


มาตรฐาน/ขัน้ตอน และระยะเวลา
การใหบ้รกิารประชาชน

๑ ส านักงานประธานวฒิุสภา มาตรฐานการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์

๒ ส านักประชาสัมพันธ์ มาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการ

Call Center วฒิุสภา

๓ ส านักบริหารงานกลาง มาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

๔ ส านักการคลังและงบประมาณ - มาตรฐานการให้บริการการจัดซ้ือจัดจ้าง

- มาตรฐานการให้บริการการเบิกจ่าย

  เวน้ค่าการศึกษาบุตร

- มาตรฐานการให้บริการการเบิกจ่ายเงิน

  ค่ารักษาพยาบาล

- มาตรฐานการให้บริการการจัดท า

  งบประมาณของส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา

๕ ส านักการต่างประเทศ - มาตรฐานการให้บริการขอความอนุเคราะห์

  หนังสือเดินทางราชการ

๖ ส านักวชิาการ มาตรฐานการให้บริการข้อมูลทางวชิาการ

๗ ส านักการประชุม มาตรฐานการให้บริการแก่สมาชิกวฒิุสภา

ในภารกิจหลักของส านักการประชุม

๘ ส านักก ากับและตรวจสอบ มาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

๙ ส านักกรรมาธกิาร ๑ มาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

๑๐ ส านักกรรมาธกิาร ๒ มาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

๑๑ ส านักกฎหมาย มาตรฐานการให้บริการข้อมูลด้านกฎหาย

๑๒ ส านักภาษาต่างประเทศ มาตรฐานการให้บริการด้านการปฏบิัติหน้าที่ล่าม

๑๓ ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาตรฐานการให้บริการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม

กับหน่วยงานภายนอก

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ล าดับที่ ส านักที่ผู้รบัผิดชอบ

มาตรฐาน / ขัน้ตอนและระยเวลาการให้บริการประชาชน



มาตรฐาน/ขัน้ตอน และระยะเวลา

การใหบ้รกิารประชาชน

๑๔ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาตรฐานการให้บริการด้านการบ ารุงรักษา

๑๕ ส านักรายงานการประชุมและชวเลข มาตรฐานการให้บริการรายงานการประชุม

วฒิุสภา

๑๖ ส านักการพิมพ์ มาตรฐานการให้บริการด้านการออกแบบและ

ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์

๑๗ ส านักกรรมาธกิาร ๓ มาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

๑๘ ส านักนโยบายและแผน มาตรฐานการให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน

๑๙ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานการให้บริการข้อมูลด้านการตรวจสอบ

ล าดับที่ ส านักที่ผู้รบัผิดชอบ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานประธานวุฒิสภา 



ขั้นตอนการด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรียน หรือรอ้งทุกข ์

 
ส่งทางไปรษณียไ์ปที่              ส านกังานประธานวุฒิสภา 

เลขที ่ ๔  อาคารรฐัสภา ๒  ถนนอู่ทองใน  แขวงดุสิต                                                                     โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๗๙๔ , ๘๓๑ ๙๓๙๘ 

เขตดุสิต  กทม.                                                   ๘๓๑ ๙๓๘๙ 

วิธีการน าส่งค ารอ้งทุกข/์รอ้งเรียน 

๑. ไปรษณีย ์

๒. ดว้ยตนเอง 

๓. บุคคลอื่น  
 

ส านกังานประธานวุฒิสภา  

กลุ่มงานรบัเรือ่งราวรอ้งทุกข ์

หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส านกังานบริหารงานกลาง 

 

 

 

ประธานวุฒิสภา 

รองประธานวุฒิสภา  

(พจิารณาสัง่การ)                                    

ผูต้รวจการแผ่นดิน 

ขั้นที ่

๒ 

- ผูร้อ้ง  

- ผูร้บัมอบหมาย 

ใหท้ าการแทน 

๑. ประธานวุฒิสภา 

๒. รองประธานวุฒิสภา 

๓. ประธานคณะกรรมาธิการต่าง ๆ                  

๔. สมาชิกวุฒิสภา 

 

ส านกักรรมาธิการ ๑ 

ส านกักรรมาธิการ ๒ 

ส านกักรรมาธิการ ๓ 

 

คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขั้นที ่

๑ 

ขั้นที ่

๓ 

แจง้ผูร้อ้ง / ผูท้ าการแทน                 ขั้นที ่๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักประชาสัมพนัธ ์



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักบริหารงานกลาง 



  

แผนผังกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการแผนผังกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาา  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            
 

การขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 

ยื่นคําขอทางเว็บไซต์ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

(www.senate.go.th/inforcenter) 

ติดต่อทางโทรศัพท์ ติดต่อเป็นหนงัสือ 

ลงทะเบียนหนงัสอื        
รับส่วนกลาง 

พิจารณาส่งให้หน่วยงาน
เจ้าของเร่ือง 

เปิดเผยไม่ได้/ไม่แน่ใจ เปิดเผยได้

ส่งเร่ืองให้
กข.สว. พิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการฯ
แจ้งผลการพิจารณา 

ของ กข.สว. 
ให้สํานักเจ้าของเร่ือง

ทราบ 

จนท.ประจําศูนยฯ์
บันทึกคําขอ เร่ืองท่ี 

ขอรับบริการ

ติดต่อด้วยตนเอง

กรอกแบบคําขอ
ข้อมูลข่าวสารฯ 

เจ้าหน้าท่ีประจาํศูนย์ฯ วิเคราะห์เร่ืองท่ีขอ

เจ้าหน้าท่ีประจาํศูนย์ฯ
เปิดระบบคําขอ 

ไม่มีข้อมูลตามท่ีขอ
ช่วยเหลือให้คําแนะนํา 
โดยให้ติดต่อขอจาก

หน่วยงานอ่ืน 

มีข้อมูลตามท่ีขอ 
ช่วยเหลือให้คําแนะนํา/
ค้นหา จากดชันีข้อมูล

ข่าวสารฯ 

ผู้ขอข้อมูลรับทราบ
คําแนะนํา 

ผู้ขอข้อมูลรับ
ข้อมูลข่าวสาร 

จัดทําสําเนา/รับรองสําเนา  
และจัดส่งข้อมูลให้ผู้ขอทาง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์/        
แจ้งผู้ขอรับข้อมูลข่าวสาร       
และชาํระค่าธรรมเนียมท่ี 
สํานักการคลังและงบประมาณ 

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง วิเคราะห์คําขอ

มติไม่ให้เปิดเผย มติให้เปดิเผย 

แจ้งเหตผุลการพจิารณา 
ให้ผู้ขอฯ ทราบ

จัดทําสําเนา/รับรองสําเนา
ข้อมูลฯ และแจ้งผู้ขอ 
รับข้อมูลข่าวสารฯ             
พร้อมให้ชําระค่าธรรมเนียมฯ 
ท่ีสํานักการคลังและ
งบประมาณ 

ผู้ขอฯ 
รับข้อมูลข่าวสาร 



 
แผนผังกระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กรณี การให้บริการประชาชนที่เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ  
หรือขอสําเนาข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ 

ที่จัดวางไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ข้อมูลฯ ให้คําแนะนํา/
ค้นหาข้อมูลจากดัชนีข้อมูลข่าวสาร 

ลงชื่อในทะเบียนฯ

ผู้ขอข้อมูลชําระค่าธรรมเนียม 
ท่ีสํานักการคลังและงบประมาณ   

กรอกแบบขอใชบ้ริการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  

ผู้ขอข้อมูลเข้าตรวจดู/ขอสําเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

www.senate.go.th, 
www.senate.go.th/inforcente

ตรวจดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ 

ขอสําเนาข้อมูลข่าวสารฯ ผู้ขอข้อมูล
แจ้งความประสงค์ 

ผู้ขอไม่ประสงค์ขอสําเนา
ข้อมูลข่าวสาร 

จบขั้นตอน 

เจ้าหน้าท่ี 
ประจําศูนย์ข้อมูลฯ                

รับแบบคําขอฯ ตรวจสอบ/วิเคราะห์ 
อนุญาตให้ข้อมูล โดยจัดทําสําเนา/

รับรองสําเนาถูกต้อง 

ผู้ขอรับข้อมูลข่าวสาร 

ตรวจดูเอกสารในแฟ้ม 
ท่ีจัดวางไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลฯ ภายใน 

ระยะ 
เวลา 
๑ วัน 

ภายใน 
ระยะ 
เวลา 
๓๐ นาที 



 
แผนผังกระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กรณี การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอที่มีคําขอเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๑ 
และข้อมูลข่าวสารที่ขออยู่ในความครอบครองของหลายสํานัก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียนหนังสือรับส่วนกลาง

เจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ข้อมูลฯ วิเคราะห์คําขอว่าเป็นข้อมูลข่าวสารมาตรา/ประเภทใด      
และอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานใด แล้วส่งคําขอไปยังหน่วยงานนั้น 

ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง มีหนังสือถึงผู้อํานวยการสํานัก 
ท่ีครอบครองข้อมูลข่าวสาร 

สํานักผู้ครอบครอง
ข้อมูลฯ ตรวจสอบ วิเคราะห์คําขอ 
และจัดหา/จัดทําข้อมูลข่าวสาร 

เจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ข้อมูลฯ ทําหนังสือนําส่งข้อมูลฯ
ให้รองเลขาธิการวุฒิสภา ลงนาม

ผู้ขอข้อมูลส่งหนังสือแจ้งความประสงค ์
ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นลายลักษณ์อักษร

แจ้งผลการพิจารณาและนําส่งข้อมูลข่าวสาร ให้กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
(เจ้าหน้าท่ีประจาํศูนย์ข้อมูลฯ)

ผู้ขอ
รับข้อมูลข่าวสาร

ผู้ขอข้อมูลชําระค่าธรรมเนียม 
ท่ีสํานักการคลังและงบประมาณ   

ภายใน 
ระยะ 
เวลา 
๑๐ วัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักการคลังและงบประมาณ 



วิธีตกลงราคาซื้อ / จ้าง 
1. รับเรื่อง 1 วัน
2. สืบราคา  จากผูค้า้
3. ผูค้า้ทาํใบเสนอราคา         5 วัน
4. ทาํรายงานขอซื้อ / จ้าง 1 วัน
5. อนุมัติ 2 วัน
6. ส่งของ -
7. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ      3 วัน 
8. ลงทะเบียนควบคุมพัสดุ
9. ลงทะเบียน  GFMIS 2 วัน
10. ส่งเบิกจ่าย 1 วัน

รวม            15 วัน

วิธีตกลงราคาซื้อ / จ้าง 
1. รับเรื่อง 1 วัน
2. สืบราคา  จากผูค้า้
3. ผูค้า้ทาํใบเสนอราคา         5 วัน
4. ทาํรายงานขอซื้อ / จ้าง 1 วัน
5. อนุมัติ 2 วัน
6. ส่งของ -
7. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ      3 วัน 
8. ลงทะเบียนควบคุมพัสดุ
9. ลงทะเบียน  GFMIS 2 วัน
10. ส่งเบิกจ่าย 1 วัน

รวม            15 วัน

วิธีกรณีพิเศษ
1. รับเรื่อง
2. ติดต่อขอราคาจากหน่วยงานผูค้า้          1 วัน 
3. หน่วยงานผูค้า้ทาํราคา            -
4. ขออนุมัติซ้ือ / จ้าง 1 วัน     
5. อนุมัติ 1 วัน
6. สาํนักกฎหมายตรวจรับสัญญา             5 วัน
7. ทาํสัญญา 3 วัน  
8. ส่งของ                  -
9. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ                 3 วัน 
10.  ลงทะเบยีนควบคมุพัสดุ
11.  ลงทะเบยีน  GFMIS 2 วัน
12. ส่งเบิกจ่าย 1 วัน

รวม              17 วัน

วิธีกรณีพิเศษ
1. รับเรื่อง
2. ติดต่อขอราคาจากหน่วยงานผูค้า้          1 วัน 
3. หน่วยงานผูค้า้ทาํราคา            -
4. ขออนุมัติซ้ือ / จ้าง 1 วัน     
5. อนุมัติ 1 วัน
6. สาํนักกฎหมายตรวจรับสัญญา             5 วัน
7. ทาํสัญญา 3 วัน  
8. ส่งของ                  -
9. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ                 3 วัน 
10.  ลงทะเบยีนควบคมุพัสดุ
11.  ลงทะเบยีน  GFMIS 2 วัน
12. ส่งเบิกจ่าย 1 วัน

รวม              17 วัน

วิธีพิเศษ
1. รับเรื่อง
2. ทาํรายงานขอซื้อ / จ้าง 1 วัน 
3. อนุมัติ 1 วัน
4. คณะกรรมการพิจารณาผลการ            2 วัน

จัดซ้ือ / จัดจ้าง      
5. ขออนุมัติซ้ือ / จ้าง 1 วัน     
6. อนุมัติ 1 วัน
7. สาํนักกฎหมายตรวจร่างสัญญา            5 วัน
8. ทาํสัญญา 1 วัน  
9. ส่งของ                  -
10. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ               3 วัน 
11.  ลงทะเบยีนควบคมุพัสดุ
12.  ลงทะเบยีน  GFMIS 2 วัน
13. ส่งเบิกจ่าย 1 วัน

รวม              18 วัน

วิธีพิเศษ
1. รับเรื่อง
2. ทาํรายงานขอซื้อ / จ้าง 1 วัน 
3. อนุมัติ 1 วัน
4. คณะกรรมการพิจารณาผลการ            2 วัน

จัดซ้ือ / จัดจ้าง      
5. ขออนุมัติซ้ือ / จ้าง 1 วัน     
6. อนุมัติ 1 วัน
7. สาํนักกฎหมายตรวจร่างสัญญา            5 วัน
8. ทาํสัญญา 1 วัน  
9. ส่งของ                  -
10. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ               3 วัน 
11.  ลงทะเบยีนควบคมุพัสดุ
12.  ลงทะเบยีน  GFMIS 2 วัน
13. ส่งเบิกจ่าย 1 วัน

รวม              18 วัน

วิธีประกวดราคา
1. รับเรื่อง 1 วัน
2. ทบทวนรายละเอยีดคณุลกัษณะ               5 วัน 
3. ทาํรายงานขอซื้อ / จ้าง 1 วัน     
4. อนุมัติ 1 วัน
5. ประกาศเผยแพร ่                                7 วัน   
6. รับเอกสาร                                        7 วัน
7. ช้ีแจงรายละเอียด                                1 วัน
8. ให้เวลาผูค้า้คาํนวณราคา                       7 วัน
9. ยื่นซองเอกสาร                                   1 วัน
10. คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคา                                    3 วัน
11. ขออนุมัติซ้ือ / จ้าง 1 วัน
12. อนุมัติ 1 วัน
13. สาํนักกฎหมายตรวจร่างสัญญา               5 วัน
14. ทาํสัญญา , หลักประกันสัญญา               7 วัน
15. ส่งของ -
16. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ                   3 วัน
17. ลงทะเบยีนควบคมุพัสดุ
18.  ลงทะเบยีน  GFMIS 2 วัน
19. ส่งเบิกจ่าย 1 วัน

รวม                  54 วัน

วิธีประกวดราคา
1. รับเรื่อง 1 วัน
2. ทบทวนรายละเอยีดคณุลกัษณะ               5 วัน 
3. ทาํรายงานขอซื้อ / จ้าง 1 วัน     
4. อนุมัติ 1 วัน
5. ประกาศเผยแพร ่                                7 วัน   
6. รับเอกสาร                                        7 วัน
7. ช้ีแจงรายละเอียด                                1 วัน
8. ให้เวลาผูค้า้คาํนวณราคา                       7 วัน
9. ยื่นซองเอกสาร                                   1 วัน
10. คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคา                                    3 วัน
11. ขออนุมัติซ้ือ / จ้าง 1 วัน
12. อนุมัติ 1 วัน
13. สาํนักกฎหมายตรวจร่างสัญญา               5 วัน
14. ทาํสัญญา , หลักประกันสัญญา               7 วัน
15. ส่งของ -
16. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ                   3 วัน
17. ลงทะเบยีนควบคมุพัสดุ
18.  ลงทะเบยีน  GFMIS 2 วัน
19. ส่งเบิกจ่าย 1 วัน

รวม                  54 วัน

วิธีสอบราคา
1. รับเรื่อง 1 วัน
2. ทบทวนรายละเอยีดคณุลกัษณะ               5 วัน 
3. ทาํรายงานขอซื้อ / จ้าง 2 วัน     
4. อนุมัติ 2 วัน
5. ประกาศเผยแพร่และแจกจ่ายแบบ           10 วัน   
6. รับซอง
7. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา     5 วัน
8. ขออนุมัติซ้ือ / จ้าง 1 วัน
9. อนุมัติให้จัดซ้ือ / จ้าง 1 วัน
10. สาํนักกฎหมายตรวจร่างสัญญา               5 วัน
11. ทาํสัญญา , หลักประกันสัญญา               7 วัน
12. ส่งของ -
13. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ                   3 วัน
14.  ลงทะเบยีนควบคมุพัสดุ
15.  ลงทะเบยีน  GFMIS 2 วัน
16. ส่งเบิกจ่าย 1 วัน

