รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 17/2553
วันจันทรที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนพดล บูรณะธนัง
นางปราณี ภาษีผล
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายวิวัฒน ตั้งปอง

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางอุไร รมโพธิหยก
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
นางสาวมณีรัตน ศรีปรัชญากุล
นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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8. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
9. นางพรทิพย เกตุมา
10. นางสาววราลักษณ โสศรีพา
11. นายบุญถิ่น โคตรศิริ
12. นายวินัย ใฝเมตตา
13. นางวีณา บรรเลงจิต
14. นางสาวนวารา นาคเวก
15. นางสาววลัย ศรีเมือง
16. นายประยุทธ ทิพยภวังค
17. นายรุงโรจน รุจิอนันต
18. นางสาวอภิญญา คชชะ
19. นางสาวบุษบา เรืองสุข
20. นางสาววิมลรัตน ไกรทุกขราง
21. นางสาวแพรวภัทรา ทองลิ้ม
22. นายธานิน ธุรกิตตวณ
ั ณกานต

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
สํานักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
กลุมบริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน แจงวา เนื่องจากนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เลขานุการ
คณะกรรมการติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได จึงมอบหมายให นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15/2553 เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 15/2553 เมื่อวันพุธที่
25 สิงหาคม 2553 โดยไมมีการแกไข
ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมครั้งดังกลาวอีก ใหแจงตอฝาย
เลขานุการภายใน 1 สัปดาห
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง การซื้อน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวน
74,350 เมตริกตัน
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 ได
พิจารณาเรื่องการสงมอบและรับมอบน้ําตาลทราย โควตา ค. ที่กองทุนฯ ตกลงซื้อจากผูคาน้ําตาลทราย
ตางประเทศ 3 ราย จํานวน 74,350 เมตริกตัน แตยังติดปญหาการจายภาษีมูลคาเพิ่มตามสัญญาซื้อขาย
ระหวางโรงงานกับผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ อัตรา 7 เปอรเซนต (กรณีสงออกอัตