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จัดท าโดย 
ส านักการประชุม  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 



 
 

 

สรุปสาระส าคัญ 
 

                   การจัดท าองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดท ากระทู้ถาม เป็นการรวบรวมรายละเอียดที่เป็น
เทคนิคการร่างกระทู้ถามที่มาจากประสบการณ์ตรงจากการท างานของเจ้าหน้าที่นิติกรผู้ร่างกระทู้ถาม  
ของกลุ่มงานกระทู้ถาม ส านักการประชุม ในรูปแบบคู่มือประกอบเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่รับผิดชอบหรือ
ผู้ที่สนใจในการร่างกระทู้ถามให้แก่สมาชิกสภา เพ่ือตั้งถามต่อฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ เป็นการเรียบเรียง รวบรวมเทคนิค
ตามกระบวนการขั้นตอนในการร่างกระทู้ถาม โดยมีเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกระทู้ถาม 
และเทคนิคการจัดท ากระทู้ถามซึ่งสรุปประเด็นออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่ 
                    สว่นที ่๑ การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการรา่งกระทูถ้าม 
                    สว่นที ่๒ การยกร่างกระทู้ถาม 
                    ส่วนที่ ๓ การตรวจสอบความถูกต้องตามข้อบังคับการประชุม ตามแบบกระทู้ถาม และตรง
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ตั้งกระทู้ถาม 
                    สว่นที ่๔ แบบกระทู้ถาม 
                    สว่นที ่๕ แผนผังกระบวนการร่างกระทูถ้าม 
                    และ บทสรปุเทคนิคการจัดท ากระทู้ถาม 
                    โดยในแต่ละส่วน จะกล่าวถึงหลักการที่จ าเป็นและส าคัญในการร่างกระทู้ถาม รวมถึงรายละเอียด
เทคนิคต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท ากระทู้ถามให้เกิดประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุม รวมทั้ง ตรงตามความประสงค์ของสมาชิกสภาผู้ตั้งกระทู้ถาม
อย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพ่ือให้กระทู้ถามเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้
กรอบของรัฐธรรมนูญ 
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ค าน า 
 

            ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดท าแผนปฏิบัติการ          
การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการด าเนินงาน
จัดการความรู้ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ทั้งนี้ รวมถึงการผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร  การพัฒนาแผนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) ภายในส่วนราชการ โดยมีแนวทางการด าเนินการจัดการความรู้ที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้บรรลุ
เป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการหรือส่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการโดยเฉพาะสมาชิกสภา รวมทั้งความรู้ 
ที่ช่วยแก้ปัญหาส าคัญเร่งด่วนของส านักงานฯ ซึ่งด าเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการจัดการความรู้ 
           ในการนี้ ส านักการประชุมได้ด าเนินการจัดท า “เทคนิคการจัดท ากระทู้ถาม” ซึ่งเป็นการรวบรวม   
บททั่วไปเกี่ยวกับกระทู้ถาม รวมถึงเทคนิคการร่างกระทู้ถาม โดยมีรายละเอียดเป็นเทคนิคการร่างกระทู้ถาม    
ที่มาจากประสบการณ์จากการท างานของเจ้าหน้าที่นิติกรผู้ร่างกระทู้ถาม ของกลุ่มงานกระทู้ถาม ส านักการประชุม
ซึ่งได้แบ่งเป็นเทคนิคเป็นส่วน ๆ  ในแต่ละขั้นตอนส าหรับกระบวนการร่างกระทู้ถาม ทั้งนี้ เพื่อให้เทคนิคดังกล่าว
ใช้เป็นคู่มือในการจัดท ากระทู้ถามให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกระทู้ถามเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่ง    
ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของสมาชิกสภา 
           คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดท ากระทู้ถาม จะเป็นประโยชน์ 
และสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องตามสมควร 
 
 

คณะผู้จัดท า 
ส านักการประชมุ 

                                                                                                              สงิหาคม ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 
หน้า 

 

สรุปสาระส าคัญ                                                                                                     (ก) 