รวม                  43 วัน

วิธีสอบราคา
1. รับเรื่อง 1 วัน
2. ทบทวนรายละเอยีดคณุลกัษณะ               5 วัน 
3. ทาํรายงานขอซื้อ / จ้าง 2 วัน     
4. อนุมัติ 2 วัน
5. ประกาศเผยแพร่และแจกจ่ายแบบ           10 วัน   
6. รับซอง
7. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา     5 วัน
8. ขออนุมัติซ้ือ / จ้าง 1 วัน
9. อนุมัติให้จัดซ้ือ / จ้าง 1 วัน
10. สาํนักกฎหมายตรวจร่างสัญญา               5 วัน
11. ทาํสัญญา , หลักประกันสัญญา               7 วัน
12. ส่งของ -
13. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ                   3 วัน
14.  ลงทะเบยีนควบคมุพัสดุ
15.  ลงทะเบยีน  GFMIS 2 วัน
16. ส่งเบิกจ่าย 1 วัน

รวม                  43 วัน

ประกาศขัน้ตอนและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างประกาศขัน้ตอนและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างประกาศขัน้ตอนและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง

สํานักการคลงัและงบประมาณสํานักการคลงัและงบประมาณ

กลุ่มงานพัสดุกลุ่มงานพัสดุ

โทรโทร  92619261--22



ประกาศขัน้ตอนการจัดทํางบประมาณของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

                                                         กลุ่มงานงบประมาณ 
 

สํานักตางๆ เสนอ     
โครงการ/งานประจํา  

สํานักนโยบาย 
- พิจารณาโครงการ/งาน
ประจํา 
- จัดทําแผนความตองการ
งบลงทุนเบื้องตน 

20 วัน 
ทบทวน/ปรับปรุงเปาหมาย         กล

ยุทธ ผลผลิต กิจกรรมตัวช้ีวัด 
ผลสําเร็จในปทีผ่านมาปรบัปรุง

-  ปรบัปรุงฐานขอมูลรายจาย  
ระยะปานกลาง 
-  จัดทํารายจายประจําขั้นต่ํา 
- คาใชจายตามกฎหมาย/สัญญา 
- คาใชจายของสมาชิกวุฒสิภา 
- คาใชจายของคณะกรรมาธิการ 
- คาใชจายตางๆ ของสํานักงาน 
-พิจารณาตามหลักจําแนก
งบประมาณรายจาย 
- จัดทํารายการคาใชจายตามงบ
รายจาย และวงเงินรวมทั้งหมด 

ที่ประชุมผูบรหิารพิจารณา  
แกไข/ปรับปรุงตามมต ิ

60 วัน

20 วัน

ประธานวุฒิสภาพิจารณา 
เห็นชอบวงเงินคําของบประมาณ 

สํานักบริหารงานกลาง
จัดทําประมาณการ  
รายจายบุคลากร 

30 วัน 

30 วัน 

10  วัน

คณะรัฐมนตรี 

จัดทําคําขอในระบบ     
e –budgeting        
สํานกังบประมาณ 

สํานักงบประมาณ
พิจารณาเสนอ ครม. 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบราง พ.ร.บ.

  42 วัน

  40 วัน 

7  วัน 
7  วัน

สภาผูแทนราษฎร          
พิจารณา วาระ 1 – 3  

105 วัน 

สาํนักงานฯ  ช้ีแจง กมธ.วสิามัญ
งบประมาณ  

วุฒิสภาพิจารณา     
ใหความเห็นชอบ  

20 วัน

นําขึ้นทูลเกลาฯ 
ใชบังคับเปนกฎหมาย 
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ประกาศขัน้ตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ สัมมนา ศึกษาดูงาน (กรณียืมเงินงบประมาณ)

ประกาศขัน้ตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการประกาศขัน้ตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศภายในประเทศ  สัมมนาสัมมนา  ศึกษาดูงานศึกษาดูงาน  ((กรณียืมเงินงบประมาณกรณียืมเงินงบประมาณ))

รบัเรื่องรบัเรื่อง

ตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบความถูกต้อง

บันทกึสญัญายืมเงินในระบบ FAS สถานะรอจา่ยบันทกึสญัญายืมเงินในระบบ FAS สถานะรอจา่ย

บนัทึกเอกสารคําขอเบิก (วางฎีกา) ในระบบ FAS พิมพ์เอกสารบนัทึกเอกสารคําขอเบิก (วางฎีกา) ในระบบ FAS พิมพ์เอกสาร

คําขอเบิก (ฎีกา) ระบุเลขฎีกาคําขอเบิก (ฎีกา) ระบุเลขฎีกา ผู้มอีํานาจอนมุัติ ลงนามผู้มอีํานาจอนมุัติ ลงนาม

ส่งเอกสารใหก้ลุ่มงานบญัชีส่งเอกสารใหก้ลุ่มงานบญัชี

รับเอกสารคืนจากกลุ่มงานบัญชี

ตรวจสอบสถานะโอนเงนิในระบบ GFMIS แจ้งเจ้าของเรื่อง

ขออนุมัติ

- สัญญายืมเงิน
- เช็คสั่งจ่ายผู้ยืม

ผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณาลงนาม

- สัญญายืมเงิน
- เช็ค

แจ้งเจ้าของเรื่องรับเช็ค - สัญญายมืเงิน
- เช็ค

30 นาที

10 นาที

5-10
นาที

20 นาที

1 วัน

30 นาที

1 ชม.

2 วัน

กก..การเงินการเงิน

โทรโทร.. 92539253--44



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักการต่างประเทศ 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิชาการ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. เจ้าหน้าท่ี 
แจ้งเหตุผล 

ให้ผู้ร้องขอทราบ 

ข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการข้อมูลทางวิชาการของสํานักวิชาการ 

หมายเหตุ : 1. * เอกสารข้อมูลทางวิชาการ หมายถึง เอกสารข้อมูลท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีในการดาํเนินการศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์ สังเคราะห์  
รวมรวม และจัดทําโดยสํานักวิชาการ อันได้แก่ เอกสารบทความทางวิชาการ เอกสารประกอบการพิจารณาญัตต ิ
กฤตภาคขา่ว และใหห้มายความรวมถึงเอกสารข้อมูลใดๆ ท่ีคณะกรรมาธิการ หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือบุคคลในวงงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องร้องขอ 

 2. ** หมายถึง เอกสารข้อมลูท่ีไดด้าํเนินการจัดทําไว้แล้ว สํานักไม่ต้องจดัทําข้ึนใหม่ เช่น บทความทางวิชาการ  
เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ และเอกสารสรุปผลการสัมมนา/เสวนาท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของสาํนักวิชาการ เป็นต้น 

 3. *** หมายถงึ เอกสารข้อมูลท่ีได้ดําเนินการจัดทําไว้แลว้ แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหา รวมรวม และจัดทําเพ่ิมเติม 
 4. ในกรณีเจา้หน้าท่ีไม่สามารถดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดได้ ใหแ้จง้เหตผุลใหผู้้รับบรกิารทราบ พร้อมท้ังระบุไว ้

ในคําขอรบับรกิารด้วย 

2. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาคําร้องขอ 
ระยะเวลา : ภายใน 15 นาที หลังจากได้

รับคําร้องขอ 

สามารถดําเนินการให้บริการเอกสารข้อมูลตามท่ีร้องขอได้ 

2. เจ้าหน้าท่ีลงรับเร่ือง และเสนอผู้อํานวยการสํานัก/
ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน ระยะเวลา : ภายใน 15 นาที 

เพ่ือพิจารณาสั่งการ หลังจากได้รับคําร้องขอ 

ไม่สามารถดําเนินการให้บริการเอกสารข้อมูล 
ตามที่ร้องขอได้ 

3. เจ้าหน้าท่ีจัดทําเอกสารข้อมูล 
ตามคําร้องขอ 

มีเอกสารข้อมูลตามท่ีร้องขอ
อยู่แล้ว ระยะเวลา : ข้ึนอยู่กับ
จํานวนเอกสารข้อมูลท่ีร้องขอ 

แต่ไม่เกิน 30 นาที 
หลังจากได้พิจารณาคําร้องขอ 

** มีเอกสารข้อมูลตามท่ีร้องขอ
อยู่แล้ว ระยะเวลา : ข้ึนอยู่กับ
จํานวนเอกสารข้อมูลท่ีร้องขอ 
แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
หลังจากได้พิจารณาคําร้องขอ 

*** ไม่มีเอกสารข้อมูลตามท่ีร้องขอ  
และต้องจัดทําข้ึนมาใหม่ 

ระยะเวลา : ข้ึนอยู่กับเร่ืองและ
จํานวนเอกสารข้อมูลท่ีร้องขอ  

แต่ไม่เกิน 3 วันทําการ  
หลังจากได้พิจารณาคําร้องขอ 

 4. จัดส่งเอกสาร 
ข้อมูล 

ให้ผู้ร้องขอ 

ติดต่อด้วยตัวเอง ติดต่อทางโทรศัพท์ 

1. กรอกแบบคําร้อง
ขอรับบริการ 

ติดต่อเป็นหนังสือ 

1. เจ้าหน้าท่ีผู้รับเร่ืองดําเนินการ 
กรอกรายละเอียดของเร่ืองท่ีรับบริการ 

1. ลงทะเบียนรับตาม
ระบบของสํานักวิชาการ 

การขอรับเอกสารข้อมูลทางวิชาการ * 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักการประชุม 



การเลิกประชุมแล้ว ……...แต่ภารกิจเรา 
ยังไม่สิ้นสุด... 
 

