั
คณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย)

16 สม 0004/ว 707 29 ส.ค. 56 348 (30 ส.ค. แนะน าการใช้งาน iQNewsClip
17 สม 0006/ว 949 15 ส.ค. 56 334 (15 ส.ค. การอ้างถึงมติ กสม.
18 สม 0001/ว 1415 6 ส.ค. 56 315 (6 ส.ค. 56) ส ารวจความต้องการจ้างเอกชนด าเนินการ
19 สช.ว 0476/2556 2 ส.ค. 56 387 (25 ก.ย. 56) ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัด

สมัชชาสุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2556
20 สม 0001/ว 842.1 19 ก.ค. 56 300 (26 ก.ค. 56) การส ารวจความคิดเหน็ต่อ กสม.

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที ่23 ม.ค. 63
แผ่นที ่1/5



21 สม 0004/ว 684 18 มิ.ย. 56 235 (19 มิ.ย. 56) ขอใหร้ะงับการใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายทัง้ชนิดเชื่อมต่อสาย (Switch 
Hub) และชนิดไร้สาย (Wi-Fi Router)

22 สม 0002/ว 755 7 มิ.ย. 56 225 (10 มิ.ย. 56) ขอเชิญเข้าร่วมเสนอชื่อบคุคลและองค์กรที่
มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกปอ้ง 
และคุ้มครองสิทธิมนนุษยชน ประจ าป ี2556

23 ยธ 00404/ว 229 21 พ.ค. 56 218 (6 มิ.ย. 56) โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ การคุมขัง
จ าเลย ผู้ต้องโทษและผู้ต้องขังทางการเมือง
 รวมทัง้การใช้เคร่ืองพนัธนาการต่อ

24 สม 0005/ว 80 30 พ.ค. 56 214 (5 มิ.ย. 56) การขอรับการอุดหนุนการศึกษาประจ าป ี
2556

25 สม 0001/ว 912 28 พ.ค. 56 204 (29 พ.ค. 56)การตรวจสุขภาพประจ าปี
26 สม 0008/ว 296 26 มิ.ย. 56 243 (26 มิ.ย. 56) ส่งหนังสือ "ประมวลค าศัพทฯ์ เล่ม 2 ศัพท์

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมฯ"
27 สม 0001/ว 1113 25 มิ.ย. 56 242 (26 มิ.ย. 56) ประกาศคณะกรรมการพจิารณาคัดเลือก

และกล่ันกรองข้าราชการฯ
28 สม 0001/ว 852 17 พ.ค. 56 195 (20 พ.ค. 56)ขอเชิญวางพวงมาลาถวายพระบรมราชานุ

สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั
29 สม 0001/ว 698 22 เม.ย. 56 165 (24 เม.ย. 56)การจัดท าเร่ืองอขออนุมัติจ้างเอกชน
30 นร 0902/234 12 มี.ค. 56 160 (17 เม.ย. 56)ถึงหวัหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ
31 สม 0005/ว 43 19 มี.ค. 56 134 (19 มี.ค. 

56)
ขอส่งส าเนาสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที ่13
 คร้ังที ่8/2556

32 สม 0007/168 26 ก.พ. 56 112 6 (มี.ค. 56) ขอมอบประมวลบนัทกึความเหน็ ส านัก
วินิจฉัยและคดี ปทีี ่1 เล่มที ่2

33 สม 0002/ว 1466 28 ก.พ. 56 111 (6 มี.ค. 56) ขอส่งวารสาร "สารวุฒิสภา" ปทีี ่21 ฉบบัที่
 2 ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 มาเพือ่

34 ศธ 0527.19/ว 04820 ก.พ. 56 94 (27 ก.พ. 56) ขอส่งวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
35 บนัทกึเวียน สวก. 26/2/56 91 (27/2/56) ข่าว ASTV ผู้จัดการรายวัน
36 บนัทกึเวียน สวก. 26/2/56 87 (26/2/56) วารสารจุลนิติ ปทีี ่10 ฉบบัที ่1 มกราคม - 

กมภาพนัธ์ 2556
37 สม 0001/ว 167 14 ก.พ. 56 78 (20 ก.พ. 56) รายงานผลการส ารวจความคิดเหน็ของ

บคุลากรต่อสภาพทัว่ไปและการพฒันางาน
38 สม 0001/ว 282

 ด่วนทีสุ่ด
15 ก.พ. 56 69 (15 ก.พ. 56) การเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการสเด็จฯ 
แทนพระองค์ทรงเปดิศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

39 บนัทกึเวียน สวก. 18/2/56 68 (15/2/56) ข่าว จับตา พรบ การจดทะเบยีนคู่ชีวิต 
สิทธิทีไ่ด้คืนของคนรักเพศเดียวกัน

40 สม 0002/ว 180 11 ก.พ. 56 63 (12 ก.พ. 56) การเบกิส่ือและวัสดุประชาสัมพนัธ์
41 บนัทกึเวียน สวก. 25/1/56 36 (25/1/56) ข่าว เศรษฐศาสสตร์สาธารณสุขว่าด้วย

สวัสดิการของแรงงานต่างด้าว
42 บนัทกึเวียน สวก. 8/1/56 10 (8/1/56) ข่าว 1. ตายเปน็สูญ...? 2. เมาแล้วขับช่วงปี

ใหม่พุง่ 5 พนัคดี "กทม" แชมปคุ์มประพฤติ
สูงสุด

43 บนัทกึเวียน สวก. 8/1/56 6 (8/1/56) ข่าว "หมอแทจ้ริง" ทอ้! ตายทะลัก 365 ศพ



44 สม 0001/ว 22 3 ม.ค. 56 4 (7 ม.ค. 56) แนวปฏบิติัในการเลือกสถานพยาบาลใหม่
ของพนักงานราชการทัว่ไป ประจ าป ี2556  



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝูาระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝุาย กลุ่มงานเฝูาระวงัฯ 1 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

1 สม 0003/ว 
1421

12-มิ.ย.-57 202 (16 
มิ.ย. 57

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หวัข้อ "ไทย ที่พกัพงิ
 ผู้อพยพหนีภยัสงคราม ผู้แสวงหาที่ล้ีภยั

2 สม 0004/349 16-มิ.ย.-57 ขออนุมัติไปราชการ (สัมมนากลุ่มย่อยเพื่อ
จัดท าทา่ทเีจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป 

ในกลุ่มการค้า และการพฒันาที่ยั่งยืน 
(ประเด็นส่ิงแวดล้อม)

พณ 0607/ว 
1247

3-มิ.ย.-57 195 (11 
มิ.ย. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา กลุ่มย่อยเพื่อจัดท า
ทา่ทเีจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป ในกลุ่ม
การค้า และการพฒันาที่ยั่งยืน (ประเด็น

ส่ิงแวดล้อม)
3 สม 0004/359 17-มิ.ย.-57 ขออนุมัติไปราชการ (สัมมนาระดมความ

คิดเหน็เร่ือง แนวทางการปอูงกัน
อาชญากรรมอันเกิดจากการถ่ายโอน

แรงงาน/แรงงานข้ามชาติของประเทศใน
ภมูิภาคเอเชีย)

ด่วน ที่ ศธ 
0516.12/ว.1033

9-มิ.ย.-57 203 (17 
มิ.ย. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความ
คิดเหน็คิดเหน็เร่ือง แนวทางการปอูงกัน
อาชญากรรมอันเกิดจากการถ่ายโอน

แรงงาน/แรงงานข้ามชาติของประเทศใน
ภมูิภาคเอเชีย

4 สม 0004/377 20-มิ.ย.-57 ขออนุมัติไปราชการ (เวทรีะดับชาติ เร่ือง 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย กฎหมายต่อการ
แก้ปญัหายาเสพติดในประเทศไทย)

ศคส.081/2557 11-มิ.ย.-57 210 (20 
มิ.ย.57)

ขอเชิญเข้าร่วมเวทรีะดับชาติเร่ือง ข้อเสนอ
เชิงนโยบาย กฎหมาย ต่อการแก้ปญัหายา

เสพติดในประเทศไทย
5 สม 0004/403 27-มิ.ย.-57 ขอนุมัติไปราชการ (สัมมนาเร่ืองการบริหาร

จัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน)
6 นร 

6201/0215/255
7

19-มิ.ย.-57 233 (27 
มิ.ย. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเร่ืองการบริหาร
จัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



7 สม 0004/440 7-ก.ค.-57 ขออนุมัติไปราชการ (ประชุมเชิงปฏบิติัการ
เพื่อพจิารณาความเหมาะสมของประเทศ
ไทยในการเข้าเปน็ภาคีพธิสีารเลือกรับของ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประ

ติบติั หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักด์ิศรีฯ)

ด่วนที่สุด ที่ ยธ 
0404/ว 248

30-มิ.ย.-57 238 (7 ก.ค.
 57)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อ
พจิารณาความเหมาะสมของประเทศไทย
ในการเข้าเปน็ภาคีพธิสีารเลือกรับของ

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประ
ติบติั หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้

มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักด์ิศรีฯ
8 ด่วนที่สุด ที่ 

คปก.03/504
7-ก.ค.-57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อก าหนด

แนวทางการรณรงค์ ขับเคล่ือนและผลักดัน
ร่างรัฐธรรมนูญใหม้ีดมิติความเสมอภาค
ระหวา่งเพศ และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9 สม 0004/464 9-ก.ค.-57 ขอนุมัติไปราชการ (ประชุมวชิาการ
ประจ าปี2557 "สร้างคน สร้างชาติ : สร้าง

ภมูิคุ้มกันทางสังคม"
พม 0501/ว 

12207
24-มิ.ย.-57 243 (9 ก.ค.

 57)
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวชิาการประจ าปี

 2557 "สร้างคน สร้างชาติ : สร้าง
ภมูิคุ้มกันทางสังคม"

10 สม 0003/91 10-ก.ค.-57 251 (10 
ก.ค. 57)

เชิญเข้าร่วมเวทเีสวนา เร่ือง "เวทคืีน
สถานะบคุคลใหก้ับคนไทยทอ้งถิ่นด้ังเดิม"

11 สม 0004/471 16-ก.ค.-57 ขอนุมัติไปราชการ (สัมมนาทางวชิาการ 
"เตรียมความพร้อมหน่วยงานส่วนกลาง
ขับเคล่ือนงานสิทธมินุษยชน ฉบบัที่ 3 : 

ผ่านมุมมองใหม่เพื่อการพฒันา")
ด่วนที่สุด ที่ ยธ 

0404/2972
8-ก.ค.-57 252 (15 

ก.ค. 57)
ขอเชิญสัมมนาทางวชิาการ "เตรียมความ
พร้อมหน่วยงานส่วนกลางขับเคล่ือนงาน
สิทธมินุษยชน ฉบบัที่ 3 : ผ่านมุมมองใหม่

เพื่อการพฒันา"
12 สม 0001/ว 

1142
25-ก.ค.-57 274 (28 

ก.ค. 57)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟงัการประชุมขับเคล่ือน
เชิงนโยบาย คร้ังที่ 1 เร่ือง "ผู้ต้องขังหญิง

ล้นคุก"
13 สม 0004/556 29-ก.ค.-57 ขออนุมัติไปราชการ (สัมมนาเพื่อรับฟงั

ความคิดเหน็ต่อการเข้าเปน็ภาคีพธิสีาร
เลือกรับของกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วย

สิทธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง)
ด่วนที่สุด ที่ ยธ 
0404/ว 274

15-ก.ค.-57 266 (21 
ก.ค. 57)

การสัมมนาเพื่อรับฟงัความคิดเหน็ต่อการ
เข้าเปน็ภาคีพธิสีารเลือกรับของกติกา

ระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธพิลเมืองและ
สิทธทิางการเมือง



14 สม 0004/558 30-ก.ค.-57 ขออนุมัติไปราชการ (สัมมนาเพื่อระดม
ความคิดเหน็จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การจัดท าแผนยุทธสาสตร์เพื่ออนุวติั
ข้อก าหนดกรุงเทพด้านมาตรการที่มิใช่การ

คุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิง 
(Non-custodial Measures for Women 

ยธ 02108/ว.
3011

22-ก.ค.-57 278 (29 
ก.ค.57)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อระดมความ
คิดเหน็จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

จัดท าแผนยุทธสาสตร์เพื่ออนุวติัข้อก าหนด
กรุงเทพด้านมาตรการที่มิใช่การคุมขัง

ส าหรับผู้กระท าผิดหญิง (Non-custodial 
Measures for Women Offenders)

15 สม 0004/565 4-ส.ค.-57 ขออนุมัติไปราชการ (สัมมนาทางวชิาการ 
"ฐานความผิดใดควรยกเลิกโทษประหาร

ด่วนที่สุด ที่ ยธ 
0404/ว 294

24-ก.ค.-57 286 (1 ส.ค.
 57)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ "ฐาน
ความผิดใดควรยกเลิกโทษประหารชีวติ"

16 สม 0002/ว 107 13-ส.ค.-57 299 (14 
ส.ค. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมเวทสีาธารณะ เร่ือง อุ้มบญุ
อย่างไร ไม่กระทบสิทธิ

17 สม 0006/ว 701 18-ส.ค.-57 308 (20 
ส.ค. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟงัการบรรยายของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติใหแ้ก่

เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

18 สม 0004/633 19-ส.ค.-57 ขออนุมัติไปราชการ (การประชุมเชิง
ปฏบิติัการวพิากษร่์างหลักสูตรการไกล่

เกล่ียและระงับข้อพพิาทในชุมชนระดับต้น 
กลาง สูง

ด่วนที่สุด ที่ ยธ 
0403/ว 325

8-ส.ค.-57 301 (18 
ส.ค. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิติัการ
วพิากษร่์างหลักสูตรการไกล่เกล่ียและระงับ

ข้อพพิาทในชุมชนระดับต้น กลาง สูง

19 สม 0004/634 19-ส.ค.-57

ขออนุมัติไปราชการ (การสัมมนา คร้ังที่ 3 
ภายใต้โครงการสู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่
ของระบอบประชาธปิไตย เร่ือง การปฏรูิป
ประเทศไทย : การต่อต้านการทจุริต) x

พป 0004/ว.441 5-ส.ค.-57
302 (18 
ส.ค. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนา คร้ังที่ 3 ภายใต้
โครงการสู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่ของ
ระบอบประชาธปิไตย เร่ือง การปฏรูิป
ประเทศไทย : การต่อต้านการทจุริต

20 สม 0004/640 19-ส.ค.-57

ขออนุมัติไปราชการ (ประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเดินทางร่วมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ท างานด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศตามโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรสิทธมินุษยชนส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 
(หลักสูตรสิทธมินุษยชนระดับอ านวยการ))



ด่วนที่สุด ที่ ยธ 
0404/ว 337 15-ส.ค.-57

305 (19 
ส.ค. 57)

ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเดินทางร่วมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ท างานด้านสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศตามโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรสิทธมินุษยชนส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 
(หลักสูตรสิทธมินุษยชนระดับอ านวยการ

21 สม 0004/652 21-ส.ค.-57

ขออนุมัติไปราชการ (โครงการประชุม
วพิากษร่์างพระราชบญัญัติคุมปรพฤติ พ.ศ.
 ....)

ยธ 0308/5999 8-ส.ค.-57
311 (21 
ส.ค. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวพิากษร่์าง
พระราชบญัญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....

22 สม 0001/ว 740 26-ส.ค.-57
319 (26 
ส.ค. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมินผลการปฏบิติังานและการบริหาร
ผลการปฏบิติังานรูปแบบใหม่

23 สม 0001/ว 756 28-ส.ค.-57
323 (1 ก.ย.
 57)

ขอเชิญรับฟงัการแสดงวสัิยทศัน์ของผู้มี
คุณสมบติัเข้ารับการสรรหาเพื่อด ารง
ต าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

24 สม 0004/746 10-ก.ย.-57

ขออนุมัติไปราชการ (งานเสวนาเร่ืองการค้า
เสรี WTO และกฎเกณฑ์การควบคุมสินค้า
ยาสูบของ WTO FCTC : สิทธขิองบริษทั
บหุร่ี หรือ สิทธขิองรัฐในการออกประกาศ
ค าเตือนบนซองบหุร่ี)

ศธ 0516.12/ว.
1733 3-ก.ย.-57

338 (10 
ก.ย. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเร่ืองการค้าเสรี 
WTO และกฎเกณฑ์การควบคุมสินค้า
ยาสูบของ WTO FCTC : สิทธขิองบริษทั
บหุร่ี หรือ สิทธขิองรัฐในการออกประกาศ
ค าเตือนบนซองบหุร่ี)

25
ด่วนที่สุด ที่ ตช 
0011.14/3029 12-ก.ย.-57

351 ( 12 
ก.ย. 57)

เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวชิาการ
กฎหมายวา่ด้วยการชุมนุมสาธารณะ

26 สม 0002/742 17-ก.ย.-57
356 (18 
ก.ย. 57) ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในเวทสีาธารณะ

27 สม 0004/765 19-ก.ย.-57

ขออนุมัติไปราชการ (สัมมนาระดับประเทศ
หวัข้อ ดัชนีชี้วดัการเข้าถึงความยุติธรรม
ของประเทศไทย (Access to justice 

SIGA025_4-
407/57 12-ก.ย.-57

352 (17 
ก.ย. 57)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ระดับประเทศหวัข้อ ดัชนีชี้วดัการเข้าถึง
ความยุติธรรมของประเทศไทย (Access to 
justice Index

28 สม 0004/773 24-ก.ย.-57
ขออนุมัติไปราชการ (ประชุมประชาพจิารณ์
 "ร่างสิทธแิละหน้าที่ของผู้ปวุย")

สภ.พ./ว.061 19-ก.ย.-57
365 (23 
ก.ย. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาพจิารณ์ "ร่าง
สิทธแิละหน้าที่ของผู้ปวุย"



29
สม 0003/ว 
2644 24-ก.ย.-57

368 (24 
ก.ย. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เร่ือง "พลังงาน
ปโิตรเลียมในมิติสิทธมินุษยชน เพื่อคืน
ความสุขสู่ประชาชน"

30 สม 0004/799 1-ต.ค.-57

ขออนุมัติไปราชการ (การสัมมนาวชิาการ
เร่ือง "การปฏบิติัหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ
ตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550")

นต. 4600/037 25-ก.ย.-57
375 (30 
ก.ย. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวชิาการ 
เร่ือง "การปฏบิติัหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ
ตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550"

31 สม 0004/798 1-ต.ค.-57

ขออนุมัติไปราชการ (งานประชุมวชิาการ
สถาบนัพระปกเกล้า คร้ังที่ 16 ประจ าป ี
2557 หวัข้อ "8 ทศวรรษ ประชาธปิไตย : 
พลวตัแหง่ดุลอ านาจ"

KPI 16/ว 23 19-ก.ย.-57
372 (29 
ก.ย. 57)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวชิาการ
สถาบนัพระปกเกล้า คร้ังที่ 16 ประจ าป ี
2557

32 สม 0004/799  1 ต.ค. 57

ขออนุมัติไปราชการ (การประชุมสัมมนา
วชิาการเพื่อรับฟงัความคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการศึกษาวจิัย เร่ือง
 "การปฏบิติัหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตาม
หลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550"

ส าเนาคู่
ฉบบั

33 สม 0004/798 1-ต.ค.-57

ขออนุมัติไปราชการ เข้าร่วมงานประชุม
วชิาการสถาบนัพระปกเกล้า คร้ังที่ 16 
ประจ าป ี2557

34

ด่วนที่สุด ที่ สว
(สนช)(กมธ
2)0010/31 12-ก.ย.-57

357 (19 
ก.ย. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธกิาร
วสิามัญพจิารณาร่างพระราชบญัญัติการ
ทวงถามหนี้ พ.ศ. .... สภานิติบญัญัติแหง่ชาติ

35
สธ 0804.3/ว 
5055 6-ต.ค.-57

388 (10 
ต.ค. 57)

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและ
ผลักดันความเสมอภาคในการ
รักษาพยาบาลของผู้มีความผิดปกติทางจิต 

36
ด่วนที่สุดที่ 
คปก.01/ว 837 7-ต.ค.-57

390 (13 
ต.ค.57)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟงัความคิดเหน็
เร่ือง ร่างพระราชบญัญัติสิทธชิุมชน พ.ศ. ....

37

ด่วนที่สุด ที่ 
สช.สวค.ว. 
0790/2557 7-ต.ค.-57

391 (14 
ต.ค. 57)

เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟงัความคิดเหน็
ต่อร่างรูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

38
ศธ. 0515.15/ว.
391 8-ต.ค.-57

392 (14 
ต.ค. 57)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "CLM : กลไกแก้ไข
ปญัหาแรงงานเด็ก...บทเรียนสู่การขยายผล"



39 สม 0004/828 8-ต.ค.-57

ขออนุมัติไปราชการ (การสัมมนา คร้ังที่ 5 
ภายใต้โครงการสู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่
ของระบอบประชาธปิไตย เร่ือง "การปฏรูิป
ประเทศไทย : ร่วมคิด ร่วมปฏรูิปการกระ
จาย านาจสู่ทอ้งถิ่นไทย")

พป 0003/ว 574 30-ก.ย.-57
385 (8 ต.ค.
 57)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาคร้ังที่ 5 เร่ือง 
"การปฏรูิปประเทศไทย : ร่วมคิด ร่วม
ปฏรูิปการกระจาย านาจสู่ทอ้งถิ่นไทย"

40 สม 0004/840 10-ต.ค.-57

ขออนุมัติไปราชการ (เวทรีายงาน
สถานการณ์สิทธผู้ิใช้ยาในกระบวนการ
ยุติธรรมไทย ประจ าปี2557)

ศคส.พเิศษ/2557 6-ต.ค.-57
387 (10 
ต.ค.57)

เชิญเข้าร่วมเวทรีายงานสถานการณ์สิทธิ
ผู้ใช้ยาในกระบวนการยุติธรรมไทยประจ าปี

41
กต 0204/ว 
10075 14-ต.ค.-57

397 (16 
ต.ค. 57)

ขอเชิญรับฟงัการบรรยายเชิงวชิาการ หวัข้อ
 "Justice and Reconcilaition : Insights 
from South Africa"

42
ด่วนที่สุด ที่ ยธ 
02009/4945 20-ต.ค.-57

409 (24 
ต.ค. 57)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวชิาการ 
หลักสูตร "ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง 
(บธส.)" รุ่นที่ 2

43
สช.สสช.ว. 
0834/2557 20-ต.ค.-57

454 (4 พ.ย.
 57)

ขอเชิญร่วมประชุม "เวทเีตรียมความพร้อม
กลุ่มเครือข่ายส าหรับการประชุมสมัชชา
สุขภาพแหง่ชาติ คร้ังที่ 7 พ.ศ. 2557"

44 คปก. 03/ว915 21-ต.ค.-57
412 (27 
ต.ค. 57)

ขอเชิญร่วมสัมมนาวชิาการ เร่ือง "ข้อจ ากัด
ในการบงัคับใช้พระราชบญัญัติร้ือฟื้น
คดีอาญาขึ้นพจิารณาใหม่ พ.ศ. 2526"

45
สธ 0804.3/ว 
5494 27-ต.ค.-57

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพจิตแหง่ชาติ คร้ังที่ 1/2557

46 ศย 020/57076 27-ต.ค.-57
453 (4 พ.ย.
 57)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนิติศาสตร์
เสวนา คร้ังที่ 2/2558 การสัมมนา เร่ือง 
"ปญัหาอุปสรรคและแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมเกี่ยวกับการบงัคับใช้ประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ที่แก้ไขใหม"่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 1 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

1 สม 0008/5 4-ม.ค.-54 2 (5 ม.ค. 
54)

การประชุมหารือเพื่อการประสานงาน
ระหวา่งส านักสิทธมินุษยชนระหวา่ง
ประเทศกับส านักวจิัยและวชิาการ

2 สม 0003/ว 88 14-ม.ค.-54 7 (18 ม.ค. 
54)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เร่ือง วกิฤติ
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งทอ่งเที่ยว : สิทธิ

และทางออกเพื่อความยั่งยืน"
3 สม 0004/ว 57 26-ม.ค.-54 16 (26 

ม.ค.54)
ขอเชิญประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อพจิารณา

ร่างรายงานข้อเสนอฯ คร้ังที่ 2
4 สม 0004/46 15-ก.พ.-54 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อ

สรุปผลพจิารณาร่างรายงานฯ
5 สม 0001/210 29 ก.พ. 54 44 (1 มี.ค. 

54)
การอบรมหลักสูตรการน าเสนออย่างมี

ประสิทธภิาพ
6 ด่วนที่สุด ที่ นร 

0901.11/ป 065
17-มี.ค.-54 ขอเชิญผู้แทนไปร่วมชี้แจงรายละเอียด

7 สม 0002/ว 105 23-มี.ค.-54 63 (24 
มี.ค.54)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เร่ือง "เมื่อศูนย์
ค้าส่งยักษจ์ีนบกุ! รุกสิทธคินไทยหรือไม่?

8 สม 0001/ว 316 2-มี.ค.-54 47 (4 มี.ค. 
54)

อนุมัติเข้าร่วมฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้น

9 สม 0001/347 25-มี.ค.-54 69 (29 มี.ค.
 54)

การอบรมหลักสูตรการน าเสนออย่างมี
ประสิทธภิาพ

10 ที่ พป 0004/ว 
226

28-มี.ค.-54 90 (28 
เม.ย. 54)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเร่ือง "การ
ประเมินการด าเนินงานของรัฐสภาไทย"

11 ด่วนที่สุด ที่ นร 
0901.11/ป 131

30-มี.ค.-54 ขอเชิญประชุม

12 สม 0004/277 5-เม.ย.-54 75 (5 เม.ย.
 54)

ขอเชิญประชุมส านักวจิัยและวชิาการ

13 สม 0001/1152 25-พ.ค.-54 115 (27 
พ.ค. 54)

การอบรมหลักสูตรการน าเสนออย่างมี
ประสิทธภิาพ รุ่นที่ 2

14 ทส 1008.2/ว 
5550

16-มิ.ย.-54 136 (22 
มิ.ย. 54)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟงัความ
คิดเหน็ระดับประเทศต่อ (ร่าง) แผนจัดการ

คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559
15 วช 0008.12/ว 

145
21-มิ.ย.-54 148 (29 

มิ.ย. 54)
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวชิาการ เร่ือง 

"ประชานิยมอย่างไรเศรษฐกิจไทยจึงจะ
แข็งแกร่ง"

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



16 มส.ผส. 
077/2554

28-มิ.ย.-54 153 (8 ก.ค.
 54)

ขอเชิญประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อจัดท า
กรอบแนวคิด และผังพสัิยการวจิัยด้าน

กฎหมายส าหรับสังคมผู้สูงอายุ
17 สธ 

0909.03/4197
4-ก.ค.-54 155 (11 

ก.ค. 54)
เชิญประชุม

18 สม 0001/ว 
1373

5-ก.ค.-54 150 (6 ก.ค.
 54)

อนุมัติบคุลากรเข้าร่วมรับฟงัปาฐกถาธรรม
และเข้ารับการศึกษาอบรม

19 นร 0901/ว 1691 12-ก.ค.-54 158 (21 
ก.ค.54)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เร่ือง การมีส่วนร่วม
ในการก าหนดทศิทางองค์การของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

20 ด่วนที่สุด ที่ คปก
 25/2554

14-ก.ค.-54 159 (22 
ก.ค. 54)

เชิญเข้าโครงการสัมมนาเพื่อรับฟงัความ
คิดเหน็ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญด้านการพฒันากฎหมาย

21 ด่วนมาก ที่ นร 
0802/3666

21-ก.ค.-54 163 (27 
ก.ค. 54)

เชิญประชุมสัมมนารับฟงัความคิดเหน็เพื่อ
จัดท านโยบายความมั่นคงแหง่ชาติ พ.ศ. 