ค าน า                                                                                                                 (ข)                                                                                                              

บทน า                                                                                                                (๑) 

บทท่ัวไป                                                                                                             (๒) 

เทคนิคการจัดท ากระทู้ 

     ส่วนท่ี ๑ การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการร่างกระทู้ถาม                                                (๓)                                                 

     ส่วนท่ี ๒ การยกร่างกระทู้ถาม                                                                              (๕) 

     ส่วนท่ี ๓ การตรวจสอบความถูกต้อง                                                                       (๗) 

     ส่วนท่ี ๔ แบบกระทู้ถาม                                                                                     (๘) 

     ส่วนท่ี ๕ แผนผังกระบวนการร่างกระทู้ถาม                                                               (๙) 

บทสรุป                                                                                                            (๑๐) 

ภาคผนวก                                                                                                         (๑๑) 

     ตัวอย่างกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

     ตัวอย่างกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทน า/หลักการและเหตุผล 

                    ส านักการประชุม กลุ่มงานกระทู้ถาม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนนิการวเิคราะห ์
และตรวจสอบข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภาเกี่ยวกับกระทู้ถาม 
ด าเนินการแจ้งผลการวินิจฉัย จัดส่งส าเนากระทู้ถามไปยังผู้ตั้งกระทู้ถาม และรัฐมนตรี ด าเนินการติดตาม
ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถาม ด าเนินการจัดท าข้อมูลและสถิติ
ในการด าเนินการเกี่ยวกับกระทู้ถาม รวมทั้งให้บริการแก่สมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป 
อย่างไรก็ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญประการหนึ่งของกลุ่มงานกระทู้ถาม คือ ด าเนินการจัดท าร่างกระทู้
ถามให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ กระทู้ถามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน ดังนั้น การจัดท ากระทู้ถามให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

                    การจัดท าองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดท ากระทู้ถามนี้ ได้ด าเนินการรวบรวมเทคนิคการร่างกระทู้ถาม
ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด โดยน าประสบการณ์จากการท างานโดยตรงของเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกระทู้ถาม 
ผ่านการระดมความคิดเห็นและรวบรวมจัดท าเป็นองค์ความรู้เพ่ือใช้ประกอบในการร่างกระทู้ถามส าหรับ
ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง รวมถึงผู้ที่อยู่ในวงงานรัฐสภาและผู้ที่มีความสนใจ อย่างไรก็ตามการจัดท าร่างกระทู้ถาม
ที่มีประสิทธิภาพ นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรูปแบบและเนื้อหาสาระที่ถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมสภา 
ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้เนื้อหาสาระและข้อถามยังต้องมีความชัดเจน ตรงตามเจตนารมณ์ของ
สมาชิกผู้ตั้งกระทู้ถามด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวเทคนิคการร่างกระทู้ถามจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพ่ือให้
กระทู้ถามมีความสมบูรณ์ และใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป  
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กระทู้ถาม 

บทท่ัวไป 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๐ วรรคแรก บัญญัติให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่
โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามข้อบังคับการประชุมแห่งสภานั้น ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดให้
มีการตั้งกระทู้ถามโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วยได้ โดยหลักการของการตั้งกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภา
เป็นการควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น กระทู้ถามจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลมีหน้าที่และต้องรับผิดชอบที่ต้องตอบ
ข้อซักถามของสมาชิกรัฐสภาในฐานะที่เป็นผู้บริหารและก ากับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้กรอบ
ของรัฐธรรมนูญ  

ความหมายของกระทู้ถาม 

กระทู้ถาม  หมายถึง  ค าถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตั้งขึ้น เพ่ือถามรัฐมนตรี
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ปัญหาข้อเท็จจริง  หมายถึง  ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการ

บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหาย

กับสังคม  ศีลธรรมอันดี  หรือประเทศชาติโดยรวม 

เช่น  ประเทศไทยประสบปญัหาภัยแลง้ซ้ าซาก  

ปัญหานโยบาย  หมายถึง  ปัญหาที่เกิดจากการที่รัฐบาลมิได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงต่อ

