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ค ำน ำ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักการประชุมและส านักวิชาการได้ร่วมกันจัดท าคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานการด าเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา  ซึ่งครอบคลุมกระบวนการ 
กระทู้ถามของวุฒิสภาอันประกอบไปด้วย การร่างกระทู้ถาม การรับกระทู้ถามเข้าสู่สารบบงาน  
การวินิจฉัยกระทู้ถามการแจ้งผลการวินิจฉัย การบรรจุกระทู้ถามเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
จนถึงการตอบกระทู้ถาม และส านักวิชาการที่มีภารกิจด้านการการติดตามผลการด าเนินการ 
ตามการตอบกระทู้ถามของวุฒิสภา โดยการรวบรวมข้อมูล สถิติ สาระส าคัญของการถาม-ตอบ 
แต่ละกระทู้ถาม ตลอดจนได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถามที่รัฐมนตรี 
ผู้มาตอบกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภาได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
ไปพิจารณาด าเนินการ ซึ่งติดตามผลการด าเนินการไปยังหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
มารวบรวมและประมวลผล และด าเนินการเผยแพร่ผลการด าเนินการต่อสมาชิกวุฒิสภาตลอดจน
ประชาชนผู้สนใจผ่านเว็บไซต์วุฒิ สภา เพ่ือให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ ให้บรรลุผล 
ตามข้อก าหนดที่ส าคัญ ตลอดจนการแสดงวิธีการที่ส่วนราชการน ามาตรฐานการปฏิบัติงานไปสู่ 
การปฏิบัติ การเผยแพร่มาตรฐาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน และการมีระบบตดิตามเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด นั้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักการประชุมและส านักวิชาการได้ร่วมกันทบทวน

ทบทวนและปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการด าเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา  

ให้สอดคล้องกับระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการเสนอญัตติ การเสนอค าแปรญัตติ การยื่นกระทู้ถาม  

และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป ของสมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศอื่น พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการเพิ่มช่องทางในการยื่นกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้คู่มือ

ฉบับนี้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ป้องกันความผิดพลาด การท างานซ้ าซ้อน

และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น อันจะเป็นการสนับสนุนภารกิจการควบคุมการบริหารราชการ

แผ่นดินด้วยกระทู้ถามของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบตัิงำน  

ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นแผนระดับ 
ท่ี 3 ที่ผ่านมา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 
(2560 - 2564) ประกาศใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ให้เกิดความชัดเจน ต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อม ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563 – 2565 
ขึ้น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม ความคาดหวงัและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) และผู้บริหารส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ตลอดจน กฎหมาย ข้อบังคับ 
กฎ และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง และน าไปสู่การก าหนด  

 “วิสัยทัศน์” คือ เป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติของประเทศที่มีสมรรถนะสูง ในการสนับสนุน
ภารกิจวุฒิสภาเพ่ือประชาชนและส่วนรวม  

โดยมี “พันธกิจ” ดังนี้  
1) สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ 
2) สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูป และการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ  
3) ยกระดับการพัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านวิชาการของวุฒิสภา 
4) บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย ตามหลักธรรมาธิบาล และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง  
5) พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

วัฒนธรรมองค์กร/ค่ำนิยมหลัก คือ “สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา  
มุ่งสภางานสัมฤทธิ์” 
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จึงก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้   
เรื่องที่ 1) ยกระดับการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
เรื่องที่ 2) พัฒนางานด้านการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
เรื่องที่ 3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

เชิงรุก และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
เรื่องที่ 4) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
เรื่องที่ 5) พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และเพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ จึงก าหนดตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา โดยมีเจ้าภาพหลัก คือ ส านักวิชาการ (ผู้รายงาน) ร่วมกับส านักการ
ประชุม และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ส านักบริหารงานกลาง ส านักการพิมพ์ ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักประชาสัมพันธ์  

ดังนั้นการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการด าเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา 
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อก าหนดที่ส าคัญ ตลอดจนการแสดง
วิธีการที่ส่วนราชการน ามาตรฐานการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ การเผยแพร่มาตรฐาน การจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน และการมีระบบติดตามเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด คู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการด าเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภาฉบับนี้  จึงได้ระบุกระบวนการย่อยท่ีจะแสดง
รายละเอียดการด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ใช้
ด าเนินการ แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสื่อสารให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
มีแนวทางหรือวิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การท างานซ้ าและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 
จนสามารถบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการสนับสนุนข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาการ
ด าเนินงานของวุฒิสภา และท าให้การด าเนินการตามภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถ
ตอบสนองผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

1.2 ควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำนด้ำนกระทู้ถำมของวุฒิสภำ 

กระทู้ถาม (Question) คือ ค าถามที่สมาชิกวุฒิสภาตั้งค าถามถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือวาจาก็ได้  กระทู้ถามจึงถือว่าเป็นเครื่องมือหรือมาตรการ 
ที่ส าคัญประการหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร
ของวุฒิสภา ซึ่งมีบทบาทที่ท าให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องมาตอบข้อซักถามหรือชี้แจงเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการบ้านเมืองของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดในขณะนั้น ๆ ซึ่งในบางกรณีเมื่อรัฐมนตรีได้มาตอบกระทู้ถามหรือแนวทางการแก้ไข
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ปัญหาในที่ประชุมวุฒิสภา ก็ได้รับเอาข้อสังเกตข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ท่ีสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้งกระทู้ถามได้เสนอไว้ น ากลับไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป อันเป็นการ
สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ด้วยความส าคัญของกระทู้ถามของวุฒิสภา กลุ่มงานกระทู้ถาม ส านักการประชุม และกลุ่มงาน
ติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจด้านการตั้งกระทู้ถาม และการติดตามและประมวลผลงานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ของวุฒิสภา ได้พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการย่อย 2 
กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการพิจารณากระทู้ถามอันประกอบไปด้วย การร่างกระทู้ถาม  การรับกระทู้
ถามเข้าสู่สารบบงาน การวินิจฉัยกระทู้ถาม  การแจ้งผลการวินิจฉัย  การบรรจุกระทู้ถามเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม จนถึงการตอบกระทู้ถาม เพ่ือตอบสนองความต้องการของของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็น
ผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) กระบวนการการติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้
ถามของวุฒิสภา โดยการรวบรวมข้อมูล สถิติ สาระส าคัญของการถาม-ตอบแต่ละกระทู้ถาม ตลอดจนได้
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถามที่รัฐมนตรีผู้มาตอบกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา
ได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาด าเนินการ ซึ่งติดตามผลการด าเนินการไปยัง
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารวบรวมและประมวลผล และด าเนินการเผยแพร่ผลการด าเนินการ 
ต่อสมาชิกวุฒสิภาตลอดจนประชาชนผู้สนใจผ่านเว็บไซต์วฒุสิภา www.senate.go.thพร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้งกระทู้ถาม และรายงานผลไปยังคณะ 
อนุกรรมาธิการติดตามมตขิองวฒุิสภาในคณะกรรมาธกิารวิสามญักิจการวฒุสิภา ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการ
ติดตามมติของวุฒิสภาที่มีไปยังหน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของวุฒิสภา ต่อไป 

1.3 วัตถุประสงค ์

1.) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
การด าเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา 

2) เพ่ือทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และบูรณาการเข้าด้วยกัน  

3) เพ่ือการพัฒนามาตรฐานการด าเนินการโดยใช้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

1.4 ขอบเขต 

การด าเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภาประกอบไปด้วยกระบวนการย่อย 2 กระบวนการ 

1) กระบวนการพิจารณากระทู้ถาม กลุ่มงานกระทู้ถาม ส านักการประชุมเป็นผู้รับผิดชอบ และ  
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2) กระบวนการการติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถามของวุฒิสภา กลุ่มงาน
ติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา ส านักวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีขอบเขตการด าเนินการ ดังนี้ 

1) กระบวนกำรพิจำรณำกระทู้ถำม ประกอบไปด้วย การยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ การร่าง
กระทู้ถาม  การรับกระทู้ถามเข้าสู่สารบบงาน การวินิจฉัยกระทู้ถาม  การแจ้งผลการวินิจฉัย  การบรรจุ
กระทู้ถามเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จนถึงการตอบกระทู้ถาม  โดยที่ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. 2562 ในหมวด 8 ตั้งกระทู้ถาม ข้อ 144 - 170 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้ง
กระทู้ถาม และการตอบกระทู้ถามของรัฐมนตรี ดังนี้ 

  1.1)  กำรยื่นกระทู้ถำมเป็นหนังสือ 

   กระทู้ถามเป็นหนังสือ ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภาโดย
มีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบาย และแสดงความประสงค์ด้วยว่าจะให้ตอบในที่ประชุม
วุฒิสภาหรือจะให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา ในการนี้ ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภาได้ออกระเบียบวุฒิสภา 
ว่าด้วยการเสนอญญัติ การเสนอค าแปรญญัตติ การยื่นกระทู้ถาม และการขอเปิดอภิปรายทั่วไป ของ
สมาชิกวุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น พ.ศ. 2563 ตามประกาศ 
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดังนั้น กระบวนการยื่นกระทู้ถามมี 2 วิธี คือ 

   1. การยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือโดยย่ืนผ่านส านักบริหารงานกลาง ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

               2. การยื่นผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น 
โดยผ่านระบบเสนอยื่นกระทู้ถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่  

                 - กรณีการยื่นผ่านจากหน้าเว็บไซต์ www.senate.go.th โดย มีขั้นตอน 
ดังนี้ 

                 1. ระบบเสนอยืน่กระทู้ถาม จากหน้าเว็บไซต์ www.senate.go.th โดยผู้
ตั้งกระทู้ถามสามารถเข้าผ่านไอคอน  
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2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักจะให้ท่านเลือก การยื่นกระทู้ถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. หลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ตั้ งกระทู้ถามกรอก username และ 
password ของท่ าน  (username และ password ท่ี ใช้ เหมื อนกับ  email ของส านั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภาก าหนดให้) 
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กำรใช้งำนหน้ำจอกำรยื่นกระทู้ 
 
 
 

1. กรอกชื่อเรื่อง (ต้องกรอก) 
2. สถานะของเรื่อง (ต้องกรอก)  

- เสนอกระทู้ 
- แก้ไขกระทู ้
- ถอนกระทู้ 

3. หมายเหตุ 
4. เอกสารแนบ (ต้องกรอก)  

 
  
 

ท้ังนี้ เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วกดบันทึก ระบบจะส่ง mail ตอบรับ 
การยื่นกระทู้ไปยังemail ของผู้ตั้งกระทู้ถาม  

-  กรณีการยื่นผ่าน e-mail มีขั้นตอน ดังนี้  
1. เข้า e-mail question@senate.go.th  
2. แนบไฟล์กระทู้ถามที่จะยื่นเสนอต่อประธานวุฒิสภา เพ่ือส่งกระทู้ถาม

