
ประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
- กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์
- กลุ่มงานบริหารระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- กลุ่มงานบริการระบบ
คอมพิวเตอร์
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
- กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์
- กลุ่มงานบริหารระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- กลุ่มงานบริการระบบ
คอมพิวเตอร์
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานวิชาการและการ
พัฒนา
- กลุ่มงานฝึกอบรมและ
สัมมนา
- กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานวิชาการและการ
พัฒนา
- กลุ่มงานฝึกอบรมและ
สัมมนา
- กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างองิในการ
ประชุมกรรมาธิการ
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
7 คณะ (7 กลุ่มงาน)
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 1
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 2
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างองิในการ
ประชุมกรรมาธิการ
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
7 คณะ (7 กลุ่มงาน)
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 1
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 2
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างองิในการ
ประชุมกรรมาธิการ
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
7 คณะ (7 กลุ่มงาน)
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 3
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 4
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างองิในการ
ประชุมกรรมาธิการ
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
7 คณะ (7 กลุ่มงาน)
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 3
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 4
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างองิในการ
ประชุมกรรมาธิการ
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
9 คณะ (9 กลุ่มงาน)
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 5
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 6
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างองิในการ
ประชุมกรรมาธิการ
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
9 คณะ (9 กลุ่มงาน)
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 5
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 6
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานญัตติ
- กลุ่มงานกระทู้ถาม
- กลุ่มงาน
พระราชบัญญัติ
- กลุ่มงานระเบียบวาระ
การประชุมวุฒิสภา
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานกฎหมาย 1
- กลุ่มงานกฎหมาย 2
- กลุ่มงานพัฒนา
กฎหมาย

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
- กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
และสถิติ
- กลุ่มงานอาคารสถานที่
- กลุ่มงานรักษา                  
ความปลอดภัย
- กลุ่มงานวินัยและ
เสริมสร้างงานวินัย
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
- กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
และสถิติ
- กลุ่มงานอาคารสถานที่
- กลุ่มงานรักษา                  
ความปลอดภัย
- กลุ่มงานวินัยและ
เสริมสร้างงานวินัย
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล
- กลุ่มงานห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์
- กลุ่มงานติดตามและ
ประมวลผลงานของ
วุฒิสภา
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล
- กลุ่มงานห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์
- กลุ่มงานติดตามและ
ประมวลผลงานของ
วุฒิสภา
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบรรณาธิการ
และเทคโนโลยีการพิมพ์
- กลุ่มงานการพิมพ์
- กลุ่มงานบริการพัสดุ
สิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบรรณาธิการ
และเทคโนโลยีการพิมพ์
- กลุ่มงานการพิมพ์
- กลุ่มงานบริการพัสดุ
สิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานงบประมาณ
- กลุ่มงานการเงิน
- กลุ่มงานบัญชี
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานสวัสดิการ
- กลุ่มงานยานพาหนะ

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานงบประมาณ
- กลุ่มงานการเงิน
- กลุ่มงานบัญชี
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานสวัสดิการ
- กลุ่มงานยานพาหนะ

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
- กลุ่มงานแผนงานและ
โครงการ
- กลุ่มงานติดตามและ
ประมวลผล

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
- กลุ่มงานแผนงานและ
โครงการ
- กลุ่มงานติดตามและ
ประมวลผล

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานสรรหาและ
แต่งตั้ง
- กลุ่มงานถอดถอนและ
ตรวจสอบ
- กลุ่มงานติดตามผล
การดําเนินงาน
 

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
นายศุภชัย สมเจริญศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

น.ส.นภาภรณ์  ใจสัจจะน.ส.นภาภรณ์  ใจสัจจะ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

(นายนรมิตร คุณโลกยะ)

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

(นายนรมิตร คุณโลกยะ)

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นายเจษฎา  ชํานาญป่า)

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นายเจษฎา  ชํานาญป่า)

สํานักกรรมาธิการ 1
(น.ส.ยุวดี รูปขจร)
สํานักกรรมาธิการ 1
(น.ส.ยุวดี รูปขจร)

สํานักกรรมาธิการ 2
(นายอุสาห์  ชูสินธ์)
สํานักกรรมาธิการ 2
(นายอุสาห์  ชูสินธ์)

สํานักกรรมาธิการ 3
(นายเอกชัย  บุดสีนนท์)
สํานักกรรมาธิการ 3

(นายเอกชัย  บุดสีนนท์)

รองเลขาธิการวุฒิสภารองเลขาธิการวุฒิสภา

นายทศพร  แย้มวงษ์นายทศพร  แย้มวงษ์

สํานักการประชุม
(นายบรรหาร  กําลา)

สํานักการประชุม
(นายบรรหาร  กําลา)