2555-2559
22 ที่ สม 0002/ว 

1114
2-ส.ค.-54 167 (3 ส.ค.

 54)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง

ปฏบิติัการ เร่ือง "เทคนิคการเขียนข่าวและ
บทความเพื่อการประชาสัมพนัธ"์

23 ยธ 0909/1402 4-ส.ค.-54 194 (9 ส.ค.
 54)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟงัความ
คิดเหน็ ข้อเสนอแนะไปสู่การพฒันาวธิ ีและ
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติกระบวนการ

24 สม 0004/ว 618 5-ส.ค.-54 170 (5 ส.ค.
 54)

เชิญประชุมตามโครงการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ พ.ศ. 2555-2559

25 สม 0002/ว 326 10-ส.ค.-54 188 (16 
ส.ค. 54)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เร่ือง "ศาล
อาญาระหวา่งประเทศกับสังคมไทย : จากวิ

วาทะทางการเมืองสู่นโยบายแหง่รัฐ"
26

สม 0001/ว 852 17-ส.ค.-54
181 (18 
ส.ค. 54)

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบตัร
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 33 x

27

คปก. 77/2554 17-ส.ค.-54
191 (25 
ส.ค. 54)

เชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา เร่ืองการปฏรูิป
กฎหมายเพื่ออนุวติัการใหเ้ปน็ไปตาม
สนธสัิญญาด้านสิทธมินุษยชนที่ไทยเปน็
ภาคี7 ฉบบั

28
สม 0001/ว 858 17-ส.ค.-54

187 (22 
ส.ค. 54)

การฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงาน
เอกสารอย่างมีประสิทธภิาพ"

29
สม 0004/- 25-ส.ค.-54

193 (25 
ส.ค. 54) ขอเชิญประชุมส านักวจิัยและวชิาการ

30

สป 0016/ว 149 26-ส.ค.-54

ขอเชิญร่วมงานเสวนา "กวา่จะเปน็ศาล
ปกครอง" ในโอกาสครบทศวรรษเปดิท า
การศาลปกครองและในโอกาสเปดิ
พพิธิภณัฑ์ศาลปกครอง

31
สม 0004/711 1-ก.ย.-54

โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนัก
กฎหมาย



32 สม 0001/ว 
1723 6-ก.ย.-54

216 (7 ก.ย.
 54)

ขอเชิญประชุมส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ คร้ังที่ 2/2554

33 ด่วนที่สุดที่ ศธ 
0522018/1543 6-ก.ย.-54

219 (8 ก.ย.
 54) ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ

34 ด่วนที่สุด ที่ สม 
0001/ว 1764 12-ก.ย.-54

221 (13 
ก.ย. 54)

การสัมมนาเชิงปฏบิติัการจัดท าแผนแม่บท
พฒันาศักยภาพบคุลากรป ี2555/2557

35 สม 0001/ว 
1781 12-ก.ย.-54

225 (14 
ก.ย.54) การประชุมเชิงปฏบิตัการเพื่อจัดท าแผน

36

สม 0001/ว1413 13-ก.ย.-54
222 (14 
ก.ย. 54)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเร่ือง 
พระราชบญัญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ
 : คุ้มครองหรือลิดรอนสิทธเิด็กและเยาวชน

37 ศธ 0516.12/ว 
2088 20-ก.ย.-54

237 (29 
ก.ย.54)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดม
ความคิดเหน็

38 ด่วนที่สุดที่ สม 
0001/ว 1892 30-ก.ย.-54

239 (3 ต.ค.
 54) อนุมัติเข้าร่วมฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้น

39
ด่วนที่ พป 
0008/ว 723 3-ต.ค.-54

261 (17 
ต.ค. 54)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวชิาการ
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ วา่ด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

40 ศธ 0516.12/ว 
2293 8-พ.ย.-54

271 (17 
พ.ย. 54)

แจ้งเล่ือนและขอเชิญเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏบิติัการคร้ังที่ 1

41 สม 0001/ว 
2196 7-ธ.ค.-54

288 (9 ธ.ค.
54) ขอเชิญส่งบคุลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา

42
ด่วนมาก ที่ สม 
0008/1222 13-ธ.ค.-54

292 (14 
ธ.ค. 54)

การหารือกลุ่มในหวัข้อการพฒันาหลักสูตร
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรม
ในอาเซียน

43 สม 0002/ว 
1732 19-ธ.ค.-54

299 (20 
ธ.ค. 54)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเร่ือง "วกิฤติน้ า
ทว่มกับสิทธมินุษยชน"





ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 1 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

สม 0001/1664 23-พ.ย.-53 16 (24 พ.ย.
 53)

การประชุมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง "การ
พฒันาบคุลากรและพฒันาองค์กรเพื่อการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์"
1-พ.ย.-53 ขอเชิญร่างโครงการส่งเสริมความรู้ ความ

เข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
กฎหมายโรงไฟฟา้พลังงานนิวเคลียร์

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   
ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)
กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานเฝ้าระวงัฯ 1 2

ล าดับที่ รหสั
แฟ้ม

ที่ ลงวันที่ เลข
ทะเบยีนรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมาย
เหตุ

1 สม 0001/325 17-มี.ค.-57 การฝึกอบรมหลักสูตรสิทธมินุษยชนส าหรับ
เจ้าหน้าที่รัฐ (หลักสูตรสิทธมินุษยชน

ระดับพื้นฐานและหลักสูตรสิทธมินุษยชน
ระดับอ านวยการ)

2 สม 0001/ว 772 10-มิ.ย.-57 197 (11 
มิ.ย. 57)

โครงการฝึกอบรมสถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์

3 สม 0001/ว 904 25-มิ.ย.-57 221(26 มิ.ย.
 57)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวน
สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 39

4 สม 0004.05/15 27-มิ.ย.-57 226 (30 
มิ.ย. 57)

การอบรมการใช้งานระบบต่างๆ ของ
ส านักวจิัยและวชิาการ

5 สม 0001/ว 978 2-ก.ค.-57 233 (4 ก.ค.
 57)

อนุมัติบคุลากรสมัครเข้ารับการอบรม
หลักสูตรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 สม 0001/ว 
1033

9 ก.คง 57 248 (15 
ก.ค. 57)

การทดสอบภาษาอังกฤษหลักสูตร OCC 
และหลักสูตร ILC ประจ าป ี2558

7 สม 0004/ว 489 17-ก.ค.-57 256 (18 
ก.ค. 57)

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมการ
ใช้บริการหอ้งสมุด

8 สม 0001/ว 
1136

23-ก.ค.-57 272 (24 
ก.ค. 57)

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้ปฏบิติังานสิทธมินุษยชน

9 สม 0004/543 25-ก.ค.-57 ขออนุมัติไปราชการ
ด่วนที่สุด ที่ ยธ 
0404/ว 282

18-ก.ค.-57 271 (23 
ก.ค. 57)

การเปล่ียนแปลงกิจกรรมศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศและการขยายระยะเวลาการ

ฝึกอบรมหลักสูตรสิทธมินุษชนระดับ
อ านวยการ

ด่วนที่สุด ที่ สม 
0001/325

17-มี.ค.-57 การฝึกอบรมหลักสูตรสิทธมินุษยชนส าหรับ
เจ้าหน้าที่รัฐ (หลักสูตรสิทธมินุษยชน

ระดับพื้นฐานและหลักสูตรสิทธมินุษยชน
ระดับอ านวยการ)

10 สม 0004/543 25-ก.ค.-57 ขอนุมัติไปราชการ
ด่วนที่สุดที่ ยธ 
0404/ว 282

18-ก.ค.-57 271 (23 
ก.ค. 57)

การเปล่ียนแปลงกิจกรรมศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศและการขยายระยะเวลาการ

ฝึกอบรมหลักสูตรสิทธมินุษชนระดับ
อ านวยการ

ส าเนาคู่
ฉบบั
ของ

รายการ
ที่ 9

อยู่ใน
เอกสาร

ชุด
เดียวกัน

แบบบญัชีหนังสือขอท าลาย แบบที่ 25
บญัชีหนังสือขอท าลาย ประจ าป ี2563

วนัที่ 29 มกราคม 2563
แผ่นที่



ด่วนที่สุด ที่ สม 
0001/325

17-มี.ค.-57 การฝึกอบรมหลักสูตรสิทธมินุษยชนส าหรับ
เจ้าหน้าที่รัฐ (หลักสูตรสิทธมินุษยชน

ระดับพื้นฐานและหลักสูตรสิทธมินุษยชน
ระดับอ านวยการ)

11 สม 0004/ว 546 28-ก.ค.-57 277 (28 
ก.ค. 57)

แบบสอบถามความต้องการในการเข้า
อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมส านักงาน 

Microsoft Office 2013
12 สม 0001/ว 

1171
29-ก.ค.-57 282 (30 

ก.ค. 57)
โครงการฝึกอบรมประจ าเดือนสิงหาคม 

2557
13 สม 0004.04/23 30-ก.ค.-57 ขอส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม

สม 0004/ว 536 24-ก.ค.-57 273 (28 
ก.ค. 57)

แบบสอบถามความต้องการในการเข้า
อบรมการสืบค้นกฤตภาคข่าวออนไลน์ 

(iQNewsClip)
14 สม 0004/04/25 4-ส.ค.-57 ขอส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม

สม 0001/ว 
1185

31-ก.ค.-57 287 (4 ส.ค.
 57)

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบตัร
กฎหมายมหาชน

15 สม 0004/ว 628 19-ส.ค.-57 307 (20 
ส.ค.57)

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการสืบค้นกฤต
ภาคข่าวออนไลน์ (iQNewsClip)

16 ศธ 
0516.34/1480

2-ก.ย.-57 350 (16 
ก.ย. 57)

ขอความอนุเคราะหจ์ัดส่งบคุลากรเข้ารับ
การอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม

17 สม 0008/ว 810 11-ก.ย.-57 342 (12 
ก.ย. 57)

การอบรม Regional Blended Learning 
Course เร่ือง สิทมินุษยชนและบทบาท

หน้าที่ของสถาบนัสิทธมินุษยชน
18 สม 0001/ว 

1626
23-ก.ย.-57 367 (24 

ก.ย. 57)
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาในโครงการ

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษฯ
19 สม 0004.04/38 24-ก.ย.-57 ขอส่งรายฃ่ือผู้เข้าอบรมจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ใหม่ของส านักงาน

สม 0004/ว 768 22-ก.ย.-57 312 (22 
ก.ย. 57)

ขอเชิญเข้าอบรมการใช้งานระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ใหม่ของส านักงาน

 กสม.
20 สม 0001/ว 

1737
6-ต.ค.-57 383 (8 ต.ค.

 57)
โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือนตุลาคม 

2557

ศธ 
0516.34/1480

2-ก.ย.-57 210 (16 
ก.ย. 57)

ขอความอนุเคราะหจ์ัดส่งบคุลากรเข้ารับ
การอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม

ส าเนาคู่
ฉบบั
ของ

รายการ
ที่ 9

อยู่ใน
เอกสาร

ชุด
เดียวกัน
อยู่ใน

เอกสาร
ชุด

เดียวกัน

ส าเนาคู่
ฉบบั อยู่

ใน
เอกสาร

ชุด
เดียวกัน

อยู่ใน
เอกสาร

ชุด
เดียวกัน



21
สม 0001/ว 
1738 6-ต.ค.-20

384 (8 ต.ค.
 57)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงาน
การประชุม" x

22 สม 0005/ว 192 7-ต.ค.-57
382 (8 ต.ค.
 57)

เชิญบคุลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏบิติัการ
 เร่ือง "การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียง"

23
สม 0001/ว 
1780 14-ต.ค.-57

395 (15 
ต.ค. 57)

การอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีภมูิ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
จัดการเอกสารและการด าเนินคดีด้านสิทธิ

24
สม 0001/ว 
1871 28-ต.ค.-57

433 (29 
ต.ค. 57)

การอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

25 สม 0004/ว 883 30-ต.ค.-57
441 (31 
ต.ค. 57)

แบบสอบถามความต้องการในการเข้า
อบรมตามโครงการพฒันาบคุลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประจ าปี

26
ด่วนที่สุด ที่ สม 
0001/ว 1893 31-ต.ค.-57

444(3 พ.ย.
 57)

การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.)
 รุ่นที่ 28

27
สม 0001/ว 
1894 31-ต.ค.-57

447 (3 พ.ย.
 57)

การศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธบิตัร "การ
ใหบ้ริการสาธารณโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน" (People's Audit) รุ่นที่ 19



ล าดับที่ รหสัแฟ้ม ที่ ลงวันที่
เลข

ทะเบยีน
ส่ง

เรือ่ง
การ

พิจารณา
หมายเหตุ

1 ทป. 4 ด่วนที่สุด สม.
0004/1/2560

5/1/2560 1
การเข้าร่วมประชุมใหค้วามเหน็ต่อร่างคู่มือ
ประเมินผลด้านสิทธมินุษยชนอย่างรอบด้าน
 (Human Rights Due Diligence) ของ
ธรุกิจการโรงแรมและร่างรายงานตรวจสอบ 
(checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจการโรงแรม

6/1/2560

5 ทป. 4 สม.0004/ว5/2560 6/1/2560 5
ขอเชิญประชุมกลุ่มงาน/ศูนย์ ส านักวจิัย
และวชิาการ

6 ทป. 4 สม.0004/6/2560 9/1/2560 6
การฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันาผู้น าคล่ืน
ลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22

7 ทป. 4 สม.0004/7/2560 10/1/2560 7
โครงการ "สุขภาพดี... ชีวสีดใสเพื่อ
ประสิทธภิาพในราชการ" รุ่นที่ 14

8 ทป. 4 สม.0004/8/2560 10/1/2560 8
ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของข้าราชการ

9 ทป. 4 สม.0004/9/2560 10/1/2560 9
แบบแสดงผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการสังกัดส านักวจิัยและวชิาการ

10 ทป. 4 สม.0004/10/2560 10/1/2560 10
ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของพนักงานราชการ

11 ทป. 4 สม.0004/11/2560 10/1/2560 11
รายงานผลการปฏบิติังานตามตัวชี้วดัฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

12 ทป. 4 สม.0004/12/2560 10/1/2560 12
ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการ

13 ทป. 4 สม.0004/13/2560 10/1/2560 13
ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ
พนักงานราชการ

4 ทป. 4 สม.0004/4/2560 4
ขออนุญาตใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสห
ปาฐกถาประจ าป ีTK Forum 2017

3 ทป. 4 สม.0004/3/2560 5/1/2560 3 สัญญาการยืมเงิน

2 ทป. 4 สม.0004/2/2560 5/1/2560 2 ขออนุมัติจัดประชุม



14 ทป. 4 สม.0004/14/2560 11/1/2560 14 การเสนอชื่อบคุคล-หน่วยงานในสาขา
บคุคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธแิละการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งเพศ และ
สาขาหน่วยงานดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิ
และการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งเพศ
 ประจ าป ี2560

15 ทป. 4 สม.0004/15/2560 13/1/2560 15 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ

16 ทป. 4 สม.0004/16/2560 13/1/2560 16
ผลการประชุมหารือตามบญัชาของ
นายกรัฐมนตรี

17 ทป. 4 สม.0004/17/2560 16/1/2560 17
รายงานสถานการณ์สิทธมินุษยชนจากเวท ี
กสม. พบประชาชนในพื้นที่ 4 ภาค

18 ทป. 4 สม.0004/ว18/2560 16/1/2560 18 ขอความร่วมมือใหข้้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดท ารายงานผลการปฏบิติังานของ กสม. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559

19 ทป. 4 สม.0004/ว19/2560 16/1/2560 19 ขอความร่วมมือใหข้้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดท ารายงานผลการปฏบิติังานของ กสม. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559

20 ทป. 4 สม.0004/20/2560 17/1/2560 20 การเสวนารับฟงัความคิดเหน็ เร่ือง "ร่าง
พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบบัที.่.) พ.ศ. ....

21 ทป. 4 สม.0004/21/2560 17/1/2560 21 ขออนุมัติจัดประชุม

22 ทป. 4 สม.0004/22/2560 17/1/2560 22 สัญญาการยืมเงิน
23 ทป. 4 สม.0004/23/2560 18/1/2560 23 สัญญาการยืมเงิน

24 ทป. 4 สม.0004/24/2560 18/1/2560 24
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหง่ชาติ คร้ังที่ 9
 พ.ศ.2559

25 ทป. 4 สม.0004/25/2560 19/1/2560 25 ความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติกับกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

26 ทป. 4 สม.0004/26/2560 19/1/2560 26 ขอความเหน็ชอบรายละเอียดขอบเขตของ
งานจ้างโครงการสอบทานและปรับปรุง
ข้อมูล (Data Cleansing) ร่วมกันระหวา่ง
ระบบงานต่างๆ ภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

27 ทป. 4 สม.0004/27/2560 20/1/2560 27
ส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าปฏบิติังาน
นอกเวลาราชการ

28 ทป. 4 สม.0004/28/2560 20/1/2560 28 รายงานผลการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
29 ทป. 4 สม.0004/29/2560 20/1/2560 29 สรุปข้อมูลรายงานผลการพจิารณาเพื่อ

เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย



30 ทป. 4 สม.0004/30/2560 20/1/2560 30 การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
31 ทป. 4 สม.0004/31/2560 20/1/2560 31 สรุปข้อมูลรายงานผลการพจิารณาเพื่อ

เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย

32 ทป. 4 สม.0004/32/2560 20/1/2560 32 ขอรายชื่อผู้แทนเปน็คณะท างานเพื่อ
พจิารณากล่ันกรองข่าว/เร่ืองที่น ามาลง
เวบ็ไซต์

33 ทป. 4 สม.0004/33/2560 20/1/2560 33 การสัมมนาวชิาการฯ หวัข้อ "สิทธชิุมชน"
34 ทป. 4 สม.0004/34/2560 20/1/2560 34 รายงานสถิติการใช้บริการศูนย์สารสนเทศ

สิทธมินุษยชน
35 ทป. 4 สม.0004/35/2560 20/1/2560 35 ขอความอนุเคราะหซ่์อมแซมขอแขวนสาย

ฉีดช าระ
36 ทป. 4 สม.0004/36/2560 20/1/2560 36 สรุปข้อมูลรายงานผลการพจิารณาเพื่อ

เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย

37 ทป. 4 สม.0004/ว37/2560 20/1/2560 37 ขอรายชื่อผู้แทนเปน็คณะท างานเพื่อ
พจิารณากล่ันกรองข่าว/เร่ืองที่น ามาลง
เวบ็ไซต์

38 ทป. 4 สม.0004/38/2560 20/1/2560 38 การสัมมนาวชิาการฯ หวัข้อ "สิทธชิุมชน"
39 ทป. 4 สม.0004/39/2560 24/1/2560 39 รายงานสถิติการใช้บริการศูนย์สารสนเทศ

สิทธมินุษยชน
40 ทป. 4 สม.0004/40/2560 24/1/2560 40 ขอความอนุเคราะหซ่์อมแซมขอแขวนสาย

ฉีดช าระ
41 ทป. 4 สม.0004/41/2560 24/1/2560 41 ขออนุมัติในหลักการซ่อมครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

42 ทป. 4 สม.0004/42/2560 24/1/2560 42
ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

43 ทป. 4 สม.0004/43/2560 24/1/2560 43 สัญญาการยืมเงิน
44 ทป. 4 สม.0004/44/2560 24/1/2560 44 ขออนุมัติในหลักการและขอความเหน็ชอบ

ขอบเขตของงานจ้างโครงการพฒันาระบบ
จัดเก็บข้อมูลข่าวฯ

45 ทป. 4 สม.0004/45/2560 24/1/2560 45 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือตามโครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์บริหารจัดการการใหบ้ริการบน
ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (DNS/DHCP 
Server Appliance) ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ



46 ทป. 4 สม.0004/46/2560 24/1/2560 46
ขอใหด้ าเนินการจ้างโครงการสอบทานและ
ปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) ร่วมกัน
ระหวา่งระบบงานต่างๆ ภายในส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

47 ทป. 4 สม.0004/47/2560 25/1/2560 47
ขอใหด้ าเนินการส่งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

48 ทป. 4 สม.0004/ว48/2560 25/1/2560 48 ขอเชิญประชุมส านักวจิัยและวชิาการ
49 ทป. 4 สม.0004/49/2560 25/1/2560 49 ขออนุมัติในหลักการโครงการพฒันา

บคุลากรใหม้ีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

50 ทป. 4 สม.0004/50/2560 25/1/2560 50 การเข้าร่วมการประชุมเพื่อใหค้วามรู้และ
ระดมความคิดเหน็ "โครงการศึกษาวจิัย
แผนกลยุทธด้์านธรุกิจและสิทธมินุษยชน
ของ กสม. พ.ศ. 2560 - 2562"

51 ทป. 4 สม.0004/ว51/2560 25/1/2560 51 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

52 ทป. 4 สม.0004/52/2560 26/1/2560 52 ขอส่งร่างรายงานผลการพจิารณาเพื่อ
เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย

53 ทป. 4 สม.0004/53/2560 26/1/2560 53 ขอส่งร่างรายงานผลการพจิารณาเพื่อ
เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อบรรจุเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ (ด้านการคุ้มครองสิทธมินุษยชน)

54 ทป. 4 สม.0004/54/2560 26/1/2560 54
ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของข้าราชการ

55 ทป. 4 สม.0004/55/2560 26/1/2560 55
ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานราชการ

56 ทป. 4 สม.0004/56/2560 26/1/2560 56 ขออนุมัติเล่ือนการจัดประชุม

57 ทป. 4 สม.0004/57/2560 27/1/2560 57
ขออนุมัติในหลักการจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับ
ปฏบิติังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

58 ทป. 4 สม.0004/58/2560 27/1/2560 58

ขอส่งรายชื่อข้าราชการเฝ้าฯ ในพระพธิี
ธรรมสวดพระอธภิรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช

59 ทป. 4 สม.0004/59/2560 30/1/2560 59
ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ
นิตยสารรายสัปดาห์

60 ทป. 4 สม.0004/60/2560 30/1/2560 60 ขอส่งใบส าคัญเบกิจ่ายเงิน



61 ทป. 4 สม.0004/61/2560 30/1/2560 61
ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

62 ทป. 4 สม.0004/62/2560 31/1/2560 62
ขอส่งเร่ืองเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติด้าน
การบริหาร

63 ทป. 4 สม.0004/63/2560 31/1/2560 63
ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่ปฏบิติังานนอกเวลา
ราชการ

64 ทป. 4 สม.0004/64/2560 31/1/2560 64
สรุปข้อมูลรายงานผลการพจิารณาเพื่อ
เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย

65 ทป. 4 สม.0004/65/2560 31/1/2560 65 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับ
ปฏบิติังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

66 ทป. 4 สม.0004/66/2560 31/1/2560 66 ขอส่งรายชื่อข้าราชการเฝ้าฯในพธิธีรรม
สวดพระอภธิรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช

67 ทป. 4 สม.0004/67/2560 31/1/2560 67 ขอเสนอเร่ืองบรรจุเข้าระเบยีบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ ด้านการคุ้มครองฯ

68 ทป. 4 สม.0004/68/2560 2/2/2560 68 ขออนุมัติในหลักการและขอความเหน็ชอบ
โครงการเตรียมการจัดต้ังหอจดหมายเหตุ
สิทธมินุษยชนเพื่อการศึกษา/รวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดท าหมวดหมู่และตารางก าหนดอายุ
การเก็บเอกสารของส านักงาน กสม. 
(กิจกรรมที่ 1)

69 ทป. 4 สม.0004/69/2560 2/2/2560 69 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

70 ทป. 4 สม.0004/70/2560 2/2/2560 70 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
71 ทป. 4 สม.0004/71/2560 2/2/2560 71 ขอส่งรายชื่อข้าราชการเฝ้าฯในพธิธีรรม

สวดพระอภธิรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช

72 ทป. 4 สม.0004/72/2560 3/2/2560 72 ขอเสนอเร่ืองบรรจุเข้าระเบยีบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ ด้านการคุ้มครองฯ



73 ทป. 4 สม.0004/73/2560 3/2/2560 73 ขออนุมัติในหลักการและขอความเหน็ชอบ
โครงการเตรียมการจัดต้ังหอจดหมายเหตุ
สิทธมินุษยชนเพื่อการศึกษา/รวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดท าหมวดหมู่และตารางก าหนดอายุ
การเก็บเอกสารของส านักงาน กสม. 
(กิจกรรมที่ 1)

74 ทป. 4 สม.0004/74/2560 3/2/2560 74 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

75 ทป. 4 สม.0004/75/2560 3/2/2560 75 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
76 ทป. 4 สม.0004/76/2560 6/2/2560 76 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะท างาน

เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด 
คร้ังที่ 2-1/2560

77 ทป. 4 สม.0004/77/2560 6/2/2560 77 ขออนุมัติโครงการพฒันาศูนย์สารสนเทศ
สิทธมินุษยชน ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ เพื่อการพฒันา
ความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธมินุษยชน

78 ทป. 4 สม.0004/78/2560 6/2/2560 78 ขออนุมัติในหลักการและขอความเหน็ชอบ
โครงการเตรียมการจัดต้ังหอจดหมายเหตุ
สิทธมินุษยชน

79 ทป. 4 สม.0004/79/2560 6/2/2560 79 ขออนุมัติในหลักการซ่อมครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

80 ทป. 4 สม.0004/80/2560 6/2/2560 80 การเปดิศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธมินุษยชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

81 ทป. 4 สม.0004/81/2560 6/2/2560 81 ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการ

82 ทป. 4 สม.0004/82/2560 6/2/2560 82 ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ
พนักงานราชการ

83 ทป. 4 สม.0004/83/2560 6/2/2560 83 แบบแสดงผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการสังกัดส านักวจิัยและวชิาการ

84 ทป. 4 สม.0004/84/2560 7/2/2560 84 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของข้าราชการ

85 ทป. 4 สม.0004/85/2560 7/2/2560 85 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของพนักงานราชการ

86 ทป. 4 สม.0004/86/2560 7/2/2560 86 รับนักศึกษาฝึกงาน
87 ทป. 4 สม.0004/87/2560 7/2/2560 87 ขออนุมัติเข้าร่วมการประชุม และ

แลกเปล่ียนข้อมูลสถานการณ์คนไร้รัฐ ไร้
สัญชาติ



88 ทป. 4 สม.0004/88/2560 7/2/2560 88 ขอความอนุเคราะหส์นับสนุนข้อมูลเพื่อ
ประกอบการจัดท ารายงานการประเมิน
สถานการณ์สิทธมินุษยชนในประเทศไทย ปี
 2559

89 ทป. 4 สม.0004/89/2560 7/2/2560 89 ขออนุมัติงบประมาณโครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์บริหารจัดการการใหบ้ริการบน
ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (DNS/DHCP 
Server) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

