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ดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่จัดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.senate.go.th/inforcenter
รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๗
มาตรา ๗ (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน
๑. โครงสร้างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- โครงสร้างวุฒิสภา

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖

- โครงสร้างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ
๓. อัตรากําลัง
มาตรา ๗ (๒) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
๑. อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และอํานาจหน้าที่เลขาธิการวุฒิสภา
- อํานาจหน้าที่วุฒิสภา

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖

- อํานาจหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. การจัดองค์กรในการดําเนินงาน อํานาจหน้าที่ วิธีการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

- การจัดองค์กรในการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙

มาตรา ๗ (๔) คําสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/กฎ ก.ร. เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๐๔

๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔
๔. Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007)

สํานักการต่างประเทศ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๑ - ๘๔

พระราชบัญญัติ
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

๑.๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
๑.๕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา
๒.๑ พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖

๒.๓ พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๕. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๖. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖

สํานักกํากับและตรวจสอบ
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖ - ๓๗

สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
สํานักบริหารงานกลาง

๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๓
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ข้อบังคับ
๑. ข้อบังคับของรัฐสภา
๑.๑ ข้อบังคับของรัฐสภา ว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๒๖
๑.๒ ข้อบังคับของรัฐสภา ว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานทะเบียนประวัติ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๓

และสถิติ

๑.๓ ข้อบังคับของรัฐสภา ว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๔ ข้อบังคับของรัฐสภา ว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
๒.๑ ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๔

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมาย ๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๗ - ๘๘

๒.๒ ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
๓.๑ ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๒๗
๓.๒ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
๓.๓ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๔ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๖

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมาย ๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๗ - ๘๘
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

๓.๕ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑

๔. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑

สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
สํานักกฎหมาย

๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐
ต่อ ๓๑๒๙

๕. ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕.๑ ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๗
๕.๒ ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗
๕.๓ ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๑๘
๕.๖ ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
๕.๗ ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๒๒
๕.๘ ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔
๕.๙ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมาย ๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๗ - ๘๘
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๖. ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
๖.๑ ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๕
๖.๒ ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๓
- ประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับ
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมวุฒิสภา
๗. ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๘. ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๓
๙. ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
๙.๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

หมายเลขโทรศัพท์

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๐๔

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๐๔

สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
สํานักกฎหมาย
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม

๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐
๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ - ๑๙
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ
๙.๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล
และจริยธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

รวมกฎ ก.ร.
๑. กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๒. กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์การถูกลงโทษ
๓. กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๔. กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
๕. กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์การถูกลงโทษ
๖. กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไข

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒ - ๖๖
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ
การปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
๗. กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
๘. กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยกรณีที่อาจร้องทุกข์การร้องทุกข์และการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจ
๙. กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๑๐. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๑๐.๑ กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๐.๒ กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๐.๓ กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๑๑.๑ กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๑.๒ กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการรัฐสภา
สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

๑๒. กฎ ก.ร. ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือการลดขั้นเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๓. กฎ ก.ร. ว่าด้วยโรค
๑๓.๑ กฎ ก.ร. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๓.๒ กฎ ก.ร. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๔. กฎ ก.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๕. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๖. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๗. กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๘. กฎ ก.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บําเหน็จความชอบการกันเป็นพยาน
การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๙. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๕
๒๐. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติ
ทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตน

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒ - ๖๖
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง และกรณีต้องรับโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๑. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ กรณีเจ็บป่วย
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒ - ๖๖

๒๒. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ
๒๓. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลชื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ
ประกาศรัฐสภา
๑. ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.๑ ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๒ ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๓๘
๑.๓ ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒ - ๖๖
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

พ.ศ. ๒๕๔๔
๑.๔ ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๕ ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒ - ๖๖

๑.๖ ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๗ ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๘ ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ประกาศรัฐสภา เรื่อง การปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ประกาศรัฐสภา เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. ประกาศรัฐสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๖๖, ๖๖
๐ ๒๘๓๑ ๙๒๖๖, ๖๖
๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๖
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล
และจริยธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

ประกาศประธานรัฐสภา
๑. ประกาศประธานรัฐสภา ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการรัฐสภา

สํานักบริหารงานกลาง

สามัญ พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๓๙

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๒. ประกาศประธานรัฐสภา ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๖๖, ๖๖

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๖๖, ๖๖

สํานักกํากับและตรวจสอบ
กลุ่มงานติดตามผล
การดําเนินงาน

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๒๘ - ๒๙

ประกาศวุฒิสภา
๑. ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
๑. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘
๑.๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑.๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๕๐
๑.๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒ - ๖๖

สํานักงานเลขานุการ ก.ร.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์

๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๒

การบริหารทรัพยากรกรบุคคล
ประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑. ประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ (๓)

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒. ประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินการ

สํานักบริหารงานกลาง

อํานาจหน้าที่วิธีการดําเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙
๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

