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ก 
 

 

ค าน า 

เรื่องราวร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียน เป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของวุฒิสภาและ

คณะกรรมาธิการฯ ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนผ่านช่องทางของวุฒิสภา 

กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภามีหลายช่องทาง ซึ่งมีส่วน

ท าให้กระบวนการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มีความสับสนและเป็นไป

อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะฝ่ายธุรการและเลขานุการของวุฒิสภา   

จึงได้มีการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งอยู่ในส่วนช่องทางหรือความ

รับผิดชอบของส านักงานฯให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ

ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและสนองตอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงทีอันเป็น

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและ

เป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ร้องเรียนท่ีมีต่อวุฒิสภาอีกด้วย 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  หวังว่าการปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ

ประชาชนในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยพัฒนาและเสริมสร้างให้การพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ของวุฒิสภา        

มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น 
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ส่วนที ่1 บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของการจัดท าคู่มือ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความคาดหวังว่ าจะเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ               

ในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีพันธกิจ คือ การให้บริการและสนับสนุน    

การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน์สาธารณะของชาติ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การที่องค์กรสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้าน     

นิติบัญญัติของชาติ 

ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการด าเนินงานตามพันธกิจ และบทบาทอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา 
2.  สนับสนุน  ส่ง เสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการด าเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา 
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณา

ด าเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศของวุฒิสภา 
5. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน    

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและค าส่ังได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา   

เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
จากบทบาทหน้าที่ ภารกิจและแนวคิดดังกล่าว เพื่อให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาบรรลุ  

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้มีการพัฒนา

องค์กร โดยน าเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร            

เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร โดยด าเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเอง   

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA)        
ที่จัดท าขึ้นโดยอาศัยค่านิยมหลัก 11 ประการ (ก.พ.ร., 2551:3) ซึ่งมาจากความเชื่อและพฤติกรรม      
ขององค์กรที่มี ผลการด าเนินงานที่ ดีหลายแห่ ง ได้แก่  (1) การน าองค์กรอย่างมี วิ สัยทัศน์                    

(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (3) การให้ความส าคัญกับบุคลากร และผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย                  

(4) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ (5) การมุ่งเน้นอนาคต (6) ความคล่องตัว (7) การเรียนรู้ของ

องค์กรแต่ละบุคคล (8) การจัดการเพื่อนวัตกรรม (9) การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (10) การมุ่งเน้น       

ที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า (11) มุมมองในเชิงระบบ 

2 



ดังนั้น เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงเป็นเกณฑ์ที่องค์กรใช้ประเมินตนเอง   

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ให้ความส าคัญในการบริหาร

จัดการ 7 หมวดด้วยกัน คือ 
หมวดที่ 1 การน าองค์กร 
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการน าเครื่องมือการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) มาใช้เพื่อ
การพัฒนาองค์กร เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยในปีแรกของการด าเนินการนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ได้จัดท าค าอธิบายค าถามในลักษณะส าคัญขององค์กร โดยอธิบายถึงลักษณะพื้นฐานขององค์กร 

ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกขององค์กร ความท้าทายขององค์กรต่อสภาพการแข่งขัน          

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามค ารับรอง    

การปฏิบัติราชการ มิติท่ี 4 การพัฒนาองค์กร  
ต่อมาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ  

การบริหารจัดการภาครัฐตามแผนพัฒนาองค์กรประจ าปี พ.ศ. 2553 ทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการด าเนินงานของส านักงานฯ ตามกระบวนการในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ         

โดยจ าแนกเป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน เพื่อน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

วิสัยทัศน์และตอบสนองพันธกิจขององค์กรดังกล่าวข้างต้น 

กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นกระบวนการสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย 3 กระบวนการย่อย คือ การรับเรื่องราวร้องทุกข์

จากผู้ร้อง/ผู้กระท าการแทนยื่นค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
(ก) ประธานคณะกรรมาธิการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

(ข) ส านักบริหารงานกลางลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้วส่งให้กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไปส านักกรรมาธิการ 1, 2, 3 ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

(ค) ส านักบริหารงานกลางลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้วส่งให้กลุ่มงาน        

รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานประธานวุฒิสภา สรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เมื่อท าการวิ เคราะห์  จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญ และน าปัจจัยที่ เกี่ยวข้องมาประกอบ                

ในการออกแบบกระบวนการแล้ว จึงได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการรับเรื่องราว    

ร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวิธีการ        

ในการน ากระบวนการไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามข้อก าหนดที่ส าคัญ โดยคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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ดังกล่าว จะประกอบด้วยแผนผังกระบวนงาน จุดเริ่มต้น จุดส้ินสุดของงาน รายละเอียดและมาตรฐาน

คุณภาพงาน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติจะได้น าไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการ

ท างาน สามารถตอบสนองผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและน าไปสู่

การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
ปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาให้เกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียน 
“กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” เป็น 1 ใน 11 กระบวนการ

ที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ได้คัดเลือกให้เป็น

กระบวนการท่ีน ามาปรับปรุงให้ผลการด าเนินการดีขึ้น ตามตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละ

เฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จของผลลัพธ์การด าเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีกระบวนการด าเนินงานที่ก าหนดมาตรฐานระยะเวลาการ

ด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการด าเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น      

และสรุปเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ แล้วน าเสนอประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา 

เพื่อพิจารณาส่งให้ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ     

ประจ าวุฒิสภา คณะกรรมาธิการที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย และส่วนราชการต่างๆ 
เพื่อเป็นการปรับปรุงผลการปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเบื้องต้นก่อน