90 ทป. 4 สม.0004/90/2560 7/2/2560 90 ขอจัดจ้างด าเนินการย้ายและติดต้ังระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารภายในศูนย์
สารสนเทศฯ

91 ทป. 4 สม.0004/91/2560 8/2/2560 91
ขอใหด้ าเนินการส่งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

92 ทป. 4 สม.0004/92/2560 8/2/2560 92 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ

93 ทป. 4 สม.0004/93/2560 8/2/2560 93 การฝึกอบรมหวัข้อ Free Online Service
94 ทป. 4 สม.0004/94/2560 8/2/2560 94 ขอใหด้ าเนินการจัดจ้างโครงการพฒันา

ระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวเพื่อการติดตามและ
ประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน

95 ทป. 4 สม.0004/ว95/2560 8/2/2560 95 การติดตามแผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

96 ทป. 4 สม.0004/96/2560 9/2/2560 96 รายงานผลการปฏบิติัตามตัวชี้วดัฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

97 ทป. 4 สม.0004/97/2560 9/2/2560 97 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
98 ทป. 4 สม.0004/ว98/2560 9/2/2560 98 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

ส านักวจิัยและวชิาการ
99 ทป. 4 สม.0004/99/2560 9/2/2560 99 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล
100 ทป. 4 สม.0004/100/2560 10/2/2560 100 สัญญาการยืมเงิน
101 ทป. 4 สม.0004/101/2560 9/2/2560 101 ขออนุมัติขอบเขตของงานการออกแบบ

รูปเล่มหนังสือ (อาร์ตเวร์ิค) และจ้างพมิพ์
หนังสือ

102 ทป. 4 สม.0004/102/2560 9/2/2560 102
ขอใหด้ าเนินการจัดจ้างโครงการบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและ
บริการสารสนเทศด้านสิทธมินุษยชน และ
ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธมินุษยชน



103 ทป. 4 สม.0004/103/2560 9/2/2560 103

ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์บริหาร
จัดการการใหบ้ริการบนระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ (DNS/DHCP Server 
Appliance) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

104 ทป. 4 สม.0004/104/2560 14/2/2560 104
แจ้งจดหมายข่าวศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน ประจ าเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์
 2560

105 ทป. 4 สม.0004/105/2560 14/2/2560 105
ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

106 ทป. 4 สม.0004/106/2560 15/2/2560 106
โครงการยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากงบบคุลากรตามแผนปฏบิติั
การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

107 ทป. 4 สม.0004/107/2560 15/2/2560 107
ขอเสนอเร่ืองบรรจุเข้าระเบยีบวาระการ
ประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองและ
มาตรฐานการคุ้มครองสิทธมินุษยชน

108 ทป. 4 สม.0004/108/2560 15/2/2560 108
ผลการพจิารณาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
ปรับปรุงสถานที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชนฯ

109 ทป. 4 สม.0004/109/2560 15/2/2560 109
รายงานผลการเข้าร่วมงานสหปาฐกถา
ประจ าป ีTK Forum 2017

110 ทป. 4 สม.0004/110/2560 15/2/2560 110

ขออนุญาตใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏบิติัการหลักสูตร "การสร้างสรรค์ส่ือ 
Infographic ด้วย Free Tools Online: 
PiktoChart"

111 ทป. 4 สม.0004/111/2560 16/2/2560 111
ขอความอนุเคราะหต์อบแบบสอบถามเพื่อ
การพฒันาองค์กร

112 ทป. 4 สม.0004/112/2560 16/2/2560 112

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
กล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติังาน
ของพนักงานราชการทั่วไปสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

113 ทป. 4 สม.0004/113/2560 17/2/2560 113 ขออนุมัติจัดประชุม
114 ทป. 4 สม.0004/114/2560 17/2/2560 114 สัญญาการยืมเงิน

115 ทป. 4 สม.0004/115/2560 17/2/2560 115
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบตัร
กฎหมายมหาชน ป ีพ.ศ. 2560

116 ทป. 4 สม.0004/116/2560 20/2/2560 116
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน
ข้าราชการฯ รายนางอรววณ ทองสุพรรณ์



117 ทป. 4 สม.0004/117/2560 20/2/2560 117
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวชิาการฯหวัข้อ 
"ตัวชี้วดัด้านสิทธมินุษยชน"

118 ทป. 4 สม.0004/118/2560 20/2/2560 118
หลักสูตรฝึกอบรม ประจ าปงีบประมาณ 
2560

119 ทป. 4 สม.0004/119/2560 20/2/2560 119
ขอส่งข้อมูลเพื่อการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ

120 ทป. 4 สม.0004/120/2560 21/2/2560 120 การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป

121 ทป. 4 สม.0004/121/2560 21/2/2560 121
การปฏบิติัราชการต่างประเทศ 
(สมาพนัธรัฐสวสิ)

122 ทป. 4 สม.0004/122/2560 21/2/2560 122
ข้อมูลโครงการวจิัยและพฒันาใน
ปงีบประมาณ 2559

123 ทป. 4 สม.0004/123/2560 21/2/2560 123

ขอความเหน็ชอบขอบเขตงาน (Terms of 
Reference: TOR) โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
ปอ้งกันและตรวจจับการบกุรุก (Intrusion 
Prevention System) ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

124 ทป. 4 สม.0004/124/2560 21/2/2560 124
ขอใหส่้งรายชื่อผู้ประสานงานระบบรับเร่ือง
ร้องเรียนและระบบตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน

125 ทป. 4 สม.0004/125/2560 22/2/2560 125 ขอความร่วมมือพมิพแ์ผ่นพบั (brochure)
126 ทป. 4 สม.0004/126/2560 22/2/2560 126 สัญญาการยืมเงิน

127 ทป. 4 สม.0004/127/2560 22/2/2560 127
ทบทวนตัวชี้วดัผลการปฏบิติัราชการใน
แบบประเมินผลการปฏบิติัราชการ รอบ
การประเมินที่ 2/2559

128 ทป. 4 สม.0004/128/2560 22/2/2560 128
ขอใหด้ าเนินการจ้างออกแบบรูปเล่มหนังสือ
 (อาร์ตเวร์ิค) และจ้างพมิพห์นังสือ

129 ทป. 4 สม.0004/129/2560 22/2/2560 129
โครงการยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากงบบคุลากรตามแผนปฏบิติั
การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

130 ทป. 4 สม.0004/130/2560 22/2/2560 130
ขอเข้าร่วมการประชุมวชิาการประชุม
วชิาการประจ าป ี2559 เร่ือง หอ้งสมุด
ดิจิทลักับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

131 ทป. 4 สม.0004/ว131/2560 22/2/2560 131
แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

132 ทป. 4 สม.0004/132/2560 22/2/2560 132
ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานราชการ

133 ทป. 4 สม.0004/133/2560 22/2/2560 133
ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของข้าราชการ



134 ทป. 4 สม.0004/134/2560 22/2/2560 134 ประชุมกลุ่มงาน/ศูนย์ ส านักวจิัยและวชิาการ

135 ทป. 4 สม.0004/135/2560 23/2/2560 135 ขออนุมัติเปล่ียนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏบิติัการหลักสูตร "การสร้างสรรค์ส่ือ 
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136 ทป. 4 สม.0004/136/2560 23/2/2560 136 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ

137 ทป. 4 สม.0004/137/2560 23/2/2560 137 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น

138 ทป. 4 สม.0004/138/2560 24/2/2560 138
รายงานผลการพจิารณาเพื่อเสนอแนะ
นโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย

139 ทป. 4 สม.0004/139/2560 24/2/2560 139
การจ าแนกงบประมาณแผนบรูณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนงานบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้าน
การวจิัยและนวตักรรม ตามภาค รายจังหวดั

140 ทป. 4 สม.0004/140/2560 28/2/2560 140 ขอจัดจ้างโครงการเตรียมการจัดต้ังหอ
จดหมายเหตุสิทธมินุษยชน เพื่อการศึกษา/
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าหมวดหมู่และ
ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารของ
ส านักงาน กสม.

141 ทป. 4 สม.0004/141/2560 28/2/2560 141
ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท าข้อเสนอแนะ
เพื่อส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครัฐปฏบิติัตาม
แผนสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

142 ทป. 4 สม.0004/142/2560 28/2/2560 142 รายงานผลการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
143 ทป. 4 สม.0004/143/2560 28/2/2560 143 ส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าปฏบิติังาน

นอกเวลาราชการ
144 ทป. 4 สม.0004/144/2560 28/2/2560 144 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่ปฏบิติังานนอกเวลา

ราชการ
145 ทป. 4 สม.0004/145/2560 28/2/2560 145 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ

นิตยสารรายสัปดาห์
146 ทป. 4 สม.0004/146/2560 28/2/2560 146

โครงการยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากงบบคุลากรตามแผนปฏบิติั
การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

147 ทป. 4 สม.0004/147/2560 28/2/2560 147 ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็ระหวา่งคณะท างาน
ประเมินผลการปฏบิติัราชการฯ กับ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั



148 ทป. 4 สม.0004/148/2560 1/3/2560 148 ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาวนัสตรี
สากล 8 มีนาคม ประจ าป ี2560

149 ทป. 4 สม.0004/149/2560 1/3/2560 149 เสนอชื่อข้าราชการในสังกัดเพื่อเข้ารับการ
พจิารณาคัดเลือกยกย่องเปน็ผู้ประพฤติ
ปฏบิติัตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ประจ าป ี2560

150 ทป. 4 สม.0004/150/2560 1/3/2560 150
โครงการยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากงบบคุลากรตามแผนปฏบิติั
การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

151 ทป. 4 สม.0004/151/2560 1/3/2560 151 ขออนุมัติจัดประชุม
152 ทป. 4 สม.0004/152/2560 1/3/2560 152 ขอเชิญประชุมส านักวจิัยและวชิาการ
153 ทป. 4 4/153/2560 1/3/2560 153 ขอเชิญประชุม
154 ทป. 4 สม.0004/154/2560 1/3/2560 154 รายงานผลการพจิารณาค าร้องเพื่อ

เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย เร่ือง สิทธด้านแรงงานอัน
เกียวเนื่องจากสิทธปิระกันสังคม กรณี
ขอใหป้รับปรุงแก้ไขพระราชบญัญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

155 ทป. 4 สม.0004/155/2560 1/3/2560 155 ขออนุมัติจัดประชุม
156 ทป. 4 สม.0004/156/2560 1/3/2560 156 สัญญาการยืมเงิน
157 ทป. 4 สม.0004/157/2560 1/3/2560 157 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือตามโครงการจัดซ้ือ

อุปกรณ์ปอ้งกันและตรวจจับการบกุรุก 
(Intrusion Prevention System) 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ

158 ทป. 4 สม.0004/158/2560 2/3/2560 158 การขับเคล่ือนการบรูณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ

159 ทป. 4 สม.0004/159/2560 3/3/2560 159
ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏบิติัการฯ หลักสูตร "การผลิตส่ือความ
เปน็จริงเสริม (Augmented Reality: AR)"

160 ทป. 4 สม.0004/160/2560 3/3/2560 160 ขอส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงสมุดโทรศัพท์
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ

161 ทป. 4 สม.0004/161/2560 3/3/2560 161 การศึกษาหลักสูตรการประกาศนียบตัร
ชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8

162 ทป. 4 สม.0004/162/2560 3/3/2560 162 ขอความอนุเคราะหเ์ปล่ียนหลอดไฟ



163 ทป. 4 สม.0004/163/2560 3/3/2560 163
ส่งรายชื่อผู้แทนเพื่อแต่งต้ังเปน็คณะท างาน
จัดท ามาตรฐานการจัดการเอกสารและ
ประเมินคุณค่าเอกสารของส านักงาน กสม.

164 ทป. 4 สม.0004/164/2560 3/3/2560 164 การขอยกเลิกใช้และขอคืนบตัรโดยสาร
เคร่ืองบนิระหวา่งประเทศ

165 ทป. 4 สม.0004/165/2560 6/3/2560 165 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการภายใต้
แผนงานบรูณาการวจิัยและนวตักรรม พ.ศ.
2561

166 ทป. 4 สม.0004/166/2560 6/3/2560 166 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
167 ทป. 4 สม.0004/167/2560 6/3/2560 167 ขอความอนุเคราะหส์นับสนุนข้อมูลเพื่อ

ประกอบการจัดท ารายงานประเมิน
สถานการณ์สิทธมินุษยชนในประเทศไทย ปี
 2559

168 ทป. 4 สม.0004/168/2560 6/3/2560 168 สัญญาการยืมเงิน

169 ทป. 4 สม.0004/169/2560 6/3/2560 169
รายงานผลการพจิารณาเพื่อเสนอแนะ
นโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย

170 ทป. 4 สม.0004/170/2560 6/3/2560 170 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของพนักงานราชการ

171 ทป. 4 สม.0004/171/2560 6/3/2560 171 แบบแสดงผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการสังกัดส านักวจิัยและวชิาการ

172 ทป. 4 สม.0004/172/2560 6/3/2560 172 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของข้าราชการ

173 ทป. 4 สม.0004/173/2560 6/3/2560 173 ขออนุญาตน าเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 
และอุปกรณ์เครือข่ายออกนอกพื้นที่
ส านักงาน กสม.

174 ทป. 4 สม.0004/174/2560 7/3/2560 174 การฝึกอบรม หลักสูตร "พระราชบญัญัติ
การจัดซ้ิอจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
 พ.ศ. 2560

175 ทป. 4 สม.0004/175/2560 7/3/2560 175 ขออนุมัติในหลักการซ่อมครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

176 ทป. 4 สม.0004/ว176/2560 7/3/2560 176 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

177 ทป. 4 สม.0004/177/2560 7/3/2560 177 โครงการยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากงบบคุลากรตามแผนปฏบิติั
การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560



178 ทป. 4 สม.0004/178/2560 7/3/2560 178 ขอความอนุเคราะหส์นับสนุนข้อมูลเพื่อ
ประกอบการจัดท ารายงานการประเมิน
สถานการณ์สิทธมินุษยชนในประเทศไทย ปี
 2559

179 ทป. 4 สม.0004/179/2560 7/3/2560 179 ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ
พนักงานราชการ

180 ทป. 4 สม.0004/180/2560 7/3/2560 180 ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการ

181 ทป. 4 สม.0004/181/2560 7/3/2560 181 ก าหนดการจัดสัมมนาวชิาการฯ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2560

182 ทป. 4 สม.0004/182/2560 7/3/2560 182 ขอใหด้ าเนินการส่งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

183 ทป. 4 สม.0004/183/2560 8/3/2560 183 รายงานผลการปฏบิติังานตามตัวชี้วดัฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

184 ทป. 4 สม.0004/184/2560 8/3/2560 184 ขออนุมัติไปปฏบิติัราชการ ณ จังหวดั
เชียงใหม่

185 ทป. 4 สม.0004/ว185/2560 9/3/2560 185 ขอเชิญประชุมหารือและติดตาม
ความก้าวหน้าในการจัดท า (ร่าง) รายงาน
การประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชนใน
ประเทศ ป ี2559

186 ทป. 4 สม.0004/186/2560 9/3/2560 186 ขออนุมัติในหลักการซ่อมครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วทิยุ

187 ทป. 4 สม.0004/187/2560 9/3/2560 187 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
188 ทป. 4 สม.0004/188/2560 9/3/2560 188 ขอใหด้ าเนินการส่งซ่อมครุภณัฑ์ไฟฟา้และ

วทิยุ

189 ทป. 4 สม.0004/189/2560 10/3/2560 189 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างด าเนินงาน
บรรณารักษข์องศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชนส านักงาน กสม.

190 ทป. 4 สม.0004/190/2560 10/3/2560 190 ข้อมูลส าหรับจัดท าความเหน็และ
ข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมแสดงความ
คิดเหน็ของประธาน กสม.

191 ทป. 4 สม.0004/191/2560 13/3/2560 191 ขออนุมัติรายละเอียดการจ้างออกแบบ
รูปเล่มหนังสือ (อาร์ตเวร์ิค) และจัดพมิพ์
หนังสือ "ประมวลรายงานผลการพจิารณา
เพื่อเสนอแนะหรือข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายและกฎ ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ เล่ม 3 ระหวา่งตุลาคม 
2559 - กุมภาพนัธ ์2560"



192 ทป. 4 สม.0004/192/2560 14/3/2560 192 ขอความเหน็ชอบขอบเขตของงานโครงการ
พฒันาศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ เพื่อการพฒันาเวบ็ไซต์ศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน

193 ทป. 4 สม.0004/193/2560 14/3/2560 193 รายงานผลการพจิารณาเพื่อเสนอแนะ
นโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย

194 ทป. 4 สม.0004/194/2560 14/3/2560 194 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

195 ทป. 4 สม.0004/195/2560 14/3/2560 195 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
196 ทป. 4 สม.0004/196/2560 15/3/2560 196 แต่งต้ังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

197 ทป. 4 สม.0004/197/2560 15/3/2560 197 ขอความร่วมมือใหข้้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดท ารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนภายในประเทศไทย ป ี2559

198 ทป. 4 สม.0004/198/2560 15/3/2560 198 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติั
การ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

199 ทป. 4 สม.0004/199/2560 15/3/2560 199 การศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 21

200 ทป. 4 สม.0004/200/2560 15/3/2560 200 การทบทวนข้อมูลการจัดท ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏบิติัการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 และ
รายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่าย
งบประมาณในรอบ 6 เดือน

201 ทป. 4 สม.0004/201/2560 15/3/2560 201 การฝึกอบรม หลักสูตร "พระราชบญัญัติ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
 พ.ศ. 2560"

202 ทป. 4 สม.0004/202/2560 15/3/2560 202 ขอเล่ือนการจัดสัมมนาวชิาการฯคร้ังที่ 
5/2560หวัข้อ "โรงไฟฟา้ถ่านหนิกระบี่:วถิี
ชีวติและส่ิงแวดล้อม"และขอเชิญเข้าร่วม
การสัมมนาวชิาการฯคร้ังที่ 6/2560 หวัข้อ 
"ผู้พทิกัษสิ์ทธมินุษยชน"

203 ทป. 4 สม.0004/203/2560 16/3/2560 203 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล



204 ทป. 4 สม.0004/204/2560 16/3/2560 204 ขอความเหน็ชอบขอบเขตของงานจ้างที่
ปรึกษา (Terms of Reference) และขอ
อนุมัติจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวจิัยเชิง
ปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR) เพื่อการแก้ไข
ปญัหาการละเมิดสิทธมินุษยชน

205 ทป. 4 สม.0004/205/2560 16/3/2560 205 ขออนุมัติจัดประชุม
206 ทป. 4 สม.0004/206/2560 16/3/2560 206 สัญญาการยืมเงิน
207 ทป. 4 สม.0004/207/2560 16/3/2560 207 แต่งต้ังคณะท างานพฒันาระบบการติดตาม

และประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน

208 ทป. 4 สม.0004/208/2560 16/3/2560 208 ขอความอนุเคราะหเ์ปล่ียนหลอดไฟ
209 ทป. 4 สม.0004/209/2560 16/3/2560 209 ขอส่งข้อมูลข่าวขอราชการที่ต้องจัดไวใ้ห้

ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง
 (8) แหง่พระราชบญัญัติข้อมูลข่างสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

210 ทป. 4 สม.0004/210/2560 16/3/2560 210 รายงานผลการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
211 ทป. 4 สม.0004/211/2560 16/3/2560 211 รายงานผลการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
212 ทป. 4 สม.0004/212/2560 16/3/2560 212 ขออนุมัติในหลักการซ่อมครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

213 ทป. 4 สม.0004/213/2560 16/3/2560 213 ข้อมูลตัวชี้วดั SDGs เปา้หมายที่ 16
214 ทป. 4 สม.0004/214/2560 17/3/2560 214 ขอหนังสือรับรองการอ่านรายงานวจิัย 

(peer review)

215 ทป. 4 สม.0004/215/2560 20/3/2560 215 โครงการสัมมนา"สิทธปิระโยชน์การเปน็
สมาชิก กบข."

216 ทป. 4 สม.0004/216/2560  20/03/2560 216 รายงานผลการพจิารณาค าร้องเพื่อ
เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย เร่ือง สิทธด้ิานแรงงานอัน
เกี่ยวเนื่องจากสิทธปิระกันสังคม กรณี
ขอใหป้รับปรุงแก้ไขพระราชบญัญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

217 ทป. 4 สม.0004/217/2560 20/3/2560 217 ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมในการ
จัดต้ังสถาบนัพฒันาระบบและองค์ความรู้
ด้านสิทธมินุษยชนและขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference: ToR) จ้าง
บคุคลภายนอกเพื่อสนับสนุนงานโครงการ
เตรียมความพร้อมในการจัดต้ังสถาบนั
พฒันาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชน



218 ทป. 4 สม.0004/218/2560 21/3/2560 ขออนุมัติในหลักการการสมัครสมาชิกและ
ต่ออายุสมาชิกวารสารและนิตยสาร

219 ทป. 4 สม.0004/219/2560 21/3/2560 ขออนุมัติจัดจ้างด าเนินการปรับปรุงสีตู้ยืม-
คืนหนังสืออัตโนมัติของศูนย์สารสนเทศ
สิทธมินุษยชนส านักงาน กสม.

220 ทป. 4 สม.0004/ว220/2560 22/3/2560 การมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่ปฏบิติังาน
221 ทป. 4 สม.0004/221/2560 23/3/2560 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
222 ทป. 4 สม.0004/222/2560 23/3/2560 การพฒันาระบบสารสนเทศทรัพยากร

บคุคล DPIS ของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

223 ทป. 4 สม.0004/223/2560 23/3/2560 การเข้าร่วมการประชุมด้านสิทธขิองคนไร้รัฐ
 ไร้สัญชาติ

224 ทป. 4 สม.0004/224/2560 23/3/2560 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

225 ทป. 4 สม.0004/225/2560 23/3/2560 การด าเนินการจ้างบคุคลภายนอกเพื่อ
สนับสนุนงานโครงการเตรียมความพร้อมใน
การจัดต้ังสถาบนัพฒันาระบบและองค์
ความรู้ด้านสิทธมินุษยชน

226 ทป. 4 สม.0004/226/2560 24/3/2560 ขอใหด้ าเนินการจัดจ้าง
227 ทป. 4 สม.0004/227/2560 24/3/2560 การด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการ

ศึกษาวจิัยเชิงปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) 
เพื่อการแก้ไขปญัหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในพื้นที่ เร่ือง "การเคล่ือนไหวเพื่อ
สิทธชิุมชนของชุมชนประมงพื้นบา้นอ่าว
ปตัตานี

228 ทป. 4 สม.0004/228/2560 24/3/2560 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
229 ทป. 4 สม.0004/229/2560 24/3/2560 ขออนุมัติเข้าร่วมการสัมมนาทางวชิาการ
230 ทป. 4 สม.0004/230/2560 24/3/2560 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ

นิตยสารรายสัปดาห์

231 ทป. 4 สม.0004/231/2560 27/3/2560 ขอส่งร่างรายงานผลการพจิารณาเพื่อ
เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย

232 ทป. 4 สม.0004/232/2560 27/3/2560 การประชุมน าเสนอร่างแผนกลยุทธด้์าน
ธรุกิจและสิทธมินุษยชนของคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ พ.ศ.2560-2562



233 ทป. 4 สม.0004/ว233/2560 27/3/2560 การประชุมน าเสนอร่างแผนกลยุทธด้์าน
ธรุกิจและสิทธมินุษยชนของคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ พ.ศ.2560-2562

234 ทป. 4 สม.0004/234/2560 27/3/2560 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานราชการ

217 ทป. 4 สม.0004/217/2560 20/3/2560 217 ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมในการ
จัดต้ังสถาบนัพฒันาระบบและองค์ความรู้
ด้านสิทธมินุษยชนและขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference: ToR) จ้าง
บคุคลภายนอกเพื่อสนับสนุนงานโครงการ
เตรียมความพร้อมในการจัดต้ังสถาบนั
พฒันาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชน

218 ทป. 4 สม.0004/218/2560 21/3/2560 ขออนุมัติในหลักการการสมัครสมาชิกและ
ต่ออายุสมาชิกวารสารและนิตยสาร

219 ทป. 4 สม.0004/219/2560 21/3/2560 ขออนุมัติจัดจ้างด าเนินการปรับปรุงสีตู้ยืม-
คืนหนังสืออัตโนมัติของศูนย์สารสนเทศ
สิทธมินุษยชนส านักงาน กสม.

220 ทป. 4 สม.0004/ว220/2560 22/3/2560 การมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่ปฏบิติังาน
221 ทป. 4 สม.0004/221/2560 23/3/2560 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
222 ทป. 4 สม.0004/222/2560 23/3/2560 การพฒันาระบบสารสนเทศทรัพยากร

บคุคล DPIS ของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

223 ทป. 4 สม.0004/223/2560 23/3/2560 การเข้าร่วมการประชุมด้านสิทธขิองคนไร้รัฐ
 ไร้สัญชาติ

224 ทป. 4 สม.0004/224/2560 23/3/2560 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

225 ทป. 4 สม.0004/225/2560 23/3/2560 การด าเนินการจ้างบคุคลภายนอกเพื่อ
สนับสนุนงานโครงการเตรียมความพร้อมใน
การจัดต้ังสถาบนัพฒันาระบบและองค์
ความรู้ด้านสิทธมินุษยชน

226 ทป. 4 สม.0004/226/2560 24/3/2560 ขอใหด้ าเนินการจัดจ้าง
227 ทป. 4 สม.0004/227/2560 24/3/2560 การด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการ

ศึกษาวจิัยเชิงปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) 
เพื่อการแก้ไขปญัหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในพื้นที่ เร่ือง "การเคล่ือนไหวเพื่อ
สิทธชิุมชนของชุมชนประมงพื้นบา้นอ่าว
ปตัตานี



228 ทป. 4 สม.0004/228/2560 24/3/2560 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
229 ทป. 4 สม.0004/229/2560 24/3/2560 ขออนุมัติเข้าร่วมการสัมมนาทางวชิาการ
230 ทป. 4 สม.0004/230/2560 24/3/2560 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ

นิตยสารรายสัปดาห์

231 ทป. 4 สม.0004/231/2560 27/3/2560 ขอส่งร่างรายงานผลการพจิารณาเพื่อ
เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย

232 ทป. 4 สม.0004/232/2560 27/3/2560 การประชุมน าเสนอร่างแผนกลยุทธด้์าน
ธรุกิจและสิทธมินุษยชนของคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ พ.ศ.2560-2562

233 ทป. 4 สม.0004/ว233/2560 27/3/2560 การประชุมน าเสนอร่างแผนกลยุทธด้์าน
ธรุกิจและสิทธมินุษยชนของคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ พ.ศ.2560-2562

234 ทป. 4 สม.0004/234/2560 27/3/2560 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานราชการ

245 ทป. 4 สม.0004/245/2560 30/3/2560 รายงานผลการด าเนินโครงการฯ ในส่วนที่
ขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ

246 ทป. 4 สม.0004/246/2560 30/3/2560 ขอส่งคืนเงินงบประมาณ
247 ทป. 4 สม.0004/247/2560 31/3/2560 ขออนุมัติรายละเอียดการจ้างออกแบบ

รูปเล่มหนังสือ (อาร์ตเวร์ิค) และจัดพมิพ์
หนังสือ "ประมวลรายงานผลการพจิารณา
เพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ เล่ม 3
 ระหวา่งกรกฎาคม 2558-ธนัวาคม 2559"

248 ทป. 4 สม.0004/248/2560 31/3/2560 การทบทวนข้อมูลการจัดท ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏบิติัการ
ประจ าปงีบประมาณ 249พ.ศ.2560และ
รายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่าย
งบประมาณในรอบ 6 เดือน

249 ทป. 4 สม.0004/249/2560 31/3/2560 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติั
การ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

250 ทป. 4 สม.0004/250/2560 31/3/2560 ส่ง (ร่าง) นโยบายและแนวปฏบิติัในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ



251 ทป. 4 สม.0004/251/2560 3/4/2560 ขอข้อมูลผู้ใช้สิทธเิบกิเงินสวสัดิการส าหรับ
ข้าราชการ

252 ทป. 4 สม.0004/252/2560 4/4/2560 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
253 ทป. 4 สม.0004/253/2560 5/4/2560 253 สัญญาการยืมเงิน
254 ทป. 4 สม.0004/254/2560 5/4/2560 254 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
255 ทป. 4 สม.0004/255/2560 5/4/2560 255 ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ

พนักงานราชการ

256 ทป. 4 สม.0004/256/2560 5/4/2560 256 ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการ

257 ทป. 4 สม.0004/257/2560 7/4/2560 257 ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งต้ังเปน็
คณะกรรมการสอบหาข้อเทจ็จริงครุภณัฑ์
โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต์ิ 80 
พรรษา 5 ธนัวาคม 2550

258 ทป. 4 สม.0004/258/2560 7/4/2560 258 สัญญาการยืมเงิน
259 ทป. 4 สม.0004/259/2560 7/4/2560 259 รายงานผลการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
260 ทป. 4 สม.0004/260/2560 7/4/2560 260 ส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าปฏบิติังาน

นอกเวลาราชการ

261 ทป. 4 สม.0004/261/2560 7/4/2560 261 ขอจัดซ้ืออุปกรณ์สารสนเทศของศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม.

