-๒๗. นางสาวจินดา กองแก้ว
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ
๘. นางวัชรี สินธวานุวัฒน์
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ
๙. นายดิเรก จันทร์อินทร์
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๔
๑๐. นางสุวรรณี หุตายน
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น
๑๑. นายนรมิตร คุณโลกยะ
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๑๒. นางศศกร รอดโฉม
คณะทํางาน
วิทยากรชํานาญการ กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
๑๓. นางสาวณัฐนันทน์ ปลอดทอง
คณะทํางาน
วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ
๑๔. นางสาวเสาวนี บุญเลื่อน
คณะทํางาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานงบประมาณ
๑๕. นางสาวสุกานดา ศุภคติสันติ์
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
๑๖. นางส่องศรี แสงด้วง
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
๑๗. นางสาววรณธร หงส์จรรยา
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๑๘. นางสาวน้ําทิพย์ พุฒพิมล
คณะทํางาน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
๑๙. นางชรัญญา ประสิทธินาวา
คณะทํางานและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๒๐. นางสาวนาตยา พ่วงพูล
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

คณะทํางานหมวดที่ ๒ ...

-๓คณะทํางานหมวดที่ ๒ (การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์)
๑. ที่ปรึกษาทุกท่าน
ที่ปรึกษา
๒. นายวุฒิชัย วัชรีรัตน์
หัวหน้าคณะทํางาน
๓. ผู้อํานวยการสํานักทุกสํานัก
คณะทํางาน
๔. นางวัฒนาพร ลิ้มสมบูรณ์
คณะทํางาน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
๕. นางสาวถนอมจิตร เอี่ยมไพโรจน์
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๖. นายวีระพัฒน์ คหินทพงษ์
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ
๗. นางพิมพาวรรณ อูนากูล
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ
๘. นางวรวิมล รัตนมาลี
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซียและอิตาลี
๙. นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์
คณะทํางาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
๑๐. นางชัชชนก เกตุจรัส
คณะทํางาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๑. นายธวัช ตุ่นคํา
คณะทํางาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานงบประมาณ
๑๒. นายธงไท ไชยหิรัญการ
คณะทํางาน คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
๑๓. นายเศรษฐพงศ์ ยอดอินทร์
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
๑๔. นายรัตนะ โพธิสุวรรณ
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
๑๕. นายถาวร แสงสาคร
คณะทํางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

๑๖. นายภัทรพงศ์ฯ...

-๔๑๖. นายภัทรพงศ์ ช่วยบํารุง
คณะทํางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑๗. นางสาวพรรณสิริ พรหมพันธุม
คณะทํางานและเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑๘. นางสาวน้ําเพชร ศรีวิจิตรโชค
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
คณะทํางานหมวดที่ ๓ (การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
๑. นายสิทธิพร สท้านไตรภพ
ที่ปรึกษา
๒. นางวรารัตน์ อติแพทย์
หัวหน้าคณะทํางาน
๓. ผู้อํานวยการสํานักทุกสํานัก หรือผู้แทน
คณะทํางาน
๔. นางสาวนุตยา ลิขิตหัตถศิลป
คณะทํางานและเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๕. นางสาวสุภารัตน์ มาตสวิง
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๖. นางรัตนา ชัชวาลรัตน์
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
คณะทํางานหมวดที่ ๔ (การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้)
๑. นายวุฒิชัย วัชรีรัตน์
หัวหน้าคณะทํางาน
๒. ผู้อํานวยการสํานักทุกสํานัก
คณะทํางาน
๓. นายสราวุธ สุธราพันธ์
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานญัตติ
๔. นายพีระพจน์ รัตนมาลี
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
๕. นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

๖. นางทุติยาพรฯ...

-๕–
๖. นางทุติยาพร ทวนทอง
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
๗. นายนรมิตร คุณโลกยะ
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๘. นางสาวปัทมาภรณ์ ชูสกุล
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์
๙. นายสมใบ มูลจันที
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
๑๐. นางสาวบงกช วงษ์ไทย
คณะทํางาน
วิทยากรชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานติดตามผลการดําเนินการ
๑๑. นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์
คณะทํางาน
วิทยากรชํานาญการ กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล
๑๒. นายสุริยา ชมสวัสดิ์
คณะทํางาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงิน
๑๓. นางสาวพัชรี ธรรมปรีชา
คณะทํางาน
นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานญัตติ
๑๔. นางสาวสุพัตรา เกตุทิม
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
๑๕. นางสาวสุดารัตน์ ใจอุดม
คณะทํางาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
๑๖. นางสาวอณัญญา วงษ์บัวเหลือง
คณะทํางาน
วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานรายงานการประชุม
๑๗. นางนันทิยาพร สัมพันธ์ทวีกิจ
คณะทํางานและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
๑๘. นางสาวศิริพร พุฒซ้อน
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
๑๙. นางสาวณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

คณะทํางานหมวดที่ ๕ ...

