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คำนำ
ตามค ารับ รองการปฏิบ ัต ิร าชการ ประจ าปีข องส านัก งานเลขาธิก ารวุฒ ิส ภา
ประจาปี พ.ศ. 2563 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับความสาเร็จ
ของการด าเนิ น งานด้ า นกระทู้ ถ ามของวุ ฒิ ส ภาได้ ก าหนดให้ ส านั ก การประชุ ม ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ
ด้านการพิจารณากระทู้ถามของวุฒิสภาอัน ประกอบไปด้วย การร่างกระทู้ถาม การรับกระทู้ถาม
เข้าสู่สารบบงาน การวินิจฉัยกระทู้ถามการแจ้งผลการวินิจฉัย การบรรจุกระทู้ถามเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุ ม จนถึ ง การตอบกระทู้ ถ าม และส านั ก วิ ช าการที่ มี ภ ารกิ จ ด้ า นการการติ ด ตามผล
การดาเนินการตามการตอบกระทู้ถามของวุฒิสภา โดยการรวบรวมข้อมูล สถิติ สาระสาคัญของการ
ถาม-ตอบแต่ละกระทู้ถาม ตลอดจนได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถาม
ที่รัฐมนตรีผู้มาตอบกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภาได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา
ไปพิจารณาดาเนินการ ซึ่งติดตามผลการดาเนินการไปยังหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมา
รวบรวมและประมวลผล และดาเนิ น การเผยแพร่ผลการดาเนิ นการต่อสมาชิกวุฒิ สภาตลอดจน
ประชาชนผู้สนใจผ่านเว็บ ไซต์วุฒิ สภา ร่วมกัน ทบทวนกระบวนการปฏิบั ติงาน (Work process)
ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow chart) และคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) นั้น
สานักการประชุมร่วมกับสานักวิชาการจึงได้ร่วมกันทบทวนและจัดทาคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ งานการด าเนิ น งานด้ า นกระทู้ ถ ามของวุ ฒิ ส ภา เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งน าไปปฏิ บั ติ
ให้ บ รรลุ ผ ลตามข้ อ ก าหนดที่ ส าคั ญ ตลอดจนการแสดงวิ ธี ก ารที่ ส่ ว นราชการน ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ การเผยแพร่มาตรฐาน การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และการมีระบบ
ติ ด ตามเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก าหนด คู่ มื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ จึ งได้ ร ะบุ
กระบวนการย่อยที่จะแสดงรายละเอียดการดาเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ใช้ดาเนินการ แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารให้บุคลากร
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี แ นวทางหรื อ วิ ธี ก ารในการป้ อ งกั น ไม่ ให้ เกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาด
การทางานซ้าและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จนสามารถบรรลุ ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
สนับสนุนข้อมูลสาหรับประกอบการพิจารณาการดาเนินงานของวุฒิสภา และทาให้การดาเนินการ
ตามภารกิจของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถตอบสนองผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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1
ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน
ตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นแผนระดับ
ที่ 3 ที่ผ่านมา สานักงานเลขาธิการวุฒิ สภามีแผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ฉบับที่ 4
(2560 - 2564) ประกาศใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิ รูป ประเทศ เป็ น ต้ น ดั งนั้ น เพื่ อ ก าหนดกรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นา ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภา
ให้เกิดความชัดเจน ต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อม ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563 – 2565
ขึ้น เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐ บาล
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) และผู้บริหารสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจน กฎหมาย ข้อบังคับ
กฎ และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง และนาไปสู่การกาหนด
“วิสัยทัศน์” คือ เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในการสนับสนุน
ภารกิจวุฒิสภาเพื่อประชาชนและส่วนรวม
โดยมี “พันธกิจ” ดังนี้
1) สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ
2) สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูป และการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
3) ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา
4) บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย ตามหลักธรรมาธิบาล และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
5) พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
วัฒนธรรมองค์กร/ค่ำนิยมหลัก คือ “สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา
มุ่งสภางานสัมฤทธิ์”