ติดต่อส านักการประชุมไดท้ี่  
อาคารสุขประพฤติ  ชั้น 20 
หรือ โทร.ประสานงาน  
ผอ.ส านัก 02-8319440-2   
บริหารทั่วไป 02-8319443-6   
ญัตติ     02-8319447-8    
กระทู้ถาม 02-8319449-50 
พระราชบัญญัติ 02-8319451-2 
ระเบียบวาระฯ   02-8319453-4 
 

ติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 

 
 
 
 

ติดตามมตขิองที่ประชมุให้ทนั 

ติดตามการพิจารณาญัตติ 
 
 
 
 

 

สุดท้ายที่ประชุมลงมติอย่างไร เราต้องติดตาม 
 

ติดตามการตั้งกระทู้ถาม 
 
 
 
 
 

 
 

ติดตามการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ 

  หากที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับ 
 ข้อสังเกตก็จะส่งไป ครม.  
หรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อด าเนินการต่อไป... 

 

ติดตามการพิจารณา 
รายงานประจ าปี 

 
  
 
ติดตามตั้งกรรมาธิการ เพิ่มเตมิ 
ตั้งกรรมาธิการ แทนต าแหน่งที่ว่าง     
   
 
 
   
  
       
 
 

 

  ส านักการประชุม 
   ส านกังานเลขาธกิารวฒุิสภา 

     เลขานุการในห้องประชุมวุฒิสภา 
     

 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริหาร       ญัตติ      กระทู้ถาม      พรบ.    ระเบียบวาระฯ 

สมาชิกตั้งถาม รมต.ตอบ 



เอกสารประกอบ 
การประชุม 

         
          
 
 
 
 
 

 

               ภาคภูมิใจน าเสนอ 

                   Dream Team 

             ทมีพฒันาส านกัการประชมุ 

ฟันเฟืองชิน้ส าคัญในการพัฒนาส านักการประชุม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
ภารกจิของเราในวนัประชมุวฒุสิภา 

 

สมาชิกวุฒิสภาลงทะเบียน                                
ขอ ปรึกษาหารือ  ต่อที่ประชุมได้ 

 
 
 
 
 

รับจ านวนจ ากัด ครั้งละไม่เกิน 15  ท่าน 

      
 
 

 

 
 
อุปกรณ์ IT  
 

 
 
 

          

             ภารกิจหน้าบลัลังก ์
 
 
 
 

สนับสนุนเลขานุการและประธานของที่ประชมุ 

ภารกิจ ซ้าย - ขวา  สนับสนนุท่านสมาชิกในห้องประชมุ 
 
 
 
 

 
ประสานงานกับท่านสมาชิกฯ 

 

     

เลือก แต่งต้ัง ถอดถอน     
 
 
 

     นับคะแนน 
 

พร้อมท าหน้าที ่
รับบัตร- คืนบัตร 
พิมพ์บัตร - แจกบัตร  
(โทร.02-2441166-7) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักก ากบัและตรวจสอบ 



มาตรฐานการปฏิบติังานดา้นการประชุม 

 

ส่วนที ่๒ การประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ/คณะท างาน 

ประเภทงาน ระเบยีบวิธีปฏิบติังาน 
มาตรฐาน 

ระยะเวลา/ปริมาณ/คุณภาพ 
การด าเนินงาน 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย ต้องแก้ไข 

๑.  การเตรียมความพรอ้ม 

ก่อนการประชุม 

 ๑.๑ งานธุรการทัว่ไป 

          บุคลากร 

 

 
 

  
 

 

 

- จัดท าระเบียบวาระการประชุม 

- จัดเตรียมสมุดลงช่ือกรรมาธกิาร อนุกรรมาธกิาร ที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ    

   นักวิชาการ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธกิาร ผู้แทนรัฐบาล  

   ผู้เสนอญัตติ และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้เชิญมาช้ีแจง เพ่ือเป็นหลักฐาน 

   การมาประชุม 

- โทรศัพทติ์ดต่อกรรมาธกิาร อนุกรรมาธกิาร ที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ  

   นักวิชาการ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธกิาร ให้มาร่วมประชุม 

   ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่นัดประชุม 

- จัดท าหนังสอืถึงเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ส่งผู้แทนรัฐบาลมาช้ีแจง 

   เกี่ยวกบัการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

- ประชุมซักซ้อมและทบทวนขั้นตอนการปฏบัิติงาน 

 

 

 
 

๑ วันท าการ ก่อนวันประชุม 

๑ วันท าการ ก่อนวันประชุม 

 

 

 

๑ วันท าการ ก่อนวันประชุม 

 

 

๑ วันท าการ นับแต่ได้รับหนังสอื

ยืนยันมติจากส านักการประชุม 

๑ วันท าการ ก่อนวันประชุม 

 

   

 
ลายมอืชื่อ  ...............................................                    ลายมอืชื่อ  ...............................................ผู้ตรวจสอบ 

                             เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                           

ลายมอืชื่อ  ............................................... 

                             เจ้าหน้าที่ 
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ส่วนที ่๒ การประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ/คณะท างาน (ต่อ)  

ประเภทงาน ระเบยีบวิธีปฏิบติังาน 
มาตรฐาน 

ระยะเวลา/ปริมาณ/คุณภาพ 
การด าเนินงาน 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย ต้องแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

            

 

 
 

- กรณีการประชุมคร้ังแรก ต้องด าเนินการ ดังน้ี  

           - จัดล าดับอาวุโสของกรรมาธกิาร เพ่ือท าหน้าที่ประธานช่ัวคราว 

              ในที่ประชุม 

           - จัดท าค ากล่าวเปิดประชุมของเลขาธกิารวุฒิสภาหรือ 

              ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

           -  จัดท าขั้นตอนการประชุม 

           -  จัดเตรียมบัตรออกเสยีงลงคะแนนเลือกต าแหน่งต่าง ๆ  

           -  จัดท าหนังสอืนัดประชุม (กรณีตรวจสอบประวัติ) 

- เบิกเบ้ียประชุมจากส านักการคลังและงบประมาณ 

- เจ้าหน้าที่พร้อมปฏบัิติงาน ณ ห้องประชุม โดยแต่งกายสภุาพ  

   (ชายสวมชุดสทูและหญิงสวมชุดสูทหรือชุดสภุาพ) 

- แจ้งองค์ประชุมต่อประธาน 
 

 
๔ ช่ัวโมง  

นับแต่ได้รับหนังสอืยืนยัน 

มติจากส านักการประชุม 
 
 
 
 

๓๐ นาท ีก่อนก าหนดเวลา 

ประชุม 

๓๐ นาท ีก่อนก าหนดเวลา 

ประชุม 

ทนัทเีมื่อครบองค์ประชุม 

 

   

 

 

ลายมอืชื่อ  ...............................................                    ลายมอืชื่อ  ...............................................ผู้ตรวจสอบ 

                             เจ้าหน้าที่          

ลายมอืชื่อ  ...............................................     