ดังกล่าว 

ส าหรับการยื่นกระทู้ถามเปน็หนังสือผ่านทั้ง 2 ช่องทางดังกล่าว เมื่อสมาชิก
วุฒิสภาด าเนินการส่งกระทู้ถามตามขั้นตอนแล้ว กลุ่มงานกระทู้ถาม ส านักประชุม จะตรวจสอบเบื้องต้น
เกี่ยวกับความถูกต้อง ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา อีกทั้งถูกต้องตามแบบที่ก าหนดไว้ไปตามแบบที่ก าหนดไว้ กรณีที่ถูกต้อง
ครบถ้วนเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกระทู้ถามจะแจ้งยืนยันการรับกระทู้ถามกับสมาชิกผู้ตั้งถาม หากมีการ  
ขอปรับปรุงแก้ไขนิติกรกลุ่มงานกระทู้ถามผู้รับผิดชอบ จะติดต่อประสานงานผู้ตั้งถามเพ่ือแก้ไขต่อไป 
ภายหลังจากนั้นเจ้าหนา้ที่ธรุการ กลุ่มงานกระทู้ถาม จะส่งมอบกระทู้ถามดังกล่าวให้กับส านักบริหารงานกลาง 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อลงรับตามระบบต่อไป 
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1.2)  หลักเกณฑ์และวิธีกำรตั้งกระทู้ถำม 

(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  ข้อ 144 ข้อ 146 ข้อ 152 ข้อ 159) 
-  ในการตั้งกระทู้ถามเป็นหนังสือ  สมาชิกวุฒิสภาต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ

ยื่นต่อประธานวุฒิสภา  โดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีที่ตั้งถามและต้องแสดงความประสงค์ด้วยว่าจะให้รัฐมนตรีตอบกระทู้ถามนั้น 
ในราชกิจจานุเบกษา หรือในที่ประชุมวุฒิสภา  

- ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่อ้างประกอบกระทู้ถามต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถาม
รับรองว่าถูกต้อง  แม้จะมิได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามก็ตามและถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบ  
ก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก  

- ค าถาม ข้อเท็จจริงที่อ้าง ตลอดจนค าชี้แจงประกอบ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน  
ซ้ าซาก หรือมีลักษณะเป็นท านองอภิปราย  

- กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้นให้ตั้งถามและซักถามได้เฉพาะคนเดียว  

 1.3) ลักษณะต้องห้ำมของกระทู้ถำม 

 (ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 147 - 148) 

 -  กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นเชิงประชด  เสียดสี  หรือกลั่นแกล้งใส่ร้าย 
2.  เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก 
3.  เป็นเรื่องที่ได้ตอบแล้ว  หรือชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ 
4.  เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
5.  เป็นการให้ผู้ตอบกระทู้ถามออกความเห็น 
6.  เป็นปัญหาข้อกฎหมาย 
7.  เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระส าคัญ 
8.  เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใด ๆ  เว้นแต่ที่เกี่ยวกับการงานในหน้าที่ราชการ 

-  กระทู้ถามเรื่องใด ถ้ามีลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว ประธานวุฒิสภาจะถือว่าเป็น
กระทู้ถามที่ต้องห้ามมิให้ถาม ทั้งนี้ ยกเว้นในส่วนข้อ 3 และ 4 ที่กระทู้ถามนั้นเป็นเรื่องที่ได้ตอบแล้วหรือ
ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบนั้น กับกรณีประเด็นค าถามซ้ ากับผู้เสนอมาก่อน จะตั้งถามขึ้นใหม่ได้ หากสาระส าคัญ
ของเรื่องต่างกันหรือพฤติการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตั้งกระทู้ถามครั้งก่อน  

1.4) ประเภทของกระทู้ถำม 

(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  ข้อ  145 ข้อ 164) 
กระทู้ถามมี 2 ประเภท  คือ 
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1. กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
- ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 
- ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

2. กระทู้ถามด้วยวาจา 
-  กระทู้ถามด้วยวาจา ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้   
   (1) เปน็เรื่องฉกุเฉนิที่มคีวามจ าเปน็เร่งดว่น  
   (2) เปน็เรื่องที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม สิทธิ

หรือเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง  
   (3) เปน็เรื่องที่กระทบถึงประโยชนข์องประเทศชาติและประชาชน  

1.5) กำรวินิจฉัยและกำรแจ้งผลกำรวินิจฉัย 

(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  ข้อ 149) 
- กระทู้ถามที่สมาชิกตั้งถาม ให้ประธานวุฒิสภาท าการตรวจสอบ หากมี

ข้อบกพร่อง ให้แจ้งให้ผู้นั้นด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง หากไม่ด าเนินการแก้ไข ให้เป็นอ านาจของ
ประธานวุฒิสภาที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดเป็นกระทู้ถามตามข้อ 144 ข้อ 147 หรือข้อ 148 ให้แล้ว
เสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับกระทู้ถามนั้น ค าวินิจฉัยของประธานวุฒิสภาให้ถือเป็นเด็ดขาด 

ให้เลขาธิการวฒุิสภาแจ้งค าวนิิจฉยัตามวรรคหนึง่ใหผู้้ตั้งกระทู้ถามทราบ ในกรณี
ที่เป็นกระทู้ถามที่สามารถด าเนินการต่อไปไดต้ามหมวดนี ้ให้แจ้งหรือจัดส่งกระทู้ถามไปยังนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัย 

1.6) กำรแจ้ งหรือจัดส่ งกระทู้ ถำมน้ันไปยั งนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถำม 

(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 149 วรรคสอง ข้อ 160 ข้อ 163) 

- เมื่อประธานวุฒิสภาวินิจฉัยว่ากระทู้ถามที่เสนอมานั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การตั้งกระทู้ถามแล้วให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งค าวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ ในกรณี 
ที่เป็นกระทู้ถามที่สามารถด าเนนิการตอ่ไปได้ตามหมวดนี้ ให้แจ้งหรือจัดส่งกระทู้ถามไปยังนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัย  

เมื่อประธานวุฒิสภาวินิจฉัยว่ากระทู้ถามที่เสนอมานั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การตั้งกระทู้ถามแล้ว ให้เลขาธิการจัดส่งกระทู้ถามนั้นไปยังรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามเพ่ือด าเนินการตอบ 

1. กรณีกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
 -  ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถาม  

เพื่อด าเนินการตอบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ส่งไปยังรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 



9 
 

 

 -  ถ้านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ตอบแล้ว หรือมีเหตุขัดข้องไม่ตอบ
ภายใน 30 วัน (ต้องก าหนดด้วยว่าจะตอบกระทู้ถามได้เมื่อใด แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่มีการ
แจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าว) ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 

2. กรณีกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา   
 -  ถ้าเป็นกระทู้ถามทั่วไป  ให้ประธานวุฒิสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

วุฒิสภาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามนั้นไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม 
 -  ถ้าประธานวุฒิสภาไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมได้

ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้แจ้งเหตุขัดข้องให้ที่ประชุมวุฒิสภาและผู้ตั้งกระทู้ถามทราบโดยเร็ว 

1.7) กำรบรรจุกระทู้ถำมเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม 

(ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  ข้อ 154  และข้อ 155 )   

- ในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ ให้บรรจุกระทู้ถามเป็นหนังสือได้ไม่เกิน 
สามกระทู้ และกระทู้ถามด้วยวาจาไม่เกินสามกระทู้  แต่ถ้าหากมีกระทู้ถามเป็นหนังสือรอบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมจ านวนมาก หรือมีกระทู้ถามเป็นหนังสือหรือกระทู้ถามด้วยวาจาที่เลื่อนมาจากการประชุม
ครั้งที่แล้ว ประธานวุฒิสภาจะบรรจุกระทู้ถามเกินกว่านี้ก็ได้  

- การจัดล าดับกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา ให้จัดตามล าดับ คือ กระทู้ถาม
เป็นหนังสือและกระทู้ถามด้วยวาจา โดยการบรรจุกระทู้ถาม ต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
ตามล าดับก่อนหลังที่ยื่นไว้ต่อประธานวุฒิสภา 

- การถามและการตอบกระทู้ถามในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ ง ๆ ให้มี
ก าหนดระยะเวลาไม่เกินสองชั่วโมง  

- ในการประชุมวุฒิสภาครั้งหนึ่ง ๆ มิให้ผู้ตั้งกระทู้ถามคนเดียวกันถามเกิน 
หนึ่งกระทู้ เว้นแต่ไม่มีกระทู้ถามของสมาชิกอื่นเหลืออยู่  

1.8) กำรถำมและกำรซักถำมกระทู้ถำม 

 (ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  ข้อ 151, ข้อ 161)   
 -  เมื่อถึงระเบียบวาระกระทู้ถาม  ให้ประธานของที่ประชุมอนุญาตให้ถาม

ตามล าดับในการถามมิให้ชี้แจงหรืออ่านค าชี้แจงประกอบ 
 -  เมื่อรัฐมนตรีได้ตอบกระทู้ถามแล้ว  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีก 1 ครั้ง 

เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นและประธานของที่ประชุมอนุญาต และในการ
ซักถามผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จ าเป็น  
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1.9) กำรตอบและกำรขอเลื่อนกำรตอบ   

 (ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  ข้อ 150 ข้อ 153 ข้อ 162) 
    - ให้นายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีที่ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบในการบริหาร

ราชการแผ่นดินเรื่องนั้นเป็นผู้ตอบกระทู้ถามนั้นด้วยตนเอง  เว้นแต่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้นไม่อยู่
โดยมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือติดราชการส าคัญ จะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามก็ได้ แต่ต้อง
ชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมวุฒิสภาหรือแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานวุฒิสภาก่อนถึงระเบียบวาระ
กระทู้ถามเรื่องนั้น และให้ก าหนดด้วยว่าจะตอบได้เมื่อใด หรือจะมอบหมายให้รัฐมนตรีอื่นเป็นผู้ตอบ 
กระทู้ถามนั้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมวุฒิสภาหรือแจ้งเหตุจ าเป็นนั้นเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานวุฒิสภาก่อนหรือในวันประชุมวุฒิสภาในเรื่องดังกล่าว 

 -  นายกรัฐมนตรีหรอืรัฐมนตรีย่อมมีสทิธิทีจ่ะไมต่อบกระทู้ถามเมื่อคณะรฐัมนตรี
เห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน  

 - กระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมวุฒิสภา ทั้งที่ได้รับการบรรจุและยังไม่ได้รับ
การบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมหนึ่ง ๆ เมื่อสิ้นสุดสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภา
รวบรวมแจ้งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้ง 
แจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ  

1.10) องค์ประชุมในกำรพิจำรณำกระทู้ถำม 

 (มาตรา  120  ของรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 20 วรรคสอง) 

 องค์ประชุมของวุฒิสภาในการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามในที่ประชุม
วุฒิสภาก าหนดให้มีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่า  1  ใน 3  ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