2
จึงกาหนดแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้
เรื่องที่ 1) ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
เรื่องที่ 2) พั ฒ นางานด้ านการติ ดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการด าเนิ นตามแผนการปฏิ รูป
ประเทศ และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่องที่ 3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่ อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
เชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เรื่องที่ 4) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
เรื่องที่ 5) พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชน
และเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ จึงกาหนดตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา โดยมีเจ้าภาพหลัก คือ สานักวิชาการ (ผู้รายงาน) ร่วมกับสานักการ
ประชุม และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สานักบริหารงานกลาง สานักการพิมพ์ สานักรายงานการประชุม
และชวเลข สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักประชาสัมพันธ์
ดังนั้ น การจัด ท าคู่ มือมาตรฐานการปฏิ บั ติงานการด าเนินงานด้ านกระทู้ ถามของวุฒิ สภา
เพื่อ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกาหนดที่สาคัญ ตลอดจนการแสดง
วิธีการที่ส่วนราชการนามาตรฐานการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ การเผยแพร่มาตรฐาน การจัดทาคู่มือ
การปฏิ บั ติ งาน และการมี ระบบติ ด ตามเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก าหนด คู่ มื อ มาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ ง านการด าเนิ น งานด้ านกระทู้ ถามของวุ ฒิ สภาฉบั บ นี้ จึ งได้ ระบุ กระบวนการย่ อ ยที่ จะแสดง
รายละเอียดการดาเนิ นงาน มาตรฐานการปฏิบั ติ การติดตามประเมิ นผล ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ใช้
ดาเนินการ แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีแนวทางหรือวิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทางานซ้าและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
จนสามารถบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสาหรับประกอบการพิจารณาการ
ดาเนินงานของวุฒิสภา และทาให้การดาเนินการตามภารกิจของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถ
ตอบสนองผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
1.2 ควำมสำคัญของกำรดำเนินงำนด้ำนกระทู้ถำมของวุฒิสภำ
กระทู้ถาม (Question) คือ คาถามที่สมาชิกวุฒิสภาตั้งคาถามถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับ
งานในหน้ าที่ โดยจะถามเป็ น หนั งสื อ หรื อวาจาก็ ได้ กระทู้ ถามจึ งถื อว่ า เป็ น เครื่ อ งมื อหรื อมาตรการ
ที่สาคัญประการหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร
ของวุฒิสภา ซึ่งมีบทบาทที่ทาให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องมาตอบข้อซักถามหรือชี้แจงเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการบ้านเมืองของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดในขณะนั้น ๆ ซึ่งในบางกรณีเมื่อรัฐมนตรีได้มาตอบกระทู้ถามหรือแนวทางการแก้ไข
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ปัญหาในที่ประชุมวุฒิสภา ก็ได้รับเอาข้อสังเกตข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่สมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้งกระทู้ถามได้เสนอไว้ นากลับไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป อันเป็นการ
สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยความสาคัญของกระทู้ถามของวุฒิสภา กลุ่มงานกระทู้ถาม สานักการประชุม และกลุ่มงาน
ติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจด้านการตั้งกระทู้ถาม และการติดตามและประมวลผลงานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ของวุฒิสภา ได้พัฒนาระบบการดาเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการย่อย 2
กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการพิจารณากระทู้ถามอันประกอบไปด้วย การร่างกระทู้ถาม การรับกระทู้
ถามเข้าสู่สารบบงาน การวินิจฉั ยกระทู้ถาม การแจ้งผลการวินิจฉัย การบรรจุกระทู้ถามเข้าสู่ ระเบียบ
วาระการประชุม จนถึงการตอบกระทู้ถาม เพื่อตอบสนองความต้องการของของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็น
ผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) กระบวนการการติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้
ถามของวุฒิสภา โดยการรวบรวมข้อมูล สถิติ สาระสาคัญของการถาม-ตอบแต่ละกระทู้ถาม ตลอดจนได้
ดาเนินการติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถามที่รัฐมนตรีผู้มาตอบกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา
ได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาดาเนินการ ซึ่งติดตามผลการดาเนินการไปยัง
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารวบรวมและประมวลผล และดาเนินการเผยแพร่ผลการดาเนินการ
ต่อสมาชิกวุฒสิ ภาตลอดจนประชาชนผู้สนใจผ่านเว็บไซต์วฒ
ุ สิ ภา www.senate.go.thพร้อมทั้งรายงานผลการ
ดาเนิ นการจากส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกวุฒิ สภาผู้ตั้งกระทู้ถาม และรายงานผลไปยัง คณะ
อนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒสิ ภา ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการ
ติดตามมติของวุฒิสภาที่มีไปยังหน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของวุฒิสภา ต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
1.) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
การดาเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา
2) เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และบูรณาการเข้าด้วยกัน
3) เพื่ อ การพั ฒ นามาตรฐานการด าเนิ น การโดยใช้ คู่ มื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านการ
ดาเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
1.4 ขอบเขต
การดาเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภาประกอบไปด้วยกระบวนการย่อย 2 กระบวนการ
1) กระบวนการพิ จ ารณากระทู้ ถ าม กลุ่ ม งานกระทู้ ถ าม ส านั ก การประชุ ม เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และ
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2) กระบวนการการติ ดตามผลการด าเนิ นการตามการตอบกระทู้ ถามของวุ ฒิ ส ภา กลุ่ ม งานติ ด ตาม
และประมวลผลงานของวุฒิสภา สานักวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีขอบเขตการดาเนินการ ดังนี้
1) กระบวนกำรพิจำรณำกระทู้ถำม ประกอบไปด้วย การร่างกระทู้ถาม การรับกระทู้ถาม
เข้าสู่สารบบงาน การวินิจฉัยกระทู้ถาม การแจ้งผลการวินิจฉัย การบรรจุกระทู้ถามเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม จนถึงการตอบกระทู้ถาม โดยที่ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ในหมวด 8 ตั้งกระทู้ถาม
ข้อ 144 - 170 ได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งกระทู้ถาม และการตอบกระทู้ถาม
ของรัฐมนตรี ดังนี้
1.1) หลักเกณฑ์และวิธีกำรตั้งกระทู้ถำม
(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 144 ข้อ 146 ข้อ 152 ข้อ 159)
- ในการตั้งกระทู้ถามเป็นหนังสือ สมาชิกวุฒิสภาต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ยื่นต่อประธานวุฒิสภา โดยมีข้อความเป็น คาถามในข้อ เท็จจริงหรือนโยบายที่เกี่ย วกับ งานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของรัฐมนตรี ที่ตั้งถามและต้องแสดงความประสงค์ด้วยว่าจะให้รัฐมนตรีตอบกระทู้ถามนั้น
ในราชกิจจานุเบกษา หรือในที่ประชุมวุฒิสภา
- ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่อ้างประกอบกระทู้ถามต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถาม
รับรองว่าถูกต้อง แม้จะมิได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามก็ตามและถ้าจาเป็นจะต้องมีคาชี้แจงประกอบ
ก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
- คาถาม ข้อเท็จจริงที่อ้าง ตลอดจนคาชี้แจงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน
ซ้าซาก หรือมีลักษณะเป็นทานองอภิปราย
- กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้นให้ตั้งถามและซักถามได้เฉพาะคนเดียว
1.2) ลักษณะต้องห้ำมของกระทู้ถำม
(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 147 - 148)
- กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. เป็นเชิงประชด เสียดสี หรือกลั่นแกล้งใส่ร้าย
2. เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก
3. เป็นเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ
4. เป็นเรื่องที่มีประเด็นคาถามซ้ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน
5. เป็นการให้ผู้ตอบกระทู้ถามออกความเห็น
6. เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
7. เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระสาคัญ
8. เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับการงานในหน้าที่ราชการ
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- กระทู้ถามเรื่องใด ถ้ามีลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว ประธานวุฒิสภาจะถือว่าเป็น
กระทู้ถามที่ต้องห้ามมิให้ถาม ทั้งนี้ ยกเว้นในส่วนข้อ 3 และ 4 ที่กระทู้ถามนั้นเป็นเรื่องที่ได้ตอบแล้วหรือ
ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบนั้น กับกรณีประเด็นคาถามซ้ากับผู้เสนอมาก่อน จะตั้งถามขึ้นใหม่ได้ หากสาระสาคัญ
ของเรื่องต่างกันหรือพฤติการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตั้งกระทู้ถามครั้งก่อน
1.3) ประเภทของกระทู้ถำม
(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 145 ข้อ 164)
กระทู้ถามมี 2 ประเภท คือ
1. กระทู้ถามเป็นหนังสือ
2. กระทู้ถามด้วยวาจา
- กระทู้ถามด้วยวาจา ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเรื่องฉุกเฉินที่มคี วามจาเป็นเร่งด่วน
(2) เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม สิทธิ
หรือเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง
(3) เป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
1.4) กำรวินิจฉัยและกำรแจ้งผลกำรวินิจฉัย
(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 149)
- กระทู้ถามที่สมาชิกตั้งถาม ให้ประธานวุฒิ สภาทาการตรวจสอบ หากมี
ข้อบกพร่อง ให้ แ จ้งให้ ผู้นั้น ดาเนิ น การแก้ไขข้อบกพร่อง หากไม่ดาเนินการแก้ไข ให้เป็นอานาจของ
ประธานวุฒิสภาที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดเป็นกระทู้ถามตามข้อ 144 ข้อ 147 หรือข้อ 148 ให้แล้ว
เสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับกระทู้ถามนั้น คาวินิจฉัยของประธานวุฒิสภาให้ถือเป็นเด็ดขาด
ให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งคาวินิจฉัยตามวรรคหนึง่ ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ ในกรณี
ที่เป็นกระทู้ถามที่สามารถดาเนินการต่อไปได้ตามหมวดนี้ ให้แจ้งหรือจัดส่งกระทู้ถามไปยังนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัย
1.5) กำรแจ้ ง หรื อ จั ด ส่ ง กระทู้ ถ ำมนั้ น ไปยั ง นำยกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี
ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถำม
(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 149 วรรคสอง ข้อ 160 ข้อ 163)
- เมื่อประธานวุฒิสภาวินิจฉัยว่ากระทู้ถามที่เสนอมานั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การตั้ ง กระทู้ ถ ามแล้ ว ให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งคาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ ในกรณี
ที่เป็นกระทู้ถามที่สามารถดาเนินการต่อไปได้ตามหมวดนี้ ให้แจ้งหรือจัดส่งกระทู้ถามไปยังนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัย
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เมื่อประธานวุฒิสภาวินิจฉัยว่ากระทู้ถามที่เสนอมานั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การตั้งกระทู้ถามแล้ว ให้เลขาธิการจัดส่งกระทู้ถามนั้นไปยังรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามเพื่อดาเนินการตอบ
1. กรณีกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
- ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถาม
เพื่อดาเนินการตอบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ส่งไปยังรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
- ถ้านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ได้ตอบแล้วหรือมีเหตุขัด ข้องไม่ต อบ
ภายใน 30 วัน ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ
2. กรณีกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา
- ถ้าเป็นกระทู้ถามทั่วไป ให้ประธานวุฒิสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
วุฒิสภาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามนั้นไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม
- ถ้าประธานวุฒิ สภาไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมได้
ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้แจ้งเหตุขัดข้องให้ที่ประชุมวุฒิสภาและผู้ตั้งกระทู้ถามทราบโดยเร็ว
1.6) กำรบรรจุกระทู้ถำมเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม
(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 154 และข้อ 155 )
- ในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ ให้บรรจุกระทู้ถามเป็ นหนังสือได้ไม่เกิน
สามกระทู้ และกระทู้ถามด้วยวาจาไม่เกินสามกระทู้ แต่ถ้าหากมีกระทู้ถามเป็นหนังสือรอบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมจานวนมาก หรือมีกระทู้ถามเป็นหนังสือหรือกระทู้ถามด้วยวาจาที่เลื่อนมาจากการประชุ ม
ครั้งที่แล้ว ประธานวุฒิสภาจะบรรจุกระทู้ถามเกินกว่านี้ก็ได้
- การจัดลาดับกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา ให้จัดตามลาดับ คือ กระทู้ถาม
เป็นหนังสือและกระทู้ถามด้วยวาจา โดยการบรรจุกระทู้ถาม ต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
ตามลาดับก่อนหลังที่ยื่นไว้ต่อประธานวุฒิสภา
- การถามและการตอบกระทู้ ถามในการประชุมวุฒิ สภาครั้งหนึ่ง ๆ ให้ มี
กาหนดระยะเวลาไม่เกินสองชั่วโมง
- ในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ มิให้ผู้ตั้งกระทู้ถามคนเดียวกันถามเกิน
หนึ่งกระทู้ เว้นแต่ไม่มีกระทู้ถามของสมาชิกอื่นเหลืออยู่
1.7) กำรถำมและกำรซักถำมกระทู้ถำม
(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 151, ข้อ 161)
- เมื่ อถึ งระเบี ยบวาระกระทู้ ถาม ให้ ประธานของที่ ประชุ มอนุ ญาตให้ ถาม
ตามลาดับในการถามมิให้ชี้แจงหรืออ่านคาชี้แจงประกอบ
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- เมื่อรัฐมนตรีได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีก 1 ครั้ง
เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะคาตอบยังไม่หมดประเด็นและประธานของที่ประชุมอนุญาต และในการ
ซักถามผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จาเป็น
1.8) กำรตอบและกำรขอเลื่อนกำรตอบ
(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 150 ข้อ 153 ข้อ 162)
- ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบในการบริหาร
ราชการแผ่นดินเรื่องนั้นเป็นผู้ตอบกระทู้ถามนั้นด้วยตนเอง เว้นแต่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้นไม่อยู่
โดยมีเหตุจาเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือติดราชการสาคัญ จะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามก็ได้ แต่ต้อง
ชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมวุฒิสภาหรือแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภาก่อนถึงระเบียบวาระ
กระทู้ถามเรื่องนั้น และให้กาหนดด้วยว่าจะตอบได้เมื่อใด หรือจะมอบหมายให้รัฐมนตรีอื่นเป็นผู้ตอบ
กระทู้ถามนั้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมวุฒิสภาหรือแจ้งเหตุจาเป็นนั้นเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานวุฒิสภาก่อนหรือในวันประชุมวุฒิสภาในเรื่องดังกล่าว
- นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน
- กระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมวุฒิสภา ทั้งที่ได้รับการบรรจุและยังไม่ได้รับ
การบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมหนึ่ง ๆ เมื่อสิ้นสุดสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภา
รวบรวมแจ้ ง นายกรั ฐมนตรี ห รือ รั ฐมนตรี ที่ เกี่ ยวข้ องด าเนิ น การตอบในราชกิ จจานุ เบกษา พร้ อมทั้ ง
แจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ
1.9) องค์ประชุมในกำรพิจำรณำกระทู้ถำม
(มาตรา 120 ของรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 20 วรรคสอง)
องค์ประชุมของวุฒิสภาในการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามในที่ประชุม
วุฒิสภากาหนดให้มีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
1.10) กำรถอนกระทู้ถำมของสมำชิกผู้ตั้งถำม
(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 156)
- ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้
1.11) กำรตกไปของกระทู้ถำม
(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 156 - 158)
- เมื่อถึงระเบียบวาระกระทู้ถามของผู้ตั้งกระทู้ถามผู้ใด ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถาม
ขอเลื่อนการถาม ไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุมวุฒิสภา ให้ถือว่ากระทู้ถามตกไปนั้น
- กระทู้ถามใดที่สมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้น
เป็นอันตกไป
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- กระทู้ ถามใดที่ นายกรั ฐมนตรี หรื อรั ฐมนตรี ยั งมิ ได้ ตอบ ให้ เป็ นอั นตกไป
เมื่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ พ้นจากตาแหน่ง
2) กระบวนกำรติ ดตำมผลกำรด ำเนิ นกำรตำมกำรตอบกระทู้ ถำมของวุ ฒิ สภำ การ
ติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถามของวุฒิสภา มีขอบเขตครอบคลุม เนื้อหาและขั้นตอน
กระบวนการ ดังนี้
2.1) การจั ด ท าสถิ ติ ข้อ มู ล กระทู้ ถ ามของวุฒิ สภา โดยมี ก ารจาแนกประเภทของ
กระทู้ถาม, จานวนกระทู้, สถานะของกระทู้ถาม,รายละเอียดของแต่ละกระทู้ถาม อาทิ ผู้ตั้งกระทู้ถาม,
ผู้ถูกถาม, ผู้ต อบกระทู้ถาม, วัน ที่ตั้งกระทู้, วันที่มาตอบกระทู้ , สาระสาคัญ ของการถาม-ตอบแต่ละ
กระทู้ถ าม, ประเด็ น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิ สภาผู้ตั้งกระทู้ถามที่ รัฐมนตรีผู้มาตอบ
กระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภาได้รับไปพิจารณาดาเนินการ, ผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถาม
2.2) กระบวนการการติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถามที่รัฐมนตรี
ผู้มาตอบกระทู้ถามในที่ประชุ มวุฒิ สภาได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิ สภาไปพิจารณา
ดาเนินการจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารวบรวมและประมวลผล
2.3) การรายงานผลการดาเนินการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้ง
กระทู้ถามและคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
2.4) การประมวลผลข้อ มูล กระทู ้ถ ามของวุฒ ิส ภาและด าเนิน การเผยแพร่
ผลการดาเนิ นการต่อสมาชิ กวุฒิ สภาตลอดจนประชาชนผู้สนใจในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิ กส์
และเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th
1.5 ข้อกำหนดที่สำคัญ
กระบวนกำรพิจำรณำกระทู้ถำม
ชื่อกระบวนกำร
กระบวนการ
พิจารณา
กระทูถ้ าม