ได้รับผลสรุปการพิจารณาต่อไป 
ส านักกรรมาธิการ 1, 2, 3 จึงด าเนินการเพิ่มขั้นกระบวนการ “ตอบกลับผู้ร้องทันที”     

ต่อจากกระบวนการน าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง       

เพื่อพิจารณาด าเนินการและจัดท าข้อสรุปหรือข้อยุติต่อไป เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ในเบื้องต้น 

 
1.3 ขอบเขต 

เรื่องราวร้องทุกข์ที่ย่ืนผ่านส านักบริหารงานกลาง และส่งต่อไปให้ส านักกรรมาธิการ 1, 2, 3 

จนถึงขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการในครั้งแรก 
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถยื่นค าร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ 2 ช่องทางหลัก คือ 
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(1) ยื่นต่อประธานคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ โดยตรง 
 (1.1) ประธานคณะกรรมาธิการ จะน าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มาส่งให้กับกลุ่มงาน

บริหารทั่วไป ของส านักกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่าว 
 (1.2) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จะส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อให้กับเจ้าหน้าที่ของ  

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการน าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ส่งต่อให้ประธาน

คณะกรรมาธิการน าเข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการต่อไป 
 (1.3) เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ถูกน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการนัดแรก เพื่อพิจารณา

หาข้อสรุปของการด าเนินการ 
   (1.4) มีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ภายใน 5 วันหลังจาก

วันที่มีการประชุมคณะกรรมาธิการนัดแรก เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบว่าคณะกรรมาธิการได้รับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อสรุป/ข้อยุติต่อไป 
 (1.5) คณะกรรมาธิการด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อ เพื่อให้ได้

ข้อสรุป/ข้อยุต ิ

 (1.6) จัดท าข้อสรุป/ข้อยุติ เพื่อแจ้งกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา

ด าเนินการต่อไป และแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อทราบผลการพิจารณา 

(2) ยื่นผ่านส านักบริหารงานกลาง 
  ส านักบริหารงานกลาง จะด าเนินการลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และ

พิจารณาเรื่องส่งต่อให้ส านักที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานประธานวุฒิสภา หรือส านักกรรมาธิการ 1,2,3 

เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  (2.1) เรื่องที่ผ่านส านักงานประธานวุฒิสภา กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ จะสรุป

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาหรือรองประธาน

วุฒิสภาพิจารณาส่ังการ 
 ถ้าได้ข้อสรุป/ข้อยุติ กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์จะด าเนินการแจ้งผู้ร้อง     

หรือผู้กระท าแทนต่อไป 
 หรือส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป/ข้อยุติ

ต่อไป 
 ถ้าไม่ได้ข้อสรุป/ข้อยุติ กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์จะด าเนินการแจ้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 (2.2) เรื่องที่ผ่านส านักกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ส านักบริหารงานกลางจะลงรับเรื่ อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และส่งต่อให้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปของส านักกรรมาธิการที่ เกี่ยวข้อง           

เพื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งขั้นตอนการด าเนินการจะเหมือนกับขั้นตอนของเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ย่ืนต่อประธานคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ โดยตรง 
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1.4  ข้อก าหนดที่ส าคัญ  
 

  1.4.1 ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการรับเรื่องราวรอ้งทุกข์ 
 
ชื่อกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดของข้อก าหนด หน่วยงานรับผิดชอบ 

กระบวนการรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ของ

ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

1. ความรวดเร็ว     

ในการให้บริการแก่

ผูร้ับบริการ/ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 
2. ความพึงพอใจ   

ของผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ร้อยละของการมีหนังสือ

แจ้งกลับไปยังผู้ร้องภายใน  

5 วันหลังจากวันที่มีการ

ประชุมคณะกรรมาธิการ   

ครั้งแรก 
2. ร้อยละของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      

มีความพึงพอใจต่อการรับ

บริการของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

 ส านักงานประธาน

วุฒิสภา 
 ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

1.4.2 ข้อก าหนดท่ีส าคัญที่น ามาประเมินผลความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ผล
การด าเนินงานดีขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
ชื่อกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดของข้อก าหนด หน่วยงานรับผิดชอบ 

กระบวนการรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ของ

ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 100 ของการมี

หนังสือแจ้งกลับไปยัง     

ผู้ร้อง ภายใน 5 วัน

หลังจากวันที่มีการประชุม

คณะกรรมาธิการ ครั้งแรก 

ส านักกรรมาธิการ  
1, 2, 3 
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1.5 ค าจ ากัดความ  
  เรื่องราวร้องทุกข์  หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ ได้รับมาจากช่องทาง          

การร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา       
  ผู้ร้อง หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เดือดร้อน เสียหาย หรืออาจได้รับผลกระทบ

เดือดร้อน เสียหายจากโครงการของรัฐ การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  หรือการปฏิบัติหน้าที่    

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นผู้เสนอเรื่องราวร้องทุกข์เข้าสู่การด าเนินการของวุฒิสภาผ่านช่องทาง    

การร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  ผู้กระท าการแทน หมายถึง ผู้ได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจเป็นหนังสือให้

ด าเนินการแทนผู้ร้องหรือในนามผู้ร้อง 
  ช่องทางการร้องทุกข์ หมายถึง ช่องทางที่ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ต่อวุฒิสภา  ซึ่ งมีหลายช่องทาง เช่น  ไปรษณี ย์ ,  เว็ปไซต์  http://www.senate.go.th/complain           
หรือเสนอเรื่องราวร้องทุกข์เป็นหนังสือ หรือด้วยวาจาต่อสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการ

โดยตรง หรือเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านองค์กรหน่วยงานภาครัฐ  
  หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หมายถึง ส่วนราชการ องค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 