รัฐสภาเมื่อเข้าบริหารราชการแผ่นดิน   

เช่น   กรณีปัญหาแรงงานต่างด้าว ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ข้อ ๓.๕      ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
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ประเภทของกระทู้ถาม1 
กระทู้ถามสามารถจ าแนกกระทู้ถามตามลักษณะการถามได้ ๒ ประเภท  คือ กระทู้ถามที่ถาม

เป็นหนังสือ และกระทู้ถามที่ถามด้วยวาจา 

ลักษณะทั่วไปของกระทู้ถาม 

- การตั้งกระทู้ถามจะต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา โดยระบุชื่อเรื่องที่จะถาม 
ความประสงค์ว่าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรวงใด เนื้อหาสาระ และค าถามในเชิงข้อเท็จจริง
หรือนโยบาย  

- ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่อ้างประกอบกระทู้ถาม ผู้ตั้งกระทู้ถามต้องรับรองว่าถูกต้อง แม้มิได้ยืนยัน
รับรองไว้ในกระทู้ถามก็ตาม และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก  

- การตั้งกระทู้ถามต้องชัดเจน ไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซาก หรือมีลักษณะเป็นการอภิปราย 
- กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้นให้ตั้งถามและซักถามได้เฉพาะคนเดียว 

เทคนิคการจัดท ากระทู้ถาม 

                การร่างกระทู้ถาม เป็นการร่างหนังสือที่อาศัยข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่า
จะเป็นไปในเชิงข้อมูลภาพรวม ข้อมูลเชิงลึก หรือข้อมูลสถิติ ซึ่งบางกรณีหากข้อเท็จจริงนั้นเกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง หรือข้อบังคับในเรื่องใด จ าเป็นต้องค้นคว้าเพ่ือให้รอบรู้และเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
มากที่สุด อีกทั้งการร่างกระทู้ถามที่จะได้ผลงานออกมาดีและตรงกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่าง
สมาชิกวุฒิสภามากเพียงใดนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ในการท างาน และการสังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจ
ของสมาชิกเป็นหลักด้วย โดยเห็นว่ากระทู้ถามทั่วไปที่ถูกร่างมานั้นเกิดจากการค้นคว้าหาข้อมูลของผู้ร่างกระทู้ถาม 
ดังนั้น ผู้ร่างจึงควรเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด ซึ่งเทคนิคการร่างกระทู้ของนิติกรแต่ละคน 
จะถูกน ามาใช้เริ่มตัง้แต่กระบวนการสอบถามข้อมลูจนถงึกระบวนการรา่งกระทู้เสร็จสิ้น โดยสรุปได้สังเขป ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ 

การจดัเตรยีมข้อมูลประกอบการร่างกระทู้ถาม 

      หลักทั่วไปของเทคนิคในส่วนข้อมูลประกอบการร่างกระทู้ถาม คือ ต้องมีแหล่งที่มาที่สามารถ
อ้างอิงได้ มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และทันสมัย ทั้งนี้ เพ่ือให้กระทู้ถามมีความชัดเจน ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ 
โดยอาศัยแหล่งข้อมูลเพื่อประกอบการร่างกระทู้ถามได้ ดังนี้  
 

                                                           
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๐ 

๓ 



 
 