เลขาธิการวุฒิสภา
๓. ประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับมติของ

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๐๔

สํานักบริหารงานกลาง

๐ ๒๒๔๔ ๑๗๓๐

กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย

๐ ๒๒๔๔ ๑๗๓๐

ที่ประชุมวุฒิสภา
ระเบียบ
ระเบียบรัฐสภา
๑. ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยบริเวณรัฐสภา
๑.๑ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๔
๑.๒ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของรัฐสภา
และบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
๒.๑ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําฯ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.๒ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําฯ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.๓ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําฯ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๖๖, ๖๖
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๓. ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๔

๔. ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดส่งหนังสือและคําสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๕. ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือ
แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ
๖.๑ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๖๖, ๖๖

สํานักกรรมาธิการ ๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๔๙

สํานักกรรมาธิการ ๒

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๕

สํานักกรรมาธิการ ๓

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๐

สํานักกรรมาธิการ ๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๔๙

สํานักกรรมาธิการ ๒

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๕

สํานักกรรมาธิการ ๓

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๐

สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุ่มงานการเงิน

๐ ๓๘๓๑ ๙๒๕๒ - ๕๔

๖.๒ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๓ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

สํานักบริหารงานกลาง

การปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๐

16

รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
๗.๑ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๕๔

หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๒๒๔๔ ๑๕๕๑

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๖๖, ๖๖

๗.๒ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
๗.๓ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
๘. ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
๙. ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุ่มงานพัสดุ

๑๐. ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการงบประมาณ
๑๐.๑ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๖๖, ๖๖
๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๙, ๖๒

สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุ่มงานงบประมาณ

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๔๙, ๕๐

๑๐.๑ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๑. ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง
๑๑.๑ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุ่มงานบัญชี

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๕, ๕๖

๑๑.๑ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๒. ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๑๒.๑ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุ่มงานงบประมาณ

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๔๙ - ๕๐

17

รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

๑๒.๑ ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบวุฒิสภา
๑. ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภา

สํานักบริหารงานกลาง

๑.๑ ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ

๑.๒ ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการลงประชุมของสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๖

และสถิติ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๓ - ๖๔

๑.๓ ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาการประชุมวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนา
๒.๑ ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๕

สํานักวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๐ - ๑๒

๒.๒ ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๓ ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการวิจยั และพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการตั้งที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจํา
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๐

18

รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ
๔. ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการ ซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ
พ.ศ. ๒๕๕๑

๕. ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตรวจสอบและการพิจารณา

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักกรรมาธิการ ๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๔๙

สํานักกรรมาธิการ ๒

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๕

สํานักกรรมาธิการ ๓

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๐

สํานักกํากับและตรวจสอบ

คําร้องขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ ออกจากตําแหน่ง

กลุ่มงานถอดถอนและ

๕.๑ ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตรวจสอบฯ พ.ศ. ๒๕๕๑

ตรวจสอบ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๘ - ๓๙

๕.๒ ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตรวจสอบฯ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

สํานักกํากับและตรวจสอบ
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖ - ๓๗

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๕
๗. ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ กรณีประชาชนยื่นคําร้องต่อประธานวุฒิสภา
เพื่อให้วุฒิสภามีมติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

สํานักกํากับและตรวจสอบ
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖ - ๓๗
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สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

โทรคมนาคมแห่งชาติพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
๑. ระเบียบคณะกรรมาข้าราชการรัฐสภา ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
๒.๑ ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖

ของข้าราชการฝ่ายรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒ ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.๓ ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภา
๓.๑ ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนฯ พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๓.๒ ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานักบริหารงานกลาง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖
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สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๕. ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยวันลาออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕

รัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕
๗. ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
๗.๑ ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๖. ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการ

หมายเลขโทรศัพท์

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒, ๖๖

ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑. ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
๑.๑ ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. ๒๕๔๖

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙

๑.๒ ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑.๓ ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขึ้นทะเบียนสมาคมวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรเอกชนที่มีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

สํานักกํากับและตรวจสอบ
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖ - ๓๗
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

โทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

สํานักกํากับและตรวจสอบ
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖ - ๓๗

แห่งชาติโดยวิธีการสรรหา พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนคัดเลือก
กันเองของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

สํานักกํากับและตรวจสอบ
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖ - ๓๗

1

ดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่จัดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.senate.go.th/inforcenter
รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๙
มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาวินิจฉัย
๑.
๒.

สรุปผลการพิจารณา และวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักบริหารงานกลาง

(ตั้งแต่ปี พ.ศ.
พ ศ ๒๕๔๗ - ถงปปจจุ
ถึงปีปัจจบับน)
น)
(ตงแตป

กล่มงานบริ
หารทั่วไป
กลุ
งานบรหารทวไป

บันทึกการประชุมวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙

สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข

๓.

รายงานการประชุมวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กลุ่มงานรายงานการประชุม

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๖-๒๗

2

รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

มาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
วิสัยทัศน์ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
๑.

วิสัยทัศน์ประธานวุฒิสภา
๑.๑ นายนิคม ไวยรัชพานิช (ปัจจุบัน)

สํานักงานประธานวุฒิสภา
กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล

๑.๒ พลเอก ธีรเดช มีเพียร

๐ ๒๒๔๔ ๑๗๘๑
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๙๖-๙๗

๑.๓ นายประสพสุข บุญเดช
๒.

วิสัยทัศน์รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
๒.๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย (ปัจจุบัน)

กลุ่มรองประธานวุฒิสภา

๐ ๒๒๔๔ ๑๖๗๒

คนที่หนึ่ง

๒.๒ นายนิคม ไวยรัชพานิช
๒.๓ นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
๓.

วิสัยทัศน์รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
๓.๑ นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ (ปัจจุบัน)
๓.๒ นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา
๓.๓ รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง

กลุ่มรองประธานวุฒิสภา
คนที่สอง

๐ ๒๒๔๔ ๑๖๗๓
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ
ยุทธศาสตร์
๑.

มาตรฐานความโปร่งใสและแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
๑.๑ มาตรฐานความโปร่งใสและแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

สํานักงานเลขานุการ ก.ร.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์

๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๒

การบริหารทรัพยากรกรบุคคล

สังกัดรัฐสภา
- มาตรฐานความโปร่งใสและแนวทางการดําเนินงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
- มาตรฐานความโปร่งใสและแนวทางการดําเนินงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๒ แผนผังการดําเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใสและแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๑.๓ คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานความโปร่งใสและแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

๒.๑

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๒.๒

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม

ข้าราชการรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

และจริยธรรม

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๑๘ - ๑๙
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ
๓.

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักงานเลขานุการ ก.ร.

๓.๑

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐

๓.๑

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒

การบริหารงานบุคคล

ต่อ ๓๑๘๘

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
๓.๓

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

แผน
แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑)

๒.

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕)

๓.

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๔.

แผนยุทธศาสตร์สาํ นักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และ
แผนปฏิบัติราชการ ๒ ปี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖)

๕.

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง)

สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๒-๗๓
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แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง
๑.๑ แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี
แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕)
๑.๒ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
๑.๓ แผนปฏิบัติราชการ ๒ ปี
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙)

๒.

แผนปฏิบัติราชการประจําปี
๒.๑

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.๒

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๒.๓

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๔

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๕

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๖

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๒.๖

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานแผนและโครงการ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔-๗๕
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

แผนปฏิบัติการ/ แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑.

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๐๙

แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.

แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒.๑

แผนพัฒนาบุคลากรฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒

๒.๒

แผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๓

แผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๔

แผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒.๕

แผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนพัฒนาองค์กร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ

๑.

แผนพัฒนาองค์กรฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

หมวด ๑ การนําองค์กร

๒.

แผนพัฒนาองค์กรฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานแผนและโครงการ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔ - ๗๕
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สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

แผนปฏิบัติการบริหาร/แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑.

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๐๙

แผนปฏิบัติการบริหารความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.๑๐ แผนปฏิบัติการบริหารความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒)

๒.

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒.๑

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.๒

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๓

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan)ฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๔

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan)ฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔

๒.

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

แผนบริหารความเสี่ยง/ แผนบริหารความเสี่ยงตามโครงการสําคัญ/ แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.

แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.๑

แผนบริหารความเสี่ยงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑.๒

แผนบริหารความเสี่ยงฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

๑.๒

แผนบริหารความเสี่ยงฯ พ.ศ. ๒๕๕๖

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๐ - ๗๑
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงฯ
สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๒ - ๗๓
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒.

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

แผนบริหารความเสี่ยงตามโครงการสําคัญ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒.๑

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๒

แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring
Organization of the Tread Way Commission) โครงการสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๓

แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSOฯ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

๒.๔

แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSOฯ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

๓.

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓.๑

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓.๒

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.๓

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.
๒.
๓.
๔.

แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะกรรมการรณรงค์และ
ประเมินผล
การประหยัดพลังงาน
สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุ่มงานงบประมาณ
๐ ๒๘๓๑ ๙๒๔๙ - ๕๑
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แผนการตรวจสอบประจําปี ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.

แผนการตรวจสอบประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.

แผนการตรวจสอบประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๓.

แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕

แผนการดําเนินงานตามมาตรการ/ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุ
ฐ
ุณธรรมฯ

ของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานักพัฒนทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานวิชาการและพัฒนา

แผนปฏิบัติการ/ แผนพัฒนา/ แผนดําเนินงานฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ

คณะทํางานพัฒนาแนวทาง

๑.

การจัดทําระบบฐานข้อมูล

๒.