  การประชุมคณะกรรมาธิการนัดแรก หมายถึง เรื่องราวร้องทุกข์ใดที่บรรจุในระเบียบ

วาระการประชุม และคณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นั้น ในที่ประชุมเป็นครั้งแรก 

  ข้อสรุป หรือข้อยุต ิได้แก่ 
 (1) เรื่องที่ด าเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
 (2) เรื่องที่ด าเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน หรือได้บรรเทา 

เยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องตามความเหมาะสม และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
 (3) เรื่องที่ด าเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง (เช่น พ้นวิสัย

ด าเนินการแล้ว) และได้แจ้งท าความเข้าใจกับผู้ร้อง 

 (4) เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป    

และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 
 (5) เรื่องที่ระงับการพิจารณา เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ในกระบวนการทางศาล    

และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
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1.6  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

    1.6.1 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ย่ืนต่อประธานคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ 
 

ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ประธานคณะกรรมาธิการ พิจารณาหาข้อสรุป/ข้อยุติของ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ระเบียบส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาว่าด้วยการด าเนินการ

เกี่ ยวกับ เรื่ องร้อง เรี ยน หรือ

เรื่องราวร้องทุกข์ของกลุ่มงานรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2548 
2. ระเบียบส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ว่าด้วยการด าเนินการ

เกี่ ยวกับ เรื่ องร้อง เรี ยน หรือ

เรื่องราวร้องทุกข์ของกลุ่มงานรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ (ฉบับที่  2)

พ.ศ. 2549 

2. เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 น าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เข้าสู่

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
 แจ้งกลับผู้ร้อง เพื่อรับทราบว่า

เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ยน /ร้ อ งทุ กข์ อ ยู่

ระหว่างการพิจารณาของคณะ 

กรรมาธิการ 
 ด าเนินการจัดท าข้อสรุป/ข้อยุต ิ
 ด าเนินการแจ้งข้อสรุป/ข้อยุติ

ไปยังผู้ร้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และต่อประธานวุฒิสภาหรือรอง

ประธานวุฒิสภา 

3. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป (ของส านักกรรมาธิการ 

ที่เกี่ยวข้อง) 

ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่

ก ลุ่มงานคณะกรรมาธิ ก ารที่

เกี่ยวข้อง 
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   1.6.2 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ย่ืนผ่านส านักบริหารงานกลาง 
 
              (ก) ส่งต่อไปยังส านักงานประธานวุฒิสภา 
 

ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ประธานวุฒิสภา หรือ   

รองประธานวุฒิสภา 
พิจารณาส่ังการหาข้อสรุป/ข้อยุติ

ของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ระเบียบส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาว่าด้วยการด าเนินการ

เกี่ ยวกับ เรื่ อ งร้อง เรียนหรือ

เรื่องราวร้องทุกข์ของกลุ่มงาน

รับเรื่องราวร้องทุกข์พ.ศ. 2548 
2. ระเบียบส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ว่าด้วยการด าเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน หรือ

เรื่องราวร้องทุกข์ของกลุ่มงาน

รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2549 

2. กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

ส านักงานประธานวุฒิสภา 

 สรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อเสนอต่อ

ประธานวุฒิสภาหรือรองประธาน

วุฒิสภา 
 ส่ ง ต่ อ ข้ อ ส รุ ป / ข้ อ ยุ ติ ข อ ง

ประธานวุฒิสภาหรือรองประธาน

วุฒิสภาต่อ 
    - ผู้ร้อง/ผู้กระท าการแทน 
   - หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่ อ

พิจารณาด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
   - ส่ ง ต่ อ ใ ห้ ป ร ะ ธ า น คณ ะ 

กรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง 
3. ส านักบริหารงานกลาง  ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/    

ร้องทุกข์ และพิจารณาส่งต่อส านัก  

ที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานประธาน

วุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ 1,2,3 
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      (ข) ส่งต่อไปยังส านักกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง  
 

ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ประธานคณะกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจ ารณา ส่ังการหาข้ อสรุป /    

ข้อยุติของเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข ์

1. ระเบียบส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาว่าด้วยการด าเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน หรือ

เรื่องราวร้องทุกข์ของกลุ่มงานรับ

เรื่องราวร้องทุกข์พ.ศ. 2548 
2. ระเบียบส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ว่าด้วยการด าเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน หรือ

เรื่องราวร้องทุกข์ของกลุ่มงาน  

รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2549 2. เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 

 น าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เข้า

สู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
 แจ้งกลับผู้ร้อง เพื่อรับทราบ

ว่าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อยู่

ระหว่ า งการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการ 
 ด าเนินการจัดท าข้อสรุป/   

ข้อยุติ 
 ด าเนินการแจ้งข้อสรุป/ข้อยุติ

ไ ป ยั ง ผู้ ร้ อ ง  หน่ ว ย ง านที่

เกี่ ยวข้องและต่อประธาน

วุฒิ สภาหรื อรองประธาน

วุฒิสภา 
3. เจ้ าหน้าที่กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป (ส านักกรรมาธิการที่

เกี่ยวข้อง) 

 ลงทะเบียนรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อส่งต่อ

ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง 
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1.7 ค าอธิบายสัญลักษณ์ 

 
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 
จุดเริ่มต้น หรือ จุดส้ินสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
กระบวนการที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภายใน 

 
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
ขั้นการตัดสินใจ 

 
ฐานข้อมูล 

 
เอกสาร/รายงาน 

 
เอกสาร รายงานหลายแบบ หลายประเภท 

 
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน/กระบวนการ 

 
จุดต่อเนื่องท่ีอยู่คนละหน้ากัน 

 
ทิศทาง/การเคล่ือนไหวของงาน 

 ทิศทางการน าเข้า/ส่งออกของเอกสาร/รายงาน/ฐานข้อมูล 
ที่อาจเกิดขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ส่วนที่ 2 แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  
2.1 แผนผังกระบวนการ (Work flow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผู้ร้อง/ผู้กระท าการททน