-๖คณะทํางานหมวดที่ ๕ (การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล)
๑. ที่ปรึกษาทุกท่าน
ที่ปรึกษา
๒. นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ
หัวหน้าคณะทํางาน
๓. รองเลขาธิการวุฒิสภาทุกท่าน
คณะทํางาน
๔. ผู้อํานวยการสํานักทุกสํานัก
คณะทํางาน
๕. นางปัญฐกานต์ สท้านไตรภพ
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
๖. นางวัลลภา อินตาพวง
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
๗. นางสาวยุวนิตย์ ไมเด็น
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
๘. นายอัมฤทธิ์ เกตุแก้ว
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานกระทู้ถาม
๙. นายธานินทร์ บุพกิจสิริโรจน์
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน
๑๐. นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
๑๑. นายชาย เอี่ยมกระสินธุ์
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๑๒. นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
๑๓. นางสาวเกตุแก้ว ชูสังข์
คณะทํางาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กลุ่มงานการเงิน
๑๔. นางสาวอรญา อิศรพันธุ์
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
๑๕. นายถนอมพงศ์ อําพรผล
คณะทํางาน
นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกระทู้ถาม
๑๖. นายธงไท ไชยหิรัญการ
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
๑๗. นางสาวกนกวรรณ อบเชย
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
๑๘. นางอัญชนา รักเมือง
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
๑๙. นางสาววรณธรฯ...

-๗๑๙. นางสาววรณธร หงส์จรรยา
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๒๐. นางสาวศุทรา สิรภัทรนันทกร
คณะทํางานและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
๒๑. นางสาวประภาพร เพียราช
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
๒๒. นางสาวสุนันท์ จันทร์ขวัญ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
คณะทํางานหมวดที่ ๖ (การจัดการกระบวนการ)
๑. นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์
หัวหน้าคณะทํางาน
๒. ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์
คณะทํางาน
๓. ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง
คณะทํางาน
๔. ผู้อํานวยการสํานักการประชุม
คณะทํางาน
๕. ผู้อํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบ
คณะทํางาน
๖. ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
คณะทํางาน
๗. ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
คณะทํางาน
๘. ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน
๙. ผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข
คณะทํางาน
๑๐. ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
คณะทํางาน
๑๑. นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
คณะทํางาน
๑๒. นายศุภชัย รักษาพล
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานประธานวุฒิสภา
๑๓. นางผุสดี ดวงบุบผา
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา
๑๔. นางสุวรรณา เกิดแก่น
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๑๕. นายประธาน ทิพยกะลิน
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและข้อมูล
๑๖. นายรพีพงศ์ฯ...

-๘๑๖. นายรพีพงศ์ ภูชฎาภิรมย์
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานพระราชบัญญัติ
๑๗. นางสาวจินดา กองแก้ว
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ
๑๘. นางสาวชลธิชา มีแสง
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและตํารวจ
๑๙. นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ๑
๒๐. นายสุชาติ พื้นทองคํา
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ๒
๒๑. นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
๒๒. นางสาวจิรพรรณ แกล้วทนงค์
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบคอมพิวเตอร์
๒๓. นางภาวนา ภักฉัตรทัน
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานชวเลข ๑
๒๔. นายอภิชาติ อ่อนสร้อย
คณะทํางาน
หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา
๒๕. นางมันทนา เอกลัคนารัตน์
คณะทํางาน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒๖. นางสาวเทวินทร์ เกษตระกูล
คณะทํางาน
นิติกรชํานาญการ กลุ่มงานพระราชบัญญัติ
๒๗. นายชูชาติ หอมจันทึก
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา
๒๘. ส.ต.ต. ธามธีธะวัชร มาฉิม
คณะทํางาน
นิติกรชํานาญการ กลุ่มงานรายงานการประชุม
๒๙. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล
คณะทํางาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานงบประมาณ
๓๐. นายปรเมศวร์ ศรีละมนตรี
คณะทํางาน
นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ
๓๑. นายสมชาย ชัยเชษฐ์ดํารงกุล
คณะทํางาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
๓๒. นายปิยชาติฯ...

