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คณะกรรมการ/

อนุกรรมการ อ านาจหน้าที่

1. คณะกรรมการ 1 นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการ

ขององค์การตลาด 2 นายศุภสิทธ์ิ  ศิริศักด์ิ กรรมการ

3 นายสันติ  อ ่าศรีเวียง กรรมการ

4 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน เลขานุการ

2. คณะกรรมการ

กจิการสัมพันธ์ 1 นายทศพล  สังขทรัพย์ ประธานกรรมการ

องค์การตลาด ผู้แทนฝ่ายนายจา้ง

2 นางสาวอนัธิกา ทองน่า กรรมการ

3 นายศุภาโชติ  มะหลีแกว้ กรรมการ

4 นางขวัญใจ  วรรณปานไพร กรรมการ

5 นางสาวฐิตาภรณ์  ค่าหล้า กรรมการ

6 นางสาวสุณัฐฐา  ซื อสัตย์ กรรมการ

ผู้แทนฝ่ายนายจา้ง

7 นายสายันต์  เหินสว่าง กรรมการ

8 นายศิริชยั  แสงศรี กรรมการ

9 นายปิยะ  คุ้มครอง กรรมการ

10 นายภุชงค์  ดวงรัตน์ กรรมการ

11 นางจารุวรรณ์  เกง่ไพบูลย์ กรรมการ

3. 

คณะอนุกรรมการ

1 นายพลาคม  ชยักติติศิลป์ ประธานอนุกรรมการ

ความเสี ยงและการ

ควบคุมภายใน

2
ผศ.บุญมา  ชยัเสถยีรทรัพย์

อนุกรรมการ

3 ผศ.อนัธิกา  สวัสด์ิศรี อนุกรรมการ

4 นายมนูญ  แสนไม้ อนุกรรมการ

5 นายสมชาย  แสงชมภูเพ็ญ อนุกรรมการ

6 รองผู้อา่นวยการองค์การตลาด อนุกรรมการ

7 หัวหน้าแผนกบริหารความเสี ยง เลขานุการ

    

รายช่ือ

คณะกรรมการและอนุกรรมการขององค์การตลาด

มอีา่นาจหน้าที ตามตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกจิ

สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 23

ให้คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การตลาดมหีน้าที และความ

รับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2555 

     ทั้งนี้ อาจเชญิผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที เกี ยวขอ้งตามจา่เป็นร่วม

ประชมุ โดยให้ได้รับค่าเบี้ยประชมุเท่ากบักรรมการ

1) กา่หนดนโยบาย ดูแล ให้ค่า ปรึกษา ค่าแนะน่า และขอ้เสนอแนะ

ในการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี ยงและควบคุมภายในของ

องค์การ เพื อให้เป็นไปตามแนวทางที กา่หนดในการบริหารจดัการ

องค์กรด้านบริหารความเสี ยงและควบคุมภายในของระบบประเมนิผล

การด่าเนินงานของรัฐวิสาหกจิ

2) เห็นชอบปัจจยัเสี ยง คู่มอืการบริหารความเสี ยง ผลการบริหาร

ความเสี ยง แผนด้านการบริหารความเสี ยง ผลการควบคุมภายใน 

และแผนการควบคุมภายใน กอ่นน่าเสนอคณะกรรมการองค์การตลาด

ให้ความเห็นชอบ

3) ติดตามผลการด่าเนินงานด้านการบริหารความเสี ยงและการ

ควบคุมภายใน แล้วรายงานผลการด่าเนินงานต่อคณะกรรมการ

องค์การตลาดพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

4) เสนอแต่งต้ังคณะท่างานเพื อสนับสนุนงานด้านบริหาร

ความเสี ยงและควบคุมภายในได้ตามความเหมาะสม

5) ด่าเนินการอื นตามที คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย 

     ทั้งนี้ อาจเชญิผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที เกี ยวขอ้งตามจา่เป็นร่วมประชมุ โดย

ให้ได้รับค่าเบี้ยประชมุเท่ากบัอนุกรรมการ
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คณะกรรมการ/

อนุกรรมการ อ านาจหน้าที่รายช่ือ

คณะกรรมการและอนุกรรมการขององค์การตลาด

4. 