262 ทป. 4 สม.0004/262/2560 7/4/2560 262 รายงานสถิติการใช้บริการศูนย์สารสนเทศ
สิทธมินุษยชน

263 ทป. 4 สม.0004/263/2560 7/4/2560 263 ขอจัดจ้างด าเนินการปรับปรุงสีตู้ยืม-คืน
หนังสืออัตโนมัติของศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชนส านักงาน กสม.

264 ทป. 4 สม.0004/264/2560 7/4/2560 264 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของพนักงานราชการ

265 ทป. 4 สม.0004/265/2560 7/4/2560 265 แบบแสดงผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการสังกัดส านักวจิัยและวชิาการ

266 ทป. 4 สม.0004/266/2560 7/4/2560 266 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของข้าราชการ

267 ทป. 4 สม.0004/267/2560 7/4/2560 267 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
268 ทป. 4 สม.0004/268/2560 10/4/2560 268 การเบกิจ่ายเงินงวดที่ 1 โครงการศึกษาวจิัย

เชิงปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธมินุษยชนของนิสิต
นักศึกษาไร้สัญชาติในสถาบนัอุดมศึกษา

269 ทป. 4 สม.0004/269/2560 10/4/2560 269 ข้อมูลตัวชี้วดั SDGs เปา้หมายที่ 16



270 ทป. 4 สม.0004/270/2560 10/4/2560 270 การเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ 
ประจ าป ี2560

271 ทป. 4 สม.0004/271/2560 10/4/2560 271 การฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ปฏบิติังาน
สิทธมินุษยชน รุ่นที่ 1

272 ทป. 4 สม.0004/272/2560 10/4/2560 272 ตรวจสอบรายงานการบนัทกึผลการ
ด าเนินงานงบบรูณาการด้านการส่งเสริม
การวจิัยและพฒันาประจ าปงีบประมาณ 
2560 (ไตรมาสที่ 1-2)

273 ทป. 4 สม.0004/273/2560 11/4/2560 273 รายงานผลการปฏบิติัตามตัวชี้วดัฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

274 ทป. 4 สม.0004/274/2560 11/4/2560 274 ขออนุมัติจัดประชุม
275 ทป. 4 สม.0004/275/2560 11/4/2560 275 ขอเชิญประชุม
276 ทป. 4 สม.0004/276/2560 12/4/2560 276 สัญญาการยืมเงิน
277 ทป. 4 สม.0004/277/2560 12/4/2560 277 รายงานผลการอบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตร

 "การสร้างสรรค์ส่ือ Infographic ด้วย Free
 Tools Online: PiktoChart"

278 ทป. 4 สม.0004/278/2560 12/4/2560 278 รายงานผลการอบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตร
 "การผลิตส่ือความเปน็จริงเสริม 
(Augmented Reality: AR)"

279 ทป. 4 สม.0004/279/2560 12/4/2560 279 รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมวชิาการ 
เร่ือง"หอ้งสมุดดิจิทลักับการก้าวสู่ยุค 
Thailand 4.0 "

280 ทป. 4 สม.0004/280/2560 12/4/2560 280 ขอเบกิเงินค่าใช้จ่ายในการปฏบิติัราชการ
281 ทป. 4 สม.0004/281/2560 12/4/2560 281 ขอเบกิเงินค่าใช้จ่ายในการปฏบิติัราชการ
282 ทป. 4 สม.0004/282/2560 12/4/2560 282 การปฏบิติัราชการ ณ นครนิวยอร์ก 

สหรัฐอเมริกา

283 ทป. 4 สม.0004/283/2560 12/4/2560 283 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
284 ทป. 4 สม.0004/284/2560 18/4/2560 284 สัญญาการยืมเงิน
285 ทป. 4 สม.0004/285/2560 18/4/2560 285 ขอใหด้ าเนินการจ้างออกแบบรูปเล่มหนังสือ

 และจัดพมิพห์นังสือ "ประมวลรายงานผล
การพจิารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ 
ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 
เล่ม 3 ระหวา่งกรกฎาคม 2558-ธนัวาคม 
2559"

286 ทป. 4 สม.0004/286/2560 18/4/2560 286 แจ้งความต้องการจ้างเอกชนช่วยปฏบิติังาน
287 ทป. 4 สม.0004/287/2560 19/4/2560 287 การศึกษาหลักสูตรการปอ้งกัน

ราชอาณาจักร ประจ าปกีารศึกษา 2560 - 
2561



288 ทป. 4 สม.0004/288/2560 20/4/2560 288 ขออนุมัติจัดประชุมหารือและติดตามงาน
289 ทป. 4 สม.0004/289/2560 20/4/2560 289 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
290 ทป. 4 สม.0004/290/2560 20/4/2560 290 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
291 ทป. 4 สม.0004/291/2560 20/4/2560 291 ขอเชิญประชุมหารือและติดตามงาน
292 ทป. 4 สม.0004/ว292/2560 20/4/2560 292 ขอเชิญประชุมหารือและติดตามงาน
293 ทป. 4 สม.0004/293/2560 21/4/2560 293 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ

ประชุมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง บทบาทการ
พฒันาเครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้าน
กฎหมาย การเมืองและการปกครอง

294 ทป. 4 สม.0004/294/2560 21/4/2560 294 สัญญาการยืมเงิน
295 ทป. 4 สม.0004/295/2560 24/4/2560 295 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
296 ทป. 4 สม.0004/296/2560 25/4/2560 296 ส่งใบส าคัญเพื่อเบกิค่าใช้จ่ายในการจัด

ประชุม

297 ทป. 4 สม.0004/297/2560 25/4/2560 297 ขอเสนอเร่ืองบรรจุเข้าระเบยีบวาระการ
ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและ
มาตรฐานการคุ้มครองสิทธมินุษยชน

298 ทป. 4 สม.0004/298/2560 25/4/2560 298 ขอส่งเอกสารการประเมินผลการปฏบิติั
ราชการฯ รอบการประเมินที่ 1/2560

299 ทป. 4 สม.0004/299/2560 25/4/2560 299 ความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงิน
งบประมาณ/การก่อหนี้ผูกพนัตาม
แผนปฏบิติัการประจ าปี

300 ทป. 4 สม.0004/300/2560 25/4/2560 300 ขอความร่วมมือเบกิจ่ายเอกสารส่ิงพมิพ์
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติเพื่อเข้าร่วมโครงการพฒันาศูนย์
เรียนรู้ระดับต าบลของอุทยานการเรียนรู้ 
(TK Park)

301 ทป. 4 สม.0004/301/2560 25/4/2560 301 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของข้าราชการ

302 ทป. 4 สม.0004/302/2560 25/4/2560 302 เอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานราชการ

303 ทป. 4 สม.0004/303/2560 26/4/2560 303 ขออนุมัติเข้าร่วมการประชุม
กรรมการบริหารชมรมหอ้งสมุดเฉพาะ 
สมาคมหอ้งสมุดแหง่ประเทศไทยฯ

304 ทป. 4 สม.0004/304/2560 26/4/2560 304 ขออนุมัติในหลักการซ่อมครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

305 ทป. 4 สม.0004/305/2560 26/4/2560 305 การสัมมนาวชิาการฯ คร้ังที่ 7/2560  "การ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเครือข่ายการท างาน"

306 ทป. 4 สม.0004/306/2560 26/4/2560 306 อบรมการใช้วทิยุส่ือสาร



307 ทป. 4 สม.0004/307/2560 27/4/2560 307 ขอทราบข้อมูลการด าเนินงานโครงการด้าน
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

308 ทป. 4 สม.0004/308/2560 27/4/2560 308 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ
นิตยสารรายสัปดาห์

309 ทป. 4 สม.0004/309/2560 27/4/2560 309 ขอความร่วมมือตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559
 พร้อมทั้งปญัหาอุสรรคและข้อเสนอแนะ

310 ทป. 4 สม.0004/310/2560 28/4/2560 310 ขอใหด้ าเนินการส่งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

311 ทป. 4 สม.0004/311/2560 28/4/2560 311 รายงานผลการปฏบิติังานตามตัวชี้วดัฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

312 ทป. 4 สม.0004/312/2560 28/4/2560 312 (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนภายในประเทศไทย ป ี๒๕๕๙ 
และ (ร่าง) รายงานผลการปฏบิติังาน
ประจ าป ี๒๕๕๙ ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

313 ทป. 4 สม.0004/313/2560 28/4/2560 313 (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนภายในประเทศไทย ป ี๒๕๕๙ 
และ (ร่าง) รายงานผลการปฏบิติังาน
ประจ าป ี๒๕๕๙ ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

314 ทป. 4 สม.0004/314/2560 28/4/2560 314 ส่งแบบประเมินผล และใบลงเวลาการ
ปฏบิติังานนักศึกษาฝึกงาน

315 ทป. 4 สม.0004/315/2560 28/4/2560 315 ขออนุมัติเข้าร่วมงานการเยี่ยมชมพร้อม
ทดสอบระบบบริการของศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ กรุงเทพฯ

316 ทป. 4 สม.0004/316/2560 1/5/2560 316 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

317 ทป. 4 สม.0004/317/2560 1/5/2560 317 ขออนุมัติการฝึกอบรมหลักสูตรระบบ
ส ารองข้อมูลอัตโนมัติส านักงาน กสม.

318 ทป. 4 สม.0004/ว318/2560 1/5/2560 318 โครงการอบรมหลักสูตรการวาดภาพสวย
และสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ 
(Infographic) ด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop และหลักสูตรการวาดภาพ
สวยและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ 
(Infographic) ด้วยโปรแกรม Adobe 
Illustrator



319 ทป. 4 สม.0004/ว319/2560 1/5/2560 319 โครงการอบรมหลักสูตรการวาดภาพสวย
และสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ 
(Infographic) ด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop และหลักสูตรการวาดภาพ
สวยและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ 
(Infographic) ด้วยโปรแกรม Adobe 
Illustrator

320 ทป. 4 สม.0004/320/2560 1/5/2560 320 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่ปฏบิติังานนอกเวลา
ราชการ

321 ทป. 4 สม.0004/321/2560 2/5/2560 321 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

322 ทป. 4 สม.0004/322/2560 3/5/2560 322 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
323 ทป. 4 สม.0004/323/2560 3/5/2560 323 ขออนุมัติสถานที่ต้ังทางกายภาพและแต่งต้ัง

ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

324 ทป. 4 สม.0004/324/2560 3/5/2560 324 ขออนุมัติในหลักการซ่อมครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

325 ทป. 4 สม.0004/325/2560 4/5/2560 325 ขอส่งเอกสารการประเมินผลการปฏบิติั
ราชการฯ รอบการประเมินที่ 1/2560

326 ทป. 4 สม.0004/326/2560 4/5/2560 326 ขอแก้ไขรหสักิจกรรมโครงการสัมมนาและ
แลกเปล่ียนความเหน็ เร่ือง การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

327 ทป. 4 สม.0004/327/2560 4/5/2560 327 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการ
พฒันาศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ เพื่อการพฒันาเวบ็ไซต์ศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน

328 ทป. 4 สม.0004/328/2560 4/5/2560 328 การช าระค่าจ้างใหแ้ก่ที่ปรึกษาฯ ภายหลัง
การยกเลิกสัญญาโครงการศึกษาวจิัยเชิง
ปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธมินุษยชนของนิสิตนักศึกษาไร้
สัญชาติในสถาบนัอุดมศึกษา

329 ทป. 4 สม.0004/329/2560 4/5/2560 329 ขอใหด้ าเนินการส่งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

330 ทป. 4 สม.0004/330/2560 4/5/2560 330 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติั
การ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

331 ทป. 4 สม.0004/ว331/2560 4/5/2560 331 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ



332 ทป. 4 สม.0004/332/2560 4/5/2560 332 แบบแสดงผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการสังกัดส านักวจิัยและวชิาการ

333 ทป. 4 สม.0004/333/2560 4/5/2560 333 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของข้าราชการ

334 ทป. 4 สม.0004/334/2560 4/5/2560 334 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของพนักงานราชการ

335 ทป. 4 สม.0004/335/2560 8/5/2560 335 ขออนุมัติในหลักการซ่อมครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

336 ทป. 4 สม.0004/336/2560 8/5/2560 336 ขอส่งเอกสารการประเมินผลการปฏบิติั
ราชการของข้าราชการฯ รอบการประเมินที่
 2/2560

337 ทป. 4 สม.0004/337/2560 8/5/2560 337 ขอความอนุเคราะหด์ าเนินการจ้างพมิพ์
รายงานการศึกษาวจิัย

338 ทป. 4 สม.0004/338/2560 8/5/2560 338 การตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลผู้
ประสานหน่วยงาน ในระบบ NRMS

339 ทป. 4 สม.0004/339/2560 9/5/2560 339 ขอยกเลิกสัญญาการยืมเงิน
340 ทป. 4 สม.0004/340/2560 9/5/2560 340 ขออนุมัติขอบเขตของงานโครงการพฒันา

ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ เพื่อ
การพฒันาส่ิงพมิพส์ านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ ใหอ้ยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

341 ทป. 4 สม.0004/ว341/2560 9/5/2560 341 ขอใหเ้ร่งรัดด าเนินการจัดท าโครงการที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทงบ
บคุลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

342 ทป. 4 สม.0004/342/2560 11/5/2560 342 ขอเสนอเร่ืองบรรจุเข้าระเบยีบวาระการ
ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและ
มาตรฐานการคุ้มครองสิทธมินุษยชน

343 ทป. 4 สม.0004/343/2560 11/5/2560 343 ขอใหด้ าเนินการส่งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

344 ทป. 4 สม.0004/344/2560 11/5/2560 344 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
345 ทป. 4 สม.0004/345/2560 11/5/2560 345 ขอส่งเอกสารการประเมินผลการปฏบิติั

ราชการของข้าราชการฯ รอบการประเมินที่
 2/2560

346 ทป. 4 สม.0004/346/2560 11/5/2560 346 โครงการยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณงบบคุลากรตามแผนปฏบิติัการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560



347 ทป. 4 สม.0004/347/2560 15/5/2560 347 สัญญาการยืมเงิน

348 ทป. 4 สม.0004/348/2560 15/5/2560 348 ขออนุมัติขอบเขตของงานจ้าง (Terms of 
Reference: ToR) ออกแบบอาร์ตเวร์ิค
รายงานการศึกษาวจิัย

349 ทป. 4
สม.0004/349/2560

15/5/2560 349 ประมาณการค่าเปา้เหมายตัวชี้วดัใหบ้ริการ
ของหน่วยงาน

350 ทป. 4
สม.0004/350/2560

15/5/2560 350 ขอความอนุเคราะหใ์นตรวจสอบและ
เปล่ียนหลอดไฟ

351 ทป. 4 สม.0004/351/2560 16/5/2560 351 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2560 จากงบประมาณรายการค่าใช้จ่าย
บคุลากร

352 ทป. 4 สม.0004/352/2560 17/5/2560 352 การตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลวจิัยใน
ระบบ NRMS

353 ทป. 4 สม.0004/353/2560 17/5/2560 353 ขอจัดจ้างด าเนินการโครงการพฒันาศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ: การ
พฒันาส่ิงพมิพส์ านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ ใหอ้ยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

354 ทป. 4 สม.0004/354/2560 17/5/2560 354 ขออนุมัติโครงการจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อ
ส่งเสริมใหห้น่วยงานภาครัฐปฏบิติัตามแผน
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ และขอ
เปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณ
โครงการฯ

355 ทป. 4 สม.0004/355/2560 18/5/2560 355 ขออนุมัติจัดประชุม
356 ทป. 4 สม.0004/356/2560 18/5/2560 356 ขอส่งหนังสือเพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์

เผยแพร่

357 ทป. 4 สม.0004/357/2560 18/5/2560 357 ขอจัดจ้างด าเนินงานโครงการพฒันาศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม. 
เพื่อการพฒันาเวบ็ไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน

358 ทป. 4 สม.0004/358/2560 18/5/2560 358 รายงานผลการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
359 ทป. 4 สม.0004/359/2560 18/5/2560 359 ส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าปฏบิติังาน

นอกเวลาราชการ

360 ทป. 4 สม.0004/360/2560 18/5/2560 360 รายงานผลการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
361 ทป. 4

สม.0004/361/2560 18/5/2560
361 ส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าปฏบิติังาน

นอกเวลาราชการ
362 ทป. 4 สม.0004/362/2560 18/5/2560 362 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ



363 ทป. 4
สม.0004/363/2560 18/5/2560

363 การใช้งบประมาณในการจ้างออกแบบ
อาร์ตเวร์ิครายงานการศึกษาวจิัย

364 ทป. 4
สม.0004/364/2560 19/5/2560

364 ใหด้ าเนินการจ้างออกแบบอาร์ตเวร์ิค
รายงานการศึกษาวจิัย

365 ทป. 4 สม.0004/365/2560 19/5/2560 365 ส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าค า
ขอรับการจัดสรรทนุของรัฐบาล (ทนุ ก.พ.) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

366 ทป. 4 สม.0004/366/2560 22/5/2560 366 สัญญาการยืมเงิน
367 ทป. 4 สม.0004/367/2560 23/5/2560 367 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
368 ทป. 4

สม.0004/368/2560 23/5/2560

368 ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวและงาน
สัมมนาวชิาการเครือข่ายความร่วมมือ
ระหวา่งหอ้งสมุด

369 ทป. 4

สม.0004/369/2560 23/5/2560

369 ร่างมาตรการการด าเนินงานตามประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและการ
ปฏบิติัราชการฯ

370 ทป. 4 สม.0004/370/2560 23/5/2560 370 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
371 ทป. 4 สม.0004/371/2560 23/5/2560 371 การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ
372 ทป. 4 สม.0004/372/2560 23/5/2560 372 การจัดท าข้อมูลประกอบการเข้าชี้แจงค าขอ

งบประมาณต่อคณะกรรมาธกิารวสิามัญ
พจิารณาร่างพระราชบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

373 ทป. 4 สม.0004/373/2560 24/5/2560 373 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
374 ทป. 4

สม.0004/374/2560 24/5/2560
374 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล
375 ทป. 4

สม.0004/375/2560 24/5/2560
375 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน

การประชุม
376 ทป. 4 สม.0004/376/2560 24/5/2560 376 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงงานจัดหาครุภณัฑ์

จากเงินเหลือจ่ายป ี2559

377 ทป. 4 สม.0004/377/2560 24/5/2560 377 แจ้งรายชื่อผู้สมัครโครงการฝึกอบรม "สร้าง
นักวจิัยรุ่นใหม่" (ลูกไก)่ รุ่นที่ 1

378 ทป. 4 สม.0004/378/2560 24/5/2560 378 การกรอกแบบสอบถาม เร่ือง ระบบ
ฐานข้อมูลผลงานวจิัยของหน่วยงานวจิัย
ภายในประเทศ

379 ทป. 4 สม.0004/379/2560 24/5/2560 379 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
เชิงปฏบิติัการหลักสูตร "การสร้างสรรค์ส่ือ 
Infographic ด้วย Free Tools Online : 
PiktoChart "



380 ทป. 4 สม.0004/380/2560 24/5/2560 380 ขอจัดจ้างด าเนินงานโครงการพฒันาศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ เพื่อ
การพฒันาเวบ็ไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน

381 ทป. 4 สม.0004/381/2560 25/5/2560 381 ขออนุมัติในหลักการซ่อมครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

382 ทป. 4 สม.0004/382/2560 26/5/2560 382 ขอใหด้ าเนินการส่งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

383 ทป. 4 สม.0004/383/2560 26/5/2560 383 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานราชการ

384 ทป. 4 สม.0004/384/2560 26/5/2560 384 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของข้าราชการ

385 ทป. 4 สม.0004/385/2560 26/5/2560 385 ขออนุมัติจัดประชุม
386 ทป. 4 สม.0004/386/2560 26/5/2560 386 ขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรการวาดภาพ

สวยและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ 
(Infographic) ด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop และหลักสูตรการวาดภาพ
สวยและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ 
(Infographic) ด้วยโปรแกรม Adobe 
Illustrator

387 ทป. 4 สม.0004/387/2560 26/5/2560 387 การฝึกอนรมเชิงปฏบิติัการ "โครงการ
พฒันาศักยภาพบคุลากรไอซีทภีาครัฐ 2560"

388 ทป. 4 สม.0004/388/2560 26/5/2560 388 สัญญาการยืมเงิน
389 ทป. 4 สม.0004/389/2560 26/5/2560 389 ขอเสนอความเหน็การขับเคล่ือนแนวทาง

การบรูณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ
บริการภาครัฐ

390 ทป. 4 สม.0004/390/2560 29/5/2560 390 รายงานผลการปฏบิติัตามข้อส่ังการของ
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ

391 ทป. 4
สม.0004/ว391/2560 29/5/2560

391 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

392 ทป. 4
สม.0004/ว392/2560 29/5/2560

392 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

393 ทป. 4
สม.0004/393/2560 30/5/2560

393 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่ปฏบิติังานนอกเวลา
ราชการ

394 ทป. 4
สม.0004/394/2560 30/5/2560

394 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ
นิตยสารรายสัปดาห์



395 ทป. 4
สม.0004/395/2560 30/5/2560

395 รายงานผลการปฏบิติัตามตัวชี้วดัฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

396 ทป. 4 สม.0004/396/2560 30/5/2560 396 ขอใหพ้จิารณาลงนามในร่างค าส่ังแก้ไข
เพิ่มเติมค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท า
ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมใหห้น่วยงาน
ภาครัฐปฏบิติัตามแผนสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ

397 ทป. 4 สม.0004/397/2560 31/5/2560 397 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
398 ทป. 4 สม.0004/398/2560 31/5/2560 398 ขอเสนอ กสม.4 ข้อเสนอแนะฯตาม

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช 2560 มาตรา 247(3)

399 ทป. 4 สม.0004/399/2560 5/6/2560 399 สัญญาการยืมเงิน
400 ทป. 4 สม.0004/400/2560 5/6/2560 400 ขอส่งเอกสารการประเมินผลการปฏบิติั

ราชการฯ รอบการประเมินที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

401 ทป. 4 สม.0004/ว401/2560 5/6/2560 401 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการวาด
ภาพสวยและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ 
(Infographic) ด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop และหลักสูตรการวาดภาพ
สวยและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ 
(Infographic) ด้วยโปรแกรม Adobe 
Illustrator

402 ทป. 4 สม.0004/ว402/2560 5/6/2560 402 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการวาด
ภาพสวยและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ 
(Infographic) ด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop และหลักสูตรการวาดภาพ
สวยและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ 
(Infographic) ด้วยโปรแกรม Adobe 
Illustrator

403 ทป. 4 สม.0004/403/2560 6/6/2560 403 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
404 ทป. 4 สม.0004/404/2560 6/6/2560 404 รายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่าย

งบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

405 ทป. 4 สม.0004/405/2560 6/6/2560 405 การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
406 ทป. 4 สม.0004/406/2560 6/6/2560 406 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ

ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของพนักงานราชการ

407 ทป. 4 สม.0004/407/2560 6/6/2560 407 แบบแสดงผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการสังกัดส านักวจิัยและวชิาการ



408 ทป. 4 สม.0004/408/2560 6/6/2560 408 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของข้าราชการ

409 ทป. 4 สม.0004/409/2560 7/6/2560 409 การประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงาน
ราชการทั่วไป ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2560 คร้ังที่ 1

410 ทป. 4 สม.0004/410/2560 7/6/2560 410 ขออนุมัติเข้าร่วมงาน "ASEAN CSA 
Summit 2017"

411 ทป. 4 สม.0004/411/2560 7/6/2560 411 รับนักศึกษาฝึกงาน
412 ทป. 4 สม.0004/412/2560 8/6/2560 412 การแก้ไขขอบเขตของงานจ้างออกแบบ

รูปเล่ม (อาร์ตเวร์ิค)

413 ทป. 4 สม.0004/413/2560 8/6/2560 413 ขอความเหน็ชอบคุณลักษณะเฉพาะงาน
ครุภณัฑ์และงานระบบไฟฟา้และแสงสวา่ง
ของศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ

414 ทป. 4 สม.0004/ว414/2560 8/6/2560 414 แบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม
ตามกิจกรรมการส่งเสริมการใช้บริการศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม. 
ประจ าปงีบประมาณ 2560

415 ทป. 4 สม.0004/ว415/2560 8/6/2560 415 แบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม
ตามกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม. 
ประจ าปงีบประมาณ 2560

416 ทป. 4 สม.0004/416/2560 9/6/2560 416 ส่งข้อมูลสรุปผลการปฏบิติัราชการของ
พนักงานราชการ

417 ทป. 4 สม.0004/417/2560 9/6/2560 417 ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการ

418 ทป. 4 สม.0004/418/2560 9/6/2560 418 ขอจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน

419 ทป. 4 สม.0004/419/2560 12/6/2560 419 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

420 ทป. 4 สม.0004/420/2560 12/6/2560 420 การฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
421 ทป. 4 สม.0004/421/2560 12/6/2560 421 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ

เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการทางวนิัย 
รุ่นที่2

422 ทป. 4 สม.0004/422/2560 12/6/2560 422 โครงการอบรมการแปลงเปล่ียนความ
ขัดแย้ง ป ี2560



423 ทป. 4 สม.0004/423/2560 12/6/2560 423 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การส่ือสารที่มี
ประสิทธภิาพ และหลักสูตรการท างานเปน็
ทมี

424 ทป. 4 สม.0004/424/2560 13/6/2560 424 ขออนุมัติโครงการพฒันาการจัดท า
ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธมินุษยชน

425 ทป. 4 สม.0004/425/2560 13/6/2560 425 รายงานสรุปผลการสัมมนาวชิาการ เร่ือง 
"การเผยแพร่และขับเคล่ือนหลักการชี้แนะ
วา่ด้วยธรุกิจกับสิทธมินุษยชนของ
สหประชาชาติในประเทศไทย"

426 ทป. 4 สม.0004/426/2560 13/6/2560 426 ข้อมูลการจัดท า Roadmap การขับเคล่ือน
เปา้หมายการพฒันาที่ยั่งยืน

427 ทป. 4 สม.0004/427/2560 13/6/2560 427 ขออนุมัติจัดประชุม
428 ทป. 4 สม.0004/428/2560 13/6/2560 428 รายงานผลการปฏบิติัราชการตามค า

รับรองฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 
รอบ 6 เดือนแรก

429 ทป. 4 สม.0004/429/2560 13/6/2560 429 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติั
การ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

430 ทป. 4 สม.0004/430/2560 13/6/2560 430 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล
431 ทป. 4 สม.0004/ว431/2560 13/6/2560 431 ขอเชิญประชุมส านักวจิัยและวชิาการ
432 ทป. 4 สม.0004/432/2560 13/6/2560 432 ขอใช้เงินยืมทดรองราชการ
433 ทป. 4 สม.0004/433/2560 15/6/2560 433 รายงานผลการเข้าร่วมงานแถลงข่าวและ

งานสัมมนาวชิาการเครือข่ายความร่วมมือ
ระหวา่งหอ้งสมุด

434 ทป. 4 สม.0004/434/2560 15/6/2560 434 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลในร่าง
รายงานผลการปฏบิติังานประจ าปงึบ
ประมาณ 2559

435 ทป. 4 สม.0004/435/2560 15/6/2560 435 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลในร่าง
รายงานผลการปฏบิติังานประจ าปงึบ
ประมาณ 2559

436 ทป. 4 สม.0004/436/2560 15/6/2560 436 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
437 ทป. 4 สม.0004/437/2560 15/6/2560 437 สัญญาการยืมเงิน
438 ทป. 4 สม.0004/438/2560 15/6/2560 438 ขอความอนุเคราะหเ์ปล่ียนหลอดไฟ
439 ทป. 4 สม.0004/439/2560 16/6/2560 439 รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ

หลักสูตร "การสร้างสรรค์ส่ือ Infographic 
ด้วย Free Tools Online : PiktoChart "



440 ทป. 4 สม.0004/440/2560 16/6/2560 440 ขอจัดจ้างด าเนินงานครุภณัฑ์และงานระบบ
ไฟฟา้และแสงสวา่งของศูนย์สารสนเทศ
สิทธมินุษยชน ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

441 ทป. 4 สม.0004/441/2560 16/6/2560 441 ยกเลิก
442 ทป. 4 สม.0004/442/2560 19/6/2560 442 สัญญาการยืมเงิน
443 ทป. 4 สม.0004/443/2560 19/6/2560 443 ขออนุมัติจัดประชุม
444 ทป. 4

สม.0004/444/2560 20/6/2560

444 แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต
ของงาน (Terms of Reference) และร่าง
เอกสารการประกวดราคาของโครงการ
พฒันาระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 
(Business Intelligent)

445 ทป. 4 สม.0004/ว445/2560 20/6/2560 445 ขอส่งหนังสือรายงานการศึกษาวจิัย
446 ทป. 4 สม.0004/446/2560 20/6/2560 446 ขอส่งรายงานการศึกษาวจิัย
447 ทป. 4 สม.0004/447/2560 20/6/2560 447 การบริหารงบประมาณตามแผนปฏบิติัการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

448 ทป. 4 สม.0004/448/2560 20/6/2560 448 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
449 ทป. 4 สม.0004/449/2560 20/6/2560 449 ขอความร่วมมือจัดเก็บรักษาและเผยแพร่

รายงานประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน
ในประเทศไทย ป ี2558 และรายงานผล
การปฏบิติังานประจ าป ี2558 ของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

450 ทป. 4 สม.0004/450/2560 20/6/2560 450 ขอเชิญประชุม
451 ทป. 4 สม.0004/ว451/2560 20/6/2560 451 ขอเชิญประชุม
452 ทป. 4 สม.0004/452/2560 21/6/2560 452 ส่งข้อมูลรายงานสถิติทางการของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

453 ทป. 4 สม.0004/453/2560 21/6/2560 453 ขอส่งรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย ป ี2558 และ
รายงานผลการปฏบิติังานประจ าป ี2558 
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี

454 ทป. 4 สม.0004/ว454/2560 22/6/2560 454 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

455 ทป. 4 สม.0004/455/2560 22/6/2560 455 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
456 ทป. 4 สม.0004/456/2560 22/6/2560 456 ขอความร่วมมือติดตามผลการตรวจสอบงบ

การเงิน ปงีบประมาณ 2559 ของส านักงาน
 กสม.



457 ทป. 4 สม.0004/457/2560 22/6/2560 457 ขออนุมัติขอบเขตของงานจ้าง (Terms of 
Reference: ToR) การออกแบบอาร์ตเวร์ิค
และจัดพมิพห์นังสือรายงานการศึกษาวจิัย: 
โครงการจัดท าส่ือเพื่อสนับสนุนการส่งเสริม
บทบาทของภาคธรุกิจในการเคารพสิทธิ
มนุษยชน

458 ทป. 4 สม.0004/458/2560 22/6/2560 458 ขอความอนุเคราะหข์้อมูลการด าเนินการ
ตามแผนสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ ฉบบัที่ 3

459 ทป. 4 สม.0004/459/2560 23/6/2560 459 ขอเรียนเชิญเปน็วทิยากรในการบรรยาย 
เร่ือง การปรับใช้กฎหมายสิทธมินุษยชน
ระหวา่งประเทศในรายงาน หรือ
ข้อเสนอแนะด้านสิทธมินุษยชน

460 ทป. 4 สม.0004/460/2560 23/6/2560 460 สัญญาการยืมเงิน
461 ทป. 4 สม.0004/461/2560 23/6/2560 461 ขอใหพ้จิารณาลงนามในหนังสือเชิญวทิยากร

462 ทป. 4 สม.0004/462/2560 23/6/2560 462 ขอความอนุเคราะหแ์ผ่นปา้ยด้านหลังเวที
463 ทป. 4 สม.0004/463/2560 23/6/2560 463 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ

บตุร

464 ทป. 4 สม.0004/464/2560 27/6/2560 464 แจ้งแอปพลิเคชันทดลองใช้ NewsCenter
 Mobile

465 ทป. 4 สม.0004/465/2560 27/6/2560 465 แจ้งแอปพลิเคชันทดลองใช้ NewsCenter
 Mobile

466 ทป. 4 สม.0004/466/2560 27/6/2560 466 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ
นิตยสารรายสัปดาห์

467 ทป. 4 สม.0004/467/2560 27/6/2560 467 ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟงัการบรรยาย
468 ทป. 4 สม.0004/468/2560 27/6/2560 468 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟงัการบรรยาย
469 ทป. 4 สม.0004/469/2560 27/6/2560 469 ขอใหด้ าเนินการจัดจ้าง รหสักิจกรรม 
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470 ทป. 4 สม.0004/470/2560 27/6/2560 470 การอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการจัดการ
เอกสารตามหมวดหมู่และตารางก าหนด
อายุการเก็บเอกสารของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

471 ทป. 4 สม.0004/471/2560 27/6/2560 471 การอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการจัดการ
เอกสารตามหมวดหมู่และตารางก าหนด
อายุการเก็บเอกสารของส านักงาน กสม.

472 ทป. 4 สม.0004/472/2560 27/6/2560 472 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

473 ทป. 4 สม.0004/473/2560 27/6/2560 473 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล



474 ทป. 4 สม.0004/474/2560 27/6/2560 474 ขอใหด้ าเนินการจ้างออกแบบอาร์ตเวร์ิค
และจัดพมิพห์นังสือรายงานการศึกษาวจิัย: 
โครงการจัดท าส่ือเพื่อสนับสนุนการส่งเสริม
บทบาทของภาคธรุกิจในการเคารพสิทธิ
มนุษยชน

475 ทป. 4 สม.0004/475/2560 27/6/2560 475 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
476 ทป. 4 สม.0004/ว476/2560 27/6/2560 476 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

ส านักวจิัยและวชิาการ

477 ทป. 4 สม.0004/477/2560 27/6/2560 477 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของข้าราชการ

478 ทป. 4 สม.0004/478/2560 27/6/2560 478 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานราชการ

479 ทป. 4 สม.0004/479/2560 27/6/2560 479 ขอส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณ
480 ทป. 4 สม.0004/480/2560 28/6/2560 480 ขออนุมัติหลักสูตรส่งเสริมการใช้บริการ

ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน 
กสม. และหลักสูตอบรมการสืบค้นกฤตภาค
ข่าวออนไลน์ ประจ าปงีบประมาณ 2560

481 ทป. 4 สม.0004/ว481/2560 28/6/2560 481 ขอส่งรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย ป ี2558 และ
รายงานผลการปฏบิติังานของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 
ประจ าป ี2558

482 ทป. 4 สม.0004/482/2560 28/6/2560 482 ข้อมูลเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน
บรูณาการวจิัยและนวตักรรม

483 ทป. 4 สม.0004/483/2560 28/6/2560 483 ขอส่งรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย ป ี2558 และ
รายงานผลการปฏบิติังานของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 
ประจ าป ี2558

484 ทป. 4 สม.0004/484/2560 28/6/2560 484 โครงการตามแผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบคุลากร

485 ทป. 4 สม.0004/485/2560 28/6/2560 485 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไข
ปญัหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการ
ละเมิดสิทธมินุษยชนและกรณีการเยียวยา
ตามหลักมนุษยชน

486 ทป. 4 สม.0004/486/2560 29/6/2560 486 สัญญาการยืมเงิน



487 ทป. 4 สม.0004/487/2560 29/6/2560 487 แบบส ารวจความพงึพอใจต่อยุทธศาสตร์
การวจิัยรายประเด็นประจ าป ี2560

488 ทป. 4 สม.0004/488/2560 29/6/2560 488 การจัดสรรพื้นที่จอกรถบริเวณชั้ัน 3 อาคาร
จอดรถ B (BC) และบตัรจอดรถสมาชิก

489 ทป. 4 สม.0004/ว489/2560 29/6/2560 489 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

490 ทป. 4 สม.0004/490/2560 29/6/2560 490 ขออนุมัติจัดประชุม
491 ทป. 4 สม.0004/491/2560 29/6/2560 491 สัญญาการยืมเงิน
492 ทป. 4 สม.0004/492/2560 29/6/2560 492 การฝึกอบรมเชิงปฏบิติั"โครงการพฒันา

ศักยภาพบคุลากรไอซีทภีาครัฐ 2560"

493 ทป. 4 สม.0004/493/2560 29/6/2560 493 ส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
494 ทป. 4 สม.0004/494/2560 29/6/2560 494 ขอเบกิเงินค่าใช้จ่ายในการปฏบิติัราชการ
495 ทป. 4 สม.0004/495/2560 29/6/2560 495 รายงานผลการปฏบิติัราชการตามค า

รับรองฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
รอบ 6 เดือนแรก

496 ทป. 4 สม.0004/496/2560 30/6/2560 496 ขอส่งข้อมูลผลงานเด่นของ
คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายฯ

497 ทป. 4 สม.0004/497/2560 30/6/2560 497 การตรวจสอบฐานข้อมูลบคุลากรภาครัฐ
498 ทป. 4 สม.0004/498/2560 30/6/2560 498 การศึกษาหลักสูตรผู้น ายุคใหม่ระบบ

ประชาธปิไตย รุ่นที่ 7

499 ทป. 4 สม.0004/499/2560 30/6/2560 499 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่ปฏบิติังานนอกเวลา
ราชการ

500 ทป. 4 สม.0004/500/2560 30/6/2560 500 ขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง
501 ทป. 4 สม.0004/501/2560 30/6/2560 501 ขอส่งรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิ

มนุษยชนในประเทศไทย ป ี2558 และ
รายงานผลการปฏบิติังานของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 
ประจ าป ี2558

502 ทป. 4 สม.0004/502/2560 30/6/2560 502 ขอความอนุเคราะหถ์่ายภาพ กสม. และ
ผู้บริหารส านักงาน กสม. เพื่อใช้
ประกอบการจัดท ารายงานผลการ
ปฏบิติังาน กสม. ประจ าป ี2559

503 ทป. 4 สม.0004/503/2560 3/7/2560 503 ขออนุมัติเพิ่มเติม
504 ทป. 4 สม.0004/504/2560 3/7/2560 504 ขอใหด้ าเนินการจัดจ้าง รหสักิจกรรม 
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505 ทป. 4 สม.0004/505/2560 3/7/2560 505 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวจิัยเชิง
ปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธมินุษยชนของนิสิตนักศึกษาไร้
สัญชาติในสถาบนัอุดมศึกษา



506 ทป. 4 สม.0004/506/2560 3/7/2560 506 ขอส่งคืนรายงานผลการด าเนินงานของ
กสม.ชุดที2่ และรายงานการประเมิน
สถานการณ์สิทธมินุษยชนในประเทศไทย 
และรายงานผลการปฏบิติังานประจ าป ี
2557

507 ทป. 4 สม.0004/507/2560 3/7/2560 507 ขออนุมัติเดินทางไปปฏบิติัราชการ ณ 
จังหวดันครนายก

508 ทป. 4 สม.0004/508/2560 4/7/2560 508 ขออนุมัติการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร
จัดการอุปกรณ์การกระจายสัญญาณหลัก 
(Core Switch)

509 ทป. 4 สม.0004/509/2560 4/7/2560 509 ขอส่งรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย ป ี2558 และ
รายงานผลการปฏบิติังานของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 
ประจ าป ี2558

510 ทป. 4 สม.0004/510/2560 4/7/2560 510 รายงานผลการปฏบิติังานตามตัวชี้วดัฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

511 ทป. 4
สม.0004/511/2560 4/7/2560

511 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

512 ทป. 4 สม.0004/512/2560 4/7/2560 512 โครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะใน
การปฏบิติังานเพื่อสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ เร่ือง
การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ 
รายงานการประชุม และการสรุปประเด็น

513 ทป. 4 สม.0004/513/2560 4/7/2560 513 งานประชุมสัมมนาวชิาการ เร่ือง ปญัหา
ทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธใน
ความเปน็พลเมืองของรับไทย

514 ทป. 4 สม.0004/514/2560 4/7/2560 514 งานส้มมนา เร่ือง "การไกล่เกล่ียข้อพพิาท
ด้านสิทธมินุษยชนตามระเบยีบ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ วา่
ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารไกล่เกล่ีย พ.ศ. 
2559)

515 ทป. 4 สม.0004/515/2560 5/7/2560 515 ขอความร่วมมือไรทแ์ผ่นซีดี
516 ทป. 4 สม.0004/516/2560 5/7/2560 516 สัญญาการยืมเงิน
517 ทป. 4 สม.0004/517/2560 5/7/2560 517 แบบแสดงผลการปฏบิติัราชการของ

ข้าราชการสังกัดส านักวจิัยและวชิาการ

518 ทป. 4 สม.0004/518/2560 5/7/2560 518 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของพนักงานราชการ



519 ทป. 4 สม.0004/519/2560 5/7/2560 519 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของข้าราชการ

520 ทป. 4 สม.0004/520/2560 6/7/2560 520 การสัมมนาวชิาการฯ คร้ังที่ 8/2560
521 ทป. 4 สม.0004/521/2560 7/7/2560 521 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
522 ทป. 4 สม.0004/522/2560 7/7/2560 522 การใช้เงินยืม
523 ทป. 4 สม.0004/523/2560 11/7/2560 523 ขออนุมัติเพิ่มเติม
524 ทป. 4 สม.0004/524/2560 11/7/2560 524 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
525 ทป. 4 สม.0004/525/2560 11/7/2560 525 สัญญาการยืมเงิน
526 ทป. 4 สม.0004/526/2560 11/7/2560 526 ขอเชิญถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบการจัดท า

รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธมินุษยชนของประเทศไทย ป ี2559 
และรายงานผลการปฏบิติังานประจ าป ี
2559 คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

527 ทป. 4 สม.0004/ว527/2560 11/7/2560 527 ขอเชิญถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบการจัดท า
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธมินุษยชนของประเทศไทย ป ี2559 
และรายงานผลการปฏบิติังานประจ าป ี
2559 คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

528 ทป. 4 สม.0004/528/2560 11/7/2560 528 ขอความเหน็ชอบขอบเขตของงานจ้างการ
บริการดูแลและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์และ
ระบบต่างๆ ในหอ้งควบคุมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภยั
เครือข่ายสารสนเทศฯ

529 ทป. 4 สม.0004/529/2560 11/7/2560 529 ส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
530 ทป. 4 สม.0004/530/2560 11/7/2560 530 การด าเนินการตามโครงการพฒันาระบบ

สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ (Business 
Intelligent)

531 ทป. 4 สม.0004/531/2560 12/7/2560 531 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติั
การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

532 ทป. 4 สม.0004/532/2560 12/7/2560 532 ข้อมูลผู้ขอรับทนุของรัฐบาล
533 ทป. 4 สม.0004/533/2560 13/7/2560 533 การเปดิเผยข้อมูลรายงานฉบบัสมบรูณ์ของ

งบประมาณแผ่นดิน

534 ทป. 4 สม.0004/534/2560 13/7/2560 534 การชี้แจงเหตุผลกรณีการไม่ปฏบิติัตาม
สัญญาจ้าง



535 ทป. 4 สม.0004/535/2560 13/7/2560 535 ขอความเหน็ชอบคุณลักษณะเฉพาะงาน
ตกแต่งสถานที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

536 ทป. 4 สม.0004/536/2560 13/7/2560 536 แจ้งความต้องการจ้างเอกชนช่วยปฏบิติังาน
537 ทป. 4 สม.0004/537/2560 13/7/2560 537 ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ ส านักงาน กสม.

538 ทป. 4 สม.0004/538/2560 13/7/2560 538 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

539 ทป. 4 สม.0004/539/2560 13/7/2560 539 การด าเนินการจ้างการบริการดูแลและ
บ ารุงรักษาครุภณัฑ์และระบบต่างๆ ใน
หอ้งควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย
สารสนเทศฯ

540 ทป. 4 สม.0004/540/2560 13/7/2560 540 ขอส่งส าเนารายงานผลการพจิารณาค าร้อง
เพื่อเสนอแนะนโยบายฯ

541 ทป. 4 สม.0004/541/2560 14/7/2560 541 ขออนุมัติในหลักการและขอความเหน็ชอบ
ขอบเขตของงานจ้างการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการ
สารสนเทศด้านสิทธมินุษยชน และระบบ
ฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธมินุษยชน

542 ทป. 4 สม.0004/542/2560 14/7/2560 542 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

543 ทป. 4 สม.0004/543/2560 14/7/2560 543 การติดตามด าเนินงานโครงการส่งเสริม
ศึกษาและการวจิัยด้านสิทธมินุษยชน งบ
บรูณาการ

544 ทป. 4 สม.0004/544/2560 14/7/2560 544 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
545 ทป. 4 สม.0004/545/2560 14/7/2560 545 รายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่า

นงบประมาณภายใต้แผนการปฏบิติัการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

546 ทป. 4 สม.0004/546/2560 17/7/2560 546 ส่งข้อมูลสรุปผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการ

547 ทป. 4 สม.0004/547/2560 17/7/2560 547 ส่งข้อมูลสรุปผลการปฏบิติัราชการของ
พนักงานราชการ

548 ทป. 4 สม.0004/548/2560 17/7/2560 548 รายงานสถิติการใช้บริการศูนย์สารสนเทศ
สิทธมินุษยชน

549 ทป. 4 สม.0004/549/2560 18/7/2560 549 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
550 ทป. 4 สม.0004/550/2560 18/7/2560 550 รายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองฯ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560รอบ 6 
เดือนแรก



551 ทป. 4 สม.0004/551/2560 18/7/2560 551 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณส าหรับ
โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ควบคุมและบริหาร
จัดการเวบ็แอพพลิเคชั่น (Bandwidth 
Management)

552 ทป. 4 สม.0004/552/2560 18/7/2560 552 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
553 ทป. 4 สม.0004/553/2560 18/7/2560 553 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
554 ทป. 4 สม.0004/554/2560 18/7/2560 554 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
555 ทป. 4 สม.0004/555/2560 18/7/2560 555 สัญญาการยืมเงิน
556 ทป. 4 สม.0004/556/2560 18/7/2560 556 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
557 ทป. 4 สม.0004/557/2560 21/7/2560 557 การอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการจัดการ

เอกสารตามหมวดหมู่และตารางก าหนด
อายุการเก็บเอกสารของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

558 ทป. 4 สม.0004/558/2560 21/7/2560 558 ขออนุมัติจัดประชุมคณะท างานพฒันา
ระบบการติดตามและประเมินสถานการณ์
สิทธมินุษยชน

559 ทป. 4 สม.0004/559/2560 21/7/2560 559 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

560 ทป. 4 สม.0004/560/2560 21/7/2560 560 ขอจัดจ้างด าเนินงานตกแต่งสถานที่ศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

561 ทป. 4 สม.0004/561/2560 21/7/2560 561 ขออนุมัติจัดการอบรมเชิงปฏบิติัการด้าน
การจัดการเอกสารตามหมวดหมู่และตาราง
ก าหนดอายุการเก็บเอกสารของส านักงาน 
กสม.

562 ทป. 4 สม.0004/562/2560 21/7/2560 562 สัญญายืมเงิน
563 ทป. 4 สม.0004/563/2560 21/7/2560 563 ขอเรียนเชิญเปน็ประธานการอบรมเชิง

ปฏบิติัการด้านการจัดการเอกสารตาม
หมวดหมู่และตารางก าหนดอายุการเก็บ
เอกสารของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

564 ทป. 4 สม.0004/564/2560 21/7/2560 564 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณส าหรับ
โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ควบคุมและบริหาร
จัดการเวบ็แอพพลิเค่ัน (Bandwidth 
Management)

565 ทป. 4 สม.0004/565/2560 25/7/2560 565 สัญญาการยืมเงิน
566 ทป. 4 สม.0004/566/2560 25/7/2560 566 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อม

แนวทางในการปฏบิติังานด้านแผนงาน/
งบประมาณประจ าป ี2561



567 ทป. 4 สม.0004/567/2560 25/7/2560 567 ขอแจ้งรายชื่อผู้แทนร่วมกิจกรรมประดิษฐ์
ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายในพระราชพธิถีวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช

568 ทป. 4 สม.0004/568/2560 25/7/2560 568 การทบทวนค่าใช้จ่ายแผนบรูณาการวจิัย
และนวตักรรม ประจ าป ีพ.ศ. 2561

569 ทป. 4 สม.0004/569/2560 25/7/2560 569 ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Blended learning course on
 monitoring and reporting

570 ทป. 4 สม.0004/570/2560 25/7/2560 570 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานราชการ

571 ทป. 4 สม.0004/571/2560 25/7/2560 571 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของข้าราชการ

572 ทป. 4 สม.0004/572/2560 25/7/2560 572 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่ปฏบิติังานนอกเวลา
ราชการ

573 ทป. 4 สม.0004/573/2560 26/7/2560 573 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ
นิตยสารรายสัปดาห์

574 ทป. 4 สม.0004/ว574/2560 26/7/2560 574 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการจัดอบรมเชิง
ปฏบิติัการด้านการจัดการเอกสารตาม
หมวดหมู่และตารางก าหนดอายุการเก็บ
เอกสารของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

575 ทป. 4 สม.0004/575/2560 26/7/2560 575 ขอใหด้ าเนินการเช่าหอ้งประชุม
576 ทป. 4 สม.0004/576/2560 26/7/2560 576 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์
577 ทป. 4 สม.0004/577/2560 27/7/2560 577 ขออนุมัติขอบเขตของงานโครงการเปดิศูนย์

สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

578 ทป. 4 สม.0004/578/2560 27/7/2560 578 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการเปดิ
ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

579 ทป. 4 สม.0004/579/2560 27/7/2560 579 แนวทางการด าเนินงานหอจดหมายเหตุ
สิทธมินุษยชน

580 ทป. 4 สม.0004/580/2560 27/7/2560 580 ขอความอนุเคราะหห์นังสือคู่มือมาตรฐาน
การจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน

581 ทป. 4 สม.0004/581/2560 27/7/2560 581 ขอความเหน็ชอบขอบเขตของงานจ้างการ
บริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบหอ้งสมุด
อัตโนมัติส าหรับการปฎบิติังานและการ
ใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชนฯ



582 ทป. 4 สม.0004/582/2560 31/7/2560 582 ขอส่งใบส าคัญเบกิจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม

583 ทป. 4 สม.0004/583/2560 31/7/2560 583 ขอความเหน็ชอบขอบเขตของงานจ้างที่
ปรึกษาและขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ศึกษาวจิัยเร่ืองความเชื่อมโยงระหวา่งสิทธิ
ชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมฯ

584 ทป. 4 สม.0004/584/2560 31/7/2560 584 ขออนุมัติขอบเขตของงานการออกแบบ
รูปเล่มหนังสือ (อาร์ตเวร์ิค) และจ้างพมิพ์
หนังสือ

585 ทป. 4 สม.0004/585/2560 31/7/2560 585 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการเปดิ
ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

586 ทป. 4 สม.0004/586/2560 31/7/2560 586 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือตามโครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเวบ็
แอพพลิเคชั่น (Bandwidth Management)

587 ทป. 4 สม.0004/587/2560 31/7/2560 587 ขออนุมัติในหลักการใหต่้ออายุโดเมน 
www.nhrc.or.th ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561

588 ทป. 4 สม.0004/588/2560 1/8/2560 588 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

589 ทป. 4 สม.0004/589/2560 1/8/2560 589 ขอจัดจ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ
หอ้งสมุดอัตโนมัติส าหรับการปฎบิติังาน
และการใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน

590 ทป. 4 สม.0004/590/2560 1/8/2560 590 การรับรองสัดส่วนและลักษณะงานที่เกิด
จากการปฏบิติัหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(ผลงานที่ผ่านมา) ของนายพรชัย น้อยบา้น
โง้ง

591 ทป. 4 สม.0004/591/2560 2/8/2560 591 ขอความอนุเคราะหข์้อมูลจากกระทรวง
ยุติธรรม

592 ทป. 4 สม.0004/592/2560 2/8/2560 592 พจิารณาลงนามผู้ควบคุมดูแลการ
ด าเนินการผลงานจากการปฏบิติัหน้าที่
ความรับผิดชอบราย นายพรชัย น้อยบา้นโง้ง

593 ทป. 4 สม.0004/593/2560 3/8/2560 593 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

594 ทป. 4 สม.0004/594/2560 3/8/2560 594 รายงานผลการปฏบิติัตามตัวชี้วดัประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560



595 ทป. 4 สม.0004/595/2560 3/8/2560 595 การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบตัร
ชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน รุ่นที่ 17

596 ทป. 4 สม.0004/596/2560 3/8/2560 596 ขอความเหน็ชอบขอบเขตของงานโครงการ
เปดิศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ

597 ทป. 4 สม.0004/597/2560 4/8/2560 597 ขออนุมัติจัดประชุม
598 ทป. 4 สม.0004/598/2560 4/8/2560 598 สัญญาการยืมเงิน
599 ทป. 4 สม.0004/599/2560 4/8/2560 599 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและ

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไข
ปญัหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการ
ละเมิดสิทธมินุษยชนและกรณีการเยียวยา
ตามหลักมนุษยธรรม

600 ทป. 4 สม.0004/600/2560 4/8/2560 600 ขออนุญาตน า Link จดหมายข่าว "มุมมอง
สิทธิ"์ จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลหอ้งสมุด 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย

601 ทป. 4 สม.0004/601/2560 4/8/2560 601 ขอเสนอเร่ืองบรรจุเข้าระเบยีบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ ด้านบริหาร

602 ทป. 4 สม.0004/602/2560 4/8/2560 602 การด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัด
โครงการศึกษาวจิัย เร่ือง "ความเชื่อมโยง
ระหวา่งสิทธชิุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560: องค์
ความรู้และแนวปฏบิติัในการรับรองสิทธิ
ชุมชน

603 ทป. 4 สม.0004/603/2560 8/8/2560 603 ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
604 ทป. 4 สม.0004/604/2560 8/8/2560 604 รายงานผลการจัดโครงการพฒันาการจัดท า

ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธมินุษยชน จ านวน 2 คร้ัง

605 ทป. 4 สม.0004/605/2560 8/8/2560 605 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
606 ทป. 4 สม.0004/606/2560 8/8/2560 606 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล

607 ทป. 4 สม.0004/607/2560 8/8/2560 607 ขอใหด้ าเนินการจ้างออกแบบรูปเล่มหนังสือ
 (อาร์ตเวร์ิค) และจ้างพมิพห์นังสือ



608 ทป. 4 สม.0004/608/2560 8/8/2560 608 ขอความอนุเคราะหข์้อมูลที่เกี่ยวกับ
กฎหมายที่สร้างภาระใหแ้ก่ประชาชนเกิน
ความจ าเปน็

609 ทป. 4 สม.0004/609/2560 8/8/2560 609 ขอความอนุเคราะหก์รอกแบบประเมินการ
ด าเนินโครงการ

610 ทป. 4 สม.0004/610/2560 8/8/2560 610 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

611 ทป. 4 สม.0004/611/2560 8/8/2560 611 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงิน
612 ทป. 4 สม.0004/612/2560 8/8/2560 612 ส่งเอกสารหลักฐาน
613 ทป. 4 สม.0004/613/2560 9/8/2560 613 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล

614 ทป. 4 สม.0004/614/2560 9/8/2560 614 ขออนุญาตน า Link จดหมายข่าว "มุมมอง
สิทธิ"์ จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลหอ้งสมุด 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย

615 ทป. 4 สม.0004/615/2560 9/8/2560 615 ขอความอนุเคราะหเ์ปล่ียนหลอดไฟ
616 ทป. 4 สม.0004/616/2560 9/8/2560 616 การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป
617 ทป. 4 สม.0004/617/2560 9/8/2560 617 แจ้งปดิระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
618 ทป. 4 สม.0004/618/2560 9/8/2560 618 ขอส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณ
619 ทป. 4 สม.0004/619/2560 9/8/2560 619 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติั

การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

620 ทป. 4 สม.0004/620/2560 10/8/2560 620 ขออนุมัติการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร
จัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage 
Management)

621 ทป. 4 สม.0004/621/2560 10/8/2560 621 ขอเชิญประชุมการจัดงานเปดิศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม.