                            เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                
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ส่วนที ่๒ การประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ/คณะท างาน (ต่อ) 

ประเภทงาน ระเบยีบวิธีปฏิบติังาน 
มาตรฐาน 

ระยะเวลา/ปริมาณ/คุณภาพ 
การด าเนินงาน 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย ต้องแก้ไข 

      สถานทีป่ระชุม 
 

 

 

 

 

 
๑.๒ งานเลขานุการ             

      บุคลากร 

- จัดเตรียมห้องประชุม เพ่ือจัดวางแฟ้มเอกสารการประชุม รวมทั้งจัดเตรียม 

   อุปกรณ์ ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของสถานที่ และ 

   ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการประชุม เช่น ไมโครโฟน ระบบเสยีง  

   ระบบปรับอากาศ ระบบการบันทกึการประชุม ระบบแอล ซี ดี ระบบการ 

   ประชุมทางไกลผ่านดาวเทยีม และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประชุม 

   ให้ครบถ้วน เช่น กระดาษ  ดินสอ เคร่ืองฉายสไลด์ โทรทศัน์ วีดีโอ  

 

 
- แจงค าแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งเปรียบเทยีบกฎหมาย 

   ที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษาแนวทางที่ผ่านมาและก าหนดกรอบแนวทาง รวมทั้ง ระยะเวลา 

   ด าเนินการ (กรณีตรวจสอบประวัติฯ) 

- บันทกึเสนอเร่ืองที่ที่ประชุมวุฒิสภามีมติมอบหมายให้พิจารณา 

   ต่อประธานคณะเพ่ือทราบ หรือพิจารณาสั่งการ  

 

๑ ช่ัวโมง ก่อนก าหนดเวลา

ประชุม 

 

 

 

 

 

 

๓ วันท าการ หลังจาก 

ครบก าหนดวันแปรญัตต ิ

๒ วันท าการ ก่อนวันประชุม 

 

๑ วันท าการ นับแต่ 

ได้รับหนังสอืยืนยันมติ 

จากส านักการประชุม 

   

 
ลายมอืชื่อ  ...............................................                    ลายมอืชื่อ  ...............................................ผู้ตรวจสอบ 

                             เจ้าหน้าที่          

ลายมอืชื่อ  ...............................................     
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                            เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                               

ส่วนที ่๒ การประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ/คณะท างาน (ต่อ) 

ประเภทงาน ระเบยีบวิธีปฏิบติังาน 
มาตรฐาน 

ระยะเวลา/ปริมาณ/คุณภาพ 
การด าเนินงาน 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย ต้องแก้ไข 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       เอกสาร 

 

- ศึกษาวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเร่ืองที่จะพิจารณา หรือ 

   ร่างพระราชบัญญัติและค าแปรญัตติ พร้อมทั้งจัดท าเอกสารข้อมูลเบ้ืองต้น 

   และประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

   ร่างพระราชบัญญัติ  

- ประสานผู้เสนอญัตติ ผู้เสนอค าแปรญัตติหรือผู้ช้ีแจงมาร่วมประชุม 

- ประชุมซักซ้อมและทบทวนขั้นตอนการปฏบัิติงาน ประเมินสถานการณ์ 

   และวางแผนการประชุม 

- เจ้าหน้าที่พร้อมปฏบัิติงาน ณ ห้องประชุม โดยแต่งกายสภุาพ  

   (ชายสวมชุดสทูและหญิงสวมชุดสูทหรือชุดสภุาพ) 

 
- เตรียมกฎหมาย เอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

   ในการประชุม 

 

๑ วันท าการ ก่อนวันประชุม 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

๑ วันท าการ ก่อนวันประชุม 

๑ วันท าการ ก่อนวันประชุม 

 

๓๐ นาท ีก่อนก าหนดเวลา

ประชุม 

 
๑ วันท าการ ก่อนวันประชุม 

 

   

 

ลายมอืชื่อ  ...............................................                    ลายมอืชื่อ  ...............................................ผู้ตรวจสอบ 

                             เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                           

ลายมอืชื่อ  ............................................... 

                             เจ้าหน้าที่ 
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ส่วนที ่๒ การประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ/คณะท างาน (ต่อ) 

ประเภทงาน ระเบยีบวิธีปฏิบติังาน 
มาตรฐาน 

ระยะเวลา/ปริมาณ/คุณภาพ 
การด าเนินงาน 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย ต้องแก้ไข 

๑.๓ งานชวเลขและรายงาน

การประชุม 

      บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 
- ศึกษาตารางก าหนดการประชุม 

- จัดท าล าดับรายช่ือเจ้าหน้าที่ชวเลขผู้ปฏบัิติงานในที่ประชุม 

- จัดเตรียมเคร่ืองบันทกึเสียงและอุปกรณ์การจดรายงานการประชุม 

- เจ้าหน้าที่พร้อมปฏบัิติงาน ณ ห้องประชุม  โดยแต่งกายชุดสุภาพ 

 

 

 
๓ วันท าการ ก่อนวันประชุม 

๑ วันท าการ ก่อนวันประชุม 

๑ วันท าการ ก่อนวันประชุม 

๓๐ นาท ีก่อนก าหนดเวลา

ประชุม 
1 

   

๒.  การด าเนินการระหว่าง 

การประชุม 
๒.๑ งานธุรการทัว่ไป 

       บุคลากร 

 
 
 
- จัดท ารายช่ือพร้อมต าแหน่งและหน่วยงานของผู้มาช้ีแจงและน าเสนอต่อ 

   ประธานในที่ประชุม  

- ตรวจสอบองค์ประชุม   

  

 
 
 
๑๕ นาท ีนับแต่ได้รับรายช่ือ 
 

ทนัททีี่ได้รับค าสั่งจากประธาน 

 

   

ลายมอืชื่อ  ...............................................                    ลายมอืชื่อ  ...............................................ผู้ตรวจสอบ 

                             เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                           

ลายมอืชื่อ  ...............................................       

                            เจ้าหน้าที่ 
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ส่วนที ่๒ การประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ/คณะท างาน (ต่อ) 

ประเภทงาน ระเบยีบวิธีปฏิบติังาน 
มาตรฐาน 

ระยะเวลา/ปริมาณ/คุณภาพ 
การด าเนินงาน 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย ต้องแก้ไข 

 
- บริการถ่ายเอกสาร พิมพ์ข้อความตามมติ และอ านวยความสะดวก 

   ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- จ่ายเบ้ียประชุม   

ทนัททีี่ได้รับการร้องขอ 

 

ทนัททีี่ครบองค์ประชุม 

   

๒.๒ งานเลขานุการ 

      บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ประสานงานกบัหน่วยงาน บุคคล ตามที่ที่ประชุมมอบหมาย 

- ให้ค าปรึกษาแก่กรรมาธกิารเกี่ยวกบัระเบียบวิธกีารประชุม 

- ให้การรับรองและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ช้ีแจง 

- นับคะแนนเสยีง  

 

- ประสานงานและเตรียมความพร้อมของผู้ช้ีแจง  

- ให้บริการกฎหมายและเอกสารวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม หรือ  
   ตามที่ได้รับการร้องขอ 

- ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชุมแก่สาธารณะ เช่น ส่วนราชการ สื่อมวลชน 

   หรือประชาชนทั่วไป 

 

ทนัที่ที่ได้รับการร้องขอ 

ทนัททีี่ได้รับการร้องขอ 

ทนัททีี่ผู้ช้ีแจงมาถึงห้องประชุม 

 

ทนัทเีม่ือประธานของที่ประชุม

สั่งให้ด าเนินการ 

๑๐ นาท ีก่อนการพิจารณา 

๒๐ นาท ีนับแต่ได้รับการ 

ร้องขอ 

ทนัทเีมื่อได้รับการร้องขอ 
(เฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยได้) 

   

ลายมอืชื่อ  ...............................................                    ลายมอืชื่อ  ...............................................ผู้ตรวจสอบ 

                             เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                           

ลายมอืชื่อ  ............................................... 

                             เจ้าหน้าที่ 
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ส่วนที ่๒ การประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ/คณะท างาน (ต่อ) 

ประเภทงาน ระเบยีบวิธีปฏิบติังาน 
มาตรฐาน 

ระยะเวลา/ปริมาณ/คุณภาพ 
การด าเนินงาน 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย ต้องแก้ไข 

       เอกสาร - จัดหาข้อมูลสนับสนุน รวมทั้ง เอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ได้รับ 

   มอบหมายส าหรับใช้ในการประชุม   

๒๐ นาท ีนับแต่ได้รับการ 

ร้องขอ 

   

๒.๓ งานชวเลขและรายงาน

การประชุม 
      บุคลากร 
 

 

- เจ้าหน้าที่ในล าดับถัดไปพร้อมปฏบัิติหน้าที่  

 

 
 
๓๐ นาท ีก่อนถึงล าดับรายช่ือ

ของตน 

   

๓.  การด าเนนิการหลงัการ

ประชุม 

๓.๑ งานธุรการทัว่ไป 

      บุคลากร 

 
 

 

 
 
- รวบรวมเอกสารและหลักฐาน พร้อมคืนเบี้ ยประชุม  

 
- เกบ็แฟ้มเอกสารประกอบวาระการประชุม และส ารวจความเรียบร้อย 

   ของห้องประชุม 

- คัดแยกเอกสารประกอบวาระการประชุม เพ่ือน าไปด าเนินการ 

   ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 
๑๕ นาทหีลังเลิกประชุม 

(ภายในเวลาราชการ) 

๓๐ นาทหีลังเลิกประชุม 

 

 
๑ วันท าการ หลังวันประชุม 

 
 

   

ลายมอืชื่อ  ...............................................                    ลายมอืชื่อ  ...............................................ผู้ตรวจสอบ 

                             เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                           

ลายมอืชื่อ  ...............................................                   