ยื่นค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประธานคณะกรรมาธิการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

ส านักกรรมาธิการ 1, 2, 3 

ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 

กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ส านักงานประธานวุฒิสภา 
สรุปข้อเท็จจริงเก่ียวกับ   
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ทจ้งกลับผู้ยื่นใบค าร้อง 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์             

ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ ภายใน 5 วัน 

ประธานวุฒิสภา, 
รองประธาน

วุฒิสภา พิจารณา
ส่ังการ 

ทจ้งผลการพิจารณา

ต่อประธาน/ 

รองประธานวุฒิสภา 
 

ส านักบริหารงานกลาง 

ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

ทจ้งข้อสรุปหรือ

ข้อยุติกลับผู้ร้อง/      

ผู้กระท า 
การททน 

 

 

ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการ 

 

ส่งเรื่องให้ประธาน

คณะกรรมาธิการเข้าสู่ท่ีประชุม 

 

เข้าท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ

พิจารณานัดทรก 

ด าเนินการพิจารณาต่อ 

 

จัดท าผลสรุปหรือข้อยุติ 

 

แจ้งข้อสรุปหรือข้อยุติ

กลับผู้ร้อง/หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ทจ้งหน่วยงานที่

เก่ียวข้องพิจารณา
ด าเนินการ 

 

ก 

ข 
 

ค 
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2.2 แผนผังกระบวนการย่อย 
(ก) กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (โดยผ่านประธานคณะกรรมาธิการ) 

 

                         กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (โดยผ่านประธานคณะกรรมาธิการ) 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

หน่วยงาน 

ประธานวุฒิสภา/  

รองประธานวุฒิสภา 
ประธาน 

คณะกรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
ส านักกรรมาธิการ 

1, 2, 3 

กลุ่มงาน 
คณะกรรมาธิการ 

ผู้รับบริการ 
(ผู้ร้อง/หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง) 
1 

 

1       

1 1  
 
 

     

15 

นาที 
 

1  
 
 

     

1 1  
 
 

     

        

ส่ังการให้น าเรื่อง

เข้าสู่ท่ีประชุม 

เริ่ม 

ใบค าร้อง 
เรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ 

รับเรื่องร้องเรียน/

ร้องทุกข์ 

รับเรื่อง 

1 

ก 
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                         กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (โดยผ่านประธานคณะกรรมาธิการ) 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

หน่วยงาน 

ประธานวุฒิสภา/  

รองประธานวุฒิสภา 
ประธาน 

คณะกรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
ส านักกรรมาธิการ 

1, 2, 3 

กลุ่มงาน 
คณะกรรมาธิการ 

ผู้รับบริการ 
(ผู้ร้อง/หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง) 
        

1 จ านวน 
คณะ 

กรรมาธิการ 

 
 
 

     

5 1-2  
 
 
 

     

1 จ านวน 
คณะ 

กรรมาธิการ 

 
 
 

     

พิจารณา 
นัดแรก 

แจ้งกลับผู้ร้องว่า 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

อยู่ระหว่างการพิจารณา 

พิจารณาต่อ 

แจ้งกลับ 
ผู้ร้อง 

1 

2 

ก 
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                         กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (โดยผ่านประธานคณะกรรมาธิการ) 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
คน 

หน่วยงาน 

ประธานวุฒิสภา/  

รองประธานวุฒิสภา 
ประธาน 

คณะกรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
ส านักกรรมาธิการ 

1, 2, 3 

กลุ่มงาน 
คณะกรรมาธิการ 

ผู้รับบริการ 
(ผู้ร้อง/หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง) 
        

7 1-2  
 
 

     

3 1  
 
 

     

5 1-2  
 
 

     

 
 
 
 
 

จัดท าข้อสรุป/ 
ข้อยุติ 

แจ้งข้อสรุป/ 
ข้อยุติ 

รับทราบผล

การพิจารณา 

2 

ก 
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(ข) กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (โดยผ่านส านักบริหารงานกลาง) 
 

                           กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (โดยผ่านส านักบริหารงานกลาง) 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

ส านักบริหารงานกลาง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(คณะกรรมาธิการ) 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ 
ผู้รับบริการ 

(ผู้ร้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

       

1 
ชั่วโมง 

 

1      

1 
ชั่วโมง 

 

1      

15 

นาท ี

1 
 

     

       

เริ่ม 

ใบค าร้องเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ลงทะเบียนรับ 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ลงทะเบียนรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ลงทะเบียนรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1 

ข 

17 



 

 

                           กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (โดยผ่านส านักบริหารงานกลาง) 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

ส านักบริหารงานกลาง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(คณะกรรมาธิการ) 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ 
ผู้รับบริการ 

(ผู้ร้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

       

1 1-2      

1 จ านวน 
คณะ 

กรรมาธิการ 

     

5 1-2   
 
 
 
 

   

       

พิจารณา 
นัดแรก 

แจ้งประธาน

คณะกรรมาธิการ 

แจ้งกลับผู้ร้อง 

1 

2 

ข 

แจ้งกลับผู้ร้องว่าเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์    
อยู่ระหว่างการพิจารณา 
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                           กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (โดยผ่านส านักบริหารงานกลาง) 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

ส านักบริหารงานกลาง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(คณะกรรมาธิการ) 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ 
ผู้รับบริการ 

(ผู้ร้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

    
 
 
 
 
 
 
 

   

1 
 
 