ข้อกำหนดที่สำคัญ

ตัวชี้วดั ของข้อกำหนด หน่วยงำนรับผิดชอบ

- การร่างกระทูถ้ ามของ
ระยะเวลา 7 วันนับแต่ - สานักการประชุม
วุฒิสภาเพื่อการสนับสนุนการ วันทีไ่ ด้รับข้อมูลจาก
ดาเนินการตั้งกระทูถ้ ามมีความ สมาชิกวุฒิสภา
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่
พึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภา

9

กระบวนกำรกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมกำรตอบกระทู้ถำมของวุฒิสภำ
ชื่อกระบวนกำร
ข้อกำหนดที่สำคัญ
การติดตามผลการ - ความถูกต้องครบถ้วนของ
ดาเนินการตาม
ข้อมูลกระทูถ้ าม
การตอบกระทู้
ถามของวุฒิสภา

- มีกระบวนการติดตามและ
รวบรวมและผลการดาเนินการ
ตามการตอบกระทูถ้ ามที่มี
มาตรฐาน

ตัวชี้วดั ของข้อกำหนด หน่วยงำนรับผิดชอบ
- มีการรวบรวมจัดทา - สานักวิชาการ
สถิติ และแบ่งประเภท
ของข้อมูลการถามตอบกระทูถ้ ามของ
วุฒิสภาทีถ่ ูกต้องความ
ถูกต้องครบถ้วน
- มีการดาเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในการ
ติดตามผลการ
ดาเนินการตามการ
ตอบกระทูถ้ ามของ
วุฒิสภา

- มีการเผยแพร่และรายงานผล - มีการเผยแพร่ผล
การดาเนินการไปยังผู้ที่
การดาเนินการ
เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ตามระยะเวลา
ที่กาหนด
- รายงานผลไปยัง
สมาชิกวุฒิสภา
ผู้ตั้งกระทูถ้ ามและ
คณะอนุกรรมาธิการ
ติดตามมติของวุฒิสภา
ตามระยะเวลา
ที่กาหนด
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1.6 คำจำกัดควำม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้กาหนดความหมายของคาว่า “กระทู้”
ไว้ว่า “กระทู้” น.หัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบาย เช่น กระทู้ธรรม กระทู้ถาม
กระทู้ถำม (กฏ) น. คาถามในข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ นโยบายที่ ส มาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ ห รื อ
สมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั้งถามฝ่ายบริหารให้ตอบในที่ประชุมแห่งสภานั้น ๆ หรือตอบเป็น
หนังสือ (อ. Question)
กระทู้ถำม คือ คาถามที่สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตั้งขึ้น เพื่อถาม
รัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบตอบ
ซึ ่ง การที ่ส มาชิก วุฒ ิส ภาตั ้ง กระทู ้ถ ามนั ้น เป็น วิธ ีก ารควบคุม การท างานของรัฐ บาลอย่า งหนึ ่ง ที ่มี
ความสาคัญโดยถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องตอบข้อซักถามของสมาชิกวุฒสิ ภาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ในฐานะผู้รับผิดชอบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
กำรร่ำงกระทู้ถำม หมายถึง การร่างกระทู้ถามเป็นหนังสือเพื่อยื่นต่อประธานวุฒิสภา
โดยมี ข้ อ ความเป็ น เรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานในหน้ า ที่ ข องรั ฐ มนตรี โดยค าถามเป็ น เชิ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง
หรือนโยบาย เพื่อให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบตอบในที่ประชุมวุฒิสภาหรือราชกิจจานุเบกษา
กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมกำรตอบกระทู้ถำมของวุฒิสภำ หมายถึง กระบวนการ
การติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถามที่รัฐมนตรี ผู้มาตอบกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภาได้รับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิ สภาไปพิ จารณาด าเนิ นการ จากหน่ วยงานหรือส่ วนราชการ
ที่เกี่ ยวข้ องมารวบรวมและประมวลผล และรายงานผลการด าเนิ นการจากส่ วนราชการที่ เกี่ยวข้องไปยั ง
สมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้งกระทู้ถามและคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา
1.7 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
1) กระบวนกำรพิจำรณำกระทู้ถำม
ผู้รับผิดชอบ
1. นิติกร
กลุ่มงานกระทู้ถาม

หน้ำที่
กระบวนการร่างกระทู้ถาม
1. สอบถามความต้องการของสมาชิกเกี่ยวกับ
การร่างกระทู้
2. หาข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องที่สมาชิก
ต้องการตั้งกระทู้ถาม
3. ร่างกระทู้ถาม
4. ผู้ บั งคั บ บั ญ ชากลุ่ ม งาน/ผู้ อ านวยการส านั ก
การประชุมตรวจความถูกต้อง
5. ให้สมาชิกตรวจพร้อมลงนาม
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2. เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
กลุ่มงานกระทู้ถาม

1.สานักบริหารงานกลาง

หน้ำที่
- ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม เพื่อส่งต่อให้
ผูบ้ งั คับบัญชากลุ่มงานกระทูถ้ ามมอบหมาย
ให้นิติกร (เจ้าของเรื่อง)

กระบวนการรับกระทูถ้ ามและการวินิจฉัย
1.ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม
2.ส่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักการประชุม

2.สานักการประชุม กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป
3.เจ้าหน้าที่ธรุ การ กลุม่ งานกระทูถ้ าม สานัก

การประชุม
4.นิติกร กลุ่มงานกระทู้ถาม (เจ้าของเรื่อง)

- ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม และส่งต่อให้กลุ่มงาน
กระทู้ถาม
- ลงทะเบียนรับ เข้าสารบบของกลุม่ งานกระทู้
ถาม และเสนอผูบ้ ังคับบัญชากลุ่มงานเพื่อ
มอบหมายนิติกรเจ้าของเรื่องดาเนินการต่อไป
- ทาบันทึกนิตกิ รเสนอประธานวุฒิสภา
สรุปสาระสาคัญ ข้อกฎหมาย ข้อพิจารณา
ประกอบการวินิจฉัยของประธานวุฒิสภา

กระบวนการบรรจุกระทู้ถามเป็นหนังสือ
1.นิติกร กลุ่มงานกระทู้ถาม (เจ้าของเรื่อง)
1.ท าบั น ทึ ก นิ ติ ก รเสนอประธานวุ ฒิ ส ภาขอ
อนุ ญ าตบรรจุ ก ระทู้ ถ ามเข้ า ระเบี ย บวาระการ
ประชุม
2.ท าบั น ทึ ก นิ ติ ก รแจ้ งเหตุ ขั ด ข้ อ ง กรณี ไม่ อ าจ
บรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมได้
ภายใน 15 วันตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
พ.ศ. 2562
3.ทาหนังสือแจ้งการบรรจุ/แจ้งเหตุขัดข้องไปยังผู้
ตั้งกระทู้ถาม
2.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานกระทูถ้ าม
- จัดส่งหนังสือแจ้งการบรรจุ/แจ้งเหตุขัดข้องไป
ยังผู้ตั้งกระทู้ถาม
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2) กระบวนกำรกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมกำรตอบกระทู้ถำมของสมำชิกวุฒิสภำ
ผู้รับผิดชอบ
เลขาธิการวุฒิสภา/รองเลขาธิการวุฒิสภา
ที่กากับดูแลสานักวิชาการ

1.
2.

3.
4.

ผู้อานวยการสานักวิชาการ

หน้ำที่
พิจารณาให้ความเห็นชอบการสรุปประเด็น
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา
พิจารณาลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลการดาเนินการตามกระทูถ้ าม
ของวุฒิสภา
พิจารณาลงนามในหนังสือรายงานความ
คืบหน้าผลการดาเนินการตามกระทู้ถาม
พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดพิมพ์
และเผยแพร่รายงานการติดตาม
และประมวลผลงานด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสรุปประเด็น
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา
ก่อนนาเสนอรองเลขาธิการวุฒิสภา/
เลขาธิการวุฒิสภา
2. พิจารณาลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลการดาเนินการตามกระทูถ้ าม
ของวุฒิสภาก่อนนาเสนอรองเลขาธิการ
วุฒิสภา/เลขาธิการวุฒิสภา
3. พิจารณาลงนามในหนังสือรายงาน
ความคืบหน้าผลการดาเนินการตามกระทู้ถาม
ก่อนนาเสนอรองเลขาธิการวุฒิสภา/
เลขาธิการวุฒิสภา
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดพิมพ์
และเผยแพร่รายงานการติดตาม
และประมวลผลงานด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภาก่อนนาเสนอรองเลขาธิการ
วุฒิสภา/เลขาธิการวุฒิสภา
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ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตาม
และประมวลผลงานของวุฒสิ ภา

1.

2.

3.

4.

5.

วิทยากร/นิตกิ ร

1.

2.

3.

4.

