รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2553
เมื่อวันจันทรที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 12.00 น.
ณ หองประชุมอุตสาหกรรม 2 ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนพดล บูรณะธนัง
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางปราณี ภาษีผล
นางอุไร รมโพธิหยก
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท

ผูแทนสํานักงบประมาณ

ติดราชการอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร
นางสาวผุสดี เรืองสุข
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
นางสาวมลิวลั ย นิลแสง

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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8. นางสาวมณีรตั น ศรีปรัชญากุล
9. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
10. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
11. นางสาววรพักตร ฐิตดิลก
12. นางวีณา บรรเลงจิต
13. นายประยุทธ ทิพยภวังค
14. นางสาวอภิญญา คชชะ
15. นายอดิศร อยูอินทร
16. นางสาววลัย ศรีเมือง
17. นายทีฆ คุณวัฒน
18. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
19. นางสาวบุษบา เรืองสุข
20. นายวินัย ใฝเมตตา
21. นายธานิน ธุรกิตตวณ
ั ณกานต
22. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพาณิชย
สํานักงบประมาณ
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
กลุมบริษัทน้ําตาลทามะกา จํากัด
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 12.30 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
นายประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน แจงใหที่ประชุมทราบวาในหนา
หนังสือพิมพวันนี้มีขาวกองทุนฯ รับจํานําน้ําตาลโควตา ข. ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนยังไมไดมีการ
พิจารณา ดังนั้น จึงขอหารือที่ประชุมวา ควรมีการวางหลักเกณฑการใหสัมภาษณหรือการใหข าวกับสือ่ มวลชน
หรือไม
มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นวาเรื่องการใหขาวตอสื่อมวลชนควรเปนเรื่องที่คณะกรรมการมีมติหรือมีขอยุติ
แลว
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2553 โดยที่ประชุมไดมีมติรับรองและมีการแกไขดังนี้
หนาที่ 3
นายวิวัฒน ตั้งปองผูแทนโรงงานน้ําตาลทราย ใหเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
เมื่อที่ประชุมเลือกประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และเลขานุการแลวนางสาว
สุพัตรา ธนเสนีวัฒน ประธานที่ประชุมชั่วคราวไดมอบใหนายประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเปนผูดําเนินการประชุมตอไป
ในหนาสุดทายของรายงานการประชุม ใหใสชื่อ นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย
กรรมการและเลขานุการ ผูตรวจรายงานการประชุม นางสาวมลิวัลย นิลแสง ผูจดบันทึกการประชุม
หนา 4
นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชย แกไขเพิ่มเติม
ความเห็นที่ประชุม
นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชย ใหความเห็นวา ในกรณีลูกหนี้โรงงานน้ําตาลทราย
ซึ่งคางชําระเงินรักษาเสถียรภาพฯ ควรระบุชื่อบัญชีลูกหนี้ใหชัดเจน รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินควร
มีระยะเวลาการคางชําระของลูกหนี้แตละโรงงานน้ําตาลทราย และอาจตองตั้งสํารองหนี้สูญทั้งจํานวน และให
ความเห็นเพิ่มในวาระที่ 4.1 ควรมีมติ 2 ขอ ดังนี้
1. เห็นชอบงบการเงินประจําป 2552 ของกองทุนออยและน้ําตาลทราย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2552 โดยใหปรับปรุงแกไขตามความเห็นของคณะกรรมการกอนนําสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบตอไป
2. ใหสํานักงานกองทุนฯ รายงานงบการเงินใหคณะกรรมการทราบทุก 3 เดือน
หนา 6
นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชย ใหความเห็นวา วาระที่ 4.2 ควรมีมติ 3 ขอ โดยขอ
เพิ่มขอความในมติขอ 2 ดังนี้
2. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ทําหนังสือเรงรัดไปยังคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เพื่อพิจารณาแกไขปญหาการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการผลิตป 2550/51 ที่โรงงานน้ําตาลทราย
คางชําระตอกองทุนฯ ใหไดขอยุติโดยเร็ว
3. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ติดตามการนําเสนอเรื่องราคาออยขั้นสุดทายและ
ผลตอบแทนการผลิตขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2551/52 ตอคณะรัฐมนตรี และรายงานใหคณะกรรมการทราบ
ตอไป
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หนา 8
นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชย ใหความเห็นวา วาระที่ 4.3 ควรมีมติ 2 ขอ โดยมติ
ขอ 2 มีขอความดังนี้
2 เห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ขอตั้งงบประมาณจํานวน 500 ลาน
บาท ชดเชยใหแกกองทุนฯ ในปงบประมาณ 2554 ตอไป
หนา 12
นางอุไร รมโพธิหยกผูแทนกระทรวงการคลัง ขอแกไข
ความเห็นของคณะกรรมการ
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง ใหความเห็นวา ตามระเบียบของทางราชการ
หนวยงานไมสามารถรับชําระหนี้ที่จายเปนเช็คลงวันที่ลวงหนาได
วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู รอง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2553 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การเก็บเงินรายไดไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทราย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานดังนี้
1. เรื่องเดิม
1.1 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 ได
มีมติเห็นชอบในหลักการใหเก็บเงินรายไดของกองทุนไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทรายตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยมอบหมายใหคณะทํางานฯ ไปพิจารณากําหนดวงเงินที่เหมาะสมและ
แนวทางการบริหารเงินดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
1.2 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ได
พิจารณาตามที่คณะทํางานเสนอแลวไดมีมติมอบหมายใหสํานักงานฯ จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารเงิน พรอมทั้งวิเคราะหความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งตอไป
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การดําเนินการ
สํานักงานฯ ไดจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเงินพรอมทั้งวิเคราะหความเสี่ยง
ตามที่ไดรับมอบหมายแลว
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดเก็บรายไดไวเพื่ อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย ตามที่สํานักงานฯ เสนอ
ความเห็นของที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาขอมูลที่สํานักงานกองทุนฯ นําเสนอรายงานการเงิน ประมาณการ
รายรับ – รายจาย หรือขอมูลเกี่ยวกับการชําระหนี้ควรมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอเท็ จจริงในปจจุบันดวย
มติที่ประชุม

มอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมและนําเสนอที่
ประชุมพิจารณาในคราวประชุมครั้งตอไป
4.2 เรื่อง รางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ....
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู รอง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
ตามที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายไดดําเนินการโครงการใหความชวยเหลือชาวไรออยในการ
แกไขปญหากรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถจายคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ให
ชาวไรออยไดครบถวน โดยกองทุนไดสนับสนุนใหเงินกูแกบริษัทฯ จํานวน 222.81 ลานบาท (เริ่มโครงการเมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2552 และสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552)
กรณีดังกลาวคณะกรรมการบริหารกองทุนไดนําประเด็นปญหาขอกฎหมาย ที่กองทุนฯ จะให
ความชวยเหลือชาวไรออยหารือตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวากองทุนฯ จะสามารถนําเงินรายไดของ
กองทุนฯ ไปใหสินเชื่อแกบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด เพื่อเสริมสภาพคลองทางการเงินที่โรงงานจะได
นําไปชําระคาออยที่คางชําระแกชาวไรออย โดยกองทุนฯ เปนผูรับจํานําน้ําตาลทรายในปริมาณเทากับจํานวน
เงินคาออยที่โรงงานน้ําตาลชําระตอชาวไรออยไดหรือไมเพียงใด
ตามขอวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการบริหารกองทุน จึงไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานพิจารณาแกไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 คณะทํางานฯ
ไดพิจารณาแกไขปรับปรุงระเบียบดังกลาวตามขอคิดเห็นและขอชี้แนะตามแนวทางของคณะกรรมการบริหาร
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กองทุน โดยไดยกรางระเบียบขึ้นใหมทั้งฉบับ เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ....” พรอมทั้ง
จัดทําราง ขอกําหนดคณะกรรมการบริหารกองทุนเรื่อง “ คุณสมบัติของชาวไรออย โรงงานวิธีการขอรับสินเชื่อ
และอัตราดอกเบี้ย พ.ศ. ....”
ขอเสนอคณะกรรมการพิจารณา
1. พิจารณาในหลักการวาจะเห็นสมควรใหมีการแกไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 หรือไมประการใด
2. หากเห็นชอบใหมีการแกไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532
ตามขอ 1 แลว ขอไดโปรดพิจารณารางระเบียบฯ และขอกําหนดที่คณะทํางานไดจัดทําขึ้น
3. พิจารณาเสนอรางระเบียบดังกลาวใหสํานักงานอัยการสูงสุดชวยพิจารณาตรวจสอบกอน
ประกาศใชบังคับ ตอไป
ความเห็นที่ประชุม
นายนพดล บูรณะธนัง ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
ใหความเห็นวา เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดนี้สวนใหญเปนกรรมการใหม ดังนั้น เห็นควรจะตอง
ทําความเขาใจพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ใหเขาใจตรงกันกอน
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉายผูแทนโรงงานน้ําตาล ใหความเห็นวา ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนไวชัดเจนแลว และกองทุนฯ ได
เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกอนดําเนินการใหความชวยเหลือ
โรงงานน้ําตาลรีไฟนชัยมงคลในป 2552 ดังนั้น เห็นควรนําวาระที่ 4.1 และ 4.2 พิจารณาควบคูกันไป ซึ่งตองใช
เวลาพอสมควรสําหรับทําความเขาใจในเรื่องนี้
มติที่ประชุม