สํานักกฎหมาย
(นายโสภณ  ชาตบุษย์จารุ)

สํานักกฎหมาย
(นายโสภณ  ชาตบุษย์จารุ)

รองเลขาธิการวุฒิสภารองเลขาธิการวุฒิสภา

นายพีระพจน์  รัตนมาลีนายพีระพจน์  รัตนมาลี

สํานักวิชาการ
(-ว่าง-)

สํานักวิชาการ
(-ว่าง-)

สํานักการพิมพ์
(นางรักชนก  เกสรทอง)

สํานักการพิมพ์
(นางรักชนก  เกสรทอง)

รองเลขาธิการวุฒิสภารองเลขาธิการวุฒิสภา

นางปัณณิตา สท้านไตรภพนางปัณณิตา สท้านไตรภพ

สํานักบริหารงานกลาง
(นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร)

สํานักบริหารงานกลาง
(นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร)

รองเลขาธิการวุฒิสภารองเลขาธิการวุฒิสภา

น.ส.นิภาวรรณ ศิริบํารุงสุขน.ส.นิภาวรรณ ศิริบํารุงสุข

สํานักการคลังและ
งบประมาณ

(น.ส.ศิริพร สมบัติศิริ)

สํานักการคลังและ
งบประมาณ

(น.ส.ศิริพร สมบัติศิริ)

สํานักนโยบายและแผน
(น.ส.นุตยา  ลิขิตหัตถศิลป)
สํานักนโยบายและแผน

(น.ส.นุตยา  ลิขิตหัตถศิลป)
สํานักกํากับและ

ตรวจสอบ 
(นายบุญสงค์  ทองอินทร์)

สํานักกํากับและ
ตรวจสอบ 

(นายบุญสงค์  ทองอินทร์)

รองเลขาธิการวุฒิสภารองเลขาธิการวุฒิสภา

นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทองนายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง

เลขาธิการวุฒิสภาเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักภาษาต่างประเทศ
(นายอภิชาติ  อ่อนสร้อย)
สํานักภาษาต่างประเทศ

(นายอภิชาติ  อ่อนสร้อย)

ที่ปรึกษาด้านการเมือง 
การปกครอง และการบริหารจัดการ (กลุ่ม 1)

ที่ปรึกษาด้านการเมือง 
การปกครอง และการบริหารจัดการ (กลุ่ม 1)

- กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธกีาร
- กลุ่มงานสารสนเทศและ
ศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา
- กลุ่มงานสื่อมวลชน
- กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์
- กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
- กลุ่มงานเผยแพร่
ประชาธิปไตยฯ

  มีหน้าที่ให้คําปรึกษา มีหน้าที่ให้คําปรึกษาเสนอแนะ 
และให้ความเห็นทางวิชาการและการพัฒนางานด้าน
ระบบงานนิติบัญญัติ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ 
ดังนี้
  (1) รับผิดชอบการดําเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา
  (2) รับผิดชอบการดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีขีด
สมรรถนะสูง สามารถเปิดกว้างเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน 
และตอบสนองต่อความตอ้งการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและประชาชน
  (3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานพิธีการทูต
- กลุ่มงาน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานภาษาอังกฤษ
- กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส 
รัสเซีย และอิตาลี
- กลุ่มงานภาษาจีนและ
ภาษาอื่น

สํานักประชาสัมพันธ์
(นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์)

สํานักประชาสัมพันธ์
(นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์)

นายคณวัฒน์  วงศ์แก้วนายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว น.ส.แก้วเกศร์  ถาวรพันธ์น.ส.แก้วเกศร์  ถาวรพันธ์
นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุลนายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล

สํานักการต่างประเทศ
(น.ส.นิสาพร  วิบูลย์จันทร์)
สํานักการต่างประเทศ

(น.ส.นิสาพร  วิบูลย์จันทร์)

นายสมใบ  มูลจันทีนายสมใบ  มูลจันที
-ว่าง--ว่าง-

นางนวนันทน์  เนติธนากูลนางนวนันทน์  เนติธนากูล

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
(กลุ่ม 1)

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
(กลุ่ม 1)