จ านวน 
คณะ 

กรรมาธิการ 

  
 
 
 
 
 
 
 

   

7 1-2   
 
 
 
 
 
 

   

    
 
 
 
 
 
 

   

พิจารณาต่อ 

จัดท าข้อยุต/ิ 
สรุปผลการพิจารณา 

2 

3 

ข 
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                           กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (โดยผ่านส านักบริหารงานกลาง) 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

ส านักบริหารงานกลาง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(คณะกรรมาธิการ) 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ 
ผู้รับบริการ 

(ผู้ร้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

       

5 1-2      

2 1-2      

 
 
 
 
 
 

3 

ข 

แจ้งผลการพิจารณา 
แก่ผู้ร้อง 

แจ้งผลการพิจารณา

ต่อประธานวุฒิสภา 
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(ค) กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ถึงประธานวุฒิสภา โดยผ่านส านักบริหารงานกลาง) 
        

    กระบวนการรับเรื่องราวรอ้งทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ถึงประธานวุฒิสภา โดยผ่านส านักบริหารงานกลาง) 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานประธานวุฒิสภา 
ประธานวุฒิสภา/ 

รองประธานวุฒิสภา 

คณะกรรมาธิการ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับบริการ 

       

1 
ชั่วโมง 

1      

6 1-2    
 
 
 
 
 

  

     
 
 
 
 
 
 

  

เริ่ม 

ใบค าร้องเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

สรุปข้อเท็จจริง 

ลงทะเบียนรับ 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1 

ค 
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    กระบวนการรับเรื่องราวรอ้งทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ถึงประธานวุฒิสภา โดยผ่านส านักบริหารงานกลาง) 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

ส านักบริหารงานกลาง ส านักงานประธานวุฒิสภา 
ประธานวุฒิสภา/ 

รองประธานวุฒิสภา 

คณะกรรมาธิการ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับบริการ 

3 1-2      

2 1-2      

- 1-2 
     

5 1      

2 1      

ด าเนินการ 

พิจารณา 1 

ค 

แจ้งผลต่อประธาน/ 

รองประธานวุฒิสภา 

 

พิจารณาหาข้อสรุป/ 
ข้อยุติ 

 

แจ้งผู้ร้องเรียน 
/หน่วยงาน  

ด าเนินการ 
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ส่วนที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพและการติดตามประเมินผล 
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน มาตรฐานคุณภาพและการติดตามประเมินผล 
 

3.1 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
 
(ก) กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (โดยผ่านประธานคณะกรรมาธิการ) 

 

ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1. รับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

1 วัน ประธานคณะกรรมาธิการ

รับเรื่องราวร้องทุกข์     
เรื่องร้องเรียน/  

ร้องทุกข์ มีเลขที่

ลงทะเบียนรับ 

- ประธาน

คณะกรรมาธิการ 
- ใบค าร้อง 

เรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

2. รับเรื่อง 
 

15 นาที เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ด าเนินการรบัเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์     

และลงทะเบียนรับ   

ภายใน 15 นาที 

กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการที่

เกี่ยวข้องลงทะเบียน

รับเรื่องร้องเรียน/

ร้องทุกข์ ภายใน

ระยะเวลาที่รักษา

มาตรฐานของ

กระบวนการที่

ก าหนด (โดยดูจาก

ตราประทับรับ

หนังสือหรือการ

เซ็นชื่อรับในสมุด

ทะเบียนหนังสือรับ 

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- ทะเบียนหนังสือ

รับเรื่องร้องเรียน/

ร้องทุกข์ของ  

กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

พร้อมลงเวลาที่

ได้รับหนังสือ) 

3. ส่ังการให้น าเรื่อง 
เข้าสู่ท่ีประชุม 

1 วัน เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการจัดท า

บันทึกข้อความจาก

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการเรียน

ประธานคณะกรรมาธิการ

เพื่อแจ้งให้ประธาน

คณะกรรมาธิการพิจารณา 

เรื่องร้องเรียน/   

ร้องทุกข์ ได้รับการ

เสนอให้เป็นวาระ

การประชุมเพื่อ

พิจารณา โดยต้อง
ด าเนินการให้แล้ว

เสร็จภายใน 1 วัน 

นับจากวันที่ได้รับ

หนังสือจนถึงวันที่   

ที่จัดท าบันทึก

ข้อความแล้วเสร็จ 

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- บันทึกข้อความท่ี

เสนอต่อประธาน

คณะกรรมาธิการ 

4. พิจารณานัดแรก 1 วัน เมื่อประธาน

คณะกรรมาธิการได้รับ

ทราบเรื่องแล้ว อาจน าเข้า

สู่การพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการหรือ

มอบหมายให้อนุ

กรรมาธิการพิจารณา 

หรือสั่งการให้เจ้าหน้าที่

ติดต่อประสานงานต่างๆ 

ได้ข้อสรุป/ข้อยุติ

การพิจารณา

ด าเนินการต่อเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- มติที่ประชุมของ