ใหนําไปพิจารณาพรอมกับวาระเรื่องการเก็บเงินรายไดไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งตอไป
4.3 เรื่อง การขออนุมัติใชงบกลาง เพื่อการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูใหกับ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให นายบัญชา คันธชุมภู รอง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานดังนี้
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ตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 เรื่องการเพิ่มพูนความรูใหกับคณะกรรมการบริหารกองทุน
และผูบริหารสํานักงานกองทุนฯ พรอมทั้งแนะนํา Director Certification Program (DCP) ซึ่งเปนหลักสูตร
แนะนําสําหรับกรรมการ ใหมีการปฏิบัติหนาที่กรรมการครบถวนตามกฎหมายและการสรางใหองคกร
เจริญเติบโต ซึ่งเปนหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนีส้ มาคมดังกลาว
ยังมีหลักสูตรตางๆ ที่นาสนใจ โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหสํานักงานฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อการอบรม
สําหรับกรรมการตอไป นั้น
ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552
ไดมีมติอนุมัติประมาณการรายจายประจําป 2553 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย รวมเปนเงิน
30,531,310 บาท ซึ่งรวมถึงงบกลางจํานวน 830,000 บาท ไวดว ย
ความเห็นของสํานักงานฯ
จากการตรวจสอบงบประมาณของสํานักงานกองทุนฯ ในป 2553 ไมไดตั้งงบประมาณสําหรับการ
ฝกอบรมคณะกรรมการบริหารกองทุนไว แตมีงบกลางจํานวน 830,000 บาท ซึ่งสามารถขอใชเงินงบกลางเพื่อ
การฝกอบรมคณะกรรมการได
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาอนุมัติในหลักการใหใชงบกลางป 2553 ของสํานักงานกองทุนฯ เพื่อการฝกอบรม
เพิ่มพูนความรูในดานตางๆ แกคณะกรรมการบริหารกองทุนและผูบริหารของสํานักงานกองทุนฯ
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการใหใชงบกลางป 2553 ของสํานักงานกองทุนฯ เพื่อการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู
ในดานตางๆ แกคณะกรรมการบริหารกองทุนและผูบริหารของสํานักงานกองทุนฯ และมอบหมายใหสํานักงาน
กองทุนฯ ประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อเขารับการฝกอบรมตอไป
4.4 เรื่อง บรรจุและแตงตั้งลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงาน
1. ตามโครงสรางของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย มีการจัดแบงสวนงานออกเปน 5
ฝาย รวม 27 อัตรา แตมีบุคลากรปฏิบัติงานอยูเพียง 20 อัตรา (รวมผูบริหาร 2 อัตรา)
2. ปจจุบันสํานักงานกองทุนฯ มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะฝายนโยบายและ
แผนงาน ซึ่งรับผิดชอบงานดานนโยบาย ขอมูล สถิติ การวิเคราะห รวมทั้งการประเมินผล ถือเปนกําลังหลัก
ของสํานักงานกองทุนฯ ในการผลักดันและนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ประกอบกับกองทุน เนนการทํางานในเชิง
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รุกมากขึ้น โดยเฉพาะการกําหนดภารกิจและแผนกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
รวมทั้งการเปนสวนงานหลักในการดําเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานทุนหมุนเวียนของ
กรมบัญชีกลาง (TRIS)
จากสาเหตุที่ปริมาณงานดานนโยบายและแผนงานเพิ่ มสูงขึ้นนั้น เปนการทํางานในเชิงรุกมากขึ้น
และคาดวาในอนาคตปริมาณงานทางดานนโยบายและแผนงานมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอีก ประกอบกับมี
บุคลากรปฏิบัติงานในฝายดังกลาวเพียง 1 อัตรา ตั้งแตป 2548 จากเหตุผลดังกลาวสํานักงานกองทุนฯ จึงมี
ความจําเปนตองดําเนินการรับสมัค รบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนลูกจางประจําฝายนโยบายและแผนงานใน
ตําแหนงนักวิเคราะหและประเมินผล จํานวน 2 อัตรา ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2548 เห็นควรใหดําเนินการจัดจางเจาหนาที่ในฝายนโยบายและแผนงานเพิ่มเติมโดยเร็ว แต
ในขณะนั้น สํานักงานฯ เห็นวาบุคลากรที่มีอยูยังสามารถปฏิบัติหนาที่ในฝายดังกลาวได จึงยังไมไดดําเนินการ
จัดจาง
การดําเนินการ
1. สํานักงานฯ ไดดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปน
ลูกจางประจําสํานักงานฯ ในตําแหนงนักวิเคราะหและประเมินผล จํานวน 2 อัตรา
2. สํานักงานฯ ไดจัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเปนลูกจางประจําในตําแหนงดังกลาว
ขางตน โดยกําหนดใหยื่นใบสมัครตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2552 – 4 มกราคม 2553 ปรากฏวามีผูยื่นใบสมัคร
3 ราย
3. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนลูกจางประจําสํานักงานกองทุน ฯ จึงไดดําเนินการ
คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณในวันที่ 7 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น ณ สํานักงานกองทุนฯ และมีมติ
เห็นสมควรรับ
3.1 นางสาวอภิญญา คชชะ
โดยไดรับอัตราคาจางเทียบเทาระดับ 5 ขั้น 14.5
อัตราคาจาง 23,590 บาท
3.2 นายบัญฑิต วุฒิ
โดยไดรับอัตราคาจางเที ยบเทาระดับ 5 ขั้น 18.5
อัตราคาจาง 30,390 บาท
เนื่องจากผูไดรับการคัดเลือกมีความรูและความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะหและประเมินผล และมี
ประสบการณดานระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเปนอยางดี ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานใน
สํานักงานฯ เปนอยางมาก
ระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533 วาดวย การจางลูกจางโดยใช
เงินกองทุนออยและน้ําตาลทรายเพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ขอ 12 “ การบรรจุลูกจางประจํา ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนสั่งบรรจุไดตามลําดับ ที่ในบัญชี
สอบคัดเลือกได และใหบรรจุในอัตราขั้นต่ําของตําแหนง
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ในกรณีที่ตองการบรรจุลูกจางประจําโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตราขั้นต่ําของตําแหนงให
กระทําไดโดยไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย”
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุลูกจางประจําสํานักงานกองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเสนอ ดังนี้
1. นางสาวอภิญญา คชชะ ในตําแหนง นักวิเคราะหและประเมินผล โดยไดรับอัตราคาจาง
เทียบเทาระดับ 5 ขั้น 14.5 อัตราคาจาง 23,590 บาท
2. นายบัญฑิต วุฒิ ในตําแหนง นักวิเคราะหและประเมินผล โดยไดรับอั ตราคาจางเทียบเทา
ระดับ 5 ขั้น 18.5 อัตราคาจาง 30,390 บาท
โดยเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางานที่ผานมาของผูไดรับการ
คัดเลือกทั้ง 2 คน แลวมีมติดังนี้
1. เห็นชอบใหบรรจุนางสาวอภิญญา คชชะ และนายบัญฑิต วุฒิ เปนลูกจางประจําสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทราย ในตําแหนงนักวิเคราะหและประเมินผล โดยใหไดรับอัตราคาจางเทียบเทาระดับ
5 ขั้น 10.5 อัตราคาจาง 18,540 บาทตอเดือน ทั้ง 2 อัตรา โดยใหเริ่มทดลองปฏิบัติงานเป นเวลา 6 เดือน ใน
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป
2. ใหนําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบตามขอ 12 แหง
ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533 วาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออย
และน้ําตาลทรายเพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ตอไป
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