          
                      ๑.๑ สมาชิกผู้ตั้งกระทู้ถาม 
                       - สอบถามความประสงค์ของผู้ตั้งกระทู้ถาม ความคาดหวัง เป้าประสงค์ประเด็น 
ในการตั้งถาม รวมถึงความประสงค์เบื้องต้นในการจัดวางล าดับรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ ชื่อเรื่อง ถามรัฐมนตรี
กระทรวงใด สาระส าคัญของเรื่อง ข้อถาม นอกจากนี้ควรพยายามโน้มน้าวชี้แจงผู้ตั้งถามให้เสนอสาระส าคัญ 
เนื้อหา รายละเอียดหรือค าถามให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม และไม่เข้าลักษณะต้องห้ามของกระทู้ถาม 
                       - สอบถามข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด (เท่าที่มีข้อมูล) เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือประกอบการร่างกระทู้ถาม โดยต้องสอบถามให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ตลอดจนสอบถามแหล่งที่มา
ของข้อมูลที่ผู้ตั้งกระทู้ถามพอจะทราบ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการค้นหารายละเอียดต่อไป 
                        - สอบถามถึงกรอบระยะเวลา ความเร่งด่วน ในการยกร่างกระทู้ถาม ทั้งนี้ เพ่ือใช้
ในการวางแผนการร่างกระทู้ถาม ในกรณีที่มีรายละเอียดมาก และต้องใช้ข้อมูลประกอบการร่างกระทู้ถามมาก 
เพ่ือความละเอียดรอบคอบ ดังนั้น ผู้ยกร่างกระทู้ถามต้องแจ้งผู้ตั้งกระทู้ถามให้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ    
เพ่ือใช้ในการก าหนดระยะเวลาในการร่างกระทู้ถามดังกล่าว             
         ๑.๒ ข้อมูลเอกสารเชิงวิชาการ 
                                 - สืบค้นข้อมูลเชิงวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระส าคัญ ข้อถาม ทั้งนี้  
แหล่งข้อมูลน ามาจากบทความทางวิชาการ รายงานทางวิชาการ ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
รายงานการประชุมวุฒิสภา ข้อมูลจากคณะกรรมาธิการ สถิติอ้างอิง ผลงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ  เช่น กระทรวง กรม สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน มูลนิธิ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม หากเรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ควรต้องค้นหาข้อมูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันประกอบด้วย เพื่อประโยชน์ในการร่างกระทู้ถามอย่างสมบูรณ์ 
                         - สืบค้นข้อมูลเชิงข่าวสารทั้งปัจจุบันและย้อนหลังในส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน 
โดยละเอียด จากแหล่งต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/นิตยสาร) ส านักข่าวจากสื่อออนไลน์  ทั้งนี้  
การหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการตั้งกระทู้ถามควรหาข่าวสารในช่วงรอบไม่เกิน ๑ – ๓ เดือน หรือ 
หากไม่พบอาจขยายการหาเป็นรอบไม่เกิน ๖ เดือน ถึง ๑ ปี ซึ่งการหาข้อมูลโดยการก าหนดช่วงเวลาไว้ 
จะท าให้เราพบปัญหา และความคืบหน้าของการแก้ปัญหาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว นอกจากนี้การหาข้อมูล 
หรือข่าวสารทางออนไลน์ (website) จะต้องเลือกใช้ค าส าคัญ (key word) ที่ เป็นประเด็นหลักของเรื่อง  
โดยใช้ค าส าคัญ ๒ – ๓ ค า ในการค้นหา เพ่ือจะได้ข้อมูลที่ละเอียดรอบด้าน  
                       - ติดต่อสอบถามขอขอ้มูลโดยตรงจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง หรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบั
เรื่องนั้น ๆ   
 
 
 
 