คณะกรรมาธิการ 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

(แล้วแต่กรณี)  
จนเสร็จส้ินการด าเนินการ

และมีมติในเรื่องดังกล่าว  
5. แจ้งกลับผู้ร้อง 5 วัน เจ้าหน้าที่ประจ า

คณะกรรมาธิการจัดท า

หนังสือแจ้งกลับผู้ร้อง   

ให้ทราบว่าข้อสรุป/ข้อยุติ

การพิจารณา หรือ

คณะกรรมาธิการจะ

ด าเนินการพิจารณาต่อไป 

หรือจะส่งเรื่องให้

คณะกรรมาธิการ/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณา 

เป็นกระบวนการ

ใหม่ที่เพิ่มข้ึน    

เพื่อตอบสนองด้าน

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการใน

เบื้องต้น โดย

ก าหนดมาตรฐาน  

การด าเนินงานการ

แจ้งกลับผลการ

พิจารณาเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- หนังสือแจ้งผล

การพิจารณา   

เรื่องร้องเรียน/      

ร้องทุกข์ 
ในเบื้องต้นต่อ 
ผู้ร้อง 

6. พิจารณาต่อ 1 วัน กรณีที่ประชุม

คณะกรรมาธิการ

ด าเนินการพิจารณาต่อจน

เสร็จสิ้นและจัดท าสรุปผล

การพิจารณา  

ข้อสรุป/ข้อยุติ   

การพิจารณา 
เรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- ข้อสรุป/ข้อยุติ 

การพิจารณา 
เรื่องร้องเรียน/      

ร้องทุกข์ 

7. จัดท าข้อสรุป/ข้อยุติ 7 วัน เมื่อคณะกรรมาธิการ 

พิจารณาเสร็จแล้ว 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

ข้อสรุป/ข้อยุติผล

การพิจารณา 
เรื่องร้องเรียน/ 

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อสรุป/ข้อยุติ 

การพิจารณา  

เรื่องร้องเรียน/      
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

คณะกรรมาธิการ         

จะด าเนินการจัดท า

ข้อสรุป/ข้อยุติการ

พิจารณา 

ร้องทุกข์ ส านักกรรมาธิการ 
1,2,3 

ร้องทุกข์ 

8. รับทราบผล 
การพิจารณา 

3 วัน เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ 
ท าหนังสือถึงแจ้งผล 
การพิจารณาต่อประธาน/ 
รองประธานวุฒิสภา 

แจ้งผลการพิจารณา

ข้อร้องเรียน/     

ร้องทุกข์ตาม

มาตรฐานก าหนด 

เวลา  

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- หนังสือแจ้ง

ข้อสรุป/ข้อยุติ 

การพิจารณา  

เรื่องร้องเรียน/      

ร้องทุกข์ 

9. แจ้งข้อสรุป/ข้อยุติ 5 วัน เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการท า

หนังสือถึงผู้ร้องเรียน  

เพื่อแจ้งผลการพิจารณา 

แจ้งผลการพิจารณา

ข้อร้องเรียน/     

ร้องทุกข์ตาม

มาตรฐานก าหนด 

เวลา (ขั้นตอนนี้ต้อง
ด าเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในระยะ 

เวลา 5 วัน 
นับจากวันทีค่ณะ 
กรรมาธิการมีมติ

หรือประธาน 
คณะกรรมาธิการ 
ส่ังการจนถึงวันที่

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- หนังสือแจ้ง

ข้อสรุป/ข้อยุติ 

การพิจารณา  

เรื่องร้องเรียน/      

ร้องทุกข์ 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

จัดท าหนังสือแจ้งผู้

ร้องเรียนแล้วเสร็จ) 

 
 (ข) กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (โดยผ่านส านักบริหารงานกลาง) 

 

ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1. ลงทะเบียนรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1 

ชั่วโมง 
ส านักบริหารงานกลาง

ลงทะเบียนรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์     

และส่งเรื่องต่อไปยัง   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ส านักกรรมาธิการ 1,2,3 

เรื่องร้องเรียน/  

ร้องทุกข์ มีเลขที่

ลงทะเบียนรับ 

- ส านักบริหาร 
งานกลาง 

- ทะเบียนหนังสือ

ลงรับเรื่อง

ร้องเรียน/      

ร้องทุกข์ของส านัก

บริหารงานกลาง 

2. ลงทะเบียนรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1 

ชั่วโมง 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป ส านักกรรมาธิการ 

ลงทะเบียนรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ภายใน 1 ชั่วโมง และส่ง

เรื่องให้กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการที่

เกี่ยวข้อง 

เรื่องร้องเรียน/  

ร้องทุกข์ ได้ถูกส่ง

ต่อไปยังคณะ 

กรรมาธิการ         

ที่เกี่ยวขอ้ง    

ภายในระยะเวลา   

ที่รักษามาตรฐาน

ของกระบวนการที่

ก าหนด 

- กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- ทะเบียนลงรับ

เรื่องร้องเรียน/

ร้องทุกข์ของกลุ่ม

งานบริหารทั่วไป 

ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3. ลงทะเบียนรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
15 นาที เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ด าเนินการรบัเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์     

และลงทะเบียนรับ   

ภายใน 15 นาที 

กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการที่

เกี่ยวข้องลงทะเบียน

รับเรื่องร้องเรียน/

ร้องทุกข์ ภายใน

ระยะเวลาที่รักษา

มาตรฐานของ

กระบวนการที่

ก าหนด 

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- ทะเบียนลงรับ

เรื่องร้องเรียน/

ร้องทุกข์ของ  

กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 

4. แจ้งประธาน

คณะกรรมาธิการ 
1 วัน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะ 

กรรมาธิการจัดท าบันทึก

ข้อความจากผู้อ านวยการ

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ

เรียนประธาน

คณะกรรมาธิการทราบ 

เรื่องร้องเรียน/   

ร้องทุกข์ ได้รับการ

เสนอให้เป็นวาระ

การประชุม       

เพื่อพิจารณา 

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- บันทึกข้อความท่ี

เสนอต่อประธาน

คณะกรรมาธิการ 

5. พิจารณานัดแรก 1 วัน ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ

พิจารณาเรื่องร้องเรียน/

ร้องทุกข์นัดแรกว่าควรยุติ

หรือควรด าเนินการต่อไป 

ได้ข้อสรุป/ข้อยุติ

การพิจารณา

ด าเนินการต่อเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- มติที่ประชุมของ