1.11) กำรถอนกระทู้ถำมของสมำชิกผู้ตั้งถำม 

 (ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  ข้อ 156) 
 -  ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้ 

1.12) กำรตกไปของกระทู้ถำม 

 (ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 156 - 158) 
 -  เมื่อถึงระเบียบวาระกระทู้ถามของผู้ตั้งกระทู้ถามผู้ใด ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถาม

ขอเลื่อนการถาม ไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุมวุฒิสภา  ให้ถือว่ากระทู้ถามตกไปนั้น 
 -  กระทู้ถามใดที่สมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้น

เป็นอันตกไป 
 -  กระทู้ถามใดที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรียังมิได้ตอบ  ให้ เป็นอันตกไป 

เมื่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ พ้นจากต าแหน่ง 
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2) กระบวนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมกำรตอบกระทู้ถำมของวุฒิสภำ การ
ติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถามของวุฒิสภา มีขอบเขตครอบคลุม เนื้อหาและขั้นตอน
กระบวนการ ดังนี้ 

2.1) การจัดท าสถิติข้อมูลกระทู้ถามของวุฒิสภา โดยมีการจ าแนกประเภทของ 
กระทู้ถาม, จ านวนกระทู้, สถานะของกระทู้ถาม,รายละเอียดของแต่ละกระทู้ถาม อาทิ ผู้ตั้งกระทู้ถาม,  
ผู้ถูกถาม, ผู้ตอบกระทู้ถาม, วันที่ตั้งกระทู้, วันที่มาตอบกระทู้ , สาระส าคัญของการถาม-ตอบแต่ละ 
กระทู้ถาม, ประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้งกระทู้ถามท่ีรัฐมนตรีผู้มาตอบ 
กระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภาได้รับไปพิจารณาด าเนินการ, ผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถาม 

2.2) กระบวนการการติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถามที่รัฐมนตรี 
ผู้มาตอบกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภาได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณา
ด าเนินการจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมารวบรวมและประมวลผล  

2.3) การรายงานผลการด าเนินการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้ง
กระทู้ถามและคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 

2.4) การประมวลผลข้อมูลกระทู ้ถามของวุฒ ิสภาและด าเน ินการเผยแพร่ 
ผลการด าเนินการต่อสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประชาชนผู้สนใจในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
และเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th  
 

1.5 ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 
                       

กระบวนกำรพิจำรณำกระทู้ถำม 

ชื่อกระบวนกำร ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ ตัวชี้วดัของข้อก ำหนด หน่วยงำนรับผดิชอบ 

กระบวนการ
พิจารณา 
กระทูถ้าม  

 

-  การร่างกระทูถ้ามของ
วุฒิสภาเพื่อการสนับสนุนการ
ด าเนินการตั้งกระทูถ้ามมคีวาม
ถูกตอ้ง รวดเรว็  และเป็นที ่
พึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภา 

ระยะเวลา 7 วนันบัแต่
วันทีไ่ดร้ับขอ้มูลจาก
สมาชิกวุฒิสภา  

- ส านักการประชุม 
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กระบวนกำรกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมกำรตอบกระทู้ถำมของวุฒิสภำ 

ชื่อกระบวนกำร ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ ตัวชี้วดัของข้อก ำหนด หน่วยงำนรับผดิชอบ 
การติดตามผลการ
ด าเนินการตาม
การตอบกระทู้
ถามของวุฒิสภา 

- ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลกระทูถ้าม  
 
 
 
 

- มีกระบวนการตดิตามและ
รวบรวมและผลการด าเนนิการ 
ตามการตอบกระทูถ้ามที่มี
มาตรฐาน 
 
 
 

- มีการเผยแพร่และรายงานผล 
การด าเนนิการไปยังผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

- มีการรวบรวมจัดท า
สถิติ และแบง่ประเภท
ของขอ้มูลการถาม-
ตอบกระทูถ้ามของ
วุฒิสภาทีถู่กต้องความ
ถูกตอ้งครบถว้น 

- มีการด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในการ
ติดตามผลการ
ด าเนินการตามการ
ตอบกระทูถ้ามของ
วุฒิสภา 

- มีการเผยแพร่ผล
การด าเนนิการ 
อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด  
- รายงานผลไปยงั
สมาชิกวุฒิสภา 
ผู้ตั้งกระทูถ้ามและ
คณะอนกุรรมาธิการ
ติดตามมตขิองวุฒิสภา
ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
 

- ส านักวิชาการ 

 
 

 

 



13 
 

 

1.6 ค ำจ ำกัดควำม 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  ได้ก าหนดความหมายของค าว่า   “กระทู้”

ไว้ว่า  “กระทู้”  น.หัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบาย เช่น กระทู้ธรรม กระทู้ถาม  
กระทู้ถำม (กฏ) น. ค าถามในข้อเท็จจริงหรือนโยบายที่สมาชิกสภานิติบัญญัติหรือ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตั้งถามฝ่ายบริหารให้ตอบในที่ประชุมแห่งสภานั้น ๆ หรือตอบเป็น
หนังสือ (อ. Question) 

กระทู้ถำม  คือ  ค าถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตั้งขึ้น  เพ่ือถาม
รัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของรัฐมนตรี  เพ่ือให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบตอบ 
ซึ ่งการที ่สมาชิกวุฒ ิสภาตั ้งกระทู ้ถามนั ้นเป็นวิธ ีการควบคุมการท างานของรัฐบาลอย่างหนึ ่งที ่มี
ความส าคัญโดยถือวา่เปน็ความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องตอบข้อซกัถามของสมาชิกวฒุสิภาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ในฐานะผู้รับผิดชอบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  

กำรร่ำงกระทู้ถำม หมายถึง การร่างกระทู้ถามเป็นหนังสือเพ่ือยื่นต่อประธานวุฒิสภา  
โดยมีข้อความเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของรัฐมนตรีโดยค าถามเป็นเชิงข้อเท็จจริง  
หรือนโยบาย เพื่อให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบตอบในที่ประชุมวุฒิสภาหรือราชกิจจานุเบกษา 

กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมกำรตอบกระทู้ถำมของวุฒิสภำ หมายถึง กระบวนการ
การติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถามที่รัฐมนตรี ผู้มาตอบกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภาได้รับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาด าเนินการ จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องมารวบรวมและประมวลผล และรายงานผลการด าเนินการจากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องไปยัง 
สมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้งกระทู้ถามและคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
กิจการวุฒิสภา 

1.7 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
1) กระบวนกำรพิจำรณำกระทู้ถำม 

 

ผู้รับผดิชอบ หน้ำที่ 
กระบวนการร่างกระทู้ถาม 

1.  นิติกร   
กลุ่มงานกระทู้ถาม 
 
 

1. สอบถามความต้องการของสมาชกิเกี่ยวกับ 
การรา่งกระทู ้
2. หาข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องที่สมาชิก
ต้องการตั้งกระทู้ถาม 
3.  ร่างกระทู้ถาม 
4. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน/ผู้อ านวยการส านัก 
การประชุมตรวจความถูกต้อง 
5.  ให้สมาชิกตรวจพร้อมลงนาม 
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ผู้รับผดิชอบ หน้ำที่ 
2.  เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
กลุ่มงานกระทู้ถาม 
 

 1.รับกระทู้ถามผ่านช่องทางในการยื่นกระทู้ถาม
เป็นหนังสือตามระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการเสนอ
ญัตติ การเสนอค าแปรญัตติ การยื่นกระทู้ถาม 
และการขอเปิดอภิปรายทั่ วไป ของสมาชิก
วุฒิสภาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศอื่น เพื่อด าเนินการต่อไป 
2. ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม เพ่ือส่งต่อให้ผู้บังคับ 
บัญชากลุ่มงานกระทู้ถามมอบหมายให้นิติกร 
(เจ้าของเรื่อง) 

กระบวนการรับกระทูถ้ามและการวินิจฉัย 
1.ส านักบริหารงานกลาง 
 

1.ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม 
2.ส่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักการประชุม 

2.ส านักการประชุม กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป  - ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม  และส่งต่อให้กลุ่มงาน
กระทู้ถาม 

3.เจ้าหน้าที่ธรุการ กลุม่งานกระทูถ้าม ส านกั
การประชมุ 
 

- ลงทะเบียนรับ เขา้สารบบของกลุม่งาน 
กระทูถ้าม และเสนอผู้บังคบับัญชากลุ่มงานเพ่ือ
มอบหมายนติิกรเจ้าของเรื่องด าเนินการต่อไป 

4.นิติกร กลุ่มงานกระทู้ถาม (เจ้าของเรื่อง) 
 

- ท าบนัทึกนิตกิรเสนอประธานวฒุิสภา  
สรุปสาระส าคญั ข้อกฎหมาย ข้อพิจารณา 
ประกอบการวนิิจฉัยของประธานวฒุิสภา  

กระบวนการบรรจุกระทู้ถามเป็นหนงัสือ 
1.นิติกร กลุ่มงานกระทู้ถาม (เจ้าของเรื่อง) 
 
 

1.ท าบันทึกนิติกรเสนอประธานวุฒิ สภาขอ
อนุญาตบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการ
ประชุม  
2.ท าบันทึกนิติกรแจ้งเหตุขัดข้อง กรณีไม่อาจบรรจุ
กระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ภายใน  
15 วันตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. 2562  
3.ท าหนังสือแจ้งการบรรจุ/แจ้งเหตุขัดข้องไปยัง 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

2.เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานกระทูถ้าม  - จัดส่งหนังสือแจ้งการบรรจุ/แจ้งเหตุขัดข้องไป
ยังผู้ตั้งกระทู้ถาม 
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2) กระบวนกำรกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมกำรตอบกระทู้ถำมของสมำชกิวุฒิสภำ 
  

ผู้รับผดิชอบ หน้ำที่ 
เลขาธกิารวฒุิสภา/รองเลขาธิการวฒุิสภา  
ที่ก ากับดูแลส านกัวิชาการ 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสรุปประเดน็
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 

2. พิจารณาลงนามในหนังสอืขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลการด าเนินการตามกระทูถ้าม 
ของวุฒิสภา 

3. พิจารณาลงนามในหนงัสือรายงานความ
คืบหน้าผลการด าเนนิการตามกระทู้ถาม 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบจดัพิมพ์ 
และเผยแพร่รายงานการติดตาม 
และประมวลผลงานด้านกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภา 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสรุปประเด็น
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
ก่อนน าเสนอรองเลขาธิการวุฒิสภา/
เลขาธกิารวฒุิสภา 

2. พิจารณาลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลการด าเนินการตามกระทูถ้าม 
ของวุฒิสภากอ่นน าเสนอรองเลขาธิการ
วุฒิสภา/เลขาธกิารวฒุิสภา 