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

  มีหน้าที่ให้คําปรึกษา เสนอแนะ และให้
ความเห็นทางวิชาการและการพัฒนางานด้าน
ระบบงานนิติบัญญัติ และรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้
  (1) รับผิดชอบการดําเนินงานด้านต่างประเทศ
  (2) รับผิดชอบการดําเนินโครงการเสริมสร้าง
แนวทางการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และศตวรรษ
ที่ 21
  (3) รวบรวมผลงานของทุกสํานัก และผลงาน
ทางนวัตกรรมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามนโยบายของเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนําเสนอ
ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่เพื่อการสื่อสารองค์กร
  (4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  มีหน้าที่ให้คําปรึกษา เสนอแนะ และให้ความเห็นทาง
วิชาการและการพัฒนางานด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ดังนี้
  (1) รับผิดชอบการดําเนินโครงการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ให้เป็น
รูปธรรม
  (2) รับผิดชอบการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการด้านแหล่งเรียนรู้
องค์กรคุณธรรมตน้แบบ และองค์กรต้นแบบ STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต
  (3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  มีหน้าที่ให้คําปรึกษา เสนอแนะ และให้ความเห็นทาง
วิชาการและการพัฒนางานด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ดังนี้
  (1) รับผิดชอบการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นคนมีความสุข 
(Happiness) ผสมผสานชีวิตและการทํางาน (Work-
Life Balance) ควบคู่ไปกับ Smart People และสร้าง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Workplace) ควบคู่ไปกับ Smart Senate

(2) รับผิดชอบการดําเนินการบูรณาการความร่วมมือ
ด้านโครงการ กิจกรรมและงบประมาณระหว่าง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงาน สสส. และสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในการขับเคลื่อนโครงการรัฐสภา
ร่วมใจรวมพลังสร้างสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567
  (3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

น.ส.สุพัตรา  วรรณศิริกุลน.ส.สุพัตรา  วรรณศิริกุล

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

  มีหน้าที่ให้คําปรึกษา เสนอแนะ และให้ความเห็นทางวิชาการ
และการพัฒนางานด้านกฎหมาย และรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้
  (1) รับผิดชอบการดําเนินโครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านสถานะ
ของร่างพระราชบัญญัติเพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา และ
ยกระดับงานด้านกฎหมายและวิชาการผ่านการบูรณาการ
ฐานข้อมูลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริม
ให้เกิด Smart Academics และ Smart Digitalization
  (2) รับผิดชอบการให้คําปรึกษา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของนักกฎหมายนิติบัญญัติ ผ่าน
กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้เชิงปฏิบัติ (Practical 
Knowledge) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งภายใน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและหน่วยงานภาคี
   (3) รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
   (4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มช่วยอํานวยการนักบริหาร

  มีหน้าที่ให้คําปรึกษา เสนอแนะ และให้
ความเห็นทางวิชาการและการพัฒนางานด้าน
ระบบงานนิติบัญญัติ รวมทั้งการบริหาร
ราชการในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการ ดังนี้
  (1) รับผิดชอบการดําเนินโครงการขับเคลื่อน
และพัฒนาการใช้ประโยชน์ของห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา (Sound Lab) ให้เป็นรูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนงานของวุฒิสภาและ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่การเป็น Smart 
Parliament
  (2) รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
   (3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานประธานวุฒิสภา
- กลุ่มงานรองประธาน
วุฒิสภา คนที่หนึ่ง
- กลุ่มงานรองประธาน
วุฒิสภา คนที่สอง
- กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล
- กลุ่มงานรับเรื่องราว              
ร้องทุกข์
 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานประธานวุฒิสภา
- กลุ่มงานรองประธาน
วุฒิสภา คนที่หนึ่ง
- กลุ่มงานรองประธาน
วุฒิสภา คนที่สอง
- กลุ่มงานนโยบายและข้อมูล
- กลุ่มงานรับเรื่องราว              
ร้องทุกข์
 

สํานักงานประธานวุฒิสภา
(นายวุฒิชัย  วงศ์เมธีสุเมธ)
สํานักงานประธานวุฒิสภา
(นายวุฒิชัย  วงศ์เมธีสุเมธ)

รองเลขาธิการวุฒิสภารองเลขาธิการวุฒิสภา

นางนพเก้า สุขะนันท์นางนพเก้า สุขะนันท์

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานรายงานการ
ประชุม
- กลุ่มงานชวเลข 1
- กลุ่มงานชวเลข 2
- กลุ่มงานชวเลข 3
- กลุ่มงานชวเลข 4

 

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานรายงานการ
ประชุม
- กลุ่มงานชวเลข 1
- กลุ่มงานชวเลข 2
- กลุ่มงานชวเลข 3
- กลุ่มงานชวเลข 4

 

สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข

(น.ส.สุภาวดี  มงคลธรรมกุล)

สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข

(น.ส.สุภาวดี  มงคลธรรมกุล)

-ว่าง--ว่าง-

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
(กลุ่ม 2)

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
(กลุ่ม 2)



นายพงศ�กิตติ์  อรุณภักดีสกุลนายพงศ�กิตติ์  อรุณภักดีสกุล

แผนภูมิการแบ�งส�วนราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

น.ส.นภาภรณ�  ใจสัจจะ

สํานักรายงานการประชุมฯ
(น.ส.สุภาวดี มงคลธรรมกุล)
สํานักรายงานการประชุมฯ

(น.ส.สุภาวดี มงคลธรรมกุล)