๔ 



 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
การยกร่างกระทู้ถาม 

         เทคนิคการร่างกระทู้ถามต้องต้องค านึงถึงรูปแบบการร่างหนังสือราชการเป็นส าคัญและ
เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้  โดยแบ่งเป็นส่วน ๆ ดังนี้ 
           ๒.๑ การวางเค้าโครงรูปแบบและประมวลสรุปแนวคิด แนวทางในการยกร่างกระทู้ถาม 
                     - การวางเค้าโครง เรียบเรียงล าดับ สาระส าคัญ การเชื่อมโยง และน าข้อมูลมาประกอบ 
ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ เทคนิคการก าหนดเค้าโครงเป็นส่วน ๆ คือ                    
                   ส่วนต้น กล่าวถึงที่มาของปัญหาอย่างกว้าง เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นถึงภาพรวมของปัญหา
ที่เกิดขึ้นเสียก่อน 
                   ส่วนกลาง เข้าประเด็นเนื้อหาที่เป็นปัญหาโดยใส่ข้อเท็จจริง ข้อมูลทางสถิติ ประเด็น
ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ได้ด าเนินการค้นหาข้อมูลมา โดยจับประเด็นเฉพาะที่ส าคัญและเปน็ประเดน็ทีเ่มือ่เขยีน
แล้วมีความต่อเนื่องกัน 
                   ส่วนท้าย โน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นว่าหากปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขจะท าให้เกิดผลกระทบ
ใดบ้าง มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด และเป็นปัญหาที่รัฐบาลควรรีบแก้ไขหรือให้ความสนใจอย่างไร 
         ๒.๒ การยกร่างกระทูถ้าม ตอ้งถูกต้องตามข้อบังคบั และแบบการตัง้กระทู้ถามตามที่ได้
ก าหนดไว ้        
             - การก าหนดชื่อเรื่อง ตอ้งถกูต้อง ชดัเจน กระชับและได้ใจความ เช่น นโยบายการ
ผลิตหลักสูตรคร ู๔ ป ี       
             - การตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีกระทรวงใด เบื้องต้นสอบถาม 
ความประสงค์ของผู้ตั้งกระทู้ถามว่าประสงค์จะถามรัฐมนตรีกระทรวงใด ทั้งนี้ ผู้ร่างควรแนะน าเบื้องต้น  
โดยพิจารณาจากเนื้อหาสาระ และประเด็นข้อถาม ว่ามีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงใด อาทิ            
            กรณีเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจของกระทรวง 
            กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการผลิตครู ๔ ปี  ควรถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนชื่อเรื่อง สาระส าคัญ และข้อถาม       
                             กรณีเกี่ยวขอ้งกบัภารกิจหลายกระทรวง 
                  กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรถาม
นายกรัฐมนตรี เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคง มีหลายกระทรวงที่ เกี่ยวข้องและต้องบูรณาการ 
การท างานร่วมกัน อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ  
 
 
  

๕ 



 
 

                       

                              - การก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญ  
                  ๑. รวบรวมข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับกระทู้ถาม ทั้งข้อมูลเชิงวิชาการ และข้อมูล    
เชิงข่าวสาร ทั้งปัจจุบันและอดีตที่มีความเชื่อมโยงกันโดยละเอียด มีเหตุมีผล               
                   ๒. น าข้อมูลมาประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์  เพ่ือก าหนดแนวทาง ทิศทาง ในการร่าง
กระทู้ถามในเรื่องนั้น ๆ  
                   ๓. ก าหนดประเด็นหลักที่ส าคัญ ประเด็นรอง เหตุผลสนับสนุน เพ่ือสร้างน้ าหนัก  
ความน่าเชื่อถือ บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงที่สืบค้นมาประกอบกระทู้ถาม  ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับประเด็นข้อถาม 
ที่ก าหนดไว้เบื้องต้น         
                    ๔. การให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ เชื่อมโยงอย่างมีระบบ สอดคล้อง
ต้องกัน มีเหตุมีผล และมีประเด็นสรุปตอนท้าย 
                    ๕. ถูกต้องตามข้อบังคับการประชุม ไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นเชิงประชด เสียดสี 
หรือกลั่นแกล้งใส่ร้าย เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก เป็นการให้ออกความเห็น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย เป็นเรื่อง
ส่วนตัวของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เป็นต้น            
                - การก าหนดข้อถาม 
             เทคนิคหลักส าคัญประการหนึ่ง คือ การตั้งข้อถามต้องสื่อให้สามารถเข้าใจตรงกันได้ทั้งผู้ตั้ง
ถามและผู้ตอบกระทู้ถาม นอกจากนี้ยังมีเทคนิคเพื่อใช้ในการก าหนดข้อถามให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้  
                  ๑. ก าหนดประเด็นข้อถาม โดยสอบถามข้อมูลอย่างละเอียดจากผู้ตั้งกระทู้ถาม ถึงประเด็น
ข้อถามที่ต้องการทราบในทุกแง่มุม           
                  ๒. ประเด็นข้อถามควรต้องสอดคล้องกัน ทั้งในส่วนของชื่อเรื่อง เนื้อหาสาระของกระทู้ถาม 
เป็นส าคัญ          
                  ๓. ถูกต้องตามข้อบังคับการประชุม ไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นเชิงประชด เสียดสี 
หรือกลั่นแกล้งใส่ร้าย เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก เป็นการให้ออกความเห็น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย เป็นเรื่องส่วนตัว
ของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่  
                   ๔. ข้อถามที่ดีที่เหมาะสมไม่ควรมากเกิน ๓ ข้อ และต้องมีความชัดเจน ตรงประเด็น  
ตามเป้าประสงค์ที่ต้องการถาม  
                   อย่างไรก็ตาม ควรตั้งให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง รายละเอียดหรือเนื้อหาของกระทู้ถาม     
ควรเป็นข้อถามที่เข้าใจง่าย ไม่วกวน กระชับ และให้ผู้ตอบค าถามสามารถชี้แจงรายละเอียดในข้อเท็จจริงได้ 
และไม่ตั้งข้อถามในลักษณะปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบกระทู้ถามแสดงความเห็น 
 
