แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง

ประธานวุฒิสภา

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

นายศุภชัย สมเจริญ

กลุ่มช่วยอานวยการนักบริหาร

เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ

รองเลขาธิการวุฒิสภา
-ว่าง-

กลุ่มตรวจสอบภายใน

รองเลขาธิการวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา

น.ส.นิภาวรรณ ศิริบารุงสุข

นางปัณณิตา สท้านไตรภพ

นายพีระพจน์ รัตนมาลี

นายทศพร แย้มวงษ์

นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง

สานักการคลังและ
งบประมาณ
(น.ส.ศิริพร สมบัติศิร)ิ
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานงบประมาณ
- กลุ่มงานการเงิน
- กลุ่มงานบัญชี
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานสวัสดิการ
- กลุ่มงานยานพาหนะ

สานักนโยบายและแผน

(น.ส.นุตยา ลิขิตหัตถศิลป)

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
- กลุ่มงานแผนงานและ
โครงการ
- กลุ่มงานติดตามและ
ประมวลผล

สานักงานประธานวุฒิสภา
(นายวุฒิชัย วงศ์เมธีสุเมธ)

สานักบริหารงานกลาง
(นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร)

สานักวิชาการ
(-ว่าง-)

สานักการพิมพ์
(นางรักชนก เกสรทอง)

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

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

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล
- กลุ่มงานห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์
- กลุ่มงานติดตามและ
ประมวลผลงานของ
วุฒิสภา

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบรรณาธิการ
และเทคโนโลยีการพิมพ์
- กลุ่มงานการพิมพ์
- กลุ่มงานบริการพัสดุ
สิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์

ที่ปรึกษาด้านการเมือง
การปกครอง และการบริหารจัดการ

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
สานักประชาสัมพันธ์
(นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์)
- กลุ่มงานบริหารทั่วไปและพิธีการ
- กลุ่มงานสารสนเทศและ
ศูนย์บริการ (Call Center)
วุฒิสภา
- กลุ่มงานสื่อมวลชน
- กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์
- กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
- กลุ่มงานเผยแพร่
ประชาธิปไตยและกิจกรรม
วุฒิสภาภูมิภาค

มีหน้าที่ให้คาปรึกษา เสนอแนะ และให้
ความเห็นทางวิชาการและการพัฒนางาน
ด้านระบบงานนิติบัญญัติ รวมทั้งการ
บริหารราชการในการควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ดังนี้
(1) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการของสานักประชาสัมพันธ์
(2) รับผิดชอบการดาเนินโครงการ
เสริมสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
ของวุฒิสภาและสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
(3) รับผิดชอบการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สานักรายงานการประชุม
และชวเลข
(น.ส.สุภาวดี มงคลธรรมกุล)
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานรายงานการ
ประชุม
- กลุ่มงานชวเลข 1
- กลุ่มงานชวเลข 2
- กลุ่มงานชวเลข 3
- กลุ่มงานชวเลข 4

สานักการประชุม
(นายบรรหาร กาลา)
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานญัตติ
- กลุ่มงานกระทู้ถาม
- กลุ่มงาน
พระราชบัญญัติ
- กลุ่มงานระเบียบวาระ
การประชุมวุฒิสภา

สานักกฎหมาย
(นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ)
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานกฎหมาย 1
- กลุ่มงานกฎหมาย 2
- กลุ่มงานพัฒนา
กฎหมาย

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นายเจษฎา ชานาญป่า)
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานวิชาการและการ
พัฒนา
- กลุ่มงานฝึกอบรมและ
สัมมนา
- กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(นายนรมิตร คุณโลกยะ)
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
- กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์
- กลุ่มงานบริหารระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- กลุ่มงานบริการระบบ
คอมพิวเตอร์

สานักกรรมาธิการ 3
(นายเอกชัย บุดสีนนท์)
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างอิงในการ
ประชุมกรรมาธิการ
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
9 คณะ (9 กลุ่มงาน)
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 5
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 6

สานักกากับและ
ตรวจสอบ
(นายบุญสงค์ ทองอินทร์)
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานสรรหาและ
แต่งตั้ง
- กลุ่มงานถอดถอนและ
ตรวจสอบ
- กลุ่มงานติดตามผลการ
ดาเนินงาน