622 ทป. 4 สม.0004/622/2560 10/8/2560 622 ขอเชิญประชุมการจัดงานเปดิศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม.

623 ทป. 4 สม.0004/623/2560 10/8/2560 623 ขอเชิญประชุมการจัดงานเปดิศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม.

624 ทป. 4 สม.0004/624/2560 10/8/2560 624 ขอเชิญประชุมการจัดงานเปดิศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม.

625 ทป. 4 สม.0004/625/2560 10/8/2560 625 ขอแจ้งข้อมูลการตกแต่งภายในศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชนเพื่อการซ่อมบ ารุง

626 ทป. 4 สม.0004/626/2560 10/8/2560 626 ขออนุมัติจัดประชุมการจัดงานเปดิศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม.

627 ทป. 4 สม.0004/627/2560 10/8/2560 627 ขออนุมัติจัดสัมมนาวชิาการ เร่ือง "หอ้งสมุด
เฉพาะกับการบริการสารสนเทศ" และ
กิจกรรมเปดิบา้นศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ



628 ทป. 4 สม.0004/628/2560 10/8/2560 628 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวชิาการ เร่ือง 
"หอ้งสมุดเฉพาะกับการบริการสารสนเทศ" 
และกิจกรรมเปดิบา้นศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

629 ทป. 4 สม.0004/629/2560 10/8/2560 629 ขอเรียนเชิญเปน็ประธานการสัมมนา
วชิาการ เร่ือง "หอ้งสมุดเฉพาะกับการ
บริการสารสนเทศ" และกิจกรรมเปดิบา้น
ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

630 ทป. 4 สม.0004/630/2560 10/8/2560 630 แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาทางวชิาการฯ
ประจ าเดือนสิงหาคม 2560

631 ทป. 4 สม.0004/631/2560 10/8/2560 631 ขอเชิญวทิยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการสัมมนาวชิาการ เร่ือง หอ้งสมุด
เฉพาะกับการบริการสารสนเทศ" และ
กิจกรรมเปดิบา้นศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน ส านักงาน กสม.

632 ทป. 4 สม.0004/632/2560 11/8/2560 632 ขอจัดจ้างด าเนินงานโครงการเปดิศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

633 ทป. 4 สม.0004/633/2560 11/8/2560 633 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของพนักงานราชการ

634 ทป. 4 สม.0004/634/2560 11/8/2560 634 แบบแสดงผลการปฏบิติัราชการขอ
ข้าราชการสังกัดส านักวจิัยและวชิาการ

635 ทป. 4 สม.0004/635/2560 11/8/2560 635 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของข้าราชการ

636 ทป. 4 สม.0004/636/2560 11/8/2560 636 ขออนุมัติจัดประชุมหารือเร่ือง การจัดท า
ข้อเสนองานวจิัยประกอบการเสนอขอ
งบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2562 พร้อมทั้ง
เบกิค่าใช้จ่าย รหสักิจกรรม 60T5-81106

637 ทป. 4 สม.0004/637/2560 11/8/2560 637 สัญญาการยืมเงิน
638 ทป. 4 สม.0004/638/2560 11/8/2560 638 ขอความเหน็ชอบรายละเอียดขอบเขตงาน

จ้างการเช่าบริการ Mail Relay Outbound
 Service (SMTP Relay Service) 
Antispam mail และ Parking Domain

639 ทป. 4 สม.0004/639/2560 11/8/2560 639 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล



640 ทป. 4 สม.0004/640/2560 11/8/2560 640 สัญญาการยืมเงิน
641 ทป. 4 สม.0004/641/2560 15/8/2560 641 ขอแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร "คาวมรู้เกี่ยวกับการใช้บตัรเครดิต
ราชการ"

642 ทป. 4 สม.0004/642/2560 15/8/2560 642 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

643 ทป. 4 สม.0004/643/2560 15/8/2560 643 ขออนุมัติในหลักการและขอความเหน็ชอบ
ขอบเขตของงานจ้างการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการ
สารสนเทศด้านสิทธมินุษยชน และระบบ
ฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธมินุษยชน

644 ทป. 4 สม.0004/644/2560 15/8/2560 644 ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการ

645 ทป. 4 สม.0004/645/2560 15/8/2560 645 ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ
พนักงานราชการ

646 ทป. 4 สม.0004/646/2560 16/8/2560 646 ขออนุมัติในหลักการซ่อมครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

647 ทป. 4 สม.0004/647/2560 16/8/2560 647 ขอส่งคืนครุภณัฑ์
648 ทป. 4 สม.0004/648/2560 16/8/2560 648 ขอความเหน็ชอบรายละเอียดขอบเขตของ

งานจ้างการบ ารุงรักษาระบบเวบ็ไซต์
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

649 ทป. 4 สม.0004/649/2560 17/8/2560 649 ขออนุมัติไปราชการ
650 ทป. 4 สม.0004/650/2560 17/8/2560 650 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล

651 ทป. 4 สม.0004/651/2560 17/8/2560 651 การตรวจสอบรายงานการบนัทกึผลการ
ด าเนินงานงบบรูณาการด้านการส่งเสริม
การวจิัและพฒันา ประจ าปงีบประมาณ 
2560 (ไตรมาสที่ 3)

652 ทป. 4 สม.0004/652/2560 17/8/2560 652 การจ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน
653 ทป. 4 สม.0004/653/2560 17/8/2560 653 ขออนุมัติในหลักการเช่าบริการข้อมูล

ข่าวสารออนไลน์ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

654 ทป. 4 สม.0004/654/2560 17/8/2560 654 ขอมอบวารสาร สมาคมส่งเสริมการวจิัย ปทีี่
 8 ฉบบัที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 
จ านวน 1 เล่ม

655 ทป. 4 สม.0004/655/2560 17/8/2560 655 การด าเนินการบ ารุงรักษาระบบเวบ็ไซต์
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561



656 ทป. 4 สม.0004/656/2560 18/8/2560 656 ขออนุมัติในหลักการและขอความเหน็ชอบ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่าพื้นที่
วางเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 
(Co-location) ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

657 ทป. 4 สม.0004/657/2560 18/8/2560 657 ขอใหด้ าเนินการจ้างการเช่าบริการ Mail 
Relay Outbound Service (SMTP Relay
 Service) Antispam mail และ Parking 
Domain

658 ทป. 4 สม.0004/658/2560 18/8/2560 658 การด าเนินการจ้างการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการ
สารสนเทศด้านสิทธมินุษยชน และระบบ
ฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธมินุษยชน

659 ทป. 4 สม.0004/659/2560 18/8/2560 659 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
660 ทป. 4 สม.0004/660/2560 18/8/2560 660 การด าเนินการเช่าบริการข้อมูลข่าวสาร

ออนไลน์ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

661 ทป. 4 สม.0004/661/2560 18/8/2560 661 ขอความเหน็ชอบรายละเอียดขอบเขตของ
งานจ้างการเช่าวงจรส่ือสารสัญญาณในการ
เชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ต ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561

662 ทป. 4 สม.0004/662/2560 18/8/2560 662 ขอใหด้ านินการเช่าพื้นที่วางเคร่ือง
คอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Co-location) 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ

663 ทป. 4 สม.0004/663/2560 18/8/2560 663 ขอใหด้ าเนินการส่งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

664 ทป. 4 สม.0004/664/2560 18/8/2560 664 ขอใหด้ าเนินการเช่าวงจรส่ือสารสัญญาณ
ในการเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ต 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

665 ทป. 4 สม.0004/665/2560 21/8/2560 665 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ
เกี่ยวกับเทคนิคการสอบสวนทางวนิัย และ
การจัดท ารายงานผลการสอบสวนทางวนิัย 
ส าหรับผู้จะเปน็กรรมการสอบสวน

666 ทป. 4 สม.0004/666/2560 21/8/2560 666 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ ๖๐๐๖)
667 ทป. 4 สม.0004/667/2560 21/8/2560 667 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
668 ทป. 4 สม.0004/668/2560 21/8/2560 668 โครงการยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากงบบคุลากรตามแผนปฏบิติั
การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560



669 ทป. 4 สม.0004/669/2560 21/8/2560 669 ชี้แจงข้อเทจ็จริงกรณีมูลนิธศัิกยภาพชุมชน
แถลงการณ์กล่าวหาคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ

670 ทป. 4 สม.0004/670/2560 22/8/2560 670 ขอส่งหนังสือแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 
2560-2564

671 ทป. 4 สม.0004/671/2560 22/8/2560 671 ขอจัดจ้างบคุคลภายนอกเย็บเล่มเอกสาร
672 ทป. 4 สม.0004/672/2560 22/8/2560 672 ขอจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานจดหมาย

เหตุ

673 ทป. 4 สม.0004/673/2560 22/8/2560 673 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ
นิตยสารรายสัปดาห์

674 ทป. 4 สม.0004/674/2560 22/8/2560 674 ขออนุมัติจัดประชุมหารืองานเปดิศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม.

675 ทป. 4 สม.0004/675/2560 22/8/2560 675 ขอเชิญประชุมหารืองานเปดิศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม.

676 ทป. 4 สม.0004/676/2560 22/8/2560 676 ขอเชิญประชุมหารืองานเปดิศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม.

677 ทป. 4 สม.0004/677/2560 22/8/2560 677 โครงการยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากงบบคุลากรตามแผนปฏบิติั
การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

678 ทป. 4 สม.0004/678/2560 22/8/2560 678 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมเวท ีกสม. พบ
ประชาชน ภาคตะวนัตก

679 ทป. 4 สม.0004/679/2560 22/8/2560 679 ขอจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ
680 ทป. 4 สม.0004/680/2560 22/8/2560 680 ขอเชิญประชุมหารืองานเปดิศูนย์

สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม.

681 ทป. 4 สม.0004/ว681/2560 23/8/2560 681 ขอเชิญเข้าร่วมงานเปดิศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน ส านักงาน กสม. และงานสัมมนา
วชิาการ เร่ือง "หอ้งสมุดเฉพาะกับการ
บริการสารสนเทศ"

682 ทป. 4 สม.0004/682/2560 23/8/2560 682 ขอเชิญเข้าร่วมงานเปดิศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน ส านักงาน กสม.

683 ทป. 4 สม.0004/683/2560 23/8/2560 683 ขอเรียนเชิญเปน็ผู้กล่าวรายงานการเปดิ
ศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

684 ทป. 4 สม.0004/684/2560 23/8/2560 684 ขอเชิญเข้าร่วมงานเปดิศูนย์สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ



685 ทป. 4 สม.0004/685/2560 23/8/2560 685 ขอความอนุเคราะหง์านเปดิศูนย์สารสนเทศ
สิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม. และงาน
สัมมนาวชิาการ เร่ือง "หอ้งสมุดเฉพาะกับ
การบริการสารสนเทศ"

686 ทป. 4 สม.0004/686/2560 23/8/2560 686 ขอความอนุเคราะหง์านเปดิศูนย์สารสนเทศ
สิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม. และงาน
สัมมนาวชิาการ เร่ือง "หอ้งสมุดเฉพาะกับ
การบริการสารสนเทศ"

687 ทป. 4 สม.0004/687/2560 23/8/2560 687 ขออนุญาตน าผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวชิาการ 
เร่ือง "หอ้งสมุดเฉพาะกับการบริการ
สารสนเทศ" เข้าศึกษาดูงาน

688 ทป. 4 สม.0004/688/2560 23/8/2560 688 ขอความอนุเคราะหด์ าเนินการจ้างพมิพส่ื์อ
จุลสารและแผ่นพบัเพื่อส่ือสารแนวคิดธรุกิจ
กับสิทธมินุษยชน

689 ทป. 4 สม.0004/689/2560 24/8/2560 689 ขออนุมัติจัดประชุม
690 ทป. 4 สม.0004/690/2560 24/8/2560 690 สัญญาการยืมเงิน
691 ทป. 4 สม.0004/691/2560 24/8/2560 691 ขอส่งใช้เงินยืม
692 ทป. 4 สม.0004/692/2560 25/8/2560 692 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
693 ทป. 4 สม.0004/693/2560 28/8/2560 693 ขออนุญาตน าบทความจากงานวจิัยตีพมิพ์

เผยแพร่

694 ทป. 4 สม.0004/694/2560 28/8/2560 694 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานราชการ

695 ทป. 4 สม.0004/695/2560 28/8/2560 695 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของข้าราชการ

696 ทป. 4 สม.0004/696/2560 28/8/2560 696 ขอส่งความเหน็และมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะมาตรการฯ
 ไปยังกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

697 ทป. 4 สม.0004/697/2560 28/8/2560 697 หนังสือขอลาออกจากราชการ
698 ทป. 4 สม.0004/698/2560 29/8/2560 698 ขออนุมัติจัดประชุม
699 ทป. 4 สม.0004/699/2560 29/8/2560 699 สัญญาการยืมเงิน
700 ทป. 4 สม.0004/700/2560 29/8/2560 700 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
701 ทป. 4 สม.0004/701/2560 29/8/2560 701 ขอเปล่ียนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบ

ราคางานจ้างการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการ
สารสนเทศด้านสิทธมินุษยชน และระบบ
ฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธมินุษยชน 
ประจ าปงีบประมาณ 2561



702 ทป. 4 สม.0004/702/2560 29/8/2560 702 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏบิติัการ เร่ืองการบริหารจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร

703 ทป. 4 สม.0004/703/2560 29/8/2560 703 ขออนุมัติไปปฏบิติัราชการ ณ จังหวดั
เชียงราย

704 ทป. 4 สม.0004/ว704/2560 29/8/2560 704 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

705 ทป. 4 สม.0004/705/2560 29/8/2560 705 ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือบตัรเครดิตราชการ
706 ทป. 4 สม.0004/706/2560 29/8/2560 706 ขอส่งคืนเงินงบประมาณ
707 ทป. 4 สม.0004/707/2560 30/8/2560 707 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
708 ทป. 4 สม.0004/708/2560 30/8/2560 708 สัญญาการยืมเงิน
709 ทป. 4 สม.0004/709/2560 30/8/2560 709 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่ปฏบิติังานนอกเวลา

ราชการ

710 ทป. 4 สม.0004/710/2560 30/8/2560 710 ส่งใบประกาศนียบตัรเพื่อบนัทกึข้อมูลลงใน
ทะเบยีนประวติั (ก.พ.7)

711 ทป. 4 สม.0004/711/2560 30/8/2560 711 ขอส่งแบบสอบถามประเมินความเส่ียงการ
ปฎบิติังาน

712 ทป. 4 สม.0004/712/2560 30/8/2560 712 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา
เชิงปฏบิติัการเพื่อการพฒันาองค์กร 
ประจ าปงีบประมาณ 2560

713 ทป. 4 สม.0004/713/2560 30/8/2560 713 รายงานผลการปฏบิติัตามตัวชี้วดัฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

714 ทป. 4 สม.0004/714/2560 30/8/2560 714 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์
715 ทป. 4 สม.0004/715/2560 30/8/2560 715 ขอความอนุเคราะห์
716 ทป. 4 สม.0004/716/2560 30/8/2560 716 จอง
717 ทป. 4

สม.0004/717/2560 4/9/2560
717 หลักสูตรจิตวทิยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 

ประจ าปงีบประมาณ 2561
718 ทป. 4 สม.0004/718/2560 5/9/2560 718 รายงานผลการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
719 ทป. 4

สม.0004/719/2560 5/9/2560
719 ส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าปฏบิติังาน

นอกเวลาราชการ
720 ทป. 4 สม.0004/720/2560 6/9/2560 720 แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าทเีพื่อแต่งต้ังเปน็

คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าป ี2560

721 ทป. 4 สม.0004/721/2560 6/9/2560 721 ขออนุมัติจัดประชุม
722 ทป. 4 สม.0004/722/2560 6/9/2560 722 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล

723 ทป. 4 สม.0004/723/2560 6/9/2560 723 รายงานผลการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
724 ทป. 4 สม.0004/724/2560 6/9/2560 724 ส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่ายเงินค่าปฏบิติังาน

นอกเวลาราชการ



725 ทป. 4 สม.0004/725/2560 6/9/2560 725 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา
เชิงปฏบิติัการเพื่อการพฒันาองค์กร 
ประจ าปงีบประมาณ 2560

726 ทป. 4 สม.0004/726/2560 6/9/2560 726 กิจกรรมที่จะต้องปฏบิติัราชการและเบกิ
จ่ายเงินภายในเดือนกันยายน 2560

727 ทป. 4 สม.0004/727/2560 6/9/2560 727 ส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณ
728 ทป. 4 สม.0004/728/2560 7/9/2560 728 ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อ

จัดท า (ร่าง) รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชนของประเทศ
ไทย ป ี2560

729 ทป. 4 สม.0004/729/2560 7/9/2560 729 การขอขยายเวลาการเก็บรักษาเงิน
งบประมาณ

730 ทป. 4 สม.0004/730/2560 7/9/2560 730 ขอส่งข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการปรับปรุงกฎหมาย

731 ทป. 4 สม.0004/731/2560 7/9/2560 731 ขอเสนอเร่ืองบรรจุเข้าระเบยีบวาระการ
ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและ
มาตรฐานการคุ้มครองสิทธมินุษยชน

732 ทป. 4 สม.0004/732/2560 7/9/2560 732 ขอเสนอเร่ืองบรรจุเข้าระเบยีบวาระการ
ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและ
มาตรฐานการคุ้มครองสิทธมินุษยชน

733 ทป. 4 สม.0004/733/2560 7/9/2560 733 ขอเปล่ียนแปลงรายชื่อคณะกรรมการตรวจ
รับพสัดุงานจ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้าน
สิทธมินุษยชน และระบบฐานข้อมูล
เครือข่ายด้านสิทธมินุษยชน ประจ าปี
งบประมาณ 2560

734 ทป. 4 สม.0004/734/2560 7/9/2560 734 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

735 ทป. 4 สม.0004/735/2560 7/9/2560 735 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

736 ทป. 4 สม.0004/736/2560 7/9/2560 736 รายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่าย
งบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

737 ทป. 4 สม.0004/ว737/2560 7/9/2560 737 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

738 ทป. 4 สม.0004/738/2560 7/9/2560 738 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ กสม. เพื่อ
เสนอขออนุมัติโครงการใหบ้รรจุไวใ้น
แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 และเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีพ.ศ. 2562



739 ทป. 4 สม.0004/739/2560 8/9/2560 739 ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อ
จัดท า (ร่าง) รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชนของประเทศ
ไทย ป ี2560

740 ทป. 4 สม.0004/740/2560 8/9/2560 740 สัญญาการยืมเงิน
741 ทป. 4 สม.0004/741/2560 11/9/2560 741 ขอความอนุเคราะห์เปล่ียนหลอดไฟ

742 ทป. 4 สม.0004/ว742/2560 11/9/2560 742 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560

743 ทป. 4 สม.0004/743/2560 11/9/2560 743 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560

744 ทป. 4 สม.0004/744/2560 11/9/2560 744 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า (ร่าง) รายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ปี 2560

745 ทป. 4 สม.0004/ว745/2560 11/9/2560 745 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า (ร่าง) รายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ปี 2560

746 ทป. 4 สม.0004/746/2560 12/9/2560 746 ขอให้ด าเนินการเช่าห้องประชุม

747 ทป. 4 สม.0004/747/2560 12/9/2560 747 รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

748 ทป. 4 สม.0004/748/2560 12/9/2560 748 ส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

749 ทป. 4 สม.0004/749/2560 12/9/2560 749 รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

750 ทป. 4 สม.0004/750/2560 12/9/2560 750 ส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

751 ทป. 4 สม.0004/751/2560 12/9/2560 751 ขอยืมเงินทดรองราชการ
752 ทป. 4 สม.0004/752/2560 12/9/2560 752 สัญญาการยืมเงิน
753 ทป. 4 สม.0004/753/2560 12/9/2560 753 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
754 ทป. 4 สม.0004/754/2560 12/9/2560 754 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล

755 ทป. 4 สม.0004/ว755/2560 12/9/2560 755 ขอความอนุเคราะหต์อบแบบประเมินความ
พงึพอใจของผู้รับบริการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 
ประจ าป ี2560

756 ทป. 4 สม.0004/ว756/2560 12/9/2560 756 ขอความอนุเคราะหต์อบแบบประเมินความ
พงึพอใจของผู้รับบริการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 
ประจ าป ี2560

757 ทป. 4 สม.0004/757/2560 12/9/2560 757 แจ้งรายชื่อผู้ถือบตัรเครดิตราชการ



758 ทป. 4 สม.0004/758/2560 12/9/2560 758 สรุปรายงานการสัมมนาทางวชิาการ เร่ือง 
"การใช้สิทธเิสรีภาพของประชาชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญ"

759 ทป. 4 สม.0004/759/2560 12/9/2560 759 แบบแสดงผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการสังกัดส านักวจิัยและวิัชาการ

760 ทป. 4 สม.0004/760/2560 12/9/2560 760 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของข้าราชการ

761 ทป. 4 สม.0004/761/2560 12/9/2560 761 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของพนักงานราชการ

762 ทป. 4 สม.0004/762/2560 13/9/2560 762 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏบิติัการ หลักสูตร "การสร้างแผนที่
ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม 
Open Source: XMind"

763 ทป. 4 สม.0004/ว763/2560 12/9/2560 763 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

764 ทป. 4 สม.0004/764/2560 15/9/2560 764 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กรณี
ค าส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ 
ที่ 31/2560

765 ทป. 4 สม.0004/765/2560 15/9/2560 765 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
766 ทป. 4 สม.0004/766/2560 18/9/2560 766 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิง

ปฏบิติัการ หลักสูตร "การสร้างสรรค์ส่ือ
อย่างมีมาตรฐานบนพื้นฐานของการไม่
ละเมิดลิขสิทธิ"์

767 ทป. 4 สม.0004/767/2560 18/9/2560 767 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนา
วชิาการ "การจัดการเรียนรู้ การจัดการ
ศึกษาแบบมีส่วนร่วม"

768 ทป. 4 สม.0004/768/2560 18/9/2560 768 ขอส่งบญัชีรายชื่อรับทราบผลการเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครร้ังที่ 
1/2560

769 ทป. 4 สม.0004/ว769/2560 18/9/2560 769 ขอเชิญประชุมส านักวจิัยและวชิาการ
770 ทป. 4 สม.0004/770/2560 18/9/2560 770 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติั

การ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

771 ทป. 4 สม.0004/771/2560 19/9/2560 771 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
772 ทป. 4 สม.0004/772/2560 19/9/2560 772 ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ

พนักงานราชการ



773 ทป. 4 สม.0004/773/2560 19/9/2560 773 ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการ

774 ทป. 4 สม.0004/774/2560 20/9/2560 774 รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏบิติัการ หลักสูตร "การสร้างแผนที่
ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม 
Open Source : XMind)

775 ทป. 4 สม.0004/775/2560 20/9/2560 775 ขอความร่วมมือยื่นข้อเสนอโครงการวจิัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณแผน
บรูณาการพฒันาศักยภาพ วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัยและนวตักรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

776 ทป. 4 สม.0004/776/2560 21/9/2560 776 ขอความอนุเคราะหแ์จ้งเลขที่บญัชีธนาคาร 
เพื่อโอนเงินเข้าบญัชีของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

777 ทป. 4 สม.0004/777/2560 21/9/2560 777 การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารระหวา่งประเทศชั้นสูง AOCC 
ประจ าป ี2561

778 ทป. 4 สม.0004/778/2560 21/9/2560 778 การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงาน
ยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 13 (ยธก.13)