หน้ำที่
พิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีกระทู้ถาม
ที่ต้องติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการ
ตามการตอบกระทูถ้ ามและพิจารณามอบหมาย
นิติกร/วิทยากรรับผิดชอบแต่ละกระทูถ้ าม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการสรุปประเด็น
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา
ก่อนนาเสนอผู้อานวยการสานักวิชาการ
พิจารณาลงนามในหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินการ
ตามกระทูถ้ ามของวุฒิสภาก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการสานักวิชาการ
พิจารณาลงนามในหนังสือรายงานความ
คืบหน้าผลการดาเนินการตามกระทู้ถามก่อน
นาเสนอผู้อานวยการสานักวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดพิมพ์และ
เผยแพร่รายงานการติดตามและประมวล
ผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภาก่อน
นาเสนอผู้อานวยการสานักวิชาการ
จัดทาบัญชีกระทูถ้ ามทีต่ ้องติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินการตาม
การตอบกระทูถ้ ามก่อนนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามฯ
วิเคราะห์สรุปประเด็นข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณากระทู้ถาม
ที่ได้รบั มอบหมายก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานติดตามฯ
จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ผลการดาเนินการตามกระทูถ้ ามของ
วุฒิสภาก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ติดตามฯ
จัดทาหนังสือหนังสือรายงานความคืบหน้า
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5.

เจ้าหน้าที่ธรุ การ

1.
2.

3.

หน้ำที่
ผลการดาเนินการตามกระทูถ้ ามก่อน
นาเสนอผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามฯ
จัดทารายงานการติดตามและประมวล
ผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภาก่อน
นาเสนอผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามฯ
บันทึกข้อความตามที่วิทยากร/นิติกร
มอบหมายให้ดาเนินการ
ออกแบบและจัดรูปเล่มต้นฉบับรายงาน
การติดตามและประมวลผลงานด้าน
กระทูถ้ ามของวุฒิสภาข้อมูลก่อนนาส่งสานัก
การพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่และสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพร่
ผ่านอินเตอร์เน็ต www.senate.go.th
เสนอแฟ้มและติดต่อประสานงานธุรการ
กับสานักต่างๆ
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1.8 คำอธิบำยสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานการติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถาม
ของสมาชิกวุฒิสภา ดังคาอธิบาย ดังนี้
สัญลักษณ์

คำอธิบำย
จุดเริม่ ต้น หรือ จุดสิน้ สิ้นสุดของกระบวนการ
กระบวนการที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภายใน
กิจกรรมและการปฏิบตั ิงาน
ขั้นการตัดสินใจ
ฐานข้อมูล
เอกสาร/รายงาน
เอกสาร รายงานหลายแบบ หลายประเภท
จุดเชื่อมต่อระหว่างขัน้ ตอน/กระบวนการ
จุดต่อเนื่องที่อยู่คนละหน้ากัน
ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน
ทิศทางการนาเข้า/ส่งออกของเอกสาร/รายงาน/ฐานข้อมูล
ที่อาจเกิดขึน้

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1
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ส่วนที่ 2
แผนผังกระบวนการ
การดาเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา

16

17
2.1 แผนผังกระบวนการ (Work flow)
แผนผังการดาเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา
ก
สมาชิกวุฒิสภา
ตั้งกระทู้ถาม
สมาชิกวุฒิสภาร่างกระทู้
สาเร็จมาเอง

นิติกรดาเนินการร่างตาม
ความต้องการของสมาชิก
และให้สมาชิกลงนาม
(ภายใน 7 วัน)

สานักบริหารงานกลาง
ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักการประชุม
ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม

ข

เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานกระทู้ถาม
ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม
ผบ.กลุ่มงานกระทู้ถามส่งเรื่องให้นิติกร
จัดทาบันทึกเสนอ
ประธานวุฒิสภาวินิจฉัย
ประธานวุฒิสภาพิจารณา
วินิจฉัยภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่รับกระทู้ถาม

จั ด ส่ ง กระทู้ ถ ามไปยั ง รั ฐ มนตรี
ผู้ ซึ่ งถู ก ตั้ ง ก ระ ทู้ ถ าม ภ าย ใน
7 วัน นับแต่วันที่ประธานวินิจฉัย

แจ้งผลการวินิจฉัยไปยังผู้ตั้งกระทู้ถาม
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประธาน
วินิจฉัย

ค

การประชุมครั้งหนึ่งบรรจุ
กระทู้เป็นหนังสือได้
ไม่เกิน ๓ กระทูแ้ ละวาจา
ได้ไม่เกิน ๓ กระทู้ เว้นแต่
ประธานจะเห็นควร
บรรจุเกิน

ทาบันทึกเสนอขอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่งไปยังรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้อง

ถ้าไม่สามารถบรรจุฯได้
ภายในเวลากาหนดต้อง
แจ้งเหตุขัดข้องให้ที่
ประชุมวุฒิสภาและผู้ตั้ง
กระทู้ถามทราบ
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1

ค

ทาหนังสือแจ้งผู้ตั้งถามถึงการบรรจุกระทู้ถาม
เข้าระเบียบวาระฯ

ในการประชุมเมื่อ รมต.ตอบแล้ว
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
มีสิทธิถามอีกหนึ่งครั้ง

ถาม-ตอบในที่ประชุม

การถามและตอบมีกาหนด
ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง และมิให้
ผู้ตั้งกระทู้ถามคนเดียวกัน
ถามเกินหนึ่งกระทู้

ง

สรุปประเด็นข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกวุฒิสภา
ที่รัฐมนตรีรับไป
ดาเนินการ

รมต.ผู้ตอบกระทู้ถาม
มีสิทธิขอเลื่อนการตอบ
(ต้องทาบันทึกเสนอ)

มีประเด็นติดตาม

ติดตามผลการดาเนินการตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา
ไปยังหน่วยงาน
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีประเด็นติดตาม

ประมวลผลและจัดรายงานการติดตาม
และประมวลผลงานด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภาเสนอเลขาธิการวุฒิสภา
และดาเนินการเผยแพร่ต่อไป

รวบรวมผลการดาเนินการตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของวุฒิสภา
ที่ได้รับจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
แจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกผู้ตั้งกระทู้ถาม
สาธารณะ/ประชาชน/วุฒิสภา ฯลฯ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
(หนังสือ/ www.senate.go.th)

คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติ
ของวุฒิสภา

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผล
การดาเนินการ

1

1

1

1

1

1

4

1

จานวน จานวน
วัน
คน

สานักงานบริหารงานกลาง

2.2 แผนผัง กระบวนการย่อย
1) กระบวนการพิจารณากระทู้ถาม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(สานักการประชุม)

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงานกระทูถ้ าม

(ก) กระบวนการร่างกระทูถ้ ามของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หน่วยงาน

18

- ตรวจร่างกระทู้ถาม
แก้ไข

- หาข้อมูล/กฎหมาย
- ร่างกระทู้ถาม

นิติกร

กระทู้ถาม

ข้อมูลกระทู้ถาม
เบื้องต้น

เริ่ม

ผู้รับบริการ
(สมาชิกวุฒิสภา)

19

ลงทะเบียนรับ
กระทู้ถาม

1

1

1

1

1
ชั่วโมง

15
นาที

15
นาที

2

2

สานักงานบริหารงาน
กลาง

จานวน จานวน
วัน
คน

ลงทะเบียน
รับกระทู้ถาม

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
(สานักการประชุม)

ลงทะเบียนรับ
กระทู้ถาม

หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงานกระทูถ้ าม

จัดทาบันทึกเสนอ
ประธานวุฒิสภา
วินิจฉัย

นิติกร

กระทูถ้ าม

1

ผู้รับบริการ
(สมาชิกวุฒิสภา)

(ข) กระบวนการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (กระบวนการรับกระทูถ้ าม)

18

20

1

1

7

7

7

7

จานวน จานวน
วัน
คน

ไม่อนุญาต

จบ

อนุญาต

ประธานวุฒิสภา
พิจารณาวินจิ ฉัย

2

ประธานวุฒิสภา

3

แจ้งผลการวินิจฉัยของประธานวุฒิสภา

นิติกร

ผู้รับบริการ
(สมาชิกวุฒิสภา)

แจ้งผลวินิจฉัย
ไปยังส่วนราชการ

แจ้งผลวินิจฉัย
ไปยังผู้ตั้งกระทู้ถาม

หน่วยงาน

(ข) กระบวนการพิจารณากระทู้ถามของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (กระบวนการวินิจฉัย)

19

รัฐมนตรี
ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม

21

1

1

1

1

1

1

1

1

จานวน จานวน
วัน
คน

รอการบรรจุฯ

ไม่อนุญาต

ประธานวุฒิสภา
พิจารณาบรรจุกระทู้ถาม
จานวน 3 กระทู้

หน่วยงาน
ประธานวุฒิสภา

อนุญาต

แจ้งการบรรจุกระทู้ถาม/
แจ้งเหตุขัดข้อง

ทาบันทึกขออนุญาตบรรจุ
กระทู้ถามและแจ้งเหตุขัดข้อง

3

นิติกร

แจ้งการบรรจุ/แจ้งเหตุขัดข้อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม

ผู้รับบริการ
(สมาชิกวุฒิสภา)

รัฐมนตรี
ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม

(ค) กระบวนการพิจารณากระทู้ถามของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (กระบวนการบรรจุกระทูถ้ ามเป็นหนังสือ)

20

22

1

1

1

1

2

2

9

2

จานวน จานวน
วัน
คน

3.2 จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลการดาเนินการตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา

3.1 วิเคราะห์และสรุปประเด็นข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาในการ
พิจารณากระทู้ถามที่ได้รับมอบหมาย

รายงานการประชุมฯ

บัญชีกระทู้ถามฯ

1. จัดทาบัญชีกระทู้ถาม
ที่ต้องติดตามความก้าวหน้า
ในการดาเนินการตามการ
ตอบกระทู้ถาม

นิติกร/วิทยากร
สานักวิชาการ

4. ตรวจสอบความถูกต้องของ
การวิเคราะห์และสรุปประเด็นฯ
และหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลการดาเนินการฯ

หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ฯ

บันทึกข้อความฯ

2. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของบัญชีกระทู้ถาม
และมอบหมายงานฯ

ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานติดตาม

รองเลขาธิการวุฒิสภา/
เลขาธิการวุฒิสภา

5. ตรวจสอบ
ความถูกต้องฯ

บันทึกการประชุมฯ/ สารบบ
กระทู้ถาม/ รายงานการประชุมฯ

ผู้อานวยการสานัก
วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

2) กระบวนการติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถามของวุฒสิ ภา
(ง) การติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทูถ้ ามของวุฒิสภา

21

กระทู้ถาม

หน่วยงาน
คณะอนุกรรมาธิการ
ที่ดาเนินการ ผู้ตั้งกระทู้ถาม ติดตามมติของ
วุฒสิ ภา
ตามข้อสังเกต