3. พิจารณาลงนามในหนงัสือรายงาน 
ความคบืหนา้ผลการด าเนินการตามกระทู้ถาม
ก่อนน าเสนอรองเลขาธิการวุฒิสภา/
เลขาธกิารวฒุิสภา 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบจดัพิมพ์ 
และเผยแพร่รายงานการติดตาม 
และประมวลผลงานด้านกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภากอ่นน าเสนอรองเลขาธิการ
วุฒิสภา/เลขาธกิารวฒุิสภา 
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ผู้รับผดิชอบ หน้ำที่ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานตดิตาม 
และประมวลผลงานของวุฒสิภา 

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบบญัชีกระทู้ถาม 
ที่ต้องตดิตามความก้าวหน้าในการด าเนินการ
ตามการตอบกระทูถ้ามและพิจารณามอบหมาย
นิติกร/วิทยากรรับผดิชอบแต่ละกระทูถ้าม 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสรุปประเดน็
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการส านักวิชาการ 

3. พิจารณาลงนามในหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินการ 
ตามกระทูถ้ามของวฒุิสภากอ่นน าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 

4. พิจารณาลงนามในหนงัสือรายงานความ
คืบหน้าผลการด าเนนิการตามกระทู้ถามก่อน
น าเสนอผู้อ านวยการส านักวชิาการ 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบจดัพิมพ์และ
เผยแพร่รายงานการติดตามและประมวล 
ผลงานด้านกระทู้ถามของวฒุิสภาก่อน
น าเสนอผู้อ านวยการส านักวชิาการ 

วิทยากร/นิตกิร  

 

1. จัดท าบญัชีกระทูถ้ามทีต่้องติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนนิการตาม 
การตอบกระทูถ้ามก่อนน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานตดิตามฯ 

2. วิเคราะห์สรุปประเด็นข้อสงัเกตข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกวฒุิสภาในการพิจารณากระทู้ถาม
ที่ได้รบัมอบหมายก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานติดตามฯ 

3. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมลู 
ผลการด าเนินการตามกระทูถ้ามของ 
วุฒิสภาก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ติดตามฯ 
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ผู้รับผดิชอบ หน้ำที่ 
4. จัดท าหนังสือหนงัสือรายงานความคบืหน้า

ผลการด าเนินการตามกระทูถ้ามก่อน
น าเสนอผู้บังคับบญัชากลุ่มงานตดิตามฯ 

5. จัดท ารายงานการตดิตามและประมวล 
ผลงานด้านกระทู้ถามของวฒุิสภาก่อน
น าเสนอผู้บังคับบญัชากลุ่มงานตดิตามฯ 

เจ้าหนา้ที่ธรุการ 1. บันทึกข้อความตามที่วิทยากร/นติิกร
มอบหมายใหด้ าเนินการ 

2. ออกแบบและจดัรูปเล่มต้นฉบับรายงาน 
การติดตามและประมวลผลงานด้าน 
กระทูถ้ามของวุฒิสภาข้อมูลก่อนน าส่งส านัก
การพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์เผยแพร่และส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพร่
ผ่านอินเตอร์เนต็ www.senate.go.th 

3. เสนอแฟ้มและตดิตอ่ประสานงานธุรการ 
กับส านกัตา่งๆ 
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1.8 ค ำอธิบำยสัญลักษณ์  

สัญลักษณ์ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานการติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถาม
ของสมาชิกวุฒิสภา ดังค าอธิบาย ดังนี้  

 

สัญลักษณ ์ ค ำอธิบำย 

 
จุดเริม่ตน้ หรือ จุดสิน้สิ้นสดุของกระบวนการ 

 
กระบวนการที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภายใน 

 
กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 

 
ขั้นการตดัสนิใจ 

 
ฐานข้อมูล 

 
เอกสาร/รายงาน 

 
เอกสาร รายงานหลายแบบ หลายประเภท 

 
จุดเชื่อมต่อระหว่างขัน้ตอน/กระบวนการ 

 
จุดต่อเนื่องที่อยู่คนละหน้ากนั 

 
ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 

 ทิศทางการน าเขา้/ส่งออกของเอกสาร/รายงาน/ฐานข้อมูล        
ที่อาจเกดิขึน้ 

 

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
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ส่วนที่ 2 
แผนผังกระบวนการ 

การด าเนินงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา  
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2.1 แผนผังกระบวนการ (Work  flow)   
 

แผนผังการด าเนินงานด้านกระทู้ถามของวฒุิสภา 
 

 
 
 
                     
 
 
                                                                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าบันทึกเสนอขอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
ภายใน 15  วันนับแต่วันท่ีส่งไปยังรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้อง 

 

ค 

การประชุมครั้งหน่ึงบรรจุ
กระทู้เป็นหนังสือได้ 

ไม่เกิน ๓ กระทู้และวาจา 
ได้ไม่เกิน ๓ กระทู้ เว้นแต่ 

ประธานจะเห็นควร 
บรรจุเกิน 

ถ้าไม่สามารถบรรจุฯได้
ภายในเวลาก าหนดต้อง

แจ้งเหตุขัดข้องให้ท่ี
ประชุมวุฒิสภาและผู้ต้ัง

กระทู้ถามทราบ 

 
 

แจ้งผลการวินิจฉัยไปยังผู้ต้ังกระทู้ถาม
ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีประธาน

วินิจฉัย 

 

จัดส่งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรี 
ผู้ ซ่ึ งถู ก ตั้ งก ระ ทู้ ถ าม ภ าย ใน  
7 วัน นับแต่วันท่ีประธานวินิจฉัย 

 

ยื่นกระทู้ถาม 
ด้วยตนเอง 

 ยื่นกระทู้ถามผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
นิติกร  กลุ่มงานกระทู้ถาม 
ตรวจสอบความถูกต้อง 

สมาชิกวุฒิสภา 
ตั้งกระทู้ถาม 

 
ส านักบริหารงานกลาง 

ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม 

ก 

 

สมาชิกวุฒิสภา 
ร่างกระทู้ส าเร็จมาเอง 

นิติกรด าเนินการร่างตาม
ความต้องการของสมาชิก

และให้สมาชิกลงนาม 
        (ภายใน 7 วัน) 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  ส านักการประชุม
ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม 

 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กลุ่มงานกระทู้ถาม 
ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม 

 

ประธานวุฒิสภาพิจารณา
วินิจฉัยภายใน 7 วัน นับแต่

วันท่ีรับกระทู้ถาม 
 

ผบ.กลุ่มงานกระทู้ถามส่งเรื่องให้นิติกร 
จัดท าบันทึกเสนอ 

ประธานวุฒิสภาวินิจฉัย 

ข 
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1 
ค 

ถาม-ตอบในท่ีประชุม 

ท าหนังสือแจ้งผู้ตั้งถามถึงการบรรจุกระทู้ถาม 
เข้าระเบียบวาระฯ 

ในการประชุมเม่ือ รมต.ตอบแล้ว  
ผู้ต้ังกระทู้ถาม 

มีสิทธิถามอีกหน่ึงครั้ง 
 

รมต.ผู้ตอบกระทู้ถาม 
มีสิทธิขอเลื่อนการตอบ   
(ต้องท าบันทึกเสนอ) 

การถามและตอบมีก าหนด 
ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง และมิให้ 
ผู้ต้ังกระทู้ถามคนเดียวกัน 

ถามเกินหน่ึงกระทู้ 
 

มีประเด็นติดตาม 

ไม่มีประเด็นติดตาม 

สรุปประเด็นข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ 

ของสมาชิกวุฒิสภา 
ที่รัฐมนตรรีับไป 

ด าเนินการ 

รวบรวมผลการด าเนินการตามข้อสังเกต 

และข้อเสนอแนะของวุฒิสภา 

ท่ีได้รับจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

แจ้งไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
รายงานผล 

การด าเนินการ 

คณะอนุกรรมาธิการตดิตามมต ิ
ของวุฒิสภา 

สมาชิกผู้ตั้งกระทู้ถาม 

 

 

ติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 

ไปยังหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ประมวลผลและจัดรายงานการติดตาม 
และประมวลผลงานด้านกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภาเสนอเลขาธิการวุฒิสภา  

และด าเนินการเผยแพร่ต่อไป 

สาธารณะ/ประชาชน/วุฒิสภา ฯลฯ 
 ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

(หนังสือ/ www.senate.go.th) 

 

ง 
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2.2  แผนผัง กระบวนการยอ่ย 
      1) กระบวนการพิจารณากระทู้ถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ก)  กระบวนการร่างกระทูถ้ามของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
 

จ านวน 
วัน 

 
จ านวน 

คน 

หน่วยงาน 

ส านักงานบริหารงานกลาง 
กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

(ส านกัการประชุม) 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
กลุ่มงานกระทูถ้าม 

นิติกร 
ผู้รับบริการ 

(สมาชิกวุฒิสภา) 

 
1 

 
1 

    
 

 

 
1 

 
1 

  
 
 

  
 
 

 
 
 

 
4 

 
1 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
1 

 
1 

 
 

 
 

  
 

 

เริ่ม 

ข้อมูลกระทู้ถาม
เบื้องต้น 

- หาข้อมูล/กฎหมาย 
- ร่างกระทู้ถาม 
- ตรวจร่างกระทู้ถาม

แก้ไข 

กระทู้ถาม 

21 
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(ข)  กระบวนการพิจารณากระทู้ถามเปน็หนังสอืของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา (กระบวนการรับกระทูถ้าม) 

 
จ านวน 

วัน 

 
จ านวน 

คน 

หน่วยงาน 
ส านักงานบริหารงาน

กลาง 
กลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 
(ส านกัการประชุม) 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
กลุ่มงานกระทูถ้าม 

นิติกร ผู้รับบริการ 
(สมาชิกวุฒิสภา) 

       

1 
ชั่วโมง 

 

1 
 

 
 
 

   

15 
นาท ี

1  
 

 
 

   

15 
นาท ี

1  
 
 

 
 
 

 

 
 

 

2 1 
 

  
 
 

 
 
 

 

       
 

1 

กระทู้ถาม ลงทะเบียนรบั
กระทู้ถาม 

ลงทะเบียน
รับกระทู้ถาม 

ลงทะเบียนรบั
กระทู้ถาม 

2 

จัดท าบันทึกเสนอ 
ประธานวุฒิสภา

วินิจฉัย 

22 
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(ข)  กระบวนการพิจารณากระทู้ถามของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา (กระบวนการวินิจฉัย) 

 
จ านวน 

วัน 

 
จ านวน 

คน 

หน่วยงาน 
ประธานวฒุิสภา นิติกร ผู้รับบริการ 

(สมาชิกวุฒิสภา) 
รัฐมนตร ี

ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม 

  
 

   

7   
 
 

   

7                              อนุญาต 
    ไม่อนุญาต 

 
 

 

  

7 1  
 
 

 

 
 

 

7 1   
 

 
 

 

 
 

2 

ประธานวุฒิสภา 
พิจารณาวินจิฉัย 

จบ 

 