                            เจ้าหน้าที่ 



 8 

 
ส่วนที ่๒ การประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ/คณะท างาน (ต่อ) 

ประเภทงาน ระเบยีบวิธีปฏิบติังาน 
มาตรฐาน 

ระยะเวลา/ปริมาณ/คุณภาพ 
การด าเนินงาน 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย ต้องแก้ไข 

๓.๒. งานเลขานุการ 

       บุคลากร 

 

 

- จัดท าหนังสอืราชการต่าง ๆ  

   - หนังสอืนัดหรืองดประชุม กรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

   - หนังสอืนัดหรืองดประชุม กรณีอื่นๆ 

    - หนังสอืเชิญผู้เสนอญัตติ หนังสอืติดต่อ เชิญบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ  

      ที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมประชุม หรือขอเอกสารเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ 

      พิจารณา เป็นต้น 

- จัดท าสรุปผลการประชุมหรือผลการพิจารณา  

- จัดท าบันทกึการประชุม 

- จัดท ารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

 
 
- จัดท ารายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร และรายงานลับ 

 

 
 

๔ ช่ัวโมง หลังเลิกประชุม 

๑ วันท าการ หลังวันประชุม 

๑ วันท าการ หลังวันประชุม 

 
 

๑ วันท าการ หลังวันประชุม 

๒ วันท าการ หลังวันประชุม 

๒ วันท าการ นับแต่วันที่ 

คณะกรรมาธกิารพิจารณา 

แล้วเสรจ็ 

๕ วันท าการ นับแต่วันที่

คณะกรรมาธกิารพิจารณา 

แล้วเสรจ็ 

   

ลายมอืชื่อ  ...............................................                    ลายมอืชื่อ  ...............................................ผู้ตรวจสอบ 

                             เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                           

ลายมอืชื่อ  ...............................................               

                         เจ้าหน้าที่ 
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ส่วนที ่๒ การประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ/คณะท างาน (ต่อ) 

ประเภทงาน ระเบยีบวิธีปฏิบติังาน 
มาตรฐาน 

ระยะเวลา/ปริมาณ/คุณภาพ 
การด าเนินงาน 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย ต้องแก้ไข 

๓.๓ งานชวเลขและรายงาน

การประชุม 
      บุคลากร 

 
 
- ถอดข้อความชวเลขและจัดพิมพ์เป็นรายงานการประชุม 

 

 

๔๒ วันหลังวันประชุม 

 

   

 

ลายมอืชื่อ  ...............................................                    ลายมอืชื่อ  ...............................................ผู้ตรวจสอบ 

                             เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                           

ลายมอืชื่อ  ............................................... 

                             เจ้าหน้าที่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักกรรมาธิการ ๑ 



แผนผังกระบวนการบริการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ณ สํานักกรรมาธกิาร ๑ สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

“กรณี การใหบริการขอมูลขาวสารทีเ่ปดเผยไดแกผูรองขอ  
ตามพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 
           
          
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

การขอรับบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

ติดตอดวยตนเอง ติดตอทางโทรศัพท ติดตอเปนหนังสือ 

กรอกแบบคําขอ
ขอมูลขาวสารฯ 

จนท.กลุมงานบริการ
เอกสารอางองิฯ บันทึก

คําขอเรื่องทีข่อรบับริการ 

ลงทะเบียนหนังสือรับ
สวนกลาง 

สวนกลางสงใหสํานกั
กรรมาธิการ ๑ เจาของเรือ่ง 

จนท. กลุมงานบริการเอกสารอางอิงฯ วเิคราะหเรื่องทีข่อ 

ไมมีขอมูลตามท่ีขอ 
ชวยเหลือใหคําแนะนาํ
โดยใหติดตอขอจาก

หนวยงานอื่น 

มีขอมูลตามท่ีขอ  
คนหาจากดัชนขีอมูล

ขาวสารฯ 

จัดทําสําเนา / รับรองสําเนา  
 และแจงผูขอรบัขอมูลขาวสารฯ  

ใหมารบัดวยตนเอง 

ผูขอขอมูลรับขอมูลขาวสารฯ 
และชําระคาธรรมเนียมที ่             

สํานักการคลังและงบประมาณ 

ผูขอรับขอมูล 
รับทราบคําแนะนาํ 

ภายใน
ระยะ 
เวลา           
ไมเกนิ              
๑ วนั 

ภายใน
ระยะ 
เวลา            
ไมเกนิ              
๓ วนั 



แผนผังกระบวนการบริการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ณ สํานักกรรมาธกิาร ๑ สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

“กรณี การใหบริการขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ คําสั่งสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ที่ ๕๘๐/๒๕๕๐ 

 
           
          
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

การขอรับบริการขอมูลขาวสารของราชการ 

ติดตอดวยตนเอง ติดตอเปนหนังสือ 

กรอกแบบคําขอ
ขอมูลขาวสารฯ 

ลงทะเบียนหนังสือรับ
สวนกลาง 

สวนกลางสงใหสํานกั
กรรมาธิการ ๑ เจาของเรือ่ง 

จนท. กลุมงานบริการเอกสารอางอิงฯ วเิคราะหเรื่องทีข่อ 

ไมมีขอมูลตามท่ีขอ  
ชวยเหลือใหคําแนะนาํโดยให
ติดตอขอจากหนวยงานอื่น 

มีขอมูลตามท่ีขอ  
คนหาจากดัชนขีอมูลขาวสารฯ 

ทําบันทกึสงเรื่องใหคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

(กข.สว.) พิจารณา 

ผูขอรับขอมูลรับทราบคาํแนะนํา 

ภายใน
ระยะ 
เวลา           
ไมเกนิ              
๑ วนั ภายใน

ระยะ 
เวลา            
ไมเกนิ              
๑๕ วัน 

ฝายเลขานุการ แจงผลการพิจารณาของ กข.สว. ใหสํานักเจาของเรื่องทราบ 

มติไมใหเปดเผย มติใหเปดเผยบางสวน มติใหเปดเผย 

แจงเหตผุลการพิจารณาให              
ผูขอรับขอมูลทราบ 

จัดทําสําเนา / รับรองสําเนาและแจงผูขอรบัขอมูล
ขาวสารฯ ใหมารับดวยตนเอง 

 

ผูขอขอมูลรับขอมูลขาวสารฯ และชําระ
คาธรรมเนียมที่สํานักการคลังและงบประมาณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักกรรมาธิการ ๒ 



แผนผังกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ณ สํานักกรรมาธิการ ๒ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

“กรณี การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้แก่ผู้ร้องขอ  
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 
           
          
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

การขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อทางโทรศัพท ์ ติดต่อเป็นหนังสือ 

กรอกแบบคําขอ
ข้อมูลข่าวสารฯ 

จนท.กลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างอิงฯ บันทึก
คําขอเรื่องที่ขอรับบริการ 

ลงทะเบียนหนังสือรับ
ส่วนกลาง 

ส่วนกลางส่งให้สํานัก
กรรมาธิการ ๒ เจ้าของเรื่อง 

จนท. กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงฯ วิเคราะห์เรื่องที่ขอ 

ไม่มีข้อมูลตามที่ขอ 
ช่วยเหลือให้คําแนะนํา
โดยให้ติดต่อขอจาก

หน่วยงานอื่น 

มีข้อมูลตามที่ขอ  
ค้นหาจากดัชนีข้อมูล

ข่าวสารฯ 

จัดทําสําเนา / รับรองสําเนา  
 และแจ้งผู้ขอรับข้อมูลข่าวสารฯ  

ให้มารับด้วยตนเอง 

ผู้ขอข้อมูลรับข้อมูลข่าวสารฯ 
และชําระค่าธรรมเนียมที่        

สํานักการคลังและงบประมาณ 

ผู้ขอรับข้อมูล 
รับทราบคําแนะนํา 

ภายใน
ระยะ 
เวลา      
ไม่เกิน     
๑ วัน 

ภายใน
ระยะ 
เวลา      
ไม่เกิน     
๓ วัน 



แผนผังกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ณ สํานักกรรมาธิการ ๒ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