งบกระแสเงินสด เงินกองทุนฯ และเงินเก็บรักษา สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย
รายงานผลการชําระหนี้เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
รายงานการชําระภาษีธุรกิจเฉพาะ
รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ
สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
รายงานการดําเนินการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง การแตงตัง้ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออ ย เสนอวา เห็นดวยกับนายนพดล บูรณะธนัง ผูแทน
ธนาคารแหงประเทศไทย รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ที่วา คณะกรรมการบริหารกองทุนชุดนี้สวน
ใหญเปนกรรมการใหม ดังนั้น คณะกรรมการควรจะตองทําความเขาใจพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 ใหเขาใจตรงกัน เพื่อการพิจารณาแกไขปญหาของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ให
เขาใจงายขึ้น และไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอเสนอแตงตั้งนายอํานวย ปะติเส ซึ่งเปนผูมีประสบการณเกี่ยวกับ
ระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุน และในคราวประชุมครั้ง
ตอไปขอเสนอใหนายอํานวย ปะติเส บรรยายใหความรูแกคณะกรรมการเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหแตงตั้งนายอํานวย ปะติเส เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยใหไดรับ
คาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมอัตราเดียวกับคณะกรรมการบริหารกองทุน และเชิญเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนทุกครั้ง
เลิกประชุมเวลา 15.55 น.

(นายประเสริฐ ตปนียางกูร)
เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

(นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย)
กรรมการและเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