แจ้งผลการวินิจฉัยของประธานวุฒิสภา 

แจ้งผลวินิจฉัย 
ไปยังผู้ต้ังกระทู้ถาม 

3 

แจ้งผลวินิจฉัย 
ไปยังส่วนราชการ 

23 
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ประธานวุฒิสภา 
พิจารณาบรรจุกระทู้ถาม 

จ านวน  3 กระทู้  

 

(ค)  กระบวนการพิจารณากระทู้ถามของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา (กระบวนการบรรจุกระทูถ้ามเป็นหนังสือ) 

 
จ านวน 

วัน 

 
จ านวน 

คน 

หน่วยงาน    
ประธานวฒุิสภา นิติกร ผู้รับบริการ 

(สมาชิกวุฒิสภา) 
รัฐมนตร ี

ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม 
   

 
  

1 1   
 
 

  
 

1 1  
 
 
 

 
 
 
 

  
 

1 1                                                                    
อนุญาต 

          ไม่อนุญาต 
 
 

 
 
 
 
 

  

1 1     

 
 

3 

 

ท าบันทึกขออนุญาตบรรจุ 
กระทู้ถามและแจ้งเหตุขัดข้อง 

รอการบรรจุฯ 

แจ้งการบรรจุกระทู้ถาม/ 
แจ้งเหตุขัดข้อง 

แจ้งการบรรจุ/แจ้งเหตุขัดข้อง 
ผู้ต้ังกระทู้ถาม 

 

24 
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2) กระบวนการติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถามของวุฒสิภา 
(ง) การติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทูถ้ามของวุฒิสภา 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

                                                                      ผู้รับผิดชอบ 

นิติกร/วิทยากร 
ส านักวิชาการ 

ผู้บังคับบญัชา 
กลุ่มงานติดตาม 

ผู้อ านวยการส านัก
วิชาการ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา/
เลขาธิการวุฒิสภา 

หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 
ตามข้อสังเกต 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
คณะอนุกรรมาธิการ

ติดตามมติของ
วุฒิสภา 

2 1 

  
 
 

   
 

  

2 1 

 
 

 

      

9 1 

 
 
 

      

       
 

 

2 1 

       
 
 

1. จัดท าบัญชกีระทู้ถาม 
ที่ต้องตดิตามความก้าวหน้า 
ในการด าเนนิการตามการ

ตอบกระทู้ถาม 

2. ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของบัญชีกระทู้ถาม 
และมอบหมายงานฯ 

4. ตรวจสอบความถูกต้องของ 
การวิเคราะห์และสรุปประเด็นฯ     
และหนังสือขอความอนุเคราะห์ 

ข้อมูลผลการด าเนินการฯ 

3.1 วิเคราะห์และสรุปประเด็นข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาในการ
พิจารณากระทู้ถามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.2 จัดท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์        
ข้อมูลผลการด าเนินการตามกระทู้ถาม 

ของวุฒิสภา 

กระทู้ถาม 

บัญชกีระทู้ถามฯ 

บันทึกการประชุมฯ/ สารบบ 
กระทู้ถาม/ รายงานการประชมุฯ 

บันทึกข้อความฯ 

หนังสือขอความ 
อนุเคราะห์ฯ 

5. ตรวจสอบ
ความถูกต้องฯ 

 

รายงานการประชุมฯ 25 
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(ง) การติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทูถ้ามของวุฒิสภา 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

                                                                      ผู้รับผิดชอบ 

นิติกร/วิทยากร 
ส านักวิชาการ 

ผู้บังคับบญัชา 
กลุ่มงานติดตาม 

ผู้อ านวยการส านัก
วิชาการ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา/
เลขาธิการวุฒิสภา 

หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 
ตามข้อสังเกต 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
คณะอนุกรรมาธิการ

ติดตามมติของ
วุฒิสภา 

2 1 

   
 
 
 
 

    

2 1 

   
 
 

 

    

4 1 

       

2 1 

       

5. ตรวจสอบความถูกต้องของ 
การวิเคราะห์และสรุปประเด็นฯ     
และหนังสือขอความอนุเคราะห์ 

ข้อมูลผลการด าเนินการฯ 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การวิเคราะห์และสรุปประเด็นฯ 

และลงนามในหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 

ผลการด าเนินการฯ 

4. ตรวจสอบ
ความถูกต้องฯ 

 

8. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของหนังสือรายงาน 
ความคืบหน้าผลการ

ด าเนินการตามกระทู้ถาม 

7.รายงานผลการด าเนินการ 
จากส่วนราชการ 
ไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่วน
ราชการ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

หนังสือขอความ 
อนุเคราะห์ฯ 

ผลการด าเนินการจาก 
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

หนังสือรายงาน 
ความคืบหน้าฯ 

9. ตรวจสอบ
ความถูกต้องฯ 
 

26 
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12. ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของรายงานการติดตามและ 

ประมวลผลงานด้านกระทู้ถามฯ 
 

(ง) การติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทูถ้ามของวุฒิสภา 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

                                                                      ผู้รับผิดชอบ 

นิติกร/วิทยากร 
ส านักวิชาการ 

ผู้บังคับบญัชา 
กลุ่มงานติดตาม 

ผู้อ านวยการส านัก
วิชาการ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา/
เลขาธิการวุฒิสภา 

หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 
ตามข้อสังเกต 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
คณะอนุกรรมาธิการ

ติดตามมติของ
วุฒิสภา 

2 1 

       

2 1 

       

15 5 

       

3 1 

       

9. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของหนังสือรายงาน 
ความคืบหน้าผลการ

ด าเนินการตามกระทู้ถาม 

10.พิจารณาลงนาม 
ในหนังสือรายงานความ
คืบหน้าผลการด าเนินการ

ตามกระทู้ถาม 

11. ประมวลผลและจัดท ารายงาน
การติดตามและประมวลผลงานด้าน

กระทู้ถามของวุฒิสภา 

8. ตรวจสอบ
ความถูกต้องฯ 

 

 

หนังสือรายงาน 
ความคืบหน้าฯ 

หนังสือรายงาน 
ความคืบหน้าฯ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม/
อนกุรรมการตดิตามมติฯ 

หนังสือรายงาน 
ความคืบหน้าฯ 

รายงานการติดตาม
และประมวลผลฯ 

13. ตรวจสอบ
ความถูกต้องฯ 

 

รายงานการประชุมฯ/  
หนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

27 



24 

 

(ง) การติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทูถ้ามของวุฒิสภา 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

                                                                      ผู้รับผิดชอบ 

นิติกร/วิทยากร 
ส านักวิชาการ 

ผู้บังคับบญัชา 
กลุ่มงานติดตาม 

ผู้อ านวยการส านัก
วิชาการ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา/
เลขาธิการวุฒิสภา 

หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 
ตามข้อสังเกต 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
คณะอนุกรรมาธิการ

ติดตามมติของ
วุฒิสภา 

3 1 

       

3 1 

       

3 1 

       

  

       

 
 

12. ตรวจสอบ
ความถูกต้องฯ 

 

13. ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของรายงานการตดิตามฯ 

ด้านกระทู้ถามฯ 

14. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมตัิจัดพิมพ์

รายงานการติดตามฯ 
ด้านกระทู้ถามฯ 

15. เผยแพร่รายงาน 
การติดตามและประมวล 
ผลงานด้านกระทู้ถาม 

ของวุฒิสภา 

รายงานการติดตาม
และประมวลผลฯ 

ส านักการพิมพ์ 

เผยแพร่ Intranet 

ส านักเทคโนโลยีฯ 

รายงานการติดตามและ
ประมวลผลฯ 

28 
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ส่วนที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคณุภาพ 

และการติดตามประเมินผล 
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพและตดิตามประเมินผล 
 
รายละเอียดของการปฏิบัตงิาน 

1) กระบวนการพิจารณากระทู้ถาม 
 (ก)  กระบวนการรา่งกระทูถ้ามของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1 ข้อมูลกระทู้ถาม

เบื้องต้น 

- รวบรวมข้อมูลจาก

สมาชิกหรือจัดหา

ข้อมูลเกี่ยวกับ

กระทู้ถามเพ่ิมเติม 

เนื้อหาสาระของข้อมูล

ต้องสอดคล้องกับ

กระทู้ถามที่จะ

ด าเนินการร่างและ 

ตรงกับความต้องการ

ของสมาชิก 

- นิติกร - ข้อมูล 

2 การร่างกระทู้ถาม 7 วัน ด าเนินการร่าง

กระทู้ถามตาม

ความต้องการของ

สมาชิกวุฒิสภา 

ร่างภายใน

ก าหนดเวลาที่สมาชิก

วุฒิสภาต้องการ 

มีการประเมิน

ความพึงพอใจใน

การร่างกระทู้

ถาม 

นิติกร กระทู้ถาม ใบขอใช้บริการ 
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(ข)  กระบวนการพิจารณากระทู้ถามของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา (กระบวนการรับกระทู้ถามและการวนิิจฉยั) 
 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 

เอกสาร 

อ้างอิง 

1 การลงทะเบียนรับ

กระทู้ถาม 

1 ชั่วโมง ส านักบริหารงานกลาง

ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม

และส่งต่อไปยังกลุ่มงาน

บริหารทั่วไป ส านักการ

ประชุม 

กระทู้ถามมีเลขที่

ลงทะเบียนรับ 

- ส านักบริหาร 

งานกลาง 

- ทะเบียนหนังสือลงรับ

กระทู้ถามของส านัก

บริหารงานกลาง 

2 การลงทะเบียนรับ

กระทู้ถาม 

15 นาที เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป ส านักการประชุม

ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม

ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 

และส่งเรื่องให้กลุ่มงาน

กระทู้ถาม 

กระทู้ถามมีเลขที่

ลงทะเบียนรับ 

- กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป ส านักการ

ประชุม 

- ทะเบียนหนังสือลงรับ

กระทู้ถามของกลุ่มงาน

บริหารทั่วไป 

3 การลงทะเบียนรับ

กระทู้ถาม 

15 นาที เจ้าหน้าที่ธุรการ 

กลุ่มงานกระทู้ถาม 

ลงทะเบียนรับกระทู้ถาม 

กระทู้ถามมีเลขที่

ลงทะเบียนรับ 

- กลุ่มงาน 

กระทู้ถาม 

- ทะเบียนหนังสือลงรับ

กระทู้ถามของกลุ่มงาน

กระทู้ถาม 

4 ท าบันทึกเสนอ

ประธานวินิจฉัย 

2 วัน ท าบันทึกเสนอ 

สรุปสาระส าคัญ 

ของกระทู้ถามรวมทั้ง

มีมาตรฐานที่ต้องท าให้

ทันภายในก าหนดเวลา 

- นิติกร 

(เจ้าของเรื่อง) 