“กรณี การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ คําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๕๘๐/๒๕๕๐ 

 
           
          
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

การขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อเป็นหนังสือ 

กรอกแบบคําขอ
ข้อมูลข่าวสารฯ 

ลงทะเบียนหนังสือรับ
ส่วนกลาง 

ส่วนกลางส่งให้สํานัก
กรรมาธิการ ๒ เจ้าของเรื่อง 

จนท. กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงฯ วิเคราะห์เรื่องที่ขอ 

ไม่มีข้อมูลตามที่ขอ  
ช่วยเหลือให้คําแนะนําโดยให้
ติดต่อขอจากหน่วยงานอื่น 

มีข้อมูลตามที่ขอ  
ค้นหาจากดัชนีข้อมูลข่าวสารฯ 

ทําบันทึกส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

(กข.สว.) พิจารณา 
ผู้ขอรับข้อมูลรับทราบคําแนะนํา 

ภายใน
ระยะ 
เวลา      
ไม่เกิน     
๑ วัน ภายใน

ระยะ 
เวลา     
ไม่เกิน    
๑๕ วัน 

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งผลการพิจารณาของ กข.สว. ให้สํานักเจ้าของเรื่องทราบ 

มติไม่ให้เปิดเผย มติให้เปิดเผยบางส่วน มติให้เปิดเผย 

แจ้งเหตุผลการพิจารณาให้   
ผู้ขอรับข้อมูลทราบ 

จัดทําสําเนา / รับรองสําเนาและแจ้งผู้ขอรับข้อมูล
ข่าวสารฯ ให้มารับด้วยตนเอง 

ผู้ขอข้อมูลรับข้อมูลข่าวสารฯ และชําระ
ค่าธรรมเนียมที่สํานักการคลังและงบประมาณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักกฎหมาย 



ขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลด้านกฎหมาย 
ของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานราชการวุฒิสภา ส านักกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอรับบริการ 
กรอกแบบฟอร์มการใช้บริการฯ 

การให้บริการทางกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย 

(ก) บริการให้ค าปรึกษา แนะน า และตอบข้อหารือทางกฎหมายและระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบญัญัติของรัฐสภา 
(ข)  บริการค้นคว้าข้อมลูทางกฎหมายทุกประเภท อาทิ พระราชบัญญตัิ พระราชก าหนด กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ 
(ค) บริการให้ความเห็นเกีย่วกับการปรับปรุงแก้ไขเพิม่เตมิร่างกฎหมายตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา 
(ง) บริการเอกสารและข้อมลูทางวิชาการด้านกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนญู ข้อบังคับการประชุมสภา เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ร่างพระราชบญัญัติ รวมกฎหมายประจ าปี ต ารากฎหมาย และวารสารจลุนิติ ฯลฯ 
(จ)  บริการตดิต่อประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านนิติบญัญัติ ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

พิจารณาด าเนินการและให้บริการ 
ข้อมูลด้านกฎหมาย ตอบขอ้หารือทางกฎหมาย 

ได้ทันที* 
ระยะเวลา : ภายใน ๑ – ๕ ช่ัวโมง 

รับเรื่องไวเ้พื่อพิจารณาด าเนินการและให้บริการ 
ข้อมูลทางด้านกฎหมายต่อไป** 

ศึกษา ค้นคว้า และปรึกษาหารือผูบ้ังคับบัญชา 
ระยะเวลา : ภายใน ๑ – ๕ วัน 

หมายเหตุ :  * มีข้อมูลตามที่ขออยู่แล้ว หรือสามารถสืบค้นข้อมลูเพือ่ให้บริการได้ทันที 
   ** ต้องด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูล หรอืกรณีที่มีประเด็นปัญหาข้อยุ่งยากทางกฎหมาย 
                  หรือข้อยุ่งยากในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูวิชาการทางด้านกฎหมาย 

พิจารณาเรื่อง 
ที่ขอรับบริการ 

ผู้รับบริการได้รับข้อมูลทางด้านกฎหมาย 
และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ 

 

ผู้บังคับบัญชา
พิจารณา 

ผู้บังคับบัญชารับทราบ 
 

 
พิจารณา 
ปรับแก้ไข 

เห็นชอบด้วย ไม่เห็นชอบด้วย 

แจ้งและจัดส่งความเห็น ข้อหารือ  
หรือเอกสารข้อมลูวิชาการทางด้านกฎหมาย 

ระยะเวลา : ภายใน ๑ วัน หรือ  
ตามระยะเวลาทีผู่้ขอรับบริการก าหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส านักภาษาต่างประเทศ 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 





กระบวนการสงบคุลากรไปฝกอบรมกบัหนวยงานภายนอกกระบวนการสงบคุลากรไปฝกอบรมกบัหนวยงานภายนอก 
  การฝกอบรมภายนอก หมายถึง การสงบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปเขารับ    
การฝกอบรม เขารวมสัมมนา/ประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานภายนอก  

กระบวนการในการสงบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก   
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความรู ทักษะและทัศนคติท่ีดีตอการ
ปฏิบัติงาน และเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา          
ใหมีประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอนและกระบวนดําเนินการดังน้ี   

๑. รับเรื่องหลักสูตรการศึกษาอบรมจากหนวยงานภายนอก ส่ือประชาสัมพันธตางๆ และบุคลากร
ท่ีเสนอเรื่องเพ่ือขอเขารับการฝกอบรมสัมมนาฯ 

๒. ศึกษาความจําเปนในการสงบุคลากรเขารับฝกอบรมฯ โดยการวิเคราะหรายละเอียดตางๆ       
ของหลักสูตรฝกอบรม หากเห็นวามีความจําเปน และเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จะดําเนินการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมฯ หากเห็นวาไมจําเปน เก็บเรื่องเปนฐานขอมูล           
การฝกอบรมและสัมมนาฯ  

 ๓. หลังจากพิจารณาแลวเห็นวาจําเปนและเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานจะประชาสัมพันธใหบุคลากร
สมัครเขารับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมฯ หรือ ประสานขอรายชื่อไปยังสํานักท่ีเกี่ยวของใหพิจารณา      
สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมฯ  

 ๔. จัดทําขอมูลของผูสมัครเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกบคุลากรเขารับการฝกอบรมฯ  
 ๕. การคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรมฯ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือ เลขาธิการวุฒิสภา เปนผูพิจารณาคัดเลือกฯ 
 ๖. นํารายชื่อบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติเขารับการ
ฝกอบรมฯ (หากไมอนุมัติเก็บเรื่อง)  
 ๗. หลังจากเลขาธิการวุฒิสภาอนุมัติแลว จะดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี  
  ๗.๑ สงรายชื่อผูไดรับอนุมัติเขารับการฝกอบรมไปยังหนวยงานผูจัด 

  ๗.๒ แจงรายชื่อผูไดรับอนุมัติเขารับการฝกอบรมไปหนวยงานตนสังกัดทราบ  
  ๗.๓ สงเรื่องอนุมัติเขารับการฝกอบรมฯ ใหสํานักการคลังและงบประมาณ   

 ๘. ยืมเงินทดรองราชการเพื่อไปชําระคาลงทะเบียนในการฝกอบรมฯ  
 ๙. ผูไดรับอนุมัติเขารับการฝกอบรมตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ๑๐. สงหลักฐานคาใชจายใหสํานักการคลังและงบประมาณเพ่ือหักลางเงินยืมทดรองราชการฯ  
 ๑๑. ผูเขารับการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมฯ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากการฝกอบรมฯ 

เสร็จส้ิน แลวสงใหสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือดําเนินการตอไป 
 ๑๒. นํารายงานสรุปผลการฝกอบรมฯเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือทราบ และเก็บไวเปนฐานขอมูล

การฝกอบรมและสัมมนาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตอไป 
 ๑๓. จัดเก็บขอมูลทุกอยางเขาแฟมในเรื่องเดียวกัน และบันทึกประวัติการฝกอบรมลงในฐานขอมูล

การฝกอบรมและสัมมนา 



แผนผังกระบวนการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ศึกษา/วิเคราะห์ความ
จําเปน็ในการฝึกอบรมฯ

จบ

ผู้อํานวยการสํานัก

 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

เริ่ม

รับเรือ่ง

จัดทําข้อมูล
ผู้สมัคร

เลขาธิการ

 