คณะกรรมาธิการ 

6. แจ้งกลับผู้ร้อง 5 วัน เจ้าหน้าที่ประจ า

คณะกรรมาธิการจัดท า

เป็นกระบวนการ

ใหม่ที่เพิ่มข้ึน เพื่อ

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

- หนังสือแจ้งผล

การพิจารณา 

29 



 

 

ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

หนังสือแจ้งกลับผู้ร้อง   

ให้ทราบว่าข้อสรุป/ข้อยุติ

การพิจารณา หรือ

คณะกรรมาธิการจะ

ด าเนินการพิจารณาต่อไป 

หรือจะส่งเรื่องให้

คณะกรรมาธิการ/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณา 

ตอบสนองด้าน

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการใน

เบื้องต้น โดย

ก าหนดมาตรฐาน  

การด าเนินงานการ

แจ้งกลับผลการ

พิจารณาเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

เรื่องร้องเรียน/      

ร้องทุกข์ 
ในเบื้องต้นต่อ 
ผู้ร้อง 

7. พิจารณาต่อ 1 วัน กรณีที่ประชุม

คณะกรรมาธิการ

ด าเนินการพิจารณาต่อจน

เสร็จสิ้นและจัดท าสรุปผล

การพิจารณา  

ข้อสรุป/ข้อยุติการ

พิจารณาเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- ข้อสรุป/ข้อยุติ 

การพิจารณา  

เรื่องร้องเรียน/      

ร้องทุกข์ 

8. จัดท าข้อยุต/ิสรุปผล

การพิจารณา 

7 วัน เมื่อคณะกรรมาธิการ 

พิจารณาเสร็จแล้ว 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ 
จะด าเนินการจัดท า

ข้อสรุป/ข้อยุติการ

พิจารณา 

ข้อสรุป/ข้อยุติผล

การพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- ข้อสรุป/ข้อยุติ 

การพิจารณา  

เรื่องร้องเรียน/      

ร้องทุกข์ 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

9. แจ้งผลการพิจารณา

แก่ผู้ร้อง 
5 วัน เมื่อคณะกรรมาธิการยุติ

การพิจารณาแล้ว

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ 

ด าเนินการจัดท าหนังสือ

แจ้งผลการพิจารณา      

ส่งให้ผู้ร้องหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 

5 วัน นับแต่วันที่พิจารณา

เสร็จสิ้น 

แจ้งผลการพิจารณา

ข้อร้องเรียน/     

ร้องทุกข์ตาม

มาตรฐาน

ก าหนดเวลา 

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- หนังสือแจ้ง

ข้อสรุป/ข้อยุติ 

การพิจารณา  

เรื่องร้องเรียน/      

ร้องทุกข์ 

10. แจ้งผลการพิจารณา

ต่อประธานวุฒิสภา 

2 วัน เมื่อคณะกรรมาธิการยุติ

การพิจารณาแล้ว

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ 

ด าเนินการจัดท าหนังสือ

แจ้งผลการพิจารณา 
ต่อประธานวุฒิสภา    

แจ้งผลการพิจารณา

ข้อร้องเรียน/     

ร้องทุกข์ตาม

มาตรฐาน

ก าหนดเวลา 

- กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- หนังสือแจ้ง

ข้อสรุป/ข้อยุติ 

การพิจารณา 
เรื่องร้องเรียน/      

ร้องทุกข์ 
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(ค) กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ถึงประธานวุฒิสภา โดยผ่านส านักบริหารงานกลาง) 
 

ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1. ลงทะเบียนรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1 

ชั่วโมง 
ส านักบริหารงานกลาง

ลงทะเบียนรับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และส่ง

เรื่องต่อไปยังกลุ่มงาน 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ส านักงานประธานวุฒิสภา 

เรื่องร้องเรียน/     

ร้องทุกข์ มีเลขที่

ลงทะเบียนรับ 

- ส านัก 
บริหารงานกลาง 

- ทะเบียนหนังสือลงรับ

เรื่องร้องเรียน/      

ร้องทุกข์ของ 
ส านักบริหารงานกลาง 

2. สรุปข้อเท็จจริง 6 วัน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ด าเนินการ

สรุปข้อเท็จจริงเพื่อเสนอ

ผู้บริหาร 

สรุปข้อเท็จจริงเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

โดยยึดหลักความ

ถูกต้องตามระเบียบ 

ข้อบังคับ กฎหมาย 

ฯลฯ 

- กลุ่มงานรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ 

ส านักงานประธาน

วุฒิสภา 

- เอกสารสรุปข้อเท็จจริง     

เรื่องร้องเรียน/      

ร้องทุกข์ 

3. พิจารณา 3 วัน เสนอข้อเท็จจริงและเรื่องราว

ร้องทุกข์ให้ประธานวุฒิสภา

หรือรองประธานวุฒิสภา 

เพื่อพิจารณาและแจ้งให้     

ผู้ร้อง หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทราบ 

ประธานวุฒิสภา/  

รองประธานวุฒิสภา 

วินิจฉัยข้อเท็จจริง

เรื่องร้องเรียน/    

ร้องทุกข์ 

- กลุ่มงานรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ 

ส านักงานประธาน

วุฒิสภา 

- หนังสือเรียนประธาน

วุฒิสภา/รองประธาน

วุฒิสภาเพื่อวินิจฉัย

ข้อเท็จจริงเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

         

         

32 



  

 

ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4. พิจารณาหาข้อสรุป/

ยุติ 

- 
 

กรณีเกี่ยวข้องกับอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมาธิการ

คณะใด ประธานวุฒิสภา 
จะมบีัญชาส่งเรื่องให้

คณะกรรมาธิการนั้นพิจารณา 

คณะกรรมาธิการที่

เกี่ยวข้องพิจารณา

เรื่องร้องเรียน/    

ร้องทุกข์ 

หนังสือแจ้ง

ผลการ

พิจารณา    

ข้อร้องเรียน/

ร้องทุกข์

กลับมายัง

ส านักงาน

ประธาน

วุฒิสภา 

กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักกรรมาธิการ 

1,2,3 

- มติที่ประชุม

คณะกรรมาธิการที่

เกี่ยวข้อง 

5. แจ้งผลต่อประธาน

วุฒิสภาหรือ 
รองประธานวุฒิสภา 

2 วัน ประธานคณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแล้วแจ้งผลการ

พิจารณาต่อประธานวุฒิสภา

หรือรองประธานวุฒิสภา  

เพื่อทราบ 

ประธานวุฒิสภา/  

รองประธานวุฒิสภา

รับทราบข้อสรุป/   

ข้อยุติการพิจารณา

เรื่องร้องเรียน/    

ร้องทุกข์ 

- กลุ่มงานรับเรื่อง

ร้องทุกข์ 
ส านักงานประธาน

วุฒิสภา 

- หนังสือเรียนประธาน

วุฒิสภา/รองประธาน

วุฒิสภา เพื่อรับทราบ

ข้อสรุป/ข้อยุติการ

พิจารณาเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
6. แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

5 วัน ประธานคณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแล้วแจ้งผลการ

พิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีการแจ้งผลการ

พิจารณาต่อผู้ร้อง 

ตามมาตรฐาน

ระยะเวลาทีก่ าหนด 

- กลุ่มงานรับเรื่อง

ร้องทุกข์ 
ส านักงานประธาน

วุฒิสภา 

- หนังสือแจ้งผลการ

พิจารณาต่อ 
ผู้ร้องเรียน/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

7. แจ้งผลต่อประธาน/

รองประธานวุฒิสภา 

2 วัน ส านักงานประธานวุฒิสภา 

สรุปผลการพิจารณา 
ต่อประธาน/ 

มีการแจ้งผลการ

พิจารณาต่อประธาน/

รองประธานวุฒิสภา

- กลุ่มงานรับเรื่อง

ร้องทุกข์ 
 

- หนังสือแจ้งผลการ

พิจารณาต่อ 
ประธาน/ 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

รองประธานวุฒิสภา ตามมาตรฐาน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ส านักงานประธาน

วุฒิสภา 

รองประธานวุฒิสภา 
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3.2 แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) / เอกสารบันทึก (Record) 
 

ชื่อเอกสาร สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 1. กลุ่มงานรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ 
2. กลุ่มงาน

คณะกรรมาธิการ 
ที่เกี่ยวข้อง 

2 ป ี แฟ้มเอกสารเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

2. ข้อสรุป/ข้อยุติ 1. กลุ่มงานรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ 
2. กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการ 
ที่เกี่ยวข้อง 

2 ป ี แฟ้มเอกสารการด าเนินการ

พิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

3.3 เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 
3.3.1 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

  ระเบียบส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

        หรือเรื่องราวร้องทุกข์ของกลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2548 

  ระเบียบส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

         หรือเรื่องราวร้องทุกข์ของกลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

3.3.2 เอกสารอ้างอิงการจัดท าคู่มือ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 2550. การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ. กรุงเทพมหานคร 
 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 2551. คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและการ 
  พัฒนาองค์กร. กรุงเทพมหานคร 
 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2550. แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2.             

ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพมหานคร 
  

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2551. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. พิมพ์ครั้งที่ 1 ส านักการพิมพ์     

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพมหานคร 
        

 จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน. การวิเคราะห์กระบวนการ. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
                   คณะวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก (ก) 

คณะท างานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
            

1.  นางนรรัตน์  พิมเสน หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวอุตรา  อมรฉัตร หัวหน้าคณะท างาน 
3. นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ คณะท างาน 
4. นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  คณะท างาน 
5. นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ คณะท างาน 
6. นางสาวมาลี  พิลาหอม คณะท างาน 
7. นางสุวรรณา  เกิดแก่น คณะท างาน 
8. นายประธาน ทิพยกะลิน คณะท างาน 

9. นายศุภชัย  รักษาพล คณะท างาน 
10. นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล คณะท างาน 

11. นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ คณะท างาน 

12. นางสาวชลธิชา  มีแสง คณะท างาน 
13. นายอภิชาต อ่อนสร้อย คณะท างาน 

14. นายอัมฤทธิ์  เกตุแก้ว คณะท างาน 
15. นายรพีพงศ์  ภูชฎาภิรมย์ คณะท างาน 
16. นางสาวจินดา  กองแก้ว คณะท างาน 

17. นายวิเชียร  บัวบาน คณะท างาน 
18. นางสาววลัยภรณ์  พงษ์วิพันธุ์ คณะท างาน 

19. นายชูชาติ  หอมจันทึก คณะท างาน 
20. ส.ต.ต. ธามธีธะวัชร  มาฉิม คณะท างาน 
21. นางมันทนา เอกลัคนารัตน์ คณะท างาน 

22. นายสมชาย  ชัยเชษฐ์ด ารงกุล คณะท างาน 
23. นายปิยชาติ  ศิลปสุวรรณ คณะท างาน 
24. นางสาวสุจินต์ ประเสริฐกิจ คณะท างาน 
25. นายธัชชัย  แก้ววารี คณะท างาน 
26. นางสาวทัศนวรรณ  วงศ์ดี คณะท างาน 
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ภาคผนวก (ข) 

แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(ที่รายงานการประเมินตนเอง (PM 1 - 6) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552) 
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