779 ทป. 4 สม.0004/ว779/2560 26/9/2560 779 ขอส่งหนังสือรายงานการศึกษาวจิัยฉบบัย่อ
เร่ือง "หลักการคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ
ของบคุคลในกรณีความผิดฐานละเมิด
อ านาจศาล"

780 ทป. 4 สม.0004/780/2560 26/9/2560 780 ขอส่งรายงานการศึกษาวจิัยฉบบัย่อเร่ือง 
"หลักการคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพของ
บคุคลในกรณีความผิดฐานละเมิดอ านาจ
ศาล"

781 ทป. 4 สม.0004/781/2560 26/9/2560 781 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของข้าราชการ

782 ทป. 4 สม.0004/782/2560 26/9/2560 782 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานราชการ

783 ทป. 4 สม.0004/783/2560 27/9/2560 783 ขอส่งใช้เงินยืม
784 ทป. 4 สม.0004/ว784/2560 27/9/2560 784 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

ส านักวจิัยและวชิาการ

785 ทป. 4 สม.0004/785/2560 27/9/2560 785 แบบขอย้าย
786 ทป. 4 สม.0004/786/2560 27/9/2560 786 แบบค าขอหนังสือรับรอง



787 ทป. 4 สม.0004/787/2560 27/9/2560 787 รายงานผลการอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการ
จัดการเอกสารตามหมวดหมู่และตาราง
ก าหนดอายุการเก็บเอกสารของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

788 ทป. 4 สม.0004/788/2560 27/9/2560 788 การเข้าร่วมการประชุมสภานิติบญัญัติ
แหง่ชาติ คร้ังที่ 59/2560

789 ทป. 4 สม.0004/789/2560 27/9/2560 789 ร่างข้อเสนอโครงการวจิัย ประกอบการ
เสนอขอรับงบประมาณแผนบรูณาการพมั
นาศักยภาพ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย
และนวตักรรม ประจ าปงีบประมาณ 2562

790 ทป. 4 สม.0004/790/2560 27/9/2560 790 รายงานผลการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
791 ทป. 4 สม.0004/791/2560 27/9/2560 791 จอง
792 ทป. 4 สม.0004/792/2560 27/9/2560 792 จอง
793 ทป. 4 สม.0004/793/2560 28/9/2560 793 ขอส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
794 ทป. 4 สม.0004/794/2560 28/9/2560 794 ขอส่งคืนเงินงบประมาณ
795 ทป. 4 สม.0004/795/2560 28/9/2560 795 จอง
796 ทป. 4 สม.0004/796/2560 28/9/2560 796 จอง
797 ทป. 4 สม.0004/797/2560 29/9/2560 797 ขออนุมัติในหลักการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ

นิตยสารรายสัปดาห์

798 ทป. 4 สม.0004/798/2560 29/9/2560 798 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ
นิตยสารรายสัปดาห์

799 ทป. 4 สม.0004/799/2560 29/9/2560 799 รายงานผลการสอบถามความพงึพอใจใน
การใช้บริการและข้อเสนอแนะในการ
พฒันาศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติประจ าป2ี560

800 ทป. 4 สม.0004/800/2560 29/9/2560 800 รายงานผลการสัมมนาวชิาการ เร่ือง 
"หอ้งสมุดเฉพาะกับการบริการสารสนเทศ"

801 ทป. 4 สม.0004/801/2560 29/9/2560 801 จอง
802 ทป. 4 สม.0004/802/2560 29/9/2560 802 จอง
803 ทป. 4 สม.0004/803/2560 29/9/2560 803 จอง
804 ทป. 4 สม.0004/ว804/2560 29/9/2560 804 รายงานผลการสอบถามความพงึพอใจใน

การใช้บริการและข้อเสนอแนะในการ
พฒันาศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติประจ าป2ี560

805 ทป. 4 สม.0004/805/2560 3/10/2560 805 ขออนุมัติจัดประชุม
806 ทป. 4 สม.0004/806/2560 3/10/2560 806 สัญญาการยืมเงิน



807 ทป. 4 สม.0004/807/2560 4/10/2560 807 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

808 ทป. 4 สม.0004/808/2560 4/10/2560 808 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

809 ทป. 4 สม.0004/809/2560 4/10/2560 809 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

810 ทป. 4 สม.0004/810/2560 4/10/2560 810 รายงานผลการปฏบิติังานตามตัวชี้วดัฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

811 ทป. 4 สม.0004/811/2560 4/10/2560 811 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

812 ทป. 4 สม.0004/812/2560 4/10/2560 812 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่ปฏบิติังานนอกเวลา
ราชการ

813 ทป. 4 สม.0004/813/2560 5/10/2560 813 รายงานผลการปฏบิติังานและการเบกิจ่าย
งบประมาณภายใต้แผนปฏบิติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

814 ทป. 4 สม.0004/ว814/2560 5/10/2560 814 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

815 ทป. 4 สม.0004/815/2560 5/10/2560 815 ขอความอนุเคราะหเ์ปล่ียนหลอดไฟ
816 ทป. 4 สม.0004/816/2560 5/10/2560 816 ขอใหด้ าเนินการต่ออายุโดเมน 

www.nhrc.or.th ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561

817 ทป. 4 สม.0004/817/2560 5/10/2560 817 ขอความอนุเคราะหส์นับสนุนข้อมูลเพื่อ
ประกอบการจัดท ารายงานการประเมิน
สถานการณ์สิทธมินุษยชนในประเทศไทย ปี
 2559

818 ทป. 4 สม.0004/818/2560 5/10/2560 818 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของพนักงานราชการ

819 ทป. 4 สม.0004/819/2560 5/10/2560 819 แบบแสดงผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการสังกัดส านักวจิัยและวชิาการ

820 ทป. 4 สม.0004/820/2560 5/10/2560 820 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของข้าราชการ

821 ทป. 4 สม.0004/821/2560 5/10/2560 821 ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ
พนักงานราชการ

822 ทป. 4 สม.0004/822/2560 5/10/2560 822 ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการ

823 ทป. 4 สม.0004/823/2560 5/10/2560 823 จอง



824 ทป. 4 สม.0004/824/2560 6/10/2560 824 รายงานผลการอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการ
จัดการเอกสารตามหมวดหมู่และตาราง
ก าหนดอายุการเก็บเอกสารของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

825 ทป. 4 สม.0004/825/2560 9/10/2560 825 การอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22

826 ทป. 4 สม.0004/826/2560 9/10/2560 826 ขอเสนอเร่ืองบรรจุเข้าวาระการประชุม 
กสม. ด้านการคั้มครองและมาตรฐานการ
คุ้มครองสิทธมินุษยชน

827 ทป. 4 สม.0004/827/2560 9/10/2560 827 การยื่นข้อเสนอโครงการวจิัย ประกอบการ
เสนอของบประมาณแผนบรูณาการพฒันา
ศักยภาพวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีวจิัยและ
นวตักรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

828 ทป. 4 สม.0004/828/2560 9/10/2560 828 การประเมินเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับอาวโุส

829 ทป. 4 สม.0004/829/2560 10/10/2560 829 การเข้าร่วมน าเสนอแและชี้แจงรายงานการ
ประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชนใน
ประเทศไทย ป ี2558 และรายงานผลการ
ปฏบิติังาน ประจ าป ี2558 ต่อสภานิติ
บญัญัติแหง่ชาติ

830 ทป. 4 สม.0004/830/2560 12/10/2560 830 ขออนุมัติเล่ือนการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะมาตรการฯ

831 ทป. 4 สม.0004/831/2560 12/10/2560 831 การเสนอของบประมาณแผนบรูณาการ
พฒันาศักยภาพ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วจิัยและนวติักรรม ประจ าปงีบประมาณ 
2562

832 ทป. 4 สม.0004/832/2560 16/10/2560 832 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตร"หลักปฏบิติัราชการเกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ"

833 ทป. 4 สม.0004/833/2560 16/10/2560 833 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

834 ทป. 4 สม.0004/834/2560 16/10/2560 834 ขออนุมัติในหลักการซ่อมครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

835 ทป. 4 สม.0004/835/2560 16/10/2560 835 ขอส่งคืนต้นขั้วบตัร Raffle
836 ทป. 4 สม.0004/836/2560 17/10/2560 836 ขออนุญาตเผยแพร่งานวจิัยเพื่อประโยชน์

ทางวชิาการ

837 ทป. 4 สม.0004/837/2560 17/10/2560 837 ขอใหด้ าเนินการส่งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์



838 ทป. 4 สม.0004/838/2560 18/10/2560 838 ขออนุมัติในหลักการซ่อมครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

839 ทป. 4 สม.0004/839/2560 18/10/2560 839 ขอส่งแบบฟอร์มตรวจสุขภาพประจ าปี
840 ทป. 4 สม.0004/840/2560 19/10/2560 840 ขอใหด้ าเนินการส่งซ่อมซ่อมครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

841 ทป. 4 สม.0004/841/2560 19/10/2560 841 ขอเสนอ (ร่าง)รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ คร้ังที่
 3/ 2560 เมื่อวนัอังคารที่ 20 มิถุนายน 
2560

842 ทป. 4 สม.0004/ว842/2560 19/10/2560 842 ขอส่งหนังสือ
843 ทป. 4 สม.0004/843/2560 19/10/2560 843 ขอส่งหนังสือ
844 ทป. 4 สม.0004/844/2560 19/10/2560 844 แผนปฏบิติังานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561

845 ทป. 4 สม.0004/845/2560 20/10/2560 845 การตรวจสอบรายงานการบนัทกึผลการ
ด าเนินงานบรูณาการด้านการส่งเสริมการ
วจิัยและพฒันา ประจ าปงีบประมาณ 2560 
(ไตรมาสที่ 4)

846 ทป. 4 สม.0004/846/2560 20/10/2560 846 แบบขอย้าย
847 ทป. 4 สม.0004/847/2560 20/10/2560 847 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
848 ทป. 4 สม.0004/848/2560 24/10/2560 848 สรุปข้อคิดเหน็ การชี้แจงการด าเนินงาน 

และข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อรายงานการ
ประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชนใน
ประเทศไทย ป ี2558 และรายงานผลการ
ปฏบิติังานาประจ าป ี2558 คณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ

849 ทป. 4 สม.0004/849/2560 24/10/2560 849 ขออนุมัติจัดประชุม
850 ทป. 4 สม.0004/850/2560 24/10/2560 850 สัญญาการยืมเงิน
851 ทป. 4 สม.0004/851/2560 24/10/2560 851 การติดตามผลการด าเนินงานตามรายงาน

ผลการตรวจสอบหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2560

852 ทป. 4 สม.0004/852/2560 24/10/2560 852 ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการรายงานผล
การด าเนินการตามค ารับรองการปฏบิติั
ราชการ ประจ าปงีบประมาณ 2560 รอบ 
12 เดือน

853 ทป. 4 สม.0004/853/2560 25/10/2560 853 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล



854 ทป. 4 สม.0004/ว854/2560 25/10/2560 854 ขอความร่วมมือใหข้้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดท ารายงานประจ าปขีองคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ.2560 และรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชนของประเทศ
 ประจ าป ี2560

855 ทป. 4 สม.0004/ว855/2560 25/10/2560 855 ขอความร่วมมือใหข้้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดท ารายงานประจ าปขีองคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ.2560 และรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชนของประเทศ
 ประจ าป ี2560

856 ทป. 4 สม.0004/856/2560 25/10/2560 856 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของข้าราชการ

857 ทป. 4 สม.0004/857/2560 25/10/2560 857 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานราชการ

858 ทป. 4 สม.0004/858/2560 25/10/2560 858 ขอรับนักศึกษาฝึกงาน
859 ทป. 4 สม.0004/859/2560 27/10/2560 859 โครงการใหค้วามรู้และประชาสัมพนัธ ์

หวัข้อ "การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ"์

860 ทป. 4 สม.0004/860/2560 27/10/2560 860 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ
นิตยสารรายสัปดาห์

861 ทป. 4 สม.0004/861/2560 27/10/2560 861 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
วชิาการ เร่ือง หอ้งสมุดไทยจะก้าวไปกับ
ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร

862 ทป. 4 สม.0004/862/2560 30/10/2560 862 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
863 ทป. 4 สม.0004/863/2560 31/10/2560 863 ขอส่งหนังสือพมิพแ์ละวารสารเพื่อจ าหน่าย

ออก

864 ทป. 4 สม.0004/864/2560 31/10/2560 864 ขออนุมัติในหลักการซ่อมครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

865 ทป. 4 สม.0004/865/2560 31/10/2560 865 ขอส่งเค้าโครงผลงานเพื่อขอรับการประเมิน
สมรรถภาพเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้น

866 ทป. 4 สม.0004/866/2560 1/11/2560 866 รายงานสรุปข้อสังเกตและประเด็นค าถาม
ของสมาชิกสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ

867 ทป. 4 สม.0004/867/2560 2/11/2560 867 แจ้งรูปแบบการรับกฤตภาคข่าว (New 
Clipping)

868 ทป. 4 สม.0004/868/2560 2/11/2560 868 ขอส่งแบบประเมินผลการปฏบิติังาน
นักศึกษาสหกิจศึกษา

869 ทป. 4 สม.0004/869/2560 2/11/2560 869 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล



870 ทป. 4 สม.0004/870/2560 2/11/2560 870 เรียกเงินคืนค่าบตัรโดยสาร
871 ทป. 4 สม.0004/871/2560 2/11/2560 871 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่ปฏบิติังานนอกเวลา

ราชการ

872 ทป. 4 สม.0004/ว872/2560 2/11/2560 872 แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

873 ทป. 4 สม.0004/873/2560 2/11/2560 873 ขอใหด้ าเนินการส่งซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

874 ทป. 4 สม.0004/874/2560 3/11/2560 874 ขอใหพ้จิารณาลงนามในหนังสือขอทราบ
ข้อมูล

875 ทป. 4 สม.0004/875/2560 3/11/2560 875 ขออนุมัติเดินทางไปปฏบิติัราชการ
876 ทป. 4 สม.0004/876/2560 3/11/2560 876 ข้อขัดข้องในการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

และขอแจ้งปดิระบบ

877 ทป. 4 สม.0004/877/2560 3/11/2560 877 ขอความอนุเคราะห์
878 ทป. 4 สม.0004/878/2560 3/11/2560 878 ขออนุมัติในหลักการจัดท าตรายาง
879 ทป. 4 สม.0004/879/2560 3/11/2560 879 ขอแจ้งข้าราชการมารายงานตัว
880 ทป. 4 สม.0004/880/2560 3/11/2560 880 ขอแจ้งข้าราชการมารายงานตัว
881 ทป. 4 สม.0004/881/2560 6/11/2560 881 ขอเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของ

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างเอกชน
ด าเนินการ

882 ทป. 4 สม.0004/882/2560 6/11/2560 882 ขออนุมัติหลักการโครงการจัดหาโปรแกรม 
Antivirus Gateway เพื่อทดแทนโปรแกรม
เดิม

883 ทป. 4 สม.0004/883/2560 6/11/2560 883 ขอส่งตัวข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏบิติั
ราชการ

884 ทป. 4 สม.0004/884/2560 6/11/2560 884 ขอส่งหนังสือรายงานการศึกษาวจิัยเพื่อใช้
ในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

885 ทป. 4 สม.0004/885/2560 7/11/2560 885 ขอใหด้ าเนินการจัดท าตรายาง
886 ทป. 4 สม.0004/886/2560 7/11/2560 886 การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงาน

ยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 (ยธส.9)

887 ทป. 4 สม.0004/887/2560 7/11/2560 887 ส่งข้อมูลสรุปผลการปฏบิติัราชการของ
พนักงานราชการ

888 ทป. 4 สม.0004/888/2560 7/11/2560 888 ส่งข้อมูลสรุปการมาปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการ

889 ทป. 4 สม.0004/889/2560 7/11/2560 889 ขอแจ้งข้าราชการมารายงานตัว
890 ทป. 4 สม.0004/890/2560 8/11/2560 890 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
891 ทป. 4 สม.0004/891/2560 8/11/2560 891 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
892 ทป. 4 สม.0004/892/2560 8/11/2560 892 ขออนุมัติในหลักการโครงการส่งเสริมการ

ใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน 
ส านักงาน กสม.



893 ทป. 4 สม.0004/893/2560 8/11/2560 893 รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วดัการ
ปฏบิติัราชการตามค ารับรองฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน

894 ทป. 4 สม.0004/894/2560 8/11/2560 894 การอบรมเชิงปฏบิติัการวชิาสถิติระดับกลาง
 รุ่นที่ 34

895 ทป. 4 สม.0004/895/2560 8/11/2560 895 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บตุร

896 ทป. 4 สม.0004/896/2560 8/11/2560 896 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
897 ทป. 4 สม.0004/897/2560 8/11/2560 897 เอกสารประกอบการพจิารณากรอบวงเงิน

งบประมาณแผนบรูณาการพฒันาศักยภาพ 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัยและนวตักรรม
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

898 ทป. 4 สม.0004/898/2560 8/11/2560 898 ขอแต่งต้ังผู้จัดท ารายละเอียดขอบเขตของ
งาน (Term of Reference : TOR) 
โปรแกรม Antivirus Gateway เพื่อ
ทดแทนโปรแกรมเดิม

899 ทป. 4 สม.0004/899/2560 8/11/2560 899 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของพนักงราชการ

900 ทป. 4 สม.0004/900/2560 8/11/2560 900 แบบแสดงผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการสังกัดส านักวจิัยและวชิาการ

901 ทป. 4 สม.0004/901/2560 8/11/2560 901 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของข้าราชการ

902 ทป. 4 สม.0004/902/2560 8/11/2560 902 รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วดัการ
ปฏบิติัราชการตามค ารับรองฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน

903 ทป. 4 สม.0004/903/2560 8/11/2560 903 ขอส่งเอกสารการประเมินผลการปฏบิติั
ราชการของข้าราชการฯ รอบการประเมินที่
 2/2560

904 ทป. 4 สม.0004/904/2560 8/11/2560 904 การประเมินผลการปฏบิติัราชการฯ รอบ
การประเมินที่ 2 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2560

905 ทป. 4 สม.0004/905/2560 8/11/2560 905 จอง 7
906 ทป. 4 สม.0004/906/2560 8/11/2560 906 จอง 8
907 ทป. 4 สม.0004/907/2560 8/11/2560 907 จอง 9
908 ทป. 4 สม.0004/908/2560 8/11/2560 908 จอง 10



909 ทป. 4 สม.0004/909/2560 9/11/2560 909 ขออนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of 
reference: TOR) โครงการจัดหาโปรแกรม
 Antivirus Gateway เพื่อทดแทน
โปรแกรมเดิม

910 ทป. 4 สม.0004/910/2560 10/11/2560 910 ขอเปล่ียนแปลงรายชื่อคณะกรรมการตรวจ
รับพสัดุการเช่าวงจรส่ือสารสัญญาณในการ
เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ.2561

911 ทป. 4 สม.0004/911/2560 10/11/2560 911 การรับ-ส่งงานในหน้าที่ผู้อ านวยการ
ส านักวจิัยและวชิาการ

912 ทป. 4 สม.0004/912/2560 10/11/2560 912 การเร่งด าเนินการอนุมัติโอนเปล่ียนแปลง
รายการเงินงบประมาณเงินเหลือจ่าย

913 ทป. 4 สม.0004/913/2560 10/11/2560 913 ขออนุมัติเข้ารับการอบรมเชิงปฏบิติั "การใช้
ระบบบริหารจัดการงานวจิัยแหง่ชาติ 
(ระบบ NRMS) ประจ าปงีบประมาณ 2561"
 ช่วงที่ 1 (ธนัวาคม 2560-มีนาคม 2561)

914 ทป. 4 สม.0004/914/2560 10/11/2560 914 การฝึกอบรมหลักศูตรการพฒันาผู้น าคล่ืน
ลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23

915 ทป. 4 สม.0004/915/2560 10/11/2560 915 ขอแจ้งข้าราชการมารายงานตัว
916 ทป. 4 สม.0004/916/2560 10/11/2560 916 ขอความอนุเคราะหเ์ปล่ียนหลอดไฟ
917 ทป. 4 สม.0004/917/2560 10/11/2560 917 ขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงรายการเงิน

งบประมาณ

918 ทป. 4 สม.0004/918/2560 10/11/2560 918 โครงการจัดหาโปรแกรม Antivirus 
Gateway เพื่อทดแทนโปรแกรมเดิม

919 ทป. 4 สม.0004/919/2560 13/11/2560 919 ความเหน็และข้อเสนอเกี่ยวกับร่างระเบยีบ
และประกาศคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ

920 ทป. 4 สม.0004/920/2560 13/11/2560 920 ขอความเหน็ชอบการจ้างที่ปรึกษาและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตงาน
จ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: 
ToR) โครงการศึกษาวจิัย เร่ือง การ
ประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติด้านธรุกิจ
และสิทธมินุษยชน (National Baseline 
Assessment on Business and Human 
Rights)

921 ทป. 4 สม.0004/921/2560 13/11/2560 921 ขอส่งตัวข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏบิติั
ราชการ

922 ทป. 4 สม.0004/922/2560 13/11/2560 922 การประเมินผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการฯ รอบการประเมินที่ 1/2561



923 ทป. 4 สม.0004/923/2560 14/11/2560 923 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

924 ทป. 4 สม.0004/924/2560 15/11/2560 924 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง นวตักรรมการ
บริการ : เคร่ืองมือส าคัญยุค Social 
Network ของหอ้งสมุดด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

925 ทป. 4 สม.0004/925/2560 15/11/2560 925 ขอแต่งต้ังผู้จัดท ารายละเอียดขอบเขตของ
งาน (Terms of Reference) จ้าง
บคุคลภายนอกพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ
และจัดเตรียมส่ือทรัพยากรเพื่อใหบ้ริการ

926 ทป. 4 สม.0004/ว926/2560 15/11/2560 926 ขอความร่วมมือในการรายงานผลการ
ปฏบิติัตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 
2559-30 กันยายน 2560)

927 ทป. 4 สม.0004/927/2560 15/11/2560 927 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสัมมนา
วชิาการ "รัฐธรรมนูญกับกระบวนการ
ยุติธรรม"

928 ทป. 4 สม.0004/928/2560 15/11/2560 928 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสัมมนา
วชิาการ เร่ือง "แผนปฏรูิปกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อความเปน็ธรรมและเทา่เทยีม"

929 ทป. 4 สม.0004/929/2560 15/11/2560 929 ขอแจ้งผลการส ารวจความต้องการเข้าชม
นิทรรศการงานพระราชพธิถีวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูิพลอดุยเดช บรมนาถบพติร

930 ทป. 4 สม.0004/930/2560 15/11/2560 930 ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการซ้อม
อพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

931 ทป. 4 สม.0004/931/2560 16/11/2560 931 การด าเนินงานของศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานสิทธมินุษยชน (ภาคเหนือ)

932 ทป. 4 สม.0004/932/2560 17/11/2560 932 การเร่งรัดด าเนินการเพื่อขออนุมัติโอน
เปล่ียนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือ
จ่าย

933 ทป. 4 สม.0004/933/2560 17/11/2560 933 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

934 ทป. 4 สม.0004/934/2560 17/11/2560 934 การจัดท าเนื้อหาสรุปสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในป ี2560



935 ทป. 4 สม.0004/935/2560 17/11/2560 935 ขอส่งส าเนารายงานสรุปข้อสังเกตและ
ประเด็นค าถามของสมาชิกสภานิติบญัญัติ
แหง่ชาติ

936 ทป. 4 สม.0004/936/2560 17/11/2560 936 ขอเชิญประชุมเพื่อส่งเสริมใหห้น่วยงาน
ภาครัฐปฏบิติัตามแผนสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ ฉบบัที่ 3

937 ทป. 4 สม.0004/937/2560 20/11/2560 937 ขออนุมัติรับการจัดสรรโทรศัพทเ์คล่ือนที่ไว้
ใช้ในราชการ

938 ทป. 4 สม.0004/938/2560 20/11/2560 938 การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักและผู้รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่มงานในสังกัดส านัก

939 ทป. 4 สม.0004/939/2560 20/11/2560 939 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล

940 ทป. 4 สม.0004/940/2560 21/11/2560 940 ขออนุมัติไปราชการ
941 ทป. 4 สม.0004/941/2560 21/11/2560 941 ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าชมนิทรรศการ

งานพระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพติร

942 ทป. 4 สม.0004/942/2560 22/11/2560 942 ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ตาม
ระเบยีบ คณกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ.2544

943 ทป. 4 สม.0004/943/2560 22/11/2560 943 ขอแจ้งข้าราชการเข้ารับการปฏบิติัหน้าที่
ตามค าส่ัง

944 ทป. 4 สม.0004/944/2560 22/11/2560 944 ขอส่งผลการพจิารณา (ร่าง)หมวดหมู่และ
ตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสาร ประเภท
ภารกิจสนับสนุนของส านักงาน กสม.

945 ทป. 4 สม.0004/945/2560 22/11/2560 945 การตรวจสอบข้อเสนอแผนงานบรูณากา
รวจิ้ยและนวตักรรม ประจ าปงีบประมาณ 
2562

946 ทป. 4 สม.0004/946/2560 22/11/2560 946 ขอความเหน็ชอบขอบเขตของงานจ้าง
บคุคลภายนอกพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ
และจัดเตรียมส่ือทรัพยากรเพื่อใหบ้ริการ

947 ทป. 4 สม.0004/947/2560 22/11/2560 947 ขอความอนุเคราะหต์รวจสอบและแก้ไข
อ่างล้างจานอุดตัน

948 ทป. 4 สม.0004/948/2560 24/11/2560 948 ขออนุมัติในหลักการซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน
949 ทป. 4 สม.0004/949/2560 24/11/2560 949 ขอส่งคืนครุภณัฑ์



950 ทป. 4 สม.0004/950/2560 24/11/2560 950 ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ประสงค์เข้าชม
นิทรรศการงานพระราชพธิถีวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
เพิ่มเติม

951 ทป. 4 สม.0004/951/2560 27/11/2560 951 ขออนุมัติในหลักการโครงการพฒันา
บคุลากรใหม้ีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

952 ทป. 4 สม.0004/ว952/2560 27/11/2560 952 ขอเชิญประชุมหารือผู้บริหารส านักวจิัยและ
วชิาการ คร้ังที่ 2/2560

953 ทป. 4 สม.0004/953/2560 27/11/2560 953 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานราชการ

954 ทป. 4 สม.0004/954/2560 27/11/2560 954 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของข้าราชการ

955 ทป. 4 สม.0004/955/2560 27/11/2560 955 ขออนุมัติจัดประชุม
956 ทป. 4 สม.0004/956/2560 27/11/2560 956 สัญญาการยืมเงิน
957 ทป. 4 สม.0004/957/2560 27/11/2560 957 ขอใหด้ าเนินการส่งซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน
958 ทป. 4 สม.0004/958/2560 28/11/2560 958 ขออนุมัติเดินทางไปปฏบิติัราชการ
959 ทป. 4 สม.0004/959/2560 28/11/2560 959 ขอส่งข้อมูลข้อเสนอแนะนโยบายและ

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
โทษประหารชีวติและหลักสิทธมินุษยชน

960 ทป. 4 สม.0004/960/2560 28/11/2560 960 ขอจัดจ้างบคุคลภายนอกพฒันาทรัพยากร
สารสนเทศและจัดเตรียมส่ือทรัพยากร
เพื่อใหบ้ริการ

961 ทป. 4 สม.0004/961/2560 28/11/2560 961 แจ้งปดิระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
962 ทป. 4 สม.0004/962/2560 28/11/2560 962 ขอเสนอใหจ้ัดต้ังกลุ่มภารกิจภายในเพื่อ

ปฏบิติัหน้าที่เฝ้าระวงัสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนอย่างต่อเนื่อง

963 ทป. 4 สม.0004/963/2560 29/11/2560 963 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ
นิตยสารรายสัปดาห์

964 ทป. 4 สม.0004/964/2560 30/11/2560 964 การประชุมทางวชิาการระดับชาติ เร่ือง 
"ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้" และ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปพีทุธศักราช 
2560

965 ทป. 4 สม.0004/965/2560 30/11/2560 965 การสรรหาและเลือกสรรบคุคลซ่ึงมีความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญสูง เพื่อเข้า
รับราชการทดแทนต าแหน่งวา่ง ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ส านักงาน กสม.