๑.๑

แผนพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

๑.๒

แผนพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

แผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒.๑

แผนปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๒

แผนปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศฯ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๒๐-๒๑

คณะกรรมการติดตาม/

แผนการดําเนินงานตามมาตรการ/ แนวทางการปฏิฏบัติตามมาตรฐานทางคุ
ฐ
ุณธรรมและจริยธรรม

แผนพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หมายเลขโทรศัพท์

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔-๗๕

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๐๙

ด้านต่างประเทศ
สํานักภาษาต่างประเทศ
กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส
รัสเซียและอิตาลี

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๐๗
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๓.

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

แผนดําเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แผนดําเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหวประจําอาคารสุขประพฤติ

สํานักบริหารงานกลาง

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กลุ่มงานอาคารสถานที่

แผนการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี ๒๕๕๖

สํานักนโยบายและแผน

(ประมาณการในการดํ
านินโครงการ/กิจกรรม) จาแนกรายไตรมาส
จําแนกรายไตรมาส
(ปร
มาณการในการดานนโครงการ/กจกรรม)
แผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ทบทวนครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจ
ของบุคลากร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๙

กล่มงานติ
ดตามและประเมิ
นผล ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖ - ๗๗
กลุ
งานตดตามแล
ปร เมนผล
คณะกรรมการจัดทําแผน
การเสริมสร้างผาสุกและความ
พึงพอใจของบุคลากรฯ
สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุ่มงานสวัสดิการ

แผนการสื่อสารองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๗

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ
หมวด ๑ การนําองค์กร
สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานแผนงานและโครงการ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๕
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รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แผนติดตาม เร่งรัด การดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักนโยบายและแผน

พ.ศ. ๒๕๕๗ (จําแนกรายไตรมาส)

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖-๗๗

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

คณะกรรมการเตรียมความพร้อม

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สู่การเป็นประชาคมอาเซียน
สํานักการต่างประเทศ

กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่าง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๕

ประเทศ
แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหารสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานแผนและโครงการ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔-๗๕

รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการประจําปี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักนโยบายและแผน

๑.

รายละเอียดโครงการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๐

กลุ่มงานแผนและโครงการ

๒.

รายละเอียดโครงการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑

๓.

รายละเอียดโครงการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔-๗๕
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๔.

รายละเอียดโครงการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓

๕.

รายละเอียดโครงการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๖.

รายละเอียดโครงการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๗.

รายละเอียดโครงการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๘.

รายละเอียดโครงการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของปีที่กําลังดําเนินการ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสํานักงานเลขาธิการวุุฒิสภา
๑.

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๓.

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๔.

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๕.

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๖.

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๗.

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๘.

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุ่มงานงบประมาณ

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๔๙ - ๕๑
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สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงหน้าที่ของเอกชน
๑.

คู่มือการจัดทํารายงานการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล

๒.

คู่มือบริหารงานวิจัยของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล

๓.

คู่มือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๓.๑

คู่มือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.๒

คู่มือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
- กรณีผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certifind FL)
- กรณีผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certifind FL)

๓.๓

คู่มือกรอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๑-๑๒
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๑-๑๒

สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖-๗๗
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๔.

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๔.๑

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.

คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักงานเลขานุการ ก.ร.
สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๒-๗๓

ยุทธศาสตร์
๖.

คูู่มือการติดตามและประเมินผล

สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖-๗๗

๗.
๘.

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง

สํานักนโยบายและแผน

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กลุ่มงานแผนและโครงการ

คู่มือการใช้งาน Internet, e-mail ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและการสืบค้นข้อมูลออนไลน์

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(โปรแกรม NEW Center)

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔-๗๕

และการสื่อสาร
กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๐-๗๑

๙.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์วุฒิสภา ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา การสืบค้นข่าวออนไลน์
(โปรแกรม NEW Center) และการใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
(the Senate Electronic Library)

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๐-๗๑
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๑๐. คู่มือการเข้าใช้ระบบข้อมูลต่าง ๆ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖-๗๗

๑๑. คู่มือการจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาความเป็น
มืออาชีพด้านการประชุมด้าน
วิชาการ สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมาย 1

ป บิ ัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดั ทําํ แผนยุทธศาสตร์์การแปลงสู
ป ่แผนปฏิ
ป ิบัติราชการ
๑๒. คู่มือการปฏิ
และการติดตามประเมินผล

ั นาคุณภาพฯ
คณะทําํ งานพัฒ
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ

๑๒.๑ คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานักนโยบายและแผน

๑๒.๒ คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๖

กลุ่มงานแผนและโครงการ

๑๓. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๗-๘๘

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔-๗๕

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๐๙

๑๔. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

สํานักงานประธานวุฒิสภา
กลุ่มงานรับเรื่องร้องทุกข์

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๙, ๙๘
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๑๕. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนงานการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
การดําเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานแผนและโครงการ

๑๖. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ป บิ ัติตามมาตรฐานการจัดั ทําํ เอกสารประกอบการพิ
ป
๑๗. คู่มือการปฏิ
จิ ารณาญัตั ติขิ องวุฒิสภา

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙

สําํ นักั วิชิ าการ
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล

๑๘. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔-๗๕

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๐-๑๒

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ

สํานักกํากับและตรวจสอบ
กลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๘-๓๙
๑๙. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
สํานักการต่างประเทศ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๕-๘๖

สํานักภาษาต่างประเทศ

๐๒๘๓๑ ๙๔๐๗-๐๘
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๒๐. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมาย ๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๗-๘๘

๒๐.๑ คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๑. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
สํานักนโยบายและแผน
สานกนโยบายและแผน
กลุ่มงานแผนงานและโครงการ ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔-๗๕

๒๒. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงาน
ของสมาชิกวุฒิสภา

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานแผนงานและโครงการ ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔-๗๕

๒๓. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสรรหา แต่งตั้งและถอดถอนบุคคลในองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายกําหนด
๒๔. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการสนับสนุนกระบวนการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งในองค์กร
ต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ

สํานักกํากับและตรวจสอบ
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖-๓๗

สํานักกํากับและตรวจสอบ
กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖-๓๗
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๒๕. คู่มือการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศสําหรับผู้ใช้บริการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

๒๖. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับสรุปสาระสําคัญ ประวัติ
ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอน ในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา (เอกสาร ก.ป.)

๐๒๘๓๑๙๒๗๐-๗๑

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมาย ๑

๐ ๒๘๓๑๙๒๘๗-๘๘

๒๖.๑ คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับสรุปสาระสําคัญฯ
พ ศ ๒๕๕๔
พ.ศ.
๒๖.๒ คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับสรุปสาระสําคัญฯ
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒๗. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการด้านการคลังและงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุ่มงานงบประมาณ

๒๘. คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

๐ ๒๘๓๑๙๒๔๙-๕๑

สํานักการประชุม
กลุ่มงานญัตติ

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๔๗-๔๘
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๒๙. คู่มือการจัดทําหนังสือราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล
สํานักการประชุม
กลุ่มงานกระทู้ถาม

๓๐. คู่มือการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

หมายเลขโทรศัพท์

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๔๙-๕๐

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๖๓-๖๖

พ.ศ. ๒๕๕๕
๓๑. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

คณะทํางานตามตัวชี้วัดที่ ๔
สําํ นักั กฎหมาย
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

๓๒. คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักบริหารงานกลาง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓-๐๔

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๗,๖๐

มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญ
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔
๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓-๐๔
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๔ Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007)

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักการต่างประเทศ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๑,๘๔

พระราชบัญญัติ
๑.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖

๑.๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
๑.๕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.

พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
๒.๑ พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๓.

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

๔.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

๕.

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

สํานักกํากับและตรวจสอบ

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖-๓๗
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สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

พระราชกฤษฎีกา
๑.

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๒.

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๓.

พระราชกฤษฎีกา เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ
๓.๑

พระราชกฤษฎีกา เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓.๒

พระราชกฤษฎีกา เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘

๓.๓

พระราชกฤษฎีกา เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐

๓.๔

พระราชกฤษฎีกา เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑

สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุ่มงานการเงิน

๐ ๒๒๔๔ ๑๕๗๐,๗๘
๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๒-๕๔
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๓.๕

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

พระราชกฤษฎีกา เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓

๓.๖

พระราชกฤษฎีกา เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๗

๓.๗

พระราชกฤษฎีกา เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘

๓.๘

ป โ ์ตอบแทนอย่่างอืืน่ ของสมาชิกิ วุฒิสภา
พระราชกฤษฎีกี า เงินิ ปประจํําตํําแหน่่งและประโยชน์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.๙

พระราชกฤษฎีกา เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทน
ราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕

ป
สําํ นักั การคลังั และงบประมาณ
กลุ่มงานการเงิน

๐ ๒๒๔๔ ๑๕๗๐,๗๘
๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๒-๕๔
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สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ข้อบังคับ
๑.

๒.

๓.

ข้อบังคับของรัฐสภา
๑.๑

ข้อบังคับของรัฐสภา ว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๒๖

สํานักบริหารงานกลาง

๑.๒

ข้อบังคับของรัฐสภา ว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ

๑.๓

ข้อบังคับของรัฐสภา ว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

และสถิติ

๑.๔

ข้อบังคับของรัฐสภา ว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
๒.๑

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๔

๒.๒

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
๓.๑

ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๒๗

๓.๒

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑

๓.๓

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔

๓.๔

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๖

๓.๕

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๓

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมาย ๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๗-๘๘

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมาย ๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๗-๘๘
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๔.