คณะอนุกรรมการ

กา่กบัดูแล

1 น.ส. กอบกลุ  โมทนา

ประธานอนุกรรมการ

กจิการที ดีและ

ความรับผิดชอบ
2 นายทศพล  สังขทรัพย์ อนุกรรมการ

และความ

รับผิดชอบต่อสังคม

3
นายสมศักด์ิ  วรวิจกัษณ์ อนุกรรมการ

4 นางปานจติ จนิดากลุ อนุกรรมการ

5 นางอบุลทิพย์  จางวิบูลย์ อนุกรรมการ

6 หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เลขานุการ

7 หัวหน้าแผนกบริหารบุคคล ผู้ชว่ยเลขานุการ

5. 
คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย 1

นายสมศักด์ิ  วรวิจกัษณ์ ประธานอนุกรรมการ

2 นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์ อนุกรรมการ

3 นายสันติ  อ ่าศรีเวียง อนุกรรมการ

4 น.ส.ชไมพร  อา่ไพจติร อนุกรรมการ

5 หัวหน้าแผนกกฎหมาย เลขานุการ

6. 
คณะอนุกรรมการ
ติดตามและ 1

นายศุภกจิ  ปิยสิรานนท์
ประธานอนุกรรมการ

พัฒนาการเพิ ม
ศักยภาพ 2 นายศุภกร  พจมานศิริกล อนุกรรมการ

การบริหารกจิการ
ตลาด 3 นายสุรเชษฐ์  ลักษมพีงศ์ อนุกรรมการ

4 นายวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน์ อนุกรรมการ

5 นายเฉลิมชยั  ศรัณยวณิชย์ อนุกรรมการ

6 นายรักษิต  มสิุกวัตร อนุกรรมการ

7 นายวิสุทธิ  บุตรศรีภูมิ อนุกรรมการ

8 นายภูมพิัฒน์  เหมอืนจนัทร์ อนุกรรมการ

1) พิจารณาให้ความเห็นเรื องต่างๆ ที เกี ยวกบักฎหมาย สัญญา 
ขอ้บังคับ ระเบียบ ค่าสั งขององค์การตลาด ในกรณีมปีัญหาหรือ
ขอ้สงสัยที ต้องวินิจฉยัหรือสั งการ
2) พิจารณาให้ความเห็น ค่าแนะน่า ในการพิจารณาปรับปรุงขอ้บังคับ
ระเบียบ และกฎหมายที เกี ยวขอ้งกบัองค์การตลาด
3) พิจารณาให้ความเห็น ค่าแนะน่า เกี ยวกบัสัญญาให้สิทธิลงทุน
พัฒนากอ่สร้างและบริหารโครงการปากคลองตลาด และสัญญาเชา่
พื้นที ตลาดสาขาหนองมว่ง และการบริหารสัญญาอื นๆ 
ขององค์การตลาด
4) พิจารณาให้ความเห็น กลั นกรอง เรื องเสนอขออนุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง
ที มวีงเงินเกนิอา่นาจผู้อา่นวยการองค์การตลาด เพื อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาสั งการ
5) พิจารณา กลั นกรอง ให้ความเห็นเกี ยวกบัวินัยพนักงาน 
การร้องทุกขแ์ละการอทุธรณ์เกี ยวกบัวินัยขององค์การตลาด
6) พิจารณางานด้านกฎหมายอื นๆ ตามที คณะกรรมการองค์การตลาด
มอบหมาย 
     ทั้งนี้ อาจเชญิผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที เกี ยวขอ้งตามจา่เป็น
ร่วมประชมุ โดยให้ได้รับค่าเบี้ยประชมุเท่ากบัอนุกรรมการ