นางนพเก-า  สุขะนันท�นางนพเก-า  สุขะนันท�

รองเลขาธิการวุฒิสภารองเลขาธิการวุฒิสภา

นายทศพร  แย-มวงษ�นายทศพร  แย-มวงษ�

รองเลขาธิการวุฒิสภารองเลขาธิการวุฒิสภา

นายพีระพจน�  รัตนมาลีนายพีระพจน�  รัตนมาลี

รองเลขาธิการวุฒิสภารองเลขาธิการวุฒิสภา

นางป0ณณิตา สท-านไตรภพนางป0ณณิตา สท-านไตรภพ

รองเลขาธิการวุฒิสภารองเลขาธิการวุฒิสภา

น.ส.นิภาวรรณ ศิริบํารุงสุขน.ส.นิภาวรรณ ศิริบํารุงสุข

รองเลขาธิการวุฒิสภารองเลขาธิการวุฒิสภา

นายต-นพงศ�  ตั้งเติมทองนายต-นพงศ�  ตั้งเติมทอง

รองเลขาธิการวุฒิสภารองเลขาธิการวุฒิสภา

เลขาธิการวุฒิสภาเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักภาษาต�างประเทศ
(นายอภิชาติ  อ�อนสร-อย)
สํานักภาษาต�างประเทศ

(นายอภิชาติ  อ�อนสร-อย)

ที่ปรึกษาด-านการเมือง การปกครองฯ (กลุ�ม 1)ที่ปรึกษาด-านการเมือง การปกครองฯ (กลุ�ม 1)

นายคณวัฒน�  วงศ�แก-วนายคณวัฒน�  วงศ�แก-ว น.ส.แก-วเกศร�  ถาวรพันธ�น.ส.แก-วเกศร�  ถาวรพันธ�นายสมใบ  มูลจันทีนายสมใบ  มูลจันที -ว�าง--ว�าง-นางนวนันทน�  เนติธนากูลนางนวนันทน�  เนติธนากูล

ที่ปรึกษาด-านระบบงานนิติบัญญัติที่ปรึกษาด-านระบบงานนิติบัญญัติที่ปรึกษาด-านระบบงานนิติบัญญัติที่ปรึกษาด-านระบบงานนิติบัญญัติ ที่ปรึกษาด-านระบบงานนิติบัญญัติที่ปรึกษาด-านระบบงานนิติบัญญัติ ที่ปรึกษาด-านระบบงานนิติบัญญัติที่ปรึกษาด-านระบบงานนิติบัญญัติที่ปรึกษาด-านระบบงานนิติบัญญัติที่ปรึกษาด-านระบบงานนิติบัญญัติ

น.ส.สุพัตรา  วรรณศิริกุลน.ส.สุพัตรา  วรรณศิริกุล

ที่ปรึกษาด-านกฎหมายที่ปรึกษาด-านกฎหมาย

กลุ�มตรวจสอบภายใน

กลุ�มช�วยอํานวยการนักบริหาร

สํานักการคลังและบประมาณ
(น.ส.ศิริพร สมบัติศิริ)

สํานักนโยบายและแผน
(น.ส.นุตยา  ลิขิตหัตถศิลป)

สํานักบริหารงานกลาง
(นายรุ�งธรรม เปรมมางกูร)

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นายเจษฎา ชํานาญป=า)

สํานักการพิมพ�
(นางรักชนก  เกสรทอง)

สํานักประชาสัมพันธ�
(นายสาธิต วงศ�อนันต�นนท�)

สํานักวิชาการ
(-ว�าง-)

สํานักงานประธานวุฒิสภา
(นายวุฒิชัย วงศ�เมธีสุเมธ)

สํานักการประชุม
(นายบรรหาร กําลา)

สํานักกฎหมาย
(นายโสภณ ชาตบุษย�จารุ)

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
(นายนรมิตร คุณโลกยะ)

สํานักกรรมาธิการ 3
(นายเอกชัย  บุดสีนนท�)

สํานักกํากับและตรวจสอบ
(นายบุญสงค� ทองอินทร�)

สํานักกรรมาธิการ 1
(น.ส.ยุวดี รูปขจร)

สํานักกรรมาธิการ 2
(นายอุสาห� ชูสินธ�)

สํานักการต�างประเทศ
(น.ส.นิสาพร วิบูลย�จันทร�)
สํานักการต�างประเทศ

(น.ส.นิสาพร วิบูลย�จันทร�)

-ว�าง--ว�าง-

ที่ปรึกษาด-านระบบงานนิติบัญญัติ
(กลุ�ม 1)

ที่ปรึกษาด-านระบบงานนิติบัญญัติ
(กลุ�ม 1)