๕.

๖.

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕.๑

ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๗

๕.๒

ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗

๕.๓

ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘

๕.๔

ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑

๕.๕

ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๒๒

๕.๖

ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔

๕.๗

ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
๖.๑

ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๕

๖.๒

ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับมติของ
ที่ประชุมวุฒิสภา

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักงานเลขาธิการ สผ.

๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐

สํานักกฎหมาย

ต่อ ๓๑๒๙

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมาย ๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๗-๘๘

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓-๐๔
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๗.
๘.
๙.

ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล
สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓-๐๔

สํานักงานเลขาธิการ สผ.

๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐

สํานักกฎหมาย

ต่อ ๓๑๓๐

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมาย ๑

ป
ยิ ธรรมข้า้ ราชการรัฐั สภา
๑๐. ประมวลจริ

หมายเลขโทรศัพท์

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๗-๘๘

ั นาทรัพั ยากรบุคคล
สําํ นักั พัฒ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม

๐ ๒๓๘๑ ๙๑๑๘-๑๙

และจริยธรรม

รวมกฎ ก.ร.
๑.

กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ

๒.

กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์การถูกลงโทษ

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖
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๓.

กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๔.

กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง

๕.

กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
พพ.ศ.
ศ ๒๕
าด้วยหลักเกณฑ์แล วิธีการอทธรณ์
การถกลงโทษ
๒๕๑๘๘ ว่วาดวยหลกเกณฑและวธการอุ
ทธรณการถู
กลงโทษ

๖.

กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

๗.

กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยว่าการสอบสวนพิจารณา

๘.

กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยกรณีที่อาจร้องทุกข์ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือ
แก้ความคับข้องใจ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์
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๙.

กฎ ก.ร. ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๑๐. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๑. กฎ ก.ร. ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือการลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๒. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
าด้วยโรค
๑๓. กฎ กก.ร.ร ว่วาดวยโรค
๑๓.๑ กฎ ก.ร. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๓.๒ กฎ ก.ร. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๔. กฎ ก.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๕. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๖. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๗. กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๘. กฎ ก.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บําเหน็จความชอบการกันเป็นพยาน การลดโทษ และ
การให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์
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สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

๑๙. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒๐. กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศ
ประกาศรััฐสภา
๑.

ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.๑

ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๓๕

๑.๒

ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๓๘

๑.๓

ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔

๑.๔

ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๕

ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๖

ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๖

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖
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๑.๗

ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๘

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖

ประกาศรัฐสภา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๒

๒.

ประกาศรัฐสภา เรื่อง การปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๓.

ประกาศรัฐสภา เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๔.
๕.
๖.

ประกาศรัฐสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีบัตรอนุญาตนํารถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภา
ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีบัตรสําหรับบุคคลเข้าในบริเวณรัฐสภา

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๖

สํานักบริหารงานกลาง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๐,

กลุ่มานบริหารทั่วไป

๙๔๖๘

สํานักบริหารงานกลาง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๐,

กลุ่มานบริหารทั่วไป

๙๔๖๘
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สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ประกาศประธานรัฐสภา
๑.
๒.

ประกาศประธานรัฐสภา ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการรัฐสภาสามัญ

สํานักบริหารงานกลาง

พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๓๙

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ประกาศประธานรัฐสภา ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖

ประกาศวุฒิสภา
๑.

ประกาศวุฒิสภา เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๒.

ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะทํางานทางการเมือง

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๓.

ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภา

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๒๔๔ ๑๕๕๑
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๐

๔.

ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา

สํานักกํากับและตรวจสอบ
กลุ่มงานติดตามผล
การดําเนินงาน

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๒๘-๒๙

31

รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
๑.

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และ

สํานักบริหารงานกลาง

การจัดตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญเข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่ง

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
๒.

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
และลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม

๐ ๒๓๘๑ ๙๑๑๘-๑๙

และจริยธรรม
๓.

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง เครื่องแบบพิธีการเครื่องแบบปกติและการแต่งกาย

สํานักบริหารงานกลาง

ของพนักงานราชการ

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ

๓.๑

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง เครื่องแบบพิธีการเครื่องแบบปกติ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๓-๖๔

และสถิติ

และการแต่งกายของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๒

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง เครื่องแบบพิธีการเครื่องแบบปกติ
และการแต่งกายของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

๔.

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดสิทธิประโยชน์

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖

ของพนักงานราชการ
๕.

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
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สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

และการเลือกสรรพนักงานราชการ
๖.

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
๖.๑

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

๖.๒

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๖.๓

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙

๖.๔

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

๖.๕

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔

๖.๖

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕

๗.

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖
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สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑.

ประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินการ

สํานักบริหารงานกลาง

อํานาจหน้าที่วิธีการดําเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙

เลขาธิการวุฒิสภา
๒.

ประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ (๓)

๓.

ประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมวุฒิสภา

๔.

ประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น และคําชมเชยของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

สํานักกฎหมาย
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓-๐๔
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สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ระเบียบ
ระเบียบรัฐสภา
๑.

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา
๑.๑

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๔

๑.๒

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย

๐ ๒๒๔๔ ๑๗๓๐

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖

พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓.๑

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.๒

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.๓

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ

สํานักบริหารงานกลาง

รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๐

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖

สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
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๕.

๖.

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดส่งหนังสือและคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ

สํานักกรรมาธิการ ๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานักกรรมาธิการ ๒

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๕

สํานักกรรมาธิการ ๓

๐ ๒๘๓๑๙๒๑๐

"

"

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือมาแสดงความคิดเห็น
ต่อคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔

๗.

๘.

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ
๗.๑

๒
ี ั
่ ้ ี้ ป มกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบยบรฐสภา
วาดวยเบยประชุ

๗.๒

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

๗.๓

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๕

๙.

ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุม่ งานการเงนิ

๒
๒ ๒
๐ ๒๘๓๑
๙๒๕๒-๕๔

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖

สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุ่มงานพัสดุ

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๙,
๐ ๒๘๓๑ ๙๔๒๙
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สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ระเบียบวุฒิสภา
๑.

๒.

ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภา

สํานักบริหารงานกลาง

๑.๑

ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ

๑.๒

ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการลงประชุมของสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๖

และสถิติ

๑.๓

ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนา
๒ ๒ ๑ ระเบยบวุ
ระเบียบวฒิ
ภา วาดวยการวจยและพฒนา
ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนา พ.ศ.
พ ศ ๒๕๔๕
๒.๒.๑
ฒสสภา

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๓-๖๔

สํานักวิชาการ
กล่มงานวิ
จัยและข้อมลล
กลุ
งานวจยและขอมู

๙๓๑๐ ๑๒
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๐-๑๒

๒.๒.๒ ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.

ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการตั้งที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจํา
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑

สํานักกรรมาธิการ ๓
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา

๔.

ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการ ซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๐-๔๑
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๕.

ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตรวจสอบและการพิจารณาคําร้อง
ขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ ออกจากตําแหน่ง
๕.๑

ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตรวจสอบและการพิจารณาคําร้อง

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักกํากับและตรวจสอบ
กลุ่มงานถอดถอนและ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๘-๓๙

ตรวจสอบ

ขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญ ออกจากตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑
๕.๒

ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตรวจสอบและการพิจารณา
คําร้องขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญออกจากตําแหน่ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

๖.

ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ

สํานักกํากับและตรวจสอบ

เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖-๓๗

"

"

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๕
๗.

ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ กรณีประชาชนยื่นคําร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภา
มีมติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ พ.ศ. ๒๕๕๕
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สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
๑.

ระเบียบคณะกรรมาข้าราชการรัฐสภา ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.

ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.

ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖

"

"

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๒,๖๖

"

"

ระเบียบ ก.ร.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
๔.๑

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑

๕.

๔.๒

ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

๔.๓

ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภา
๕.๑

ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

๕.๒

ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
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๖.

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ว่าด้วยวิธีเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและ
วิธีพิจารณาคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม

๐ ๒๓๘๑ ๙๑๑๘-๑๙

และจริยธรรม
รระเบยบสานกงานเลขาธการวุ
ี สํ ั
ธิ ร ฒ
ฒิสภา
ส
๑.

๒.

ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

สํานักบริหารงานกลาง

๑.๑

ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑.๒

ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๑

๓.

๙๔๖๙
สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุ่มงานสวัสดิการ

ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสมาคม

สํานักกํากับและตรวจสอบ

วิชาชีพสถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรเอกชนที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการ

กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๗,

๐ ๒๙๓๑ ๙๒๕๗-๕๘
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖-๓๗
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๔.

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือก

สํานักกํากับและตรวจสอบ

เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง

หมายเลขโทรศัพท์

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖-๓๗

โดยวิธีการสรรหา พ.ศ. ๒๕๕๓
๕.

ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนคัดเลือกกันเองของ

สํานักกํากับและตรวจสอบ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖-๓๗

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
๖.

ระเบียี บสําํ นักั งานเลขาธิกิ ารวุฒิสภา ว่่าด้้วยการดํําเนิินการเกีีย่ วกับั เรืือ่ งร้อ้ งเรียี น หรือื เรือ่ื งราว
ร้องทุกข์ของกลุ่มงานรับร้องทุกข์
๖.๑

ป
สําํ นักั งานประธานวุ
ฒิสภา
กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์

ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๘๘-๘๙

พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.๒

ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๐ ๒๒๔๔ ๑๗๘๔,

สํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
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สํานัก/กลุ่มงาน

รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
ข้อมูลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(ไม่มี)
มาตรา ๙ (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงาน ทางวิชาการรายงาน
ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
๑.