1) ตรวจสอบ กา่กบัดูแล ให้ขอ้เสนอแนะ และติดตามโครงการ
กอ่สร้างของตลาดสาขา เพื อให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของ
การองค์การตลาด มคีวามถกูต้อง เรียบร้อย ทันเวลาและความโปร่งใส
2) เสนอแนะแนวทางในการบริหารจดัการตลาดให้สามารถด่าเนินกจิการ
ได้อย่างยั งยืน และพัฒนารายได้ให้องค์การตลาด
3) ด่าเนินการอื นตามที คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย
4) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย
     ทั้งนี้ อาจเชญิผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที เกี ยวขอ้งตามจา่เป็นร่วมประชมุ โดย
ให้ได้รับค่าเบี้ยประชมุเท่ากบัอนุกรรมการ

1) พิจารณาแผนระยะยาวด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ประกอบด้วย นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายหลัก 

และแผนระยะส้ัน รวมถงึคู่มอืการด่าเนินงานที มคีวามชดัเจน 

มคุีณภาพสอดคล้องกบัภารกจิขององค์การตลาด  

2) ติดตามรายงานผลการด่าเนินงานด้านธรรมาภิบาลและรับผิดชอบ

ต่อสังคมให้คณะกรรมการองค์กาตลาดและองค์การตลาดทราบ

3) กา่กบัดูและและส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การตลาด 

และบุคคลภายนอกที มส่ีวนได้ส่วนเสียหรือที เป็นคู่สัญญา ได้มส่ีวนร่วม

ในการด่าเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

4) ปฏิบัติงานอื นตามที คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย

     ทั้งนี้ อาจเชญิผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที เกี ยวขอ้งตามจา่เป็นร่วมประชมุ โดย

ให้ได้รับค่าเบี้ยประชมุเท่ากบัอนุกรรมการ
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คณะกรรมการ/

อนุกรรมการ อ านาจหน้าที่รายช่ือ

คณะกรรมการและอนุกรรมการขององค์การตลาด

9 หัวหน้าแผนกวางแผน เลขานุการ

และงบประมาณ
7. 
คณะอนุกรรมการ
ประเมนิผล 1

นายศุภสิทธ์ิ  ศิริศักด์ิ อนุกรรมการ

การปฏิบัติงาน
ผู้อา่นวยการ 2 นายศุภกจิ  ปิยสิรานนท์ อนุกรรมการ

องค์การตลาด 3 ผศ.บุญมา  ชยัเสถยีรทรัพย์ อนุกรรมการ

4 น.ส.ฐิตาภรณ์  ค่าหล้า เลขานุการ

1 ผศ.อนัธิกา  สวัสด์ิศรี ประธานอนุกรรมการ

2 นายพลาคม  ชยักติติศิลป์ อนุกรรมการ

3 น.ส. กอบกลุ  โมทนา อนุกรรมการ

4 นายไพบูลย์  บูรณสันติ อนุกรรมการ

5 นายเฉลิมชยั  ศรัณยวณิชย์ อนุกรรมการ

6 รองผู้อา่นวยการองค์การตลาด เลขานุการ

7 นายภุชงค์  ดวงรัตน์ ผู้ชว่ยเลขานุการ

8 นางสาวศศินันท์  วงษ์อนันต์ ผู้ชว่ยเลขานุการ

1 นายสุรเชษฐ์  ลักษมพีงศ์ ประธานอนุกรรมการ

2 ผศ.บุญมา  ชยัเสถยีรทรัพย์ อนุกรรมการ

3 นายศุภกจิ  ปิยสิรานนท์ อนุกรรมการ

4 นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์ อนุกรรมการ

5 นางนิรมล  รุจริาโสภณ อนุกรรมการ

6 นายเอกชยั  วงศ์วนกลุ อนุกรรมการ

7 นายสุรเวช  ฉตัรเชดิเจริญกลุ อนุกรรมการ

8 นายวรวิทย์  ปวพจน์ อนุกรรมการ

9 นายนาวี  คงทน อนุกรรมการ

10 รองผู้อา่นวยการองค์การตลาด เลขานุการ

11 หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ผู้ชว่ยเลขานุการ

12 หัวหน้าแผนกกจิการพิเศษ ผู้ชว่ยเลขานุการ

9. 
คณะอนุกรรมการ
ขบัเคลื อน
ยุทธศาสตร์
องค์การตลาด

1) เสนอแนะนโยบาย แนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งพิจารณากลั นกรอง 
ทบทวน แผนแมบ่ท และแผนปฏิบัติการขององค์การตลาด
2) เสนอแนะแนวทางเกี ยวกบัการบริหารจดัการระบบสารสนเทศ
3) พิจารณา กลั นกรอง เสนอแนะแนวทางการกา่หนดกลยุทธ์เกี ยวกบั
การบริหารจดัการด้านการเงิน งบประมาณ และการใชท้รัพย์สินขององค์การ
ตลาด
4) พิจารณาเสนอแนะเกี ยวกบัการกา่หนดกลยุทธ์ แนวทางการด่าเนินงาน
ด้านการตลาด การบริการลูกค้า การสื อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร
5) พิจารณากลั นกรอง ทบทวน เสนอแนะหลักเกณฑ์ วิธีการเงื อนไข 
และโครงการ การขอรับและให้สิทธ์ิประโยชน์ต่างๆ ที จะได้รับในกจิการ
ขององค์การตลาด
6) ให้บูรณาการกบังานในส่วนที เกี ยวขอ้ง
7) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย
     ทั้งนี้ อาจเชญิผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที เกี ยวขอ้งตามจา่เป็นร่วมประชมุ โดย
ให้ได้รับค่าเบี้ยประชมุเท่ากบัอนุกรรมการ

1) มอบนโยบาย ให้ค่าแนะน่า และผลักดันให้องค์การตลาดมทีิศทาง
ด้านการพัฒนาบุคลากร ให้ตอบสนองต่อความต้องการขององค์การตลาด
2) พิจารณาให้ความเห็น ค่าแนะน่า เกี ยวกบัการจดัท่าแผนวิสาหกจิ
และแผนปฏิบัติการประจา่ปีขององค์การตลาดในส่วนที เกี ยวขอ้งกบั
การบริหารทุนมนุษย์ (HCM) กอ่นน่าเสนอคณะกรรมการองค์การตลาด
ให้ความเห็นชอบ 
3) การจดัการความรู้และนวัตกรรม 
4) ด่าเนินการอื นตามที คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย
และรายงานผลให้คณะกรรมการองค์การตลาดพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 
     ทั้งนี้ อาจเชญิผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที เกี ยวขอ้งตามจา่เป็นร่วมประชมุ โดย
ให้ได้รับค่าเบี้ยประชมุเท่ากบัอนุกรรมการ

1) ตรวจสอบ กา่กบัดูแล ให้ขอ้เสนอแนะ และติดตามโครงการ
กอ่สร้างของตลาดสาขา เพื อให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของ
การองค์การตลาด มคีวามถกูต้อง เรียบร้อย ทันเวลาและความโปร่งใส
2) เสนอแนะแนวทางในการบริหารจดัการตลาดให้สามารถด่าเนินกจิการ
ได้อย่างยั งยืน และพัฒนารายได้ให้องค์การตลาด
3) ด่าเนินการอื นตามที คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย
4) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย
     ทั้งนี้ อาจเชญิผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที เกี ยวขอ้งตามจา่เป็นร่วมประชมุ โดย
ให้ได้รับค่าเบี้ยประชมุเท่ากบัอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ มอีา่นาจหน้าที กา่หนดหลักเกณฑ์การประเมนิ 
และท่าการประเมนิผลงานของผู้อา่นวยการองค์การตลาด ปีละ 2 คร้ัง
โดยพิจารณาประเมนิผลทุก6 เดือน แล้วน่าเสนอต่อคณะกรรมการ
องค์การตลาดเพื อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

8. 
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กร