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว

นายสมใบ มูลจันที

นางนวนันทน์ เนติธนากูล

น.ส.แก้วเกศร์ ถาวรพันธ์

น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล

นางนพเก้า สุขะนันท์

มีหน้าที่ให้คาปรึกษา มีหน้าที่ให้คาปรึกษา
เสนอแนะ และให้ความเห็นทางวิชาการและการ
พัฒนางานด้านระบบงานนิติบัญญัติ และ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ดังนี้
(1) รับผิดชอบการดาเนินโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทัล
เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา
(2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ให้คาปรึกษา เสนอแนะ และให้ความเห็น
ทางวิชาการและการพัฒนางานด้านระบบงานนิติ
บัญญัติ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ดังนี้
(1) รับผิดชอบการดาเนินโครงการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
(2) รับผิดชอบการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทา
ผลงานของข้าราชการ รวมถึงวิเคราะห์ และคัดเลือก
ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานของ
ข้าราชการที่ผ่านการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนางานด้านระบบงานนิติบัญญัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
(3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ให้คาปรึกษา เสนอแนะ และให้
ความเห็นทางวิชาการและการพัฒนางานด้าน
ระบบงานนิติบัญญัติ และรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้
(1) รับผิดชอบการดาเนินโครงการขับเคลื่อน
แผนการเสริมสร้างความผาสุกการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และความผูกพัน
ของบุคลากรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สานักกรรมาธิการ 1
(น.ส.ยุวดี รูปขจร)

สานักกรรมาธิการ 2
(นายอุสาห์ ชูสินธ์)

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

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

สานักการต่างประเทศ

(น.ส.นิสาพร วิบูลย์จันทร์)

มีหน้าที่ให้คาปรึกษา เสนอแนะ และให้
ความเห็นทางวิชาการและการพัฒนางานด้าน
ระบบงานนิติบัญญัติ และรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้
(1) รับผิดชอบการดาเนินโครงการเสริมสรร้าง
แนวทางการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดจิ ิทัล และศตวรรษ
ที่ 21
(2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ให้คาปรึกษา เสนอแนะ และให้
ความเห็นทางวิชาการและการพัฒนางานด้าน
กฎหมาย และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ดังนี้
(1) รับผิดชอบการดาเนินโครงการจัดทา
ฐานข้อมูลด้านสถานะของร่างพระราชบัญญัติที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา และรัฐสภา เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
วุฒิสภา
(2) รับผิดชอบการให้คาปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะในกระบวนการการปฏิบัติงานของ
นักกฎหมายนิติบัญญัติ
(3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ให้คาปรึกษา เสนอแนะ และให้
ความเห็นทางวิชาการและการพัฒนางานด้าน
ระบบงานนิติบัญญัติ และรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้
(1) รับผิดชอบการดาเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัด
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
(2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานพิธีการทูต
- กลุ่มงาน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

สานักภาษาต่างประเทศ
(นายอภิชาติ อ่อนสร้อย)
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานภาษาอังกฤษ
- กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส
รัสเซีย และอิตาลี
- กลุ่มงานภาษาจีนและ
ภาษาอื่น

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มช่วยอานวยการนักบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ

รองเลขาธิการวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา

น.ส.นิภาวรรณ ศิริบารุงสุข

นางปัณณิตา สท้านไตรภพ

นายพีระพจน์ รัตนมาลี

นายทศพร แย้มวงษ์

นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง

-ว่าง-

สานักการคลังและ
งบประมาณ
(น.ส.ศิริพร สมบัติศิร)ิ

สานักนโยบายและแผน

(น.ส.นุตยา ลิขิตหัตถศิลป)

สานักงานประธานวุฒิสภา
(นายวุฒิชัย วงศ์เมธีสุเมธ )

สานักบริหารงานกลาง
(นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร)

สานักวิชาการ
(-ว่าง-)

สานักการพิมพ์
(นางรักชนก เกสรทอง)

สานักรายงานการประชุม
และชวเลข
(น.ส.สุภาวดี มงคลธรรมกุล)

สานักการประชุม
(นายบรรหาร กาลา)

สานักกฎหมาย
(นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ)

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นายเจษฎา ชานาญป่า)

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(นายนรมิตร คุณโลกยะ)

สานักกรรมาธิการ 3
(นายเอกชัย บุดสีนนท์)

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองฯ

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล

นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว

นายสมใบ มูลจันที

นางนวนันทน์ เนติธนากูล

น.ส.แก้วเกศร์ ถาวรพันธ์

น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล

นางนพเก้า สุขะนันท์

สานักประชาสัมพันธ์
(นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์)

สานักการต่างประเทศ

(น.ส.นิสาพร วิบูลย์จันทร์)

สานักกากับและตรวจสอบ
(นายบุญสงค์ ทองอินทร์)

สานักกรรมาธิการ 1
(น.ส.ยุวดี รูปขจร)

สานักกรรมาธิการ 2
(นายอุสาห์ ชูสินธ์)

สานักภาษาต่างประเทศ
(นายอภิชาติ อ่อนสร้อย)