กลุ่มงานกระทู้ถาม 

- บันทึกข้อความที่

เสนอต่อประธาน

วุฒิสภา 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 

เอกสาร 

อ้างอิง 

ข้อพิจารณาทาง

กฎหมายเพื่อประกอบ 

การวินิจฉัยของประธาน

วุฒิสภา 

5 ประธานวุฒิสภา

วินิจฉัย 

ภายใน  

7 วัน ตาม

ข้อบังคับ 

วินิจฉัยกระทู้ถาม/

อนุญาตให้ตั้งถามได้

หรือไม่ 

ต้องวินิจฉัยให้ทัน

ภายในก าหนดเวลาตาม

ข้อบังคับฯ 

- ประธานวุฒิสภา - บันทึกข้อความ 

ที่เสนอต่อประธาน

วุฒิสภา 

6 การแจ้งผลการ

วินิจฉัย 

ภายใน 

7 วัน 

ตาม

ข้อบังคับ 

ท าหนังสือแจ้งผลการ

วินิจฉัยไปยัง ผู้ตั้งถาม

และรัฐมนตรีผู้ซึ่งถูกต้ัง

กระทู้ถาม 

 

ต้องแจ้งผลการวินิจฉัย

ให้ทันภายใน

ก าหนดเวลาตาม

ข้อบังคับฯ 

- - นิติกร 

(เจ้าของเรื่อง) 

- เจ้าหน้าที่ธุรการ 

- หนังสือแจ้งผลการ

วินิจฉัย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

32 

 
(ค)  กระบวนการพิจารณากระทู้ถามของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา (กระบวนการบรรจุกระทูถ้าม) 

 

ท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผดิชอบ แบบฟอร์ม 

เอกสาร 

อ้างอิง 

1 ขออนุญาต 

บรรจุและแจ้ง 

เหตุขัดข้อง 

1 วัน ท าบันทึกขออนุญาตบรรจุ

กระทู้ถามเข้าระเบียบวาระ 

การประชุมวุฒิสภา และ

บันทึกแจ้งเหตุขัดข้อง 

ที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามได้

ภายใน 15  วันตาม

ข้อบังคับฯ 

มีการประสานงานกับ

รัฐมนตรีผู้ตอบกระทู้ถาม

และผู้ตั้งถาม 

- - นิติกร 

(เจ้าของเรื่อง) 

- เจ้าหน้าที่ธุรการ  

- บันทึกขออนุญาต

บรรจุและแจ้ง

เหตุขัดข้อง 

2 พิจารณาบรรจุ

กระทู้ถามเข้า

ระเบียบวาระ

การประชุม

วุฒิสภา 

- บรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบ

วาระการประชุมครบ  

3 กระทู้ เว้นแต่ดุลพินิจ 

ของประธานในการบรรจุ

เกิน 3 กระทู้ 

มีการบรรจุกระทู้ถามเข้า

ระเบียบวาระการประชุม

ครบตามจ านวน 

- ประธานวุฒิสภา - 1. บันทึกขออนุญาต

บรรจุและแจ้ง

เหตุขัดข้อง 

2. ระเบียบวาระการ

ประชุม 

3 แจ้งการบรรจุ 

กระทู้ถาม/แจ้ง

เหตุขัดข้อง 

1 วัน ท าหนังสือแจ้งการบรรจุ/

แจ้งเหตุขัดข้องไปยัง 

ผู้ตั้งถาม 

แจ้งก่อนวันประชุม

วุฒิสภา 

- - นิติกร 

(เจ้าของเรื่อง) 

- เจ้าหน้าที่ธรุการ 

- -หนังสือแจ้งการ

บรรจุ/แจ้งหตุขัดข้อง 
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 2) กระบวนการติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถามของวุฒิสภา 

(ง) กระบวนการติดตามผลการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถามของวุฒิสภา 
 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา  

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1. จัดท าบัญชี 
กระทู้ถาม 
ที่ต้องติดตาม
ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินการ
ตามการตอบ 
กระทู้ถาม 
 

2 วัน 
นับแต่วันที่มี
การเผยแพร่
บันทึก 
การประชุม
วุฒิสภา 
 

จัดท าและบันทึกข้อมูล 
กระทู้ถามประกอบด้วยชื่อ
กระทู้/วันที่พิจารณากระทู้
ถาม/สมาชิกวุฒิสภา/ผู้ตั้ง
กระทู้ถาม/ผู้ตอบกระทู้ถาม 
/วันครบก าหนดติดตามซ่ึง
ก าหนดไว้ใน 2 กรณี 
กรณีท่ี 1 ด าเนินการติดตาม
ผลฯ ภายใน 60 วัน /นับ
จากวันพิจารณากระทู้ถาม  
กรณีท่ี 2 ภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่มีการรับรอง
รายงานการประชุมฯ  
ที่พิจารณากระทู้ถาม 
เรื่องนั้น ๆ (ก าหนดติดตาม
ทุก 60 วันไม่เกิน 4 ครั้ง)    

จัดท าบัญชีกระทู้ถาม 
ได้อย่างถูกต้องและ 
ทันตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องโดย 

ผู้บังคับ บัญชา 

วิทยากร 
/นิติกร 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

บัญชี 
กระทู้ถาม 
ที่ต้องติดตาม
ความก้าว 
หน้าในการ
ด าเนินการตาม
การตอบกระทู้
ถามของวุฒิสภา 
ไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

1. บันทึกการ
ประชุมวุฒิสภา 
2. สารบบ 
กระทู้ถาม 
ส านักการ
ประชุม 
3. รายงาน 
การประชุม
และชวเลข 
ของวุฒิสภา 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา  

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

2. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
บัญชีกระทู้ถาม 
และมอบหมาย
งาน 

2 ตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีกระทู้ถาม 
ที่ได้รับมาพร้อมทั้ง
พิจารณามอบหมายงาน
ให้กับบุคลากร 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีกระทู้ถาม 
อย่างถูกต้องและมอบหมาย
งานให้บุคลากรด าเนินการ
อย่างถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องโดย

ผู้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับ 
บัญชา 
กลุ่มงาน 

บัญชี 
กระทู้ถาม 

ที่ต้องติดตาม
ความก้าว 
หน้าในการ
ด าเนินการ 

ตามการตอบ
กระทู้ถาม 

ของวุฒิสภา 
ไปยังหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

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

3. 1) วิเคราะห์และ
สรุปประเด็น
ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะของ
สมาชิกวุฒิสภาใน
การพิจารณา
กระทู้ถามที่ได้รับ
มอบหมาย 
2) จัดท าหนังสือ 

9 1) สรุปประเด็นการ
อภิปรายกระทู้ถาม 
โดยจ าแนกเป็นประเด็น
ค าถาม-ประเด็นค าตอบจาก
รายงานการประชุมวุฒิสภา
และวิเคราะห์ประเด็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้ง
กระทู้ถามที่รัฐมนตรีผู้มา

1) สรุปประเด็นการอภิปราย
กระทู้ถามและวิเคราะห์
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกวุฒิสภาที่  
ผู้ตั้งกระทู้ถามทีร่ัฐมนตรี 
ผู้มาตอบกระทู้ถามในที่
ประชุมวุฒิสภาได้รับไป
พิจารณาด าเนินการได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องโดย

ผู้บังคับบัญชา 

วิทยากร 
/นิติกร 
ที่ได้รับ

มอบหมาย 

1) บันทึก
ข้อความการ
ติดตามกระทู้
ถามของวุฒิสภา 
2) หนังสือ 
ขอความ
อนุเคราะห์
ข้อมูลผลการ
ด าเนินการ 

รายงาน 
การประชุม
วุฒิสภา 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา  

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

ขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล
ผลการด าเนินการ 
ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา 

ตอบกระทู้ถามในที่ประชุม
วุฒิสภาได้รับไปพิจารณา
ด าเนินการ 
2) ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้มา
ตอบกระทู้ถามในที่ประชุม
วุฒิสภาได้รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ด าเนินการให้จัดท าหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
ผลการด าเนินการตาม 
กระทู้ถามของวุฒิสภา 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) จัดท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลผลการ
ด าเนินการตามกระทู้ถามของ
วุฒิสภาไปยังหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา 
 
 

4. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
การวิเคราะห์และ
สรุปประเด็น
ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะของ
สมาชิกวุฒิสภา
และหนังสือขอ

2 ตรวจสอบความถูกต้องของ
การวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะของสมาชิก
วุฒิสภาและหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
ผลการด าเนินการตาม
กระทู้ถามของวุฒิสภา 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
การวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะของสมาชิก
วุฒิสภาและหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผล
การด าเนินการ 
ตามกระทู้ถาม 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องโดย

ผู้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับบัญช
ากลุ่มงาน 

1) บันทึก
ข้อความการ
ติดตามกระทู้
ถามของวุฒิสภา 
2) หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลการ
ด าเนินการ 

รายงาน 
การประชุม
วุฒิสภา 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา  

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

ความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลการ
ด าเนินการ 
ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา 

โดยตรวจสอบจากรายงาน
การประชุมวุฒิสภา 

ของวุฒิสภาได้อย่างถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา 

5. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
การวิเคราะห์และ
สรุปประเด็น
ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะของ
สมาชิกวุฒิสภา
และหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลการ
ด าเนินการ 
ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา 

2 ตรวจสอบความถูกต้องของ
การวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะของสมาชิก
วุฒิสภาและหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ผลการด าเนินการตาม
กระทู้ถามของวุฒิสภา 
โดยตรวจสอบจากรายงาน
การประชุมวุฒิสภา 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
การวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะของสมาชิก
วุฒิสภาและหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผล
การด าเนินการ 
ตามกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภา 
ได้อย่างถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องโดย

ผู้บังคับบัญชา 

ผู้อ านวยการ
ส านัก 

1) บันทึก
ข้อความ 
การติดตาม
กระทู้ถามของ
วุฒิสภา 
2) หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลการ
ด าเนินการ 
ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา 

รายงาน 
การประชุม
วุฒิสภา 

 

6. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการ

2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การวิเคราะห์และสรุป

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การวิเคราะห์และสรุป

- รอง
เลขาธิการ

1) บันทึก
ข้อความการ

รายงานการ
ประชุม
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา  

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะของ
สมาชิกวุฒิสภา 
และลงนามใน
หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล
ผลการด าเนินการ 
ตามกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภา 

ประเด็นข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะของสมาชิก
วุฒิสภา 
และลงนามในหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ผลการด าเนินการ 
ตามกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภา 
โดยพิจารณาจากรายงาน
การประชุมวุฒิสภา 

ประเด็นข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะของสมาชิก
วุฒิสภา 
และลงนามในหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผล
การด าเนินการ 
ตามกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภาได้อย่างถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

วุฒิสภา/
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

ติดตามกระทู้
ถามของวุฒิสภา 
2) หนังสือขอ
ความ
อนุเคราะห์
ข้อมูล 
ผลการ
ด าเนินการ 
ตามกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา 

วุฒิสภา 
 

7. รายงานผล 
การด าเนินการ 
จากส่วนราชการ 
ไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