 
 
 

๖ 



 
 

 

                 ทั้งนี้ เบื้องต้นควรร่างกระทู้ถามให้จบภายใน ๑ หน้า กระดาษ A ๔ โดยเลือกใช้ถ้อยค า         
ที่กระชับ สื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมา มีความสุภาพ เขียนในลักษณะบรรยายโวหารมากกว่าพรรณาโวหาร 
อย่างไรก็ตาม อาจมีบางครั้งที่ต้องร่างกระทู้มากกว่า ๑ หน้า กระดาษ A๔ เนื่องจากความต้องการของผู้ตั้งกระทู้ถาม       
ที่ต้องการใส่รายละเอียดข้อมูลหลาย ๆ  ด้าน เช่น ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลทางวิชาการ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น 
นิติกรควรพิจารณาการร่างให้เหมาะสม โดยควรร่างให้เสร็จสิ้นไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ หากผู้ตั้งกระทู้ถาม
ประสงค์จะให้เพิ่มเติมข้อมูลจ านวนมากซึ่งไม่ใช่สาระส าคัญและท าให้กระทู้ถามมีความยาวเกินควร ควรเสนอ
ให้จัดท าข้อมูลเป็นเอกสารประกอบกระทู้ถาม เพื่อส่งมอบต่อรัฐมนตรีผู้ตอบกระทู้ถามต่อไป 
        ๒.๓ เทคนิคการใช้ถ้อยค าต่าง ๆ ในการร่างกระทู้ถาม ต้องค านึงถึงดังนี้ 
           - ค าขึ้นต้นและค าลงท้ายต้องเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 
 - ถ้อยค าและส านวนที่ใช้ต้องเป็นภาษาราชการ หรือภาษาทางการ เช่น การเรียกชื่อ
ประเทศว่า “เขมร” ต้องใช้ค าว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา        

  - การสะกดค า ต้องถูกต้อง โดยเฉพาะชื่อบุคคล ยศ ต าแหน่ง หน่วยงาน ชื่อเฉพาะ 
การถอดค าภาษาไทย-ภาษาต่างประเทศต้องใช้ให้ถูกต้องตามที่ราชบัณฑิตยสถานก าหนด 
 - การใช้ค าเชื่อม ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องและไม่ใช้มากเกินไป ค าเชื่อมค าเดียวกัน
ไม่ควรใช้ซ้ า ๆ ในประโยคเดียวกัน หรือในย่อหน้าเดียวกัน อันจะท าให้เกิดความเข้าใจทีค่ลาดเคลื่อนได้ 
 - การใช้ค าบุพบท การยกตัวอย่าง และการใช้เครื่องหมาย ต้องใช้ให้เหมาะสมและ
ถูกต้อง 