ํ ิ
ี่ป ึ
ป
รายงานผลการดาเนนงานของคณะกรรมการทปรกษากฎหมายของประธานวุ
ฒิสภา
๑.๑ รายงานผลฯ ครบรอบ ๓ เดือน (พฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๕๑)

สํ ั
สานกกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมาย ๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๗-๘๘

๑.๒ รายงานผลฯ ครบรอบ ๒ ปี (พฤษภาคม ๒๕๕๑ - พฤษภาคม ๒๕๕๓)
๑.๓ รายงานผลฯ ครบรอบ ๓ ปี (พฤษภาคม ๒๕๕๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
๒.

รายงานการพิจารณาศึกษาของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, คณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ
วุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สํานักกรรมาธิการ
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงฯ
สํานักกรรมาธิการ ๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๔๒-๔๓

สํานักกรรมาธิการ ๒

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๘-๙๙

สํานักกรรมาธิการ ๓

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๔๒-๔๓

42

รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ
๓.

๔.

รายงานการวิจัยของวุฒิสภา
๓.๑

รายงานการวิจัยของวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖

๓.๒

รายงานการวิจัยของวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗

๓.๓

รายงานการวิจัยของวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

๓.๔

รายงานการวิจัยของวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

๓.๕

รายงานการวิจัยของวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา
๔.๑

๕.

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักวิชาการ
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๐-๑๒

สํานักวิชาการ

รายงานผลการดําเนินงานฯ (มิถุนายน ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๖)

กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักนโยบายและแผน

๕.๑

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. ๒๕๔๙

กลุ่มงานแผนและโครงการ

๕.๒

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. ๒๕๕๐

๕.๓

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑

๕.๔

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. ๒๕๕๒

๕.๕

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓

๕.๖

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. ๒๕๕๔

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๐-๑๒

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔-๗๕
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๖.

รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๖.๑

๗.

๘
๘.

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล
สํานักนโยบายและแผน

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖-๗๗

รายงานการติดตามและประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

รายงานประจําปี ๒๕๕๐ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ

สํานักประชาสัมพันธ์

แห่งชาติ

กลุ่มงานผลิตเอกสารฯ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร/แผนปฏิบัติการ/ แผนปฏบตราชการการบรหาร
แผนปฏิบัติราชการการบริหาร
รายงานผลการดาเนนงานตามแผนบรหาร/แผนปฏบตการ/

สํานักนโยบายและแผน
สานกนโยบายและแผน

ความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๘.๑

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๘.๑.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
๘.๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๘.๒

หมายเลขโทรศัพท์

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๘.๒.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงฯ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๘.๒.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงฯ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๙-๕๐

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๒-๗๓
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๘.๒.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงฯ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๒-๗๓

ยุทธศาสตร์
๘.๓

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญ
ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๘.๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญฯ

สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๒-๗๓

ยุทธศาสตร์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๘.๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญฯ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๙.

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหารสํานักงาน

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ

เลขาธิการวุฒิสภา และการรับรู้ทิศทางการนําองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หมวด ๑ การนําองค์กร

๙.๑

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

สํานักนโยบายและแผน

๙.๒

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

กลุ่มงานนโยบายและแผน

๙.๓

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔-๗๕
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๑๐. รายงานสํารวจการกําหนดทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๐.๑ รายงานสํารวจการกําหนดทิศทางฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ
หมวด ๑ การนําองค์กร
สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๒-๗๓

ยุทธศาสตร์
๑๑. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘-๐๙

๑๑.๑ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๒. รายงานสรุปผลการประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า
ของการฝึกอบรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา ๐ ๒๘๓๑๙๑๑๖-๑๗

๑๑.๑ รายงานสรุปผลการประกันคุณภาพฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๑.๑ รายงานสรุปผลการประกันคุณภาพฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๓. รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ

๑๒.๑ รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ฯ พ.ศ. ๒๕๕๕

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา

๐๒๘๓๑๙๑๐๘-๐๙
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๑๔. รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๓.๑ รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กรฯ ประจําปีงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ
สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๖-๗๗

๑๕. รายงานการควบคุมภายในของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๔.๑ รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คณะกรรมการติดตามและจัดทํา
รายงานผลระบบควบคุมภายในฯ ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๓

สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการรควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๖
๑๖. รายงานผลการดําเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑

สํานักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพฯ
หมวด ๑ การนําองค์กร
กลุ่มงานนโยบายและ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๒-๗๓

๑๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๗. มาตรการในการป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
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สํานัก/กลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

ยุทธศาสตร์
มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
๑.

ประกาศประกวดราคา/ประกาศสอบราคา

สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุ่มงานพัสดุ

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๖๑-๖๒
๐ ๒๘๓๑ ๙๔๒๖

๒.

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สํานักการคลังและงบประมาณ
กลุ่มงานพัสดุ

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๖๑-๖๒
๐ ๒๘๓๑ ๙๔๒๖