966 ทป. 4 สม.0004/966/2560 30/11/2560 966 ขออนุมัติในหลักการจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับ
ปฏบิติังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

967 ทป. 4 สม.0004/967/2560 30/11/2560 967 การตรวจสอบสถานะเร่ืองร้องเรียนใน
ระบบฐานข้อมูลของส านักงาน กสม.

968 ทป. 4 สม.0004/968/2560 30/11/2560 968 รายงานผลการปฏบิติัตามพระราชบญัญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

969 ทป. 4 สม.0004/969/2560 30/11/2560 969 ขอส่งเอกสารการประเมินผลการปฏบิติั
ราชการของข้าราชการฯ รอบการประเมินที่
 1/2561

970 ทป. 4 สม.0004/970/2560 30/11/2560 970 จอง
971 ทป. 4 สม.0004/971/2560 1/12/2560 971 ใบเบกิเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล

972 ทป. 4 สม.0004/972/2560 1/12/2560 972 การจัดสรรโทรศัพทเ์คล่ือนที่ไวใ้ช้ในราชการ
973 ทป. 4 สม.0004/973/2560 1/12/2560 973 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
974 ทป. 4 สม.0004/974/2560 1/12/2560 974 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้

ระบบงานฐานข้อมูลและติดตามผลการ
ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สิทธมินุษยชนแหง่ชาติ (ด้านบริหาร)

975 ทป. 4 สม.0004/975/2560 4/12/2560 975 ขออนุมัติจัดประชุมส านักวจิัยและวชิาการ
976 ทป. 4 สม.0004/ว976/2560 4/12/2560 976 ขอเชิญประชุมส านักวจิัยและวชิาการ
977 ทป. 4 สม.0004/977/2560 4/12/2560 977 สัญญาการยืมเงิน
978 ทป. 4 สม.0004/978/2560 4/12/2560 978 ขออนุมัติโครงการพฒันาบคุลากรใหม้ี

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

979 ทป. 4 สม.0004/979/2560 4/12/2560 979 ขอส่งใบส าคัญเพื่อเบกิจ่าย
980 ทป. 4 สม.0004/980/2560 4/12/2560 980 ขอแต่งต้ังผู้จัดท ารายละเอียดและ

คุณลักษณะอุปกรณ์ส าหรับปฏบิติังานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

981 ทป. 4 สม.0004/981/2560 8/12/2560 981 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏบิติัการ เร่ือง นวตักรรมการบริการ : 
เคร่ืองมือส าคัญยุค Social Network ของ
หอ้งสมุดด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม

982 ทป. 4 สม.0004/982/2560 8/12/2560 982 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการสังกัดส านักวจิัยและวชิการ

983 ทป. 4 สม.0004/983/2560 8/12/2560 983 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของข้าราชการ



984 ทป. 4 สม.0004/984/2560 8/12/2560 984 ขอส่งแบบแสดงผลการปฏบิติัราชการ
ส าหรับการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ
ของพนักงานราชการ

985 ทป. 4 สม.0004/985/2560 8/12/2560 985 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
986 ทป. 4 สม.0004/986/2560 8/12/2560 986 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาวชิาการ

 หวัข้อ "การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิ
มนุษยชน"

987 ทป. 4 สม.0004/987/2560 8/12/2560 987 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
เสวนา "ส่งเสริมกีฬามวยไทย...ยุติมวยเด็ก
หาเงิน" ในงานสมัชชาสุขภาพแหง่ชาติ คร้ัง
ที่ 10

988 ทป. 4 สม.0004/988/2560 8/12/2560 988 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมการเสวนาทาง
วชิาการ หวัข้อ ข้อเทจ็จริงเอ็นร้อยหวาย : 
ประวติัศาสตร์บาดแผล สยาม - ปาตานี

989 ทป. 4 สม.0004/989/2560 8/12/2560 989 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏบิติัการเพื่อก าหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนปฏบิติัการตาม
นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้
แรงงานเด็นในรูปแบบที่เลวร้าย

990 ทป. 4 สม.0004/990/2560 8/12/2560 990 ขออนุมัติเข้ารับการอบรมหลักสูตร CMS 
Kentico for Developer

991 ทป. 4 สม.0004/991/2560 8/12/2560 991 การกรอกแบบฟอร์มการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน SDGs ประจ าปี
งบประมาณ 2560

992 ทป. 4 สม.0004/992/2560 8/12/2560 992 ผลการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไข
ปญัหาและข้อเสนอแนะของ กสม. ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นธรุกิจกับสิทธมินุษยชน

993 ทป. 4 สม.0004/993/2560 8/12/2560 993 ขอใหด้ าเนินการจัดซั่ืออุปกรณ์ส าหรับ
ปฏบิติังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

994 ทป. 4 สม.0004/994/2560 12/12/2560 994 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานวนัสิทธิ
มนุษยชนสากล 10 ธนัวาคม ประจ าป ี2560

995 ทป. 4 สม.0004/995/2560 12/12/2560 995 ส่งข้อมูลสรุปผลการมาปฏบิติัราชการของ
พนักงานราชการ

996 ทป. 4 สม.0004/996/2560 12/12/2560 996 ส่งข้อมูลสรุปผลการปฏบิติัราชการของ
ข้าราชการ

997 ทป. 4 สม.0004/997/2560 12/12/2560 997 ขออนุมัติหลักการใหจ้้างแปลเอกสารเพื่อ
เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ส านักงาน กสม.



998 ทป. 4 สม.0004/998/2560 14/12/2560 998 ขอหนังสือรับรองการท างาน
999 ทป. 4 สม.0004/999/2560 14/12/2560 999 ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
1000 ทป. 4 สม.0004/1000/2560 15/12/2560 1000 ขอแต่งต้ังผู้จัดท ารายบละเอียดขอบเขตงาน

 (Term of Reference: TOR)จ้างแปล
เอกสารเพื่อเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ส านักงาน 
กสม.

1001 ทป. 4 สม.0004/1001/2560 15/12/2560 1001 ข้อมูลประวติัการฝึกอบรม
1002 ทป. 4 สม.0004/1002/2560 19/12/2560 1002 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน

สิทธมินุษยชนของประเทศไทยประจ าป ี
2559 และรายงานผลการปฏบิติังาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559

1003 ทป. 4 สม.0004/1003/2560 19/12/2560 1003 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมดชิง
ปฏบิติัการเพื่อน าเสนอผลการศึกษาและรับ
ฟงัความคิดเหน็เกี่ยวกับโครงสร้างส่วน
ราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชรแหง่ชาติ

1004 ทป. 4 สม.0004/1004/2560 19/12/2560 1004 ขอเสนอเร่ืองบรรจุเข้าระเบยีบวาระการ
ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและ
มาตรฐานการคุ้มครองสิทธมินุษยชน

1005 ทป. 4 สม.0004/1005/2560 19/12/2560 1005 ขอส่งข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการปรับปรุงกฎหมาย

1006 ทป. 4 สม.0004/1011/2560 21/12/2560 1006 ขออนุมัติในหลักการการด าเนินงานศูนย์
สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงาน กสม.

1007 ทป. 4 สม.0004/1012/2560 21/12/2560 1007 ขออนุมัติในหลักการการด าเนินงาน
จดหมายเหตุสิทธมินุษยชน

1008 ทป. 4 สม.0004/1013/2560 22/12/2560 1008 ขออนุมัติรายละเอียดขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference: TOR) จ้างแปล
เอกสารเพื่อเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ส านักงาน 
กสม.

1009 ทป. 4 สม.0004/1014/2560 22/12/2560 1009 ขออนุมัติใหเ้จ้าหน้าที่ปฏบิติังานนอกเวลา
ราชการ

1010 ทป. 4 สม.0004/1015/2560 26/12/2560 1010 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธมินุษยชนของประเทศไทย ป ี2560

1011 ทป. 4 สม.0004/1016/2560 26/12/2560 1011 รายงานผลการเข้าร่วมพธิมีอบใบรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2015 
และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
"บทบาทของหอ้งสมุดในยุคการเรียนรู้ทกุที่
ทกุเวลา"

1012 ทป. 4 สม.0004/1017/2560 27/12/2560 1012 ขออนุมัติหลักการยืมเงินทดรองราชการ



1013 ทป. 4 สม.0004/1018/2560 27/12/2560 1013 การจัดส่งผลด าเนินการตามตัวชี้วดัที่ 16 
การขับเคล่ือนเปา้หมายการพฒันาที่ยั่งยืน

1014 ทป. 4 สม.0004/1019/2560 27/12/2560 1014 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ
นิตยสารรายสัปดาห์

1015 ทป. 4 สม.0004/1020/2560 27/12/2560 1015 ขอส่งรายงานผลการประเมินสถานการณ์
สิทธมินุษยชนของประเทศไทยประจ าป ี
2559 และรายงานผลการปฏบิติังาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

1016 ทป. 4 สม.0004/1016/2560 26/12/2560 1016 รายงานผลการเข้าร่วมพธิมีอบใบรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2015 
และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
"บทบาทของหอ้งสมุดในยุคการเรียนรู้ทกุที่
ทกุเวลา"

1017 ทป. 4 สม.0004/1017/2560 27/12/2560 1017 ขออนุมัติหลักการยืมเงินทดรองราชการ
1018 ทป. 4 สม.0004/1018/2560 27/12/2560 1018 การจัดส่งผลด าเนินการตามตัวชี้วดัที่ 16 

การขับเคล่ือนเปา้หมายการพฒันาที่ยั่งยืน

1019 ทป. 4 สม.0004/1019/2560 27/12/2560 1019 ขอใหด้ าเนินการจัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละ
นิตยสารรายสัปดาห์

1020 ทป. 4 สม.0004/1020/2560 27/12/2560 1020 ขอส่งรายงานผลการประเมินสถานการณ์
สิทธมินุษยชนของประเทศไทยประจ าป ี
2559 และรายงานผลการปฏบิติังาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

1021 ทป. 4 สม.0004/ว1021/2560 27/12/2560 1021 ขอส่งรายงานผลการประเมินสถานการณ์
สิทธมินุษยชนของประเทศไทยประจ าป ี
2559 และรายงานผลการปฏบิติังาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

1022 ทป. 4 สม.0004/1022/2560 27/12/2560 1022 รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมวชิาการ 
เร่ือง หอ้งสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 
4.0 ได้อย่างไร

1023 ทป. 4 สม.0004/1023/2560 28/12/2560 1023 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธมินุษยชนของประเทศไทยประจ าป ี
2559 และรายงานผลการปฏบิติังาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559



1024 ทป. 4 สม.0004/1024/2560 28/12/2560 1024 ขออนุมัติในหลักการโครงการพฒันาระบบ
การจัดท าข้อเสนองานวจิัยประกอบการ
เสนอของบประมาณประจ าปแีละการจัดท า
ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา

1025 ทป. 4 สม.0004/1025/2560 28/12/2560 1025 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของพนักงานราชการ

1026 ทป. 4 สม.0004/1026/2560 28/12/2560 1026 ขอส่งเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษของข้าราชการ

1027 ทป. 4 สม.0004/1027/2560 29/12/2560 1027 การรายงานผลการปฏบิติังานและการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

1028 ทป. 4 สม.0004/1028/2560 29/12/2560 1028 ขอใหด้ าเนินการจ้างแปลเอกสารเพื่อ
เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ส านักงาน กสม.

1029 ทป. 4 สม.0004/1029/2560 29/12/2560 1029 ขออนุมัติเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ

1030 ทป. 4 สม.0004/1030/2560 29/12/2560 1030 สัญญาการยืมเงิน
1031 ทป. 4 สม.0004/1031/2560 29/12/2560 1031 แบบขอเบกิเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006)
1032 ทป. 4 สม.0004/1032/2560 29/12/2560 1032 ขออนุมัติแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดท าร่าง

ขอบเขตของงานจ้างบคุคลภายนอกเพื่อ
สนับสนุนโครงการพฒันาระบบการจัดท า
ข้อเสนองานวจิัยประกอบการเสนอขอ
งบประมาณประจ าปแีละการจัดท าขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา



ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ   

ส านัก/หน่วย ส านักเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน (สวก. เดิม)

กลุ่มงาน/ฝ่าย

ล าดับ
ที่

รหสัแฟ้ม

ที่

ลงวันที่ เลข
ทะเบยี
นรบั

เรือ่ง การ
พิจารณา

หมายเหตุ

1 ทป.5 สม0001/ว50 10-ม.ค.-60 39 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
2 ทป.5 สม0001/ว125 20-ม.ค.-60 90 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
3 ทป.5 สม0001/ว198 31-ม.ค.-60 151 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
4 ทป.5 สม0001/ว226 3-ก.พ.-60 164 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
5 ทป.5 สม0001/ว252 9-ก.พ.-60 209 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ  
6 ทป.5 สม0001/ว265 14-ก.พ.-60 220 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
7 ทป.5 มสป.ชบ 0121/ว0172 1-ก.พ.-60 246 ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพทข์องมหาวทิยาลัย

8 ทป.5 สม0001/ว321 17-ก.พ.-60 259 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
9 ทป.5 สม0001/ว24 23-ก.พ.-60 290 แจ้งเพื่อทราบรายงานสรุปผลการสัมมนา A 
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and Tourism วนัพธุที่ 15 กุมภาพนัธ ์2560  
โรงแรมโนโวเทล สุขุมวทิ 20

10 ทป.5 สม0001/ว506 8-มี.ค.-60 365 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
11 ทป.5 สม0001/ว542 13-มี.ค.-60 380 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
12 ทป.5 สม0001/ว575 16-มี.ค.-60 408 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
13 ทป.5 สม0001/652 24-มี.ค.-60 444 ส่งเอกสารประกอบการสัมมนาทางวชิาการ
14 ทป.5 สม0001/ว680 28-มี.ค.-60 454 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
15 ทป.5 0001/ว684 28-มี.ค.-60 459 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
16 ทป.5 สม0001/ว861 20-เม.ย.-60 567 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
17 ทป.5 สม0001/ว896 25-เม.ย.-60 596 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
18 ทป.5 สม0002/ว378 2-พ.ค.-60 645 ขอมอบส่ือประชาสัมพนัธ์
19 ทป.5 สม0001/ว1041 11-พ.ค.-60 680 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
20 ทป.5 สม0001/ว1058 15-พ.ค.-60 691 แจ้งก าหนดการพธิสีวดพระอภธิรรม และ

ก าหนดการพระราชทานเพลิงศพมารดาเลขาธกิาร
 กสม.21 ทป.5 ศธ5809/0184 24-ก.พ.-60 717 ขอความอนุเคราะหฝ์ากประชาสัมพนัธก์ารรับ
สมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

22 ทป.5 สม0001/ว1078 17-พ.ค.-60 718 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
23 ทป.5 สม0001ว1108 19-พ.ค.-60 737 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ

ฝ่ายช่วยอ านวยการ (หมวด 3 รหสัแฟ้ม ทป 5 หนังสือเวียนป ี2560) 

แบบบัญชหีนังสือขอท าลาย แบบที ่25
บัญชหีนังสือขอท าลาย ประจ าปี 2563

วนัที่ 21 มกราคม 2563

แผ่นที่ ..............



24 ทป.5 สม0001/ว1138 23-พ.ค.-60 745 แจ้งก าหนดการพระราชทานเพลิงศพมารดาของ
ข้าราชการ

25 ทป.5 มพด.222/2560 19-เม.ย.-60 746 ขอเชิญร่วมสมทบทถุนผ้าปา่สร้างอาคารแด่น้อง
26 ทป.5 สม0001/ว1146 24-พ.ค.-60 752 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
27 ทป.5 IMPACT 18-พ.ค.-60 771 น าเสนอแพค็เกจการจัดงานประชุมสัมมนาและ

งานเล้ียงส าหรับหน่วยงานราชการ

28 ทป.5 สม0001/ว1219 31-พ.ค.-60 795 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
29 ทป.5 สม0001/ว1286 2-มิ.ย.-60 819 การติดต่อและประสานงานกลุ่มงานพฒันา

ระบบงานและพฒันาบคุลากร
30 ทป.5 สม0001/ว1287 6-มิ.ย.-60 848 ขอความอนนุเคราะหเ์ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

รายละเอียดการรับสมัครบคุคลเพื่อเข้ารับการสรร
หาเปฯ็กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

31 ทป.5 สม0001/ว1322 9-มิ.ย.-60 873 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
32 ทป.5 สม0001/ว1355 14-มิ.ย.-60 894 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
33 ทป.5 สม0002/ว534 15-มิ.ย.-60 902 ขอความร่วมมือประชาสัมพนัธก์ารรับสมัครนิสิต 

นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทสิีทธมินุษยชน
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

34 ทป.5 สม0001/ว1363 16-มิ.ย.-60 907 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
35 ทป.5 สม0001/วว1401 21-มิ.ย.-60 927 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
36 ทป.5 สม0001/ว1418 22/6/2560 938 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
37 ทป.5 สม0001/ว1447 26/6/2560 955 แจ้งก าหนดการพธิสีวงดพระอภธิรรม และ

ก าหนดการฌาปนกาจศพมารดานางสาวชฎานิศ 
กล่ินทอง

38 ทป.5 สม0001/31440 26/6/2560 962 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
39 ทป.5 สม0004/465 27/6/2560 965 แจ้งแอปพลิเคชันทดอลงใช้ NewCenter Mobile
40 ทป.5 สม0001/ว1459 28/6/2560 971 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
41 ทป.5 สม0001/ว1543 4/7/2560 1008 ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวนัแม่

แหง่ชาติป ี2560

42 ทป.5 สม0001/ว1565 6/7/2560 1031 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
43 ทป.5 สม0001/ว1583 11/7/2560 1043 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
44 ทป.5 สม0001/ว1605 13/7/2560 1056 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
45 ทป.5 สม0001/ว1622 14/7/2560 1073 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
46 ทป.5 สม0006/ว804 18/7/2560 1082 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
47 ทป.5 สม0001/ว1653 18/7/2560 1085 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
48 ทป.5 สม0001/ว1661 19/7/2560 1100 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
49 ทป.5 สม0001/ว835 21/7/2560 1117 เปล่ียนแปลงก าหนดวนัด าเนินการเลือกสรร

ข้าราชการรัฐสภาฯ

50 ทป.5 สม0001/ว844 24/7/2560 1128 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
51 ทป.5 สม0001/ว1698 24/7/2560 1129 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ



52 ทป.5 สม0001/ว1722 31/7/2560 1148 การติดต่อและประสานงานกลุ่มงานบริหารงาน
ทรัพยากรบคุคล

53 ทป.5 สม0001/ว1741 31/7/2560 1156 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
54 ทป.5 สม0001/ว1812 9/8/2560 1212 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
55 ทป.5 สม0004/ว912 10/8/2560 1222 แจ้งปดิระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
56 ทป.5 สม0002/ว843 9/8/2560 1233 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์
57 ทป.5 สม0001/ว1848 15/8/2560 1246 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
58 ทป.5 สม0001/ว1877 17/8/2560 1274 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
59 ทป.5 สม0001/ว1886 18/8/2560 1277 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
60 ทป.5 สม0001/ว946 18/8/2560 1278 ก าหนดใหว้นัพฤหสับดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เปน็

วนัหยุดราชการเพิ่มเปน็กรณีพเิศษ

61 ทป.5 สม0001/ว1912 22/8/2560 1305 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
62 ทป.5 สม0008/ว965 23/8/2560 1319 โครงการ ASEAN CSR Fellowship 2018
63 ทป.5 สม0001/ว1949 25/8/2560 1326 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
64 ทป.5 สม0001/ว1945 24/8/2560 1327 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
65 ทป.5 สม0001/ว1946 24/8/2560 1328 หนังสือเวยีนเชิญร่วมท าบญุถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทานของหน่วยงานต่างๆ

66 ทป.5 สม0001ว1983 29/8/2560 1365 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
67 ทป.5 สม0001/ว2007 31/8/2560 1383 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
68 ทป.5 สม0001/ว2015 4/9/2560 1386 หนังสือเวยีนของบริษทัธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย์ 

จ ากัด69 ทป.5 สม0001/ว2063 7/9/2560 1433 บทบรรยายวดิีทศัน์พระราชทานเร่ืองสืบสาน
รักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชา

70 ทป.5 สม0001/ว2064 7/9/2560 1436 หนังสือเวยีนของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
71 ทป.5 สม0001/ว1046 7/9/2560 1444 พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากการปฏบิติังาน

ระวา่งสัญญาจ้าง

72 ทป.5 ศธ0513.10501/ว
3692

31/8/2560 1462 ขอความอนุเคราะหป์ระชาสัมพนัธโ์ครงการ
พฒันาทกัษะและอาชีพ ป ี3

73 ทป.5 สม0001/ว2113 13/9/2560 1483 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
74 ทป.5 สม0001/ว2141 15/9/2560 1505 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
75 ทป.5 สม0002/ว1063 13/9/2560 1509 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์
76 ทป.5 สม0001/ว2167 18/9/2560 1524 แจ้งก าหนดการพธิสีวดพระอภธิรรม และ

ก าหนดการพระราชทานเพลิงศพบดิาของ
ข้าราชการ77 ทป.5 สม0001/ว2173 19/9/2560 1543 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ

78 ทป.5 สม0001/ว2211 21/9/2560 1548 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
79 ทป.5 สม0001/ว2230 26/9/2560 1577 ขอส่งแผ่นพบัประชาสัมพนัธก์ารเปดิรับจอง

เหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพธิถีวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

80 ทป.5 สม0001/ว2239 27/9/2560 1581 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ



81 ทป.5 สม0001/2242 27/9/2560 1582 ขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบ 100 ป ี
ธงชาติไทย

82 ทป.5 สม0001/ว2256 27/9/2560 1583 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
83 ทป.5 IMPACT 25/9/2560 1610 น าเสนอแพค็เกจการจัดงานเล้ียงเกษยีณอายุ

ราชการและงานประชุมพร้อมที่พกั

84 ทป.5 สม0001/ว2391 9/10/2560 1650 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
85 ทป.5 สม0001/ว2408 10/10/2560 1665 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
86 ทป.5 สม0001/ว2468 11/10/2560 1677 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
87 ทป.5 สม0001/ว2472 16/10/2560 1694 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
88 ทป.5 สม0001/ว2543 24/10/2560 1735 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
89 ทป.5 สม0001/ว2555 25/10/2560 1744 ขอความอนุเคราะหเ์ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

รายละเอียดการรับสมัครบคุคลผู้สมควรได้รับการ
แต่งต้ังเปน็กรรมการเลือกต้ัง

90 ทป.5 สม0001/ว2566 30/10/2560 1761 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
91 ทป.5 สม0004/ว1300 3/11/2560 1794 แจ้งข้อขัดข้องในการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต และ

ขอแจ้งปดิระบบ

92 ทป.5 สม0001/ว2643 6/11/2560 1806 แจ้งก าหนดการพธิสีวดพระอภธิรรม และ
ก าหนดการพระราชทานเพลิงศพมารดาของ
ข้าราชการ93 ทป.5 สม0001/ว2651 7/11/2560 1816 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ

94 ทป.5 สม0001/ว2676 9/11/2560 1833 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
95 ทป.5 สม0001/ว2710 14/11/2560 1864 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
96 ทป.5 สม0001/ว2711 14/11/2560 1867 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
97 ทป.5 สม0001/ว2749 17/11/2560 1892 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
98 ทป.5 สม0001/ว2786 23/11/2560 1925 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
99 ทป.5 สม0001/ว2840 29/11/2560 1961 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
100 ทป.5 สม0004/ว1383 28/11/2560 1965 แจ้งปดิระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
101 ทป.5 สม0001/ว2833 28/11/2560 1966 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวนัเด็กประจ าป ี2561
102 ทป.5 สม0001/ว2860 1/12/2560 1978 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
103 ทป.5 สม0002/ว1341 29/11/2560 1998 ขอมอบจดหมายมุมมองสิทธิ์
104 ทป.5 สม0001/ว2909 8/12/2560 2020 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
105 ทป.5 สม0001/ว2907 8/12/2560 2021 ขอความอนุเคราะหข์้อมูลประกอบการพจิารณา

ของคณะกรรมาธกิารสามัญเพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบประวติั ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบยุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้
ด ารงต าแหน่งผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดิน

106 ทป.5 สม0001/ว2922 8/12/2560 2029 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
107 ทป.5 IMPACT 29/11/2560 2041 น าเสนอแพค็เกจหอ้งประชุมพร้อมอาหาร 2 มื้อ
108 ทป.5 สม0001/ว2943 13/12/2560 2042 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
109 ทป.5 สม0001/ว2944 14/12/2560 2044 การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ



110 ทป.5 กบข. 15/12/2560  - รวมมิตรสวสัดิการ กบข. 20-22 ธนัวาคม 2560
111 ทป.5 สม0001/ว2984 15/12/2560 2069 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
112 ทป.5 สม0001/ว1562 19/12/2560 2071 ขอมอบวารสารวชิากรสิทธมินุษยชน ปทีี่ 2 ฉบบัที่

 2 (กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560)

113 ทป.5 สม0001/ว3000 20/12/2560 2080 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
114 ทป.5 สม000/ว3036 22/12/2560 2092 ขอเชิญเข้าร่วมงานปใีหม่ ประจ าป ี2561
115 ทป.5 สม0001/ว3047 25/12/2560 2098 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
116 ทป.5 สม0001/ว3040 22/12/2560 2099 แจ้งก าหนดการพธิสีวดพระอภ ิธรรมและ

ฌาปนกิจศพ มารดาของข้าราชการ

117 ทป.5 สม0002/ว1449 27/12/2560 2104 ขอมอบแผ่นประชาสัมพนัธข์้อความส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน

118 ทป.5 สม0002/ว3052 27/12/2560 2109 แจ้งก าหนดการพระราชทานเพลิงศพ นางอาภร 
วงบษสั์งข์ อดีตกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ 
ชุดที่ 1

119 ทป.5 สม0001/ว3054 27/12/2560 2110 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ
120 ทป.5 ศธ 0516.12/ว2721 24/11/2560 2114 ขออนุเคราะหป์ระชาสัมพนัธ์
121 ทป.5 สม0001/ว

306228/12/2560
28/12/2560 2116 หนังสือเวยีนของหน่วยงานต่างๆ



                                                                                                                                                                                                                                                                                           











                                                                                                                                                                                                                                                                                           











                                                                                                                                                                                                                                                                                           