ส่วนที่ ๓ 
การตรวจสอบความถูกต้องตามข้อบังคับการประชุม ตามแบบกระทู้ถาม  

และตรงตามวัตถุประสงคข์องผู้ตั้งกระทู้ถาม 

                -  ร่างกระทู้ถามต้องถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับ
การประชุม ทั้งในส่วนสาระส าคัญ และข้อถาม 
                -  ร่างกระทู้ถามต้องเป็นไปตามแบบของกระทู้ถามที่ก าหนดไว้  
                -  เนื้อหาสาระส าคัญ และข้อถามของร่างกระทู้ถาม ต้องมีประเด็นตรงตามความ
ประสงค์ของผู้ตั้งกระทู้ถามอย่างแท้จริง อยู่ในกรอบที่ตั้งเป็นประเด็นหลักไว้ ไม่นอกประเด็น ทั้งนี้ เพ่ือให้ร่าง
กระทู้ถามมีความชัดเจนในสาระส าคัญและข้อถามอย่างแท้จริง 
                 ในการตรวจสอบความถูกต้องนั้น ผู้ร่างกระทู้ถามต้องมีความรู้ ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้  
ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทู้ถาม อาทิ รัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุมสภา รวมทั้งต้องจดจ ารูปแบบ
ของกระทู้ถามได้อย่างถูกต้อง 
 

๗ 



 
 

                                                                ๘ 

ส่วนที่ ๔ 

แบบการตั้งกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา 

(กระทูถ้ามทัว่ไป) 

วุฒิสภา 

       วันที ่ ............................. 

เรื่อง  .......................................................................... 

กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

  ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม  ถาม(นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรวีา่การกระทรวง.......................)  
ดังต่อไปนี ้

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

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

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

................................................  จึงขอเรียนถามวา่ 

๑. .................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

๒. .................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

๓. .................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

  ขอให้ตอบในทีป่ระชุมวฒุิสภา 
 

ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่ 

 
 

(...................................) 
สมาชิกวุฒิสภา 

 



 
 

 

ส่วนที่ ๕ 

แผนผังกระบวนการร่างกระทู้ถาม 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกฯ ตดิต่อ

ขอรับบริการ ณ 

ห้องศูนย์บริการ

ข้อมูลกฎหมาย  

หรือช่องทางอื่น ๆ 

เจ้าหน้าท่ี

ค้นคว้าข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อใช้

ในการร่าง

กระทู้ถาม 

 

ด าเนินการ

ยกร่างกระทู ้

 

ส่งพิมพ์และ

ตรวจทาน

ความถูกต้อง 

ส่งให้สมาชิก

เพื่อท าการ

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

สมาชิกรับ

งานและลง

ช่ือรับงานใน

ใบให้บริการ 

หากมีการแก้ไข

ด าเนินการ

ตามความ

ประสงค์ของ

สมาชิกและ

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง

อีกครั้ง 

๙ 



 
 

 

บทสรุปเทคนิคการจัดท ากระทู้ถาม 

๑. ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลการร่างกระทู้ถาม ผู้จัดท ากระทู้ถามต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน  
โดยสามารถหาข้อมูลได้จาก ๒ ส่วน คือ ข้อมูลจากสมาชิกผู้ตั้งกระทู้ถาม และข้อมูลเอกสารเชิงวิชาการ 
(สืบค้นเพิ่มเติม) 

๒. ขั้นตอนการยกร่างกระทู้ถามผู้ร่างกระทู้ถามต้องมีการวางแผนเบื้องต้นโดยต้องวางเค้าโครงรูปแบบ 
และประมวลสรุปแนวคิด แนวทางในการยกร่างกระทู้ถาม ทั้งนี้ ผู้ร่างต้องเรียบเรียงล าดับ สาระส าคัญ
การเชื่อมโยงกันต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญในการน าข้อมูลมาประกอบกัน 

๓. การใช้ถ้อยค าต่าง ๆ ในการร่างกระทู้ถาม ต้องค านึงถึงหลักภาษาราชการหรือภาษาทางการ   
การสะกดค าต้องถูกต้อง โดยเฉพาะชื่อบุคคล ยศ ต าแหน่ง หน่วยงาน ชื่อเฉพาะ   การใช้ค าเชื่อม 
ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องและไม่ใช้มากเกินไป ค าเชื่อมค าเดียวกันไม่ควรใช้ซ้ า ๆ ในประโยคเดียวกัน  
หรือในย่อหน้าเดียวกัน ส่วนการใช้ค าบุพบท การยกตัวอย่าง และการใช้เครื่องหมาย ต้องใช้ให้
เหมาะสม  และถูกต้อง 