4 เมื่อได้รับผลการด าเนินการ
จากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
แล้วให้ด าเนินการจัดท า
หนังสือรายงานความ
คืบหน้าผลการด าเนินการ
ตามกระทู้ถามเพ่ือรายงาน
ไปยังสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้ง
กระทู้ถาม และคณะ 
อนุกรรมาธิการติดตามมติ
ของวุฒิสภาใน

จัดท าหนังสือรายงานความ
คืบหน้าผลการด าเนินการ
ตามกระทู้ถามได้อย่าง
ถูกต้องภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องโดย

ผู้บังคับบัญชา 

วิทยากร 
/นิติกร 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

หนังสือรายงาน
ความคบืหน้า 

ผลการ
ด าเนินการตาม 

กระทู้ถาม 

หนังสือจาก 
ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา  

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา 

8 ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของ
หนังสือรายงาน
ความคืบหน้าผล
การด าเนินการ
ตาม 
กระทู้ถาม 

2 ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของหนังสือรายงานความ
คืบหน้าผลการด าเนินการ
ตามกระทู้ถามเพ่ือรายงาน
ไปยังสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้ง
กระทู้ถามและคณะอนุ
กรรมาธิการติดตามมติของ
วุฒิสภาในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของหนังสือรายงาน 
ความคืบหน้าผลการ
ด าเนินการตามกระทู้ถาม 
ได้อย่างถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องโดย

ผู้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับ 
บัญชากลุ่ม
งาน 

หนังสือรายงาน
ความคืบหน้า 

ผลการ
ด าเนินการตาม 

กระทู้ถาม 

หนังสือจาก 
ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

9 ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของ
หนังสือรายงาน
ความคืบหน้าผล
การด าเนินการ 
ตามกระทู้ถาม 

2 ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือรายงานความ
คืบหน้าผลการด าเนินการ
ตามกระทู้ถามเพ่ือรายงาน
ไปยังสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้ง
กระทู้ถามและคณะอนุ
กรรมาธิการติดตามมติของ
วุฒิสภาในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของหนังสือรายงาน 
ความคืบหน้าผลการ
ด าเนินการตามกระทู้ถาม 
ได้อย่างถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องโดย

ผู้บังคับบัญชา 

ผู้อ านวยการ
ส านัก 

หนังสือรายงาน 
ความคืบหน้าผล

การด าเนินการตาม 
กระทู้ถาม 

หนังสือจาก 
ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา  

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

10 พิจารณาลงนาม 
ในหนังสือรายงาน 
ความคืบหน้า 
ผลการด าเนินการ 
ตามกระทู้ถาม 

2 ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของหนังสือรายงานความ
คืบหน้าผลการด าเนินการ
ตามกระทู้ถามเพ่ือรายงาน
ไปยังสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้ง
กระทู้ถามและคณะอนุ
กรรมาธิการติดตามมติของ
วุฒิสภาในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา 

พิจารณาลงนามในหนังสือ
รายงานความคืบหน้า 
ผลการด าเนินการตาม 
กระทู้ถามได้อย่างถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- รอง
เลขาธิการ
วุฒิสภา/
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

หนังสือรายงาน 
ความคืบหน้าผล

การด าเนินการตาม 
กระทู้ถาม 

หนังสือจาก 
ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

11 ประมวลผลและ
จัดท ารายงานการ
ติดตามและ
ประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภา 
และเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

15 สรุปสาระส าคัญของแต่ละ
กระทู้ถามลงในแบบฟอร์ม
รายงานการติดตามและ
ประมวลผลงานด้าน 
กระทู้ถามของวุฒิสภาและ
เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
ด าเนินการเผยแพร่ต่อไป
โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 
1) สารบบกระทู้ถาม 
    - ชื่อกระทู้ถาม 
    - วันที่เสนอกระทู้ถาม 

สรุปข้อมูลรายงานการ
ติดตามและประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภาถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องโดย

ผู้บังคับบัญชา 

วิทยากร 
/นิติกร 
ที่ได้รับ

มอบหมาย 

รายงานการ
ติดตามและ
ประมวล 

ผลงานด้าน
กระทู้ถามของ

วุฒิสภา 

1. รายงานการ
ประชุมวุฒิสภา 
2. หนังสือจาก
ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา  

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

    - วันที่/การประชุม 
ครั้งที่ตอบกระทู้ถาม  

    - ผู้ตั้งกระทู้ถาม/ถาม
รัฐมนตรีท่านใด 

    - ผู้ตอบกระทู้ถาม 
    -รัฐมนตรีที่มาตอบ 

กระทู้ถาม 
2) ประเด็นค าถาม 
3) ประเด็นค าตอบ 
4) ข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของ 
สมาชิกวุฒิสภาที่
รัฐมนตรีรับไป
ด าเนินการ 

5) การติดตามผลการ
ด าเนินการตาม 
กระทู้ถาม 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา  

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

12 ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
ของรายงาน 
การติดตามและ
ประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภา 

3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของรายงานการติดตาม 
และประมวลผลงาน 
ด้านกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภา 
 

ข้อมูลรายงานการติดตาม
และประมวลผลงานด้าน
กระทู้ถามของวุฒิสภา
ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องโดย

ผู้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับ 
บัญชากลุ่ม

งาน 

รายงานการ
ติดตามและ

ประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา 

1. รายงานการ
ประชุมวุฒิสภา 
2. หนังสือจาก
ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

13 ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
ของรายงาน 
การติดตามและ
ประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภา 

3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของรายงานการติดตาม 
และประมวลผลงาน 
ด้านกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภา 
 

ข้อมูลรายงานการติดตาม
และประมวลผลงานด้าน
กระทู้ถามของวุฒิสภา
ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ตรวจสอบความ 
ถูกต้องโดย

ผู้บังคับบัญชา 

ผู้อ านวยการ
ส านัก 

รายงานการ
ติดตามและ

ประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา 

1. รายงานการ
ประชุมวุฒิสภา 
2. หนังสือจาก
ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

14 พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ
และอนุมัติ
จัดพิมพ์รายงาน
การติดตามและ
ประมวลผลงาน

3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติให้จัดพิมพ์ 
และเผยแพร่รายงาน 
การติดตามและประมวล 
ผลงานด้านกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภา 

ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้
จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงาน
การติดตามและประมวลผล
งานด้านกระทู้ถามของ
วุฒิสภาได้อย่างถูกต้อง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- รอง
เลขาธิการ
วุฒิสภา/
เลขาธิการ
วุฒิสภา 

รายงานการ
ติดตามและ

ประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา 

1. รายงานการ
ประชุมวุฒิสภา 
2. หนังสือจาก
ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา  

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

ด้านกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภา 

15 เผยแพร่รายงาน
การติดตามและ
ประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม 
ของวุฒิสภา 

3 เมื่อได้รับการอนุมัติจาก 
รองเลขาธิการวุฒิสภา/
เลขาธิการวุฒิสภาแล้ว 
ให้ด าเนินการ 
1) ส่งต้นฉบับหนังสือ 
ไปยังส านักการพิมพ์ 
เพ่ือด าเนินการจัดพิมพ์  
เมื่อจัดพิมพ์เรียบร้อย 
ให้ด าเนินการส่งมอบ 
แก่สมาชิกวุฒิสภาต่อไป 
2) น าต้นฉบับรายงานฯ 
ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ 
ทางอินทราเน็ต (Intranet) 
ของส านักวิชาการ 
3) น าต้นฉบับรายงานฯ 
ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ขอความ

จัดส่งต้นฉบับรายงานการ
ติดตามและประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา 
ได้อย่างถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ตรวจสอบความถูก
ต้องโดย

ผู้บังคับบัญชา 

วิทยากร 
/นิติกร 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. หนังสือขอ
ความ
อนุเคราะห์
จัดพิมพ์หนังสือ
รายงานการ
ติดตามและ
ประมวลผลงาน
ด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา 
2. หนังสือขอ
ความ
อนุเคราะห์
เผยแพร่รายงาน
การติดตามและ
ประมวลผลงาน 
ด้านกระทู้ถาม
ของวุฒิสภา 
ทางเว็บไซต์ 

- 
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ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา  

(วัน) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

อนุเคราะห์ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือเผยแพร่ทาง
อินเตอร์เน็ต (Intranet) 
ของวุฒิสภา 
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ส่วนที่ 4 
แบบฟอร์มที่ใช้  

เอกสารใช้ประกอบการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
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ส่วนที่ 4 แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสารใช้ประกอบการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
 

4.1 แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) / เอกสารบันทึก (Record) 
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เอกสาร
หมายเลข 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ 

1 บัญชีกระทูถ้ามทีต่้องตดิตาม 
ความก้าวหน้าในการด าเนนิการ 
ตามการตอบกระทูถ้ามของวุฒิสภา 
ไปยังหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหนา้ที่กลุ่มงานตดิตามฯ กลุ่มงานตดิตามฯ 

 
บัญชีกระทู้ถามที่ตอ้งตดิตามความก้าวหน้า 

ในการด าเนินการตามการตอบกระทู้ถามของวุฒิสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ที่ ชื่อกระทู ้
วันท่ี

พิจารณา
กระทู้ถาม 

สมาชกิ 
วุฒิสภา  

ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้
ถาม 

 
วันครบก าหนด

ติดตาม/
ผู้รับผดิชอบ 

ประเด็นที่
ต้องตดิตาม 
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เอกสาร
หมายเลข 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ 

2 บันทึกข้อความการติดตามกระทู้ถามของวฒุิสภา เจ้าหนา้ที่กลุ่มงานตดิตามฯ กลุ่มงานตดิตามฯ 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักวิชำกำร  กลุ่มตดิตำมและประมวลผลงำนของวฒุิสภำ  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑ 

ที่        วันที ่              
เรื่อง กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมกระทู้ถำมของวุฒิสภำ  

เรียน รองเลขำธกิำรวุฒิสภำ (ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร และผู้บงัคับบัญชำกลุ่มงำนติดตำม 
และประมวลผลงำนของวุฒสิภำ 

ตำมที่กลุ่มงำนติดตำมและประมวลผลงำนของวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ 
ของงำนในอ ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำ ด้ำนกำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของฝ่ำยนิติบัญญัติต่อฝ่ำยบริหำร
ตำมมำตรำ 150 และมำตรำ 263 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ซึ่งได้มีกำร
ด ำเนินกำรติดตำมผลของกำรด ำเนินกำรตำมกระทู้ถำมของวุฒิสภำที่มีกำรถำมและตอบในที่ประชุมวุฒิสภำ นั้น 

บัดนี้ ได้พิจำรณำตรวจสอบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมกระทู้ถำมของวุฒิสภำ จ ำนวน ..... เรื่อง 
คือ กระทู้ถำมทั่วไป เรื่อง “........................” ของ...............................เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี
...............................................ได้พิจำรณำในครำวประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ../.... วัน..............ท่ี.. เดือน ......... พ.ศ. ....   