23

1

1

1

1

2

2

4

2

จานวน จานวน
วัน
คน

หนังสือรายงาน
ความคืบหน้าฯ

7.รายงานผลการดาเนินการ
จากส่วนราชการ
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

นิติกร/วิทยากร
สานักวิชาการ

8. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของหนังสือรายงาน
ความคืบหน้าผลการ
ดาเนินการตามกระทู้ถาม

4. ตรวจสอบ
ความถูกต้องฯ

ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานติดตาม

9. ตรวจสอบ
ความถูกต้องฯ

ผลการดาเนินการจาก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

5. ตรวจสอบความถูกต้องของ
การวิเคราะห์และสรุปประเด็นฯ
และหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลการดาเนินการฯ

ผู้อานวยการสานัก
วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การวิเคราะห์และสรุปประเด็นฯ
และลงนามในหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ผลการดาเนินการฯ

ส่วน
ราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
คณะอนุกรรมาธิการ
ที่ดาเนินการ ผู้ตั้งกระทู้ถาม ติดตามมติของ
วุฒสิ ภา
ตามข้อสังเกต

หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ฯ

รองเลขาธิการวุฒิสภา/
เลขาธิการวุฒิสภา

(ง) การติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทูถ้ ามของวุฒิสภา
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24

1

1

5

1

2

2

15

3

จานวน จานวน
วัน
คน

รายงานการติดตาม
และประมวลผลฯ

11. ประมวลผลและจัดทารายงาน
การติดตามและประมวลผลงานด้าน
กระทู้ถามของวุฒิสภา

รายงานการประชุมฯ/
หนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

นิติกร/วิทยากร
สานักวิชาการ

หนังสือรายงาน
ความคืบหน้าฯ

12. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงานการติดตามและ
ประมวลผลงานด้านกระทู้ถามฯ

8. ตรวจสอบ
ความถูกต้องฯ

ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานติดตาม

13. ตรวจสอบ
ความถูกต้องฯ

หนังสือรายงาน
ความคืบหน้าฯ

9. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของหนังสือรายงาน
ความคืบหน้าผลการ
ดาเนินการตามกระทู้ถาม

ผู้อานวยการสานัก
วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

10.พิจารณาลงนาม
ในหนังสือรายงานความ
คืบหน้าผลการดาเนินการ
ตามกระทู้ถาม

รองเลขาธิการวุฒิสภา/
เลขาธิการวุฒิสภา

(ง) การติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทูถ้ ามของวุฒิสภา

23

หนังสือรายงาน
ความคืบหน้าฯ

ผูต้ ั้งกระทู้ถาม/
อนุกรรมการติดตามมติฯ

หน่วยงาน
คณะอนุกรรมาธิการ
ที่ดาเนินการ ผู้ตั้งกระทู้ถาม ติดตามมติของ
วุฒสิ ภา
ตามข้อสังเกต
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1

1

1

3

3

3

จานวน จานวน
วัน
คน

15. เผยแพร่รายงาน
การติดตามและประมวล
ผลงานด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา

นิติกร/วิทยากร
สานักวิชาการ

รายงานการติดตามและ
ประมวลผลฯ

12. ตรวจสอบ
ความถูกต้องฯ

ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานติดตาม

รายงานการติดตาม
และประมวลผลฯ

13. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายงานการติดตามฯ
ด้านกระทู้ถามฯ

ผู้อานวยการสานัก
วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

สานักเทคโนโลยีฯ

เผยแพร่ Intranet

สานักการพิมพ์

14. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมตั ิจัดพิมพ์
รายงานการติดตามฯ
ด้านกระทู้ถามฯ

รองเลขาธิการวุฒิสภา/
เลขาธิการวุฒิสภา

(ง) การติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทูถ้ ามของวุฒิสภา

24

หน่วยงาน
คณะอนุกรรมาธิการ
ที่ดาเนินการ ผู้ตั้งกระทู้ถาม ติดตามมติของ
วุฒสิ ภา
ตามข้อสังเกต
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ส่วนที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพ
และการติดตามประเมินผล

ข้อมูลกระทู้ถาม
เบื้องต้น

การร่างกระทู้ถาม

2

ผังกระบวนการ

1

ที่

7 วัน

-

ระยะเวลา

ดาเนินการร่าง
กระทู้ถามตาม
ความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภา

รวบรวมข้อมูลจาก
สมาชิกหรือจัดหา
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระทู้ถามเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล
-

เนื้อหาสาระของข้อมูล
ต้องสอดคล้องกับ
กระทู้ถามที่จะ
ดาเนินการร่างและตรง
กับความต้องการของ
สมาชิก
ร่างภายใน
มีการประเมิน
กาหนดเวลาที่สมาชิก ความพึงพอใจใน
วุฒิสภาต้องการ
การร่างกระทู้
ถาม

มาตรฐานคุณภาพงาน

รายละเอียดของการปฏิบัตงิ าน
1) กระบวนการพิจารณากระทู้ถาม
(ก) กระบวนการร่างกระทูถ้ ามของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

นิติกร

นิติกร

ผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพและติดตามประเมินผล

กระทู้ถาม

-

แบบฟอร์ม

ใบขอใช้บริการ

ข้อมูล

เอกสารอ้างอิง

27

ผังกระบวนการ

การลงทะเบียนรับ
กระทู้ถาม

การลงทะเบียนรับ
กระทู้ถาม

การลงทะเบียนรับ
กระทู้ถาม

ทาบันทึกเสนอ
ประธานวินิจฉัย

ที่

1

2

3

4

2 วัน

15 นาที

15 นาที

1 ชั่วโมง

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

สานักบริหารงานกลาง
กระทู้ถามมีเลขที่
ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม
ลงทะเบียนรับ
และส่งต่อไปยังกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป สานักการ
ประชุม
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหาร
กระทู้ถามมีเลขที่
ทั่วไป สานักการประชุม
ลงทะเบียนรับ
ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
และส่งเรื่องให้กลุ่มงาน
กระทู้ถาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กระทู้ถามมีเลขที่
กลุ่มงานกระทู้ถาม
ลงทะเบียนรับ
ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม
ทาบันทึกเสนอสรุป
มีมาตรฐานที่ต้องทาให้
สาระสาคัขของกระทู้
ทันภายในกาหนดเวลา
ถามรวมทั้งข้อพิจารณา

รายละเอียดงาน

-

-

-

ระบบติดตาม
ประเมินผล
-

นิติกร
(เจ้าของเรื่อง)
กลุ่มงานกระทู้ถาม

กลุ่มงาน
กระทู้ถาม

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป สานักการ
ประชุม

สานักบริหาร
งานกลาง

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

แบบฟอร์ม

(ข) กระบวนการพิจารณากระทู้ถามของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (กระบวนการรับกระทู้ถามและการวินิจฉัย)

ทะเบียนหนังสือลงรับ
กระทู้ถามของกลุ่มงาน
กระทู้ถาม
บันทึกข้อความที่
เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา

ทะเบียนหนังสือลงรับ
กระทู้ถามของกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป

เอกสาร
อ้างอิง
ทะเบียนหนังสือลงรับ
กระทู้ถามของสานัก
บริหารงานกลาง
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ผังกระบวนการ

ประธานวุฒิสภา
วินิจฉัย

การแจ้งผลการ
วินิจฉัย

ที่

5

6

รายละเอียดงาน

ทางกฎหมายเพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยของ
ประธานวุฒิสภา
ภายใน วินิจฉัยกระทู้ถาม/
7 วัน ตาม อนุขาตให้ตั้งถามได้
ข้อบังคับ หรือไม่
ภายใน ทาหนังสือแจ้งผลการ
7 วัน
วินิจฉัยไปยัง ผู้ตั้งถาม
ตาม
และรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตัง้
ข้อบังคับ กระทู้ถาม

ระยะเวลา

ต้องวินิจฉัยให้ทัน
ภายในกาหนดเวลาตาม
ข้อบังคับฯ
ต้องแจ้งผลการวินิจฉัย
ให้ทันภายใน
กาหนดเวลาตาม
ข้อบังคับฯ

มาตรฐานคุณภาพงาน

-

-

ระบบติดตาม
ประเมินผล

- นิติกร
(เจ้าของเรื่อง)
- เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประธานวุฒิสภา

ผู้รับผิดชอบ

-

-

แบบฟอร์ม

บันทึกข้อความ
ที่เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา
หนังสือแจ้งผลการ
วินิจฉัย

เอกสาร
อ้างอิง
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พิจารณาบรรจุ
กระทู้ถามเข้า
ระเบียบวาระ
การประชุม
วุฒิสภา
แจ้งการบรรจุ
กระทู้ถาม/แจ้ง
เหตุขัดข้อง

2

3

ขออนุขาต
บรรจุและแจ้ง
เหตุขัดข้อง

1

1 วัน

-

1 วัน

ผังกระบวนการ ระยะเวลา

ที่

ทาบันทึกขออนุขาตบรรจุ
กระทู้ถามเข้าระเบียบวาระ
การประชุมวุฒิสภา และ
บันทึกแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่
อาจบรรจุกระทู้ถามได้
ภายใน 15 วันตาม
ข้อบังคับฯ
บรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบ
วาระการประชุมครบ
3 กระทู้ เว้นแต่ดุลพินิจ
ของประธานในการบรรจุ
เกิน 3 กระทู้
ทาหนังสือแจ้งการบรรจุ/
แจ้งเหตุขัดข้องไปยัง
ผู้ตั้งถาม

รายละเอียดงาน

แจ้งก่อนวันประชุม
วุฒิสภา

มีการบรรจุกระทู้ถาม
เข้าระเบียบวาระการ
ประชุมครบตาม
จานวน

มีการประสานงานกับ
รัฐมนตรีผู้ตอบกระทู้
ถามและ
ผู้ตั้งถาม

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

-

-

-

ระบบติดตาม
ประเมินผล

- นิติกร
(เจ้าของเรื่อง)
- เจ้าหน้าที่ธรุ การ

ประธานวุฒิสภา

- นิติกร
(เจ้าของเรื่อง)
- เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

แบบฟอร์ม

(ค) กระบวนการพิจารณากระทู้ถามของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (กระบวนการบรรจุกระทูถ้ าม)

1. บันทึกขออนุขาต
บรรจุและแจ้ง
เหตุขัดข้อง
2. ระเบียบวาระการ
ประชุม
-หนังสือแจ้งการ
บรรจุ/แจ้งหตุขัดข้อง

บันทึกขออนุขาต
บรรจุและแจ้ง
เหตุขัดข้อง

เอกสาร
อ้างอิง
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1.

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
(วัน)
2 วัน
จัดทาบัขชี
กระทู้ถาม
นับแต่วันที่มี
ที่ต้องติดตาม
การเผยแพร่
ความก้าวหน้า
บันทึก
ในการดาเนินการ
การประชุม
ตามการตอบ
วุฒิสภา
กระทู้ถาม

จัดทาและบันทึกข้อมูล
กระทู้ถามประกอบด้วยชื่อ
กระทู้/วันที่พิจารณากระทู้
ถาม/สมาชิกวุฒิสภา/ผู้ตั้ง
กระทู้ถาม/ผู้ตอบกระทู้ถาม
/วันครบกาหนดติดตามซึง่
กาหนดไว้ใน 2 กรณี
กรณีที่ 1 ดาเนินการติดตาม
ผลฯ ภายใน 60 วัน /นับ
จากวันพิจารณากระทู้ถาม
กรณีที่ 2 ภายใน 15 วัน
นับจากวันที่มีการรับรอง
รายงานการประชุมฯ
ที่พิจารณากระทู้ถาม
เรื่องนั้น ๆ (กาหนดติดตาม
ทุก 60 วันไม่เกิน 4 ครั้ง)

รายละเอียดงาน
จัดทาบัขชีกระทู้ถาม
ได้อย่างถูกต้องและ
ทันตามระยะเวลา
ที่กาหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน

2) กระบวนการติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถามของวุฒิสภา
(ง) กระบวนการติดตามผลการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถามของวุฒิสภา
ระบบติดตาม
ประเมินผล
ตรวจสอบความถูก
ต้องโดยผู้บังคับ
บัขชา
วิทยากร
/นิติกร
ที่ได้รับ
มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ
บัขชี
กระทู้ถาม
ที่ต้อง
ติดตาม
ความก้าว
หน้าในการ
ดาเนินการ
ตามการ
ตอบกระทู้
ถามของ
วุฒิสภา
ไปยัง
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

1. บันทึกการ
ประชุมวุฒิสภา
2. สารบบ
กระทู้ถาม
สานักการ
ประชุม
3. รายงาน
การประชุม
และชวเลข
ของวุฒิสภา

เอกสารอ้างอิง
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ผังกระบวนการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
บัขชีกระทู้ถาม
และมอบหมาย
งาน

1) วิเคราะห์และ
สรุปประเด็น
ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะของ
สมาชิกวุฒิสภาใน
การพิจารณา
กระทู้ถามที่ได้รับ
มอบหมาย

ที่

2.

3.

9

ระยะเวลา
(วัน)
2

1) สรุปประเด็นการ
อภิปรายกระทู้ถาม
โดยจาแนกเป็นประเด็น
คาถาม-ประเด็นคาตอบจาก
รายงานการประชุมวุฒิสภา
และวิเคราะห์ประเด็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้ง

ตรวจสอบความถูกต้องของ
บัขชีกระทู้ถาม
ที่ได้รับมาพร้อมทั้ง
พิจารณามอบหมายงาน
ให้กับบุคลากร

รายละเอียดงาน

1) สรุปประเด็นการอภิปราย
กระทู้ถามและวิเคราะห์
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกวุฒิสภาที่
ผู้ตั้งกระทู้ถามทีร่ ัฐมนตรี
ผู้มาตอบกระทู้ถามในที่
ประชุมวุฒิสภาได้รับไป
พิจารณาดาเนินการได้อย่าง

ตรวจสอบความถูกต้องของ
บัขชีกระทู้ถาม
อย่างถูกต้องและมอบหมาย
งานให้บุคลากรดาเนินการ
อย่างถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบความถูก
ต้องโดย
ผู้บังคับบัขชา

ระบบติดตาม
ประเมินผล
ตรวจสอบความถูก
ต้องโดย
ผู้บังคับบัขชา
แบบฟอร์ม

บัขชี
กระทู้ถาม
ที่ต้องติดตาม
ความก้าว
หน้าในการ
ดาเนินการ
ตามการตอบ
กระทู้ถาม
ของวุฒิสภา
ไปยัง
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
วิทยากร 1) บันทึก
/นิติกร ข้อความการ
ที่ได้รับ ติดตาม
มอบหมาย กระทู้ถาม
ของวุฒิสภา
2) หนังสือ
ขอความ
อนุเคราะห์

ผู้บังคับ
บัขชา
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ

รายงาน
การประชุม
วุฒิสภา

1. บันทึก
การประชุม
วุฒิสภา
2. สารบบ
กระทู้ถาม
สานักการ
ประชุม
3. รายงานการ
ประชุมวุฒิสภา

เอกสารอ้างอิง
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4.

ที่

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
การวิเคราะห์และ
สรุปประเด็น
ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะของ
สมาชิกวุฒิสภา

2) จัดทาหนังสือ
ขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล
ผลการดาเนินการ
ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา

ผังกระบวนการ

2

ระยะเวลา
(วัน)

กระทู้ถามที่รัฐมนตรีผู้มา
ตอบกระทู้ถามในที่ประชุม
วุฒิสภาได้รับไปพิจารณา
ดาเนินการ
2) ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้มา
ตอบกระทู้ถามในที่ประชุม
วุฒิสภาได้รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ดาเนินการให้จัดทาหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ผลการดาเนินการตาม
กระทู้ถามของวุฒิสภา
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของ
การวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะของสมาชิก
วุฒิสภาและหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูล
ผลการดาเนินการตาม

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบความถูกต้องของ
การวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะของสมาชิก
วุฒิสภาและหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผล
การดาเนินการ

ถูกต้องครบถ้วน
2) จัดทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลผลการ
ดาเนินการตามกระทู้ถามของ
วุฒิสภาไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบความถูก
ต้องโดย
ผู้บังคับบัขชา

ระบบติดตาม
ประเมินผล
ข้อมูล
ผลการ
ดาเนินการ
ตามกระทู้
ถามของ
วุฒิสภา

แบบฟอร์ม

ผู้บังคับบัขช 1) บันทึก
ากลุ่มงาน
ข้อความ
การติดตาม
กระทู้ถาม
ของวุฒิสภา
2) หนังสือ
ขอความ

ผู้รับผิดชอบ

รายงาน
การประชุม
วุฒิสภา

เอกสารอ้างอิง
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5.

ที่

และหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลการ
ดาเนินการ
ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา
ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
การวิเคราะห์และ
สรุปประเด็น
ข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะของ
สมาชิกวุฒิสภา
และหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
ข้อมูล
ผลการดาเนินการ
ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา

ผังกระบวนการ

2

ระยะเวลา
(วัน)

ตรวจสอบความถูกต้องของ
การวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะของสมาชิก
วุฒิสภาและหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ผลการดาเนินการตาม
กระทู้ถามของวุฒิสภา
โดยตรวจสอบจากรายงาน
การประชุมวุฒิสภา

กระทู้ถามของวุฒิสภา
โดยตรวจสอบจากรายงาน
การประชุมวุฒิสภา

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบความถูกต้องของ
การวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะของสมาชิก
วุฒิสภาและหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผล
การดาเนินการ
ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา
ได้อย่างถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา
ได้อย่างถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบความถูก
ต้องโดย
ผู้บังคับบัขชา

ระบบติดตาม
ประเมินผล
แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

อนุเคราะห์
ข้อมูลผลการ
ดาเนินการ
ตามกระทู้
ถามของ
วุฒิสภา
ผู้อานวยการ 1) บันทึก รายงาน
สานัก
ข้อความ
การประชุม
การติดตาม วุฒิสภา
กระทู้ถาม
ของวุฒิสภา
2) หนังสือ
ขอความ
อนุเคราะห์
ข้อมูล
ผลการ
ดาเนินการ
ตามกระทู้
ถามของ
วุฒิสภา

ผู้รับผิดชอบ

34
38

ผังกระบวนการ

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการ
วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะของ
สมาชิกวุฒิสภา
และลงนามใน
หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล
ผลการดาเนินการ
ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา

รายงานผล
การดาเนินการ
จากส่วนราชการ
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่

6.

7.

4

ระยะเวลา
(วัน)
2

เมื่อได้รับผลการดาเนินการ
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
แล้วให้ดาเนินการจัดทา
หนังสือรายงานความ
คืบหน้าผลการดาเนินการ
ตามกระทู้ถามเพื่อรายงาน

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะของสมาชิก
วุฒิสภา
และลงนามในหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ผลการดาเนินการ
ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา
โดยพิจารณาจากรายงาน
การประชุมวุฒิสภา

รายละเอียดงาน

จัดทาหนังสือรายงานความ
คืบหน้าผลการดาเนินการ
ตามกระทู้ถามได้อย่าง
ถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะของสมาชิก
วุฒิสภา
และลงนามในหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผล
การดาเนินการ
ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภาได้อย่างถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบความถูก
ต้องโดย
ผู้บังคับบัขชา

ระบบติดตาม
ประเมินผล
-

วิทยากร
/นิติกร
ที่ได้รับ
มอบหมาย

รอง
เลขาธิการ
วุฒิสภา/
เลขาธิการ
วุฒิสภา

ผู้รับผิดชอบ
1) บันทึก
ข้อความการ
ติดตาม
กระทู้ถาม
ของวุฒิสภา
2) หนังสือ
ขอความ
อนุเคราะห์
ข้อมูล
ผลการ
ดาเนินการ
ตามกระทู้
ถามของ
วุฒิสภา
หนังสือ
รายงาน
ความ
คืบหน้า
ผลการ
ดาเนินการ

แบบฟอร์ม

หนังสือจาก
ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการ
ประชุม
วุฒิสภา

เอกสารอ้างอิง

38
35

ผังกระบวนการ

ตรวจสอบความ
ถูกต้องของ
หนังสือรายงาน
ความคืบหน้าผล
การดาเนินการ
ตาม
กระทู้ถาม

ตรวจสอบความ
ถูกต้องของ
หนังสือรายงาน
ความคืบหน้าผล
การดาเนินการ

ที่

8

9

2

2

ระยะเวลา
(วัน)

ไปยังสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้ง
กระทู้ถาม และคณะ
อนุกรรมาธิการติดตามมติ
ของวุฒิสภาใน
คณะกรรมาธิการวิสามัข
กิจการวุฒิสภา
ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือรายงานความ
คืบหน้าผลการดาเนินการ
ตามกระทู้ถามเพื่อรายงาน
ไปยังสมาชิกวุฒิสภาผู้ตง้ั
กระทู้ถามและคณะอนุ
กรรมาธิการติดตามมติของ
วุฒิสภาในคณะกรรมาธิการ
วิสามัขกิจการวุฒิสภา
ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือรายงานความ
คืบหน้าผลการดาเนินการ
ตามกระทู้ถามเพื่อรายงาน
ไปยังสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้ง

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือรายงานความคืบหน้า
ผลการดาเนินการตามกระทู้
ถามได้อย่างถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือรายงานความคืบหน้า
ผลการดาเนินการตามกระทู้
ถามได้อย่างถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบความถูก
ต้องโดย
ผู้บังคับบัขชา

ตรวจสอบความถูก
ต้องโดย
ผู้บังคับบัขชา

ระบบติดตาม
ประเมินผล

หนังสือ
รายงาน
ความ
คืบหน้า
ผลการ
ดาเนินการ
ตาม
กระทู้ถาม

ตาม
กระทู้ถาม

แบบฟอร์ม

หนังสือจาก
ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

ผู้อานวยการ หนังสือรายงาน หนังสือจาก
สานัก
ความคืบหน้า ส่วนราชการ
ผลการ
ที่เกีย่ วข้อง
ดาเนินการตาม
กระทู้ถาม

ผู้บังคับ
บัขชากลุ่ม
งาน

ผู้รับผิดชอบ

36
38

พิจารณาลงนาม
ในหนังสือรายงาน
ความคืบหน้า
ผลการดาเนินการ
ตามกระทู้ถาม

ประมวลผลและ
จัดทารายงานการ
ติดตาม
และประมวลผล
งานด้านกระทู้
ถาม

11

ตามกระทู้ถาม

ผังกระบวนการ

10

ที่

15

2

ระยะเวลา
(วัน)

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือรายงานความ
คืบหน้าผลการดาเนินการ
ตามกระทู้ถามเพื่อรายงาน
ไปยังสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้ง
กระทู้ถามและคณะอนุ
กรรมาธิการติดตามมติของ
วุฒิสภาในคณะกรรมาธิการ
วิสามัขกิจการวุฒิสภา
สรุปสาระสาคัขของแต่ละ
กระทู้ถามลงในแบบฟอร์ม
รายงานการติดตามและ
ประมวลผลงานด้านกระทู้
ถามของวุฒิสภาและเสนอ
ผู้บังคับบัขชาเพื่อ

กระทู้ถามและคณะอนุ
กรรมาธิการติดตามมติของ
วุฒิสภาในคณะกรรมาธิการ
วิสามัขกิจการวุฒิสภา

รายละเอียดงาน

สรุปข้อมูลรายงานการ
ติดตามและประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภาถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

พิจารณาลงนาม
ในหนังสือรายงาน
ความคืบหน้าผลการ
ดาเนินการตามกระทู้ถามได้
อย่างถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบความถูก
ต้องโดย
ผู้บังคับบัขชา

-

ระบบติดตาม
ประเมินผล
แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

วิทยากร
/นิติกร
ที่ได้รับ
มอบหมาย

รายงานการ
ติดตามและ
ประมวล
ผลงานด้าน
กระทู้ถาม
ของวุฒิสภา

1. รายงานการ
ประชุมวุฒิสภา
2. หนังสือจาก
ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

รอง
หนังสือรายงาน หนังสือจาก
เลขาธิการ ความคืบหน้า ส่วนราชการ
วุฒิสภา/
ผลการ
ที่เกีย่ วข้อง
เลขาธิการ ดาเนินการตาม
วุฒิสภา
กระทู้ถาม

ผู้รับผิดชอบ

3837

ที่

ของวุฒิสภา
และเสนอ
ผู้บังคับบัขชา

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
(วัน)

ดาเนินการเผยแพร่ต่อไป
โดยมีหัวข้อ ดังนี้
1) สารบบกระทู้ถาม
- ชื่อกระทู้ถาม
- วันที่เสนอ
กระทู้ถาม
- วันที่/การประชุมครั้ง
ที่ตอบ
กระทู้ถาม
- ผู้ตั้งกระทู้ถาม/ถาม
รัฐมนตรีท่านใด
- ผู้ตอบกระทู้ถาม
-รัฐมนตรีที่มาตอบ
กระทู้ถาม
2) ประเด็นคาถาม
3) ประเด็นคาตอบ
4) ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกวุฒิสภา
ที่รัฐมนตรีรับไป

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

38

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
รายงานการ
ติดตาม
และประมวลผล
งานด้านกระทู้
ถาม
ของวุฒิสภา
ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
รายงานการ
ติดตาม
และประมวลผล
งานด้านกระทู้
ถาม
ของวุฒิสภา

12

13

ผังกระบวนการ

ที่

3

3

ระยะเวลา
(วัน)

ข้อมูลรายงานการติดตาม
และประมวลผลงานด้าน
กระทู้ถามของวุฒิสภา
ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ข้อมูลรายงานการติดตาม
และประมวลผลงานด้าน
กระทู้ถามของวุฒิสภา
ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ดาเนินการ
5) การติดตามผลการ
ดาเนินการ
ตามกระทู้ถาม
ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานการติดตาม
และประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา

ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานการติดตาม
และประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา

มาตรฐานคุณภาพงาน

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบความถูก
ต้องโดย
ผู้บังคับบัขชา

ตรวจสอบความถูก
ต้องโดย
ผู้บังคับบัขชา

ระบบติดตาม
ประเมินผล

รายงานการ
ติดตามและ
ประมวลผล
งานด้าน
กระทู้ถาม
ของวุฒิสภา

แบบฟอร์ม

1. รายงานการ
ประชุมวุฒิสภา
2. หนังสือจาก
ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

ผู้อานวยการ รายงานการ 1. รายงานการ
สานัก
ติดตามและ ประชุมวุฒิสภา
ประมวลผล 2. หนังสือจาก
งานด้าน ส่วนราชการที่
กระทู้ถาม เกี่ยวข้อง
ของวุฒิสภา

ผู้บังคับ
บัขชากลุ่ม
งาน

ผู้รับผิดชอบ

39
38

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและ
อนุมัติจัดพิมพ์
รายงานการ
ติดตามและ
ประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา
เผยแพร่รายงาน
การติดตามและ
ประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา

14

15

ผังกระบวนการ

ที่

3

ระยะเวลา
(วัน)
3

เมื่อได้รับการอนุมัติจากรอง
เลขาธิการวุฒิสภา/
เลขาธิการวุฒิสภาแล้ว
ให้ดาเนินการ
1) ส่งต้นฉบับหนังสือ
ไปยังสานักการพิมพ์
เพื่อดาเนินการจัดพิมพ์
เมื่อจัดพิมพ์เรียบร้อย
ให้ดาเนินการส่งมอบ
แก่สมาชิกวุฒิสภาต่อไป
2) นาต้นฉบับรายงานฯ
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติให้จัดพิมพ์และ
เผยแพร่รายงานการติดตาม
และประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา

รายละเอียดงาน

จัดส่งต้นฉบับรายงานการ
ติดตามและประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา
ได้อย่างถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้
จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงาน
การติดตามและประมวลผล
งานด้านกระทู้ถามของ
วุฒิสภาได้อย่างถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบความถูก
ต้องโดย
ผู้บังคับบัขชา

ระบบติดตาม
ประเมินผล
-

วิทยากร
/นิติกร
ที่ได้รับ
มอบหมาย

รอง
เลขาธิการ
วุฒิสภา/
เลขาธิการ
วุฒิสภา

ผู้รับผิดชอบ

1. หนังสือ
ขอความ
อนุเคราะห์
จัดพิมพ์
หนังสือ
รายงานการ
ติดตามและ
ประมวลผล
งานด้าน
กระทู้ถาม
ของวุฒิสภา
2. หนังสือ

รายงานการ
ติดตามและ
ประมวลผล
งานด้าน
กระทู้ถาม
ของวุฒิสภา

แบบฟอร์ม

-

1. รายงานการ
ประชุมวุฒิสภา
2. หนังสือจาก
ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

40
38

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
(วัน)

เผยแพร่ทางอินทราเน็ต
(Intranet) ของสานักวิชาการ
3) นาต้นฉบับรายงานฯ
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ขอความอนุเคราะห์สานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อเผยแพร่
ทางอินเตอร์เน็ต(Intranet)
ของวุฒิสภา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
ขอความ
อนุเคราะห์
เผยแพร่
รายงานการ
ติดตามและ
ประมวล
ผลงาน
ด้านกระทู้
ถามของ
วุฒิสภา
ทางเว็บไซต์

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

41
38

41

ส่วนที่ 4
แบบฟอร์มที่ใช้
เอกสารใช้ประกอบการดาเนินงาน เอกสารอ้างอิง

42

43

ส่วนที่ 4 แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสารใช้ประกอบการดาเนินงาน เอกสารอ้างอิง
4.1 แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) / เอกสารบันทึก (Record)
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เอกสาร
หมายเลข
1

ชื่อเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

บัญชีกระทูถ้ ามทีต่ ้องติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินการ
ตามการตอบกระทูถ้ ามของวุฒิสภา
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่จัดเก็บ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามฯ กลุ่มงานติดตามฯ

บัญชีกระทู้ถามที่ตอ้ งติดตามความก้าวหน้า
ในการดาเนินการตามการตอบกระทู้ถามของวุฒสิ ภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่

ชื่อกระทู้

วันที่
พิจารณา
กระทู้ถาม

สมาชิก
วุฒิสภา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม

ผู้ตอบกระทู้
ถาม

วันครบกาหนด
ติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นที่
ต้องติดตาม

45
เอกสาร
หมายเลข
2

ชื่อเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

บันทึกข้อความการติดตามกระทู้ถามของวุฒิสภา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามฯ กลุ่มงานติดตามฯ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักวิชำกำร กลุ่มติดตำมและประมวลผลงำนของวุฒิสภำ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑
ที่
วันที่
เรื่อง กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมกระทู้ถำมของวุฒิสภำ
เรียน รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ (ผ่ำนผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำร และผู้บงั คับบัญชำกลุ่มงำนติดตำม
และประมวลผลงำนของวุฒสิ ภำ
ตำมที่ ก ลุ่ ม งำนติ ด ตำมและประมวลผลงำนของวุฒิ ส ภำ ได้ ด ำเนิ น กำรติ ด ตำมควำมคบ บ นน้ ำ
ของงำนในอำนำจนน้ำที่ของวุฒิสภำ ด้ำนกำรควบคุมกำรบรินำรรำชกำรแผ่นดินของฝ่ำยนิติบัญญัติต่อฝ่ำยบรินำร
ตำมมำตรำ 150 และมำตรำ 263 ของรัฐธรรมนูญ แน่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ซึ่งได้ มีกำร
ดำเนินกำรติดตำมผลของกำรดำเนินกำรตำมกระทู้ถำมของวุฒิสภำที่มีกำรถำมและตอบในที่ประชุมวุฒิสภำ นั้น
บัดนี้ ได้พิจำรณำตรวจสอบกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมกระทู้ถำมของวุฒิสภำ จำนวน ..... เรบ่อง
คบอ กระทู้ ถำมทั่ วไป เรบ่อง “........................” ของ...............................เป็ นผู้ ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรี
...............................................ได้พิจำรณำในครำวประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ../.... วัน..............ที่.. เดบอน ......... พ.ศ. ....
กลุ่มงำนติด ตำมและประมวลผลงำนของวุฒิ สภำ ได้วิเครำะน์กำรตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวแล้ว
มีควำมเน็ น ว่ำกระทู้ถำมดั งกล่ำว มี/ไม่มีประเด็นที่จะต้องติด ตำมผลกำรดำเนินกำร รำยละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรแนบ
จึงเรียนมำเพบ่อโปรดทรำบ
(.................................................)
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิชำกำร

เจ้าของเรื่อง :

...............................................