วุฒิสภา
จบ

อนมัุติ

ไม่อนมัุติ

- ประชาสัมพันธ์ให้สมัครเข้ารับการ

 

ฝึกอบรม
- ประสานขอรายชื่อบุคลากรจากสํานัก
ที่เก่ียวขอ้ง

จบ

บุคลากรเข้ารบัการฝึกอบรม

จัดเก็บข้อมูล

จัดทําสรุปผลการฝึกอบรมส่งให้
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการฝึกอบรม
เสนอเลขาธิการวุฒิสภา

ส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายให้
สํานักการคลังและงบประมาณ

ไม่จําเป็น

จําเป็น

- สํานักพัฒนาฯ
- คณะกรรมการพัฒนาฯ
- เลขาธิการวุฒิสภา
(พิจารณาคัดเลือก)

- แจ้งผู้ได้รับอนุมัติทราบ
- แจ้งหน่วยงานผู้จัด
- แจ้งสํานักการคลังและงบประมาณ 
(ถ้ามีค่าใช้จ่าย)

- ชําระค่าลงทะเบียน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 



มาตรฐานการให้บริการด้านการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไอที 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
๑. เมื่อมีการแจ้งซ่อมผ่านระบบการให้บริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไอที 

จะบริการตอบปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งาน ภายในเวลา ๓๐ นาท ี

๒. การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ 
จะบริการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันท าการ (กรณีไม่มีการจัดซื้อ
อุปกรณ์) 

๓. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงทีช่ ารุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
จะจัดท ารายงานเสนอส านักการคลังและงบประมาณเพื่อส่งซ่อม
กับบริษัทภายนอก ภายใน ๕ วันท าการ 

 
 

หากไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ 
กรุณาแจ้ง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑-๙๒๗๗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
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ส านักการพิมพ ์





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักกรรมาธิการ ๓ 



แผนผังกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ณ ส านกักรรมาธกิาร ๓ ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

“กรณี การให้บริการข้อมลูข่าวสารทีเ่ปิดเผยได้แก่ผูร้อ้งขอ  
ตามพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 
           
          
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   

การขอรับบริการขอ้มูลขา่วสารของราชการ 

ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อทางโทรศัพท ์ ติดต่อเป็นหนังสอื 

กรอกแบบค าขอ
ข้อมูลขา่วสารฯ 

จนท.กลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างองิฯ บันทึก

ค าขอเรื่องทีข่อรบับริการ 

ลงทะเบียนหนังสือรับ
ส่วนกลาง 

ส่วนกลางส่งให้ส านกั
กรรมาธิการ ๓ เจ้าของเรือ่ง 

จนท. กลุม่งานบริการเอกสารอ้างอิงฯ วเิคราะห์เรื่องทีข่อ 

ไม่มีข้อมูลตามที่ขอ 
ช่วยเหลอืให้ค าแนะน า
โดยใหต้ิดต่อขอจาก

หนว่ยงานอื่น 

มีข้อมูลตามที่ขอ  
ค้นหาจากดัชนขี้อมูล

ข่าวสารฯ 

จัดท าส าเนา / รับรองส าเนา  
 และแจ้งผูข้อรบัข้อมูลข่าวสารฯ  

ให้มารบัดว้ยตนเอง 

ผู้ขอข้อมูลรับข้อมูลข่าวสารฯ 
และช าระค่าธรรมเนียมที ่             

ส านักการคลงัและงบประมาณ 

ผู้ขอรับข้อมูล 
รับทราบค าแนะน า 

ภายใน
ระยะ 
เวลา           
ไม่เกนิ              
๑ วนั 

ภายใน
ระยะ 
เวลา            
ไม่เกนิ              
๓ วนั 



แผนผังกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ณ ส านกักรรมาธกิาร ๓ ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

“กรณี การให้บริการข้อมลูข่าวสารที่ไมต่้องเปิดเผย ตามพระราชบัญญตัิข้อมลูขา่วสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ ค าสั่งส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ที่ ๕๘๐/๒๕๕๐ 

 
           
          
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

การขอรับบริการขอ้มูลขา่วสารของราชการ 

ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อเป็นหนังสอื 

กรอกแบบค าขอ
ข้อมูลขา่วสารฯ 

ลงทะเบียนหนังสือรับ
ส่วนกลาง 

ส่วนกลางส่งให้ส านกั
กรรมาธิการ ๓ เจ้าของเรือ่ง 

จนท. กลุม่งานบริการเอกสารอ้างอิงฯ วเิคราะห์เรื่องทีข่อ 

ไม่มีข้อมูลตามที่ขอ  
ช่วยเหลอืให้ค าแนะน าโดยให้
ติดต่อขอจากหนว่ยงานอื่น 

มีข้อมูลตามที่ขอ  
ค้นหาจากดัชนขี้อมูลข่าวสารฯ 

ท าบันทกึส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

(กข.สว.) พิจารณา 
ผู้ขอรับข้อมูลรับทราบค าแนะน า 

ภายใน
ระยะ 
เวลา           
ไม่เกนิ              
๑ วนั ภายใน

ระยะ 
เวลา            
ไม่เกนิ              
๑๕ วัน 

ฝ่ายเลขานุการ แจง้ผลการพิจารณาของ กข.สว. ให้ส านักเจ้าของเรื่องทราบ 

มติไม่ให้เปิดเผย มติให้เปิดเผยบางสว่น มติให้เปิดเผย 

แจ้งเหตุผลการพิจารณาให้              
ผู้ขอรับข้อมูลทราบ 

จัดท าส าเนา / รับรองส าเนาและแจ้งผูข้อรบัข้อมูล
ข่าวสารฯ ให้มารับดว้ยตนเอง 

 

ผู้ขอข้อมูลรับข้อมูลข่าวสารฯ และช าระ
ค่าธรรมเนียมที่ส านักการคลงัและงบประมาณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักนโยบายและแผน 



ขั้นตอนการให้บริการ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน   นางนิตยา  ธรรมสา   ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
    นางพัชรินทร์  หันชะนา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
       ส านักนโยบายและแผน 
       เบอร์โทร 02-8319369,9371 

 
 
 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 

เสนอผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน 
ภายใน 1 วันท าการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

แจ้งบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภายใน 1 วันท าการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

ติดตามผลการด าเนินงานทุก  10  วันท าการ 
นับจากวันที่แจ้งบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่มีการ 

ติดตามผลการด าเนินงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 



 
ขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาในการใหบ้ริการข้อมลูด้านการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อทางโทรศัพท์ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อเป็นหนังสือ

สามารถให้ข้อมูลตามท่ีขอได้ 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับบันทึกเรื่องขอรับบริการ

ลงทะเบียนรับหนังสือ 

รับหนังสือ

มีข้อมูลตามท่ีขออยู่แล้ว**
ระยะเวลา: 40 นาทีหลังจาก
พิจารณาคําขอ 

เจ้าหน้าท่ีบันทึกเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา
ระยะเวลา: ภายใน 1 วันทําการหลังจากได้รับเรื่อง* 

กรอกแบบคําขอรับบริการ

ผู้รับริการได้รับข้อมูล

ไม่สามารถให้ข้อมูลตามท่ีขอ 

เจ้าหน้าท่ีจัดทําเอกสารตามคําขอ 
เจ้าหน้าท่ีจัดทําเอกสารแจ้งผล

การพิจารณาผู้ขอข่าวสาร 
 มีข้อมูลตามท่ีขออยู่แล้ว***

ระยะเวลา: ไม่เกิน 1 วันทําการ
หลังจากพิจารณาคําขอ 

จําแนกประเภทหนังสือ/เรื่องที่รับ

ผู้ขอรับบริการข้อมูล
ข่าวสาร

มอบหมายเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 1. * ยกเว้นกรณีมีประเด็นทางกฎหมายที่จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการอนุญาตให้เอกสาร 
        เช่นการให้เอกสารที่อาจนําไปสู่การฟ้องร้องหรือร้องเรียน เป็นต้น 
   2. ** หมายถึง เอกสารที่มีข้อมูลตามที่ขออยู่แล้ว ไม่ต้องจัดทําขึ้นใหม่  
   3. *** หมายถึงเอกสารที่มีข้อมูลตามที่ขออยู่แล้ว แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหา โดยคําขอระบุข้อมูล  ข่าวสารที่ต้องการใน
       ลักษณะเข้าใจได้ตามควร 
   4. ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดได้ให้แจ้งเหตุผลให้ผู้รับบริการทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในคําขอรับบริการด้วย  
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