๔. การก าหนดชื่อเรื่องต้องถูกต้อง ชัดเจน กระชับและได้ใจความ  และตรงตามประเด็นหลักของ
สาระส าคัญที่สมาชิกผู้ตั้งกระทู้ถามต้องการถาม 

๕. ส่วนเนื้อหาสาระส าคัญ ผู้ร่างต้องก าหนดประเด็นหลักที่ส าคัญ ประเด็นรอง เหตุผลสนับสนุน  
และให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ เชื่อมโยงอย่างมีระบบ สอดคล้องต้องกัน มีเหตุมีผล 
และมีประเด็นสรุปตอนท้าย 

๖. การตั้งถาม จะถามนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีกระทรวงใด ผู้ร่างต้องสอบถามความประสงค์ของ 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม อย่างไรก็ตามควรแนะน าเบื้องต้นโดยพิจารณาจากเนื้อหาสาระและประเด็นข้อถามว่า 
มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดเป็นส าคัญก็ให้ถามตรงไปยังกระทรวงนั้น  และหากข้อถามมีความเกี่ยวข้อง 
กับหลายกระทรวงก็ควรถามนายกรัฐมนตรี 

๗. การตั้งข้อถามต้องสื่อให้สามารถเข้าใจตรงกันได้ทั้งผู้ตั้งถามและผู้ตอบกระทู้ถาม ต้องสอดคล้องกับ 
ในส่วนของเนื้อหาสาระของกระทู้ถามเป็นส าคัญ  

๘. ต้องตรวจสอบความถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนญู และข้อบงัคบัการประชุม 
ทั้งในส่วนสาระส าคญั และขอ้ถาม 

               การน าเทคนิคการจัดท าร่างกระทู้ถามดังกล่าวมาใช้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่างกระทู้ถาม 
หรือผู้ที่สนใจ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดท ากระทู้ถามเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องตาม
รัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุม รวมทั้งตรงตามความประสงค์ของสมาชิกสภาผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ทั้งนี้ เพ่ือให้กระทู้ถามเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและมีประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง 
 

๑๐ 



 
 

๑๑ 

ภาคผนวก 
 

      ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกกอ่นการร่างกระทูถ้าม 

 
 
 
 
 



 
 

กระทู้ถามที่สมาชิกพิจารณาแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

      ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกกอ่นการร่างกระทูถ้าม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

กระทู้ถามที่สมาชิกพิจารณาแล้ว 

 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกกอ่นการร่างกระทู้ถาม 

 
 
 
 
 
 



 
 

กระทู้ถามที่สมาชิกพิจารณาแล้ว 

 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกกอ่นการร่างกระทู้ถาม 

 
 
 
 
 
 



 
 

กระทู้ถามที่สมาชิกพิจารณาแล้ว 

 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกกอ่นการร่างกระทู้ถาม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

กระทู้ถามที่สมาชิกพิจารณาแล้ว 

 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดท า 
องค์ความรู้เทคนิคการจดัท ากระทูถ้าม 

------------------- 
 

นายอัมฤทธิ ์ เกตแุกว้   ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกระทู้ถาม 
นายเอกสิพงศ์  อ าพรผล   นิติกรช านาญการ 
นายกมลศักดิ์  เพ่ิมไทย   นิติกรปฏิบตัิการ 
นางสาวอธิต ิ คงสงค์   นิติกรปฏิบตัิการ 
นางสาววรีอร  ธีรพงศน์ภาลยั  นิติกรปฏิบตัิการ 
นางสาวจันทนา  ฉิมพสุทธิ ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางธัญญา  พลเสน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางสาวสาวิตรี  แกว้บริสุทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 