…………………………ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
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เอกสาร
ชื่อเอกสาร
หมายเลข
3
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผล
การดาเนินการตามกระทูถ้ ามของวุฒิสภา

ที่ สว ๐๐๐๖/

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามฯ กลุ่มงานติดตามฯ

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ
ถนนประชาชืน่ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
...............................

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินการตามกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา
เรียน ปลัดกระทรวง.............................
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ../....
ตามที่...............................สมาชิกวุฒสิ ภา ได้ตั้งกระทู้ถาม เรื่อง “............................” ถามรัฐมนตรี
..............................................ต่อมา ...................................รัฐมนตรี...........................ได้ตอบกระทู้ถามเรื่องดังกล่าว
ในคราวประชุม วุฒิ สภา ครั้งที่ ../.... เมื่อ วัน................ที่ .. เดือน .......... พ.ศ. ๒๕... โดยได้รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ.............................................................. ไปพิจารณาดาเนินการ นั้น
บั ดนี้ ระยะเวลานั บตั้ งแต่ วันที่ มี การตอบกระทู้ ถามดั งกล่ าวในที่ ประชุ มวุ ฒิ สภา ได้ ผ่ า นพ้ น มา
เป็นเวลานานพอสมควรแล้ว สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์กระทรวง....................พิจารณาดาเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินการตามกระทู้ถามในเรื่อง
ดังกล่าวจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยโปรดจัดส่งไปยังสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจักได้ดาเนินการแจ้งให้สมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้งกระทู้ถามทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(...............................................................)
รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบตั ิราชการแทน
เลขาธิการวุฒิสภา
สานักวิชาการ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๕-๖
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๘
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เอกสาร
หมายเลข
4

ชื่อเอกสาร
หนังสือรายงานความคืบหน้าผลการ
ดาเนินการตามกระทูถ้ าม

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามฯ กลุ่มงานติดตามฯ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักวิชาการ กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖
ที่
/
วันที่
เรื่อง ลงนามในหนังสือแจ้งผลการดาเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภา
เรีย น รองเลขาธิก ารวุฒ ิส ภา (ผ่า นผู้อ านวยการส านัก วิช าการ และผู ้บ ัง คับ บัญ ชากลุ ่ม งานติด ตาม
และประมวลผลงานของวุฒิสภา)
ตามที่กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา ได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินการ
ตามกระทู้ถามของวุฒิสภา เรื่อง “..................” ของ................................... พิจารณาในการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ../..... เมื่ อ วัน ................ที่ .. เดือ น .......... พ.ศ. ๒๕... โดยได้มี ห นั งสื อ ขอความอนุ เคราะห์ ข้ อ มู ล
ผลการดาเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภาไปยังกระทรวง............... นั้น
บัดนี้ .................................................ได้มีหนังสือ ที่ .... ../...... ลงวันที่ ................................
แจ้งผลการดาเนินการตามกระทู้ถามดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการรายงานความคืบหน้าให้สมาชิก วุฒิสภา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม และคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภาทราบ กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงาน
ของวุฒิสภาจึงได้จัดทาหนังสือแจ้ง ผลการดาเนินการดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือเรียน................................................และประธาน
คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภาเพื่อจักได้ดาเนินการต่อไป
(.................................................)
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิชำกำร

เจ้าของเรื่อง :

...............................................

…………………………ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
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ที่ สว ๐๐๐๖/

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ
ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
............................................................

เรื่อง รายงานความคืบหน้าผลการดาเนินการตามกระทูถ้ าม เรื่อง “………………………………………………..”
เรียน ………………………………………….. สมาชิกวุฒิสภา
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือ…………………………. ที่ ………. ../………ลงวันที่ .......................................
ตามที่ท่านได้ตั้งกระทู้ ถาม เรื่อง “.............................................” ถามรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
.............ต่อมา...................................... รัฐมนตรีว่าการกระทรวง................................ ได้ตอบกระทู้ถามเรื่องดังกล่าวใน
คราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ../.... เมื่อวัน................ที่ .. เดือน .......... พ.ศ. ๒๕... ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ติดตามความคืบหน้ า
ของเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวง........................... และได้รับแจ้งผลการดาเนินการแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(................................................................)
รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบตั ิราชการแทน
เลขาธิการวุฒิสภา
สานักวิชาการ
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๕-๑๖
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๘
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ที่ สว ๐๐๐๖/

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ
ถนนประชาชืน่ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
.......................................................

เรื่อง รายงานความคืบหน้าผลการดาเนินการตามกระทูถ้ าม เรื่อง “………………………………………………..”
เรียน ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือ…………………………. ที่ ………. ../………ลงวันที่ .......................................
ตามที่ท่านได้ตั้งกระทู้ ถาม เรื่อง “.............................................” ถามรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
.............ต่อมา...................................... รัฐมนตรีว่าการกระทรวง................................ ได้ตอบกระทู้ถามเรื่องดังกล่าวใน
คราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ../.... เมื่อวัน................ที่ .. เดือน .......... พ.ศ. ๒๕... ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ติดตามความคืบหน้า
ของเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวง........ และได้รับแจ้งผลการดาเนินการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(................................................................)
รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบตั ิราชการแทน
เลขาธิการวุฒิสภา

สานักวิชาการ
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๕-๑๖
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๘
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เอกสาร
ชื่อเอกสาร
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่จัดเก็บ
หมายเลข
5
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้าน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามฯ กลุ่มงานติดตามฯ
กระทูถ้ ามของวุฒิสภา
แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒสิ ภา
๑. สารบบกระทูถ้ าม
กระทูถ้ ามเรื่อง
วันที่เสนอกระทู้ถาม
วันที่บรรจุระเบียบวาระ
วันที่ตอบกระทู้ถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(รวมระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ตงั้ กระทูถ้ าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จานวน … วัน)

2. ประเด็นคาถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : .............................................................
ขอเรียนถำมว่ำ.............................................................................................................................
๓. ประเด็นคาตอบ
ผู้ตอบกระทู้ถาม : .............................................................
ตอบว่ำ ........................................................................................................................................
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิวุฒิสภา
.....................................................................................................................................................
๕. การติดตามผลตามการตอบกระทู้ถาม
.....................................................................................................................................................

………………………………………..
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ผู้รับผิดชอบ

สถานทีจ่ ัดเก็บ

หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดพิมพ์หนังสือ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามฯ กลุ่มงานติดตามฯ
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้าน
กระทูถ้ ามของวุฒิสภา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักวิชำกำร กลุม่ งำนติดตำมและประมวลผลงำนของวุฒิสภำ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖

ที่ สว ๐๐๐๖.๐๖/
วันที่
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดพิมพ์หนังสือรายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา

เรียน ผู้อานวยการสานักการพิมพ์
ด้ว ยเลขาธิก ารวุฒ ิส ภา ได้อ นุม ัต ิใ ห้จ ัด พิม พ์ร ายงานการติด ตามและประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกวุฒิสภา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ในการนี้ สานักวิชาการ จึงขอความอนุเคราะห์สานักการพิมพ์ออกแบบและจัดพิมพ์ รายงาน
การติ ด ตามและประมวลผลงานด้ า นกระทู้ ถ ามของวุ ฒิ ส ภา จ านวน ๓๐๐ เล่ ม โดยจะได้ ป ระสานงาน
ในรายละเอียดต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(...................................................................)
ผู้อานวยการสานักวิชาการ

เจ้าของเรื่อง : ...............................................

…………………………ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
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ผู้รับผิดชอบ

หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงาน
การติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้
ถามของวุฒิสภาทางเว็บไซต์

สถานที่จัดเก็บ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามฯ กลุ่มงานติดตามฯ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักวิชำกำร กลุม่ งำนติดตำมและประมวลผลงำนของวุฒิสภำ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖

ที่ สว ๐๐๐๖.๐๖/
วันที่
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา
ทางเว็บไซต์

เรียน ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้วยเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการวุฒิสภา ได้อนุมัติให้เผยแพร่ รายงานการติดตาม
และประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒสิ ภา แก่สมาชิกวุฒสิ ภาและสาธารณชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้
ในการนี้ สานักวิชาการจึงขอความอนุเคราะห์สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th รายละเอียดตามไฟล์ที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(...................................................................)
ผู้อานวยการสานักวิชาการ

เจ้าของเรื่อง : ...............................................

…………………………ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
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4.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
4.2.2 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562
4.2.3 รายงานการประชุมวุฒิสภา
4.2.4 บันทึกการประชุมวุฒสิ ภา
4.2.5 สารบบกระทูถ้ าม สานักการประชุม
4.2.6 หนังสือรายงานผลการดาเนินการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4.3 เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
4.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
4.3.2 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562
4.3.3 รายงานการประชุมวุฒิสภา
4.3.4 บันทึกการประชุมวุฒสิ ภา
4.3.5 คู่มือการปฏิบตั ิงานสานักการประชุม
4.3.6 คู่มือการร่างญัตติและกระทูถ้ ามสานักการประชุม
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