กลุ่มงำนติดตำมและประมวลผลงำนของวุฒิสภำ ได้วิเครำะห์กำรตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวแล้ว  
มีควำมเห็นว่ำกระทู้ถำมดังกล่ำว มี/ไม่มีประเด็นที่จะต้องติดตำมผลกำรด ำเนินกำร รำยละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรแนบ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

(.................................................) 
      ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัวิชำกำร 
 
 

 
เจ้าของเร่ือง :   ...............................................                           …………………………ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
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เอกสาร
หมายเลข 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ 

3 หนังสอืขอความอนุเคราะหข์้อมูลผล 
การด าเนนิการตามกระทูถ้ามของวุฒิสภา 

เจ้าหนา้ที่กลุ่มงานตดิตามฯ กลุ่มงานตดิตามฯ 

 

 
 

ที่  สว  ๐๐๐๖/ ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 ๔๙๙ อาคารสุขประพฤต ิ

     ถนนประชาชืน่  เขตบางซื่อ 
     กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐ 

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

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา 

เรียน ปลัดกระทรวง............................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ../.... 

ตามที่...............................สมาชกิวุฒสิภา ได้ตั้งกระทู้ถาม เรื่อง “............................” ถามรัฐมนตรี
..............................................ต่อมา ...................................รัฐมนตรี...........................ได้ตอบกระทู้ถามเรื่องดังกล่าว 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ../.... เมื่อวัน................ที่ .. เดือน ..........  พ.ศ. ๒๕... โดยได้รับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ.............................................................. ไปพิจารณาด าเนินการ นั้น 

 บัดนี้ ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่มีการตอบกระทู้ถามดังกล่าวในที่ ประชุมวุฒิสภา ได้ผ่านพ้นมา 
เป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์กระทรวง....................พิจารณาด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการตามกระทู้ถามในเรื่อง
ดังกล่าวจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยโปรดจัดส่งไปยังส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจักได้ด าเนินการแจ้งให้สมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้งกระทู้ถามทราบต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

ขอแสดงความนับถือ 

(...............................................................) 

รองเลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิราชการแทน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

ส านักวิชาการ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๕-๖ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๘ 
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เอกสาร
หมายเลข 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ 

4 หนังสอืรายงานความคืบหนา้ผลการ
ด าเนินการตามกระทูถ้าม 

เจ้าหนา้ที่กลุ่มงานตดิตามฯ กลุ่มงานตดิตามฯ 

 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักวิชาการ  กลุ่มงานตดิตามและประมวลผลงานของวฒุิสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖ 

ที่          /                                        วันที ่           
เรื่อง  ลงนามในหนังสือแจง้ผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภา 

เรียน   รองเลขาธิการวุฒ ิสภา (ผ่านผู้อ านวยการส านักวิชาการ และผู ้บังคับบัญชากลุ ่มงานติด ตาม 
และประมวลผลงานของวุฒิสภา) 

ตามที่กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการ 
ตามกระทู้ถามของวุฒิสภา เรื่อง “..................”  ของ...................................  พิจารณาในการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ../..... เมื่อวัน................ที่ .. เดือน ..........  พ.ศ. ๒๕... โดยได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
ผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภาไปยังกระทรวง............... นั้น 

บัดนี้ .................................................ได้มีหนังสือ ที่ .... ../...... ลงวันที่ ................................ 
แจ้งผลการด าเนินการตามกระทู้ถามดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการรายงานความคืบหน้าให้สมาชิก วุฒิสภา 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม และคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภาทราบ กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงาน 
ของวุฒิสภาจึงได้จัดท าหนังสือแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนงัสือเรียน................................................และประธาน

คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภาเพ่ือจักได้ด าเนินการต่อไป 

 

(.................................................) 
      ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัวิชำกำร 
 
 

 
เจ้าของเร่ือง :   ...............................................                           …………………………ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
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ที่  สว  ๐๐๐๖/ ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
            ๔๙๙ อาคารสุขประพฤต ิ

    ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ 
    กรงุเทพฯ  ๑๐๘๐๐ 

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

เรื่อง  รายงานความคบืหน้าผลการด าเนินการตามกระทูถ้าม เรื่อง “………………………………………………..”  

เรียน  …………………………………………..  สมาชกิวฒุิสภา 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย  ส าเนาหนงัสอื…………………………. ท่ี ………. ../………ลงวันที่ ....................................... 

ตามที่ท่านได้ตั้งกระทู้ถาม เรื่อง “.............................................” ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
.............ต่อมา......................................  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง................................ ได้ตอบกระทู้ถามเรื่องดังกล่าวใน
คราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ../.... เมื่อวัน................ท่ี .. เดือน ..........  พ.ศ. ๒๕...   ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ติดตามความคืบหน้า
ของเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวง........................... และได้รับแจ้งผลการด าเนินการแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(................................................................) 

รองเลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิราชการแทน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

 

ส านักวิชาการ    
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๕-๑๖ 
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๘ 
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ที่  สว  ๐๐๐๖/ ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 ๔๙๙ อาคารสุขประพฤต ิ

      ถนนประชาชืน่  เขตบางซื่อ 
      กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐ 

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

เรื่อง  รายงานความคบืหน้าผลการด าเนินการตามกระทูถ้าม เรื่อง “………………………………………………..”  

เรียน  ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามมตขิองวุฒิสภา 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย  ส าเนาหนงัสอื…………………………. ท่ี ………. ../………ลงวันที่ ....................................... 

ตามที่ท่านได้ตั้งกระทู้ถาม เรื่อง “.............................................” ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
.............ต่อมา......................................  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง................................ ได้ตอบกระทู้ถามเรื่องดังกล่าวใน
คราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ../.... เมื่อวัน................ท่ี .. เดือน ..........  พ.ศ. ๒๕...   ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ติดตามความคืบหน้า
ของเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวง........ และได้รับแจ้งผลการด าเนนิการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
(................................................................) 
รองเลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิราชการแทน 

เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

 
ส านักวิชาการ    
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๕-๑๖ 
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๘ 
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เอกสาร
หมายเลข 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ 

5 รายงานการตดิตามและประมวลผลงานด้าน
กระทูถ้ามของวุฒิสภา 

เจ้าหนา้ที่กลุ่มงานตดิตามฯ กลุ่มงานตดิตามฯ 

 
แบบฟอร์มรายงานการตดิตามและประมวลผลงานดา้นกระทู้ถามของวุฒสิภา 

 
๑. สารบบกระทูถ้าม 

กระทู้ถามเรื่อง ………………………………………………………………………… 
วันท่ีเสนอกระทู้ถาม ………………………………………………………………………… 
วันท่ีบรรจุระเบียบวาระ ………………………………………………………………………… 
วันท่ีตอบกระทู้ถาม ………………………………………………………………………… 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม ………………………………………………………………………… 
ผู้ตอบกระทู้ถาม ………………………………………………………………………… 
   (รวมระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ตัง้กระทูถ้าม ถึงวันที่ตอบกระทู้ถาม จ านวน … วัน) 
 

2. ประเด็นค าถาม 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม : ............................................................. 
ขอเรียนถำมว่ำ............................................................................................................................. 
 

๓. ประเด็นค าตอบ 
ผู้ตอบกระทู้ถาม : ............................................................. 

ตอบว่ำ ........................................................................................................................................ 
 
๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชวิุฒิสภา 

.....................................................................................................................................................  
  
๕. การติดตามผลตามการตอบกระทู้ถาม 

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

 
……………………………………….. 
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เอกสาร
หมายเลข 

ชือ่เอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ 

6 หนังสอืขอความอนุเคราะหจ์ัดพิมพ์หนงัสือ
รายงานการตดิตามและประมวลผลงานด้าน
กระทูถ้ามของวุฒิสภา 

เจ้าหนา้ที่กลุ่มงานตดิตามฯ กลุ่มงานตดิตามฯ 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักวิชำกำร กลุม่งำนตดิตำมและประมวลผลงำนของวุฒิสภำ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖ 
ที่    สว ๐๐๐๖.๐๖/                                    วันที ่          
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดพิมพห์นังสอืรายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถาม 

ของวุฒิสภา 

เรียน ผู้อ านวยการส านักการพิมพ ์

ด้วยเลขาธิการวุฒ ิสภา  ได้อนุม ัต ิให ้จ ัดพิมพ์รายงานการติดตามและประมวลผลงาน 
ด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา เพ่ือเผยแพร่แก่สมาชิกวุฒิสภา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ในการนี้ ส านักวิชาการ จึงขอความอนุเคราะห์ส านักการพิมพ์ออกแบบและจัดพิมพ์รายงาน
การติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภา จ านวน ๓๐๐ เล่ม โดยจะได้ประสานงาน 
ในรายละเอียดต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

 (...................................................................) 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 

 
 
 
 

เจ้าของเรื่อง :   ...............................................                           …………………………ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
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เอกสาร

หมายเลข 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ 

7 หนังสอืขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงาน
การติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้
ถามของวุฒิสภาทางเว็บไซต ์

เจ้าหนา้ที่กลุ่มงานตดิตามฯ กลุ่มงานตดิตามฯ 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักวิชำกำร กลุม่งำนตดิตำมและประมวลผลงำนของวุฒิสภำ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖ 
ที่    สว ๐๐๐๖.๐๖/                                วันที ่          
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพรร่ายงานการตดิตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวฒุิสภา 

ทางเวบ็ไซต ์

เรียน ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ด้วยเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการวุฒิสภา ได้อนุมัติให้เผยแพร่รายงานการติดตาม
และประมวลผลงานดา้นกระทู้ถามของวุฒสิภา แก่สมาชิกวุฒสิภาและสาธารณชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ในการนี้ ส านักวิชาการจึงขอความอนุเคราะห์ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่
รายงานการติดตามและประมวลผลงานด้านกระทู้ถามของวุฒิสภาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th รายละเอียดตามไฟล์ที่ส่งมาด้วยนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

(...................................................................) 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 

 
 
 

เจ้าของเรื่อง :   ...............................................                           …………………………ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
 

http://www.senate.go.th/
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4.2  เอกสารใช้ประกอบการด าเนินงาน  
 4.2.1 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 4.2.2 ข้อบังคบัการประชุมวฒุิสภา พ.ศ. 2562 
 4.2.3 รายงานการประชมุวฒุิสภา 
 4.2.4 บันทึกการประชุมวฒุสิภา 
 4.2.5 สารบบกระทูถ้าม ส านักการประชุม  
 4.2.6 หนังสือรายงานผลการด าเนินการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

4.3  เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 
4.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
4.3.2 ข้อบังคบัการประชุมวฒุิสภา พ.ศ. 2562 
4.3.3 รายงานการประชมุวฒุิสภา 
4.3.4 บันทึกการประชุมวฒุสิภา 
4.3.5 คู่มือการปฏิบตัิงานส านักการประชมุ 
4.3.6 คู่มือการร่างญัตตแิละกระทูถ้ามส านักการประชุม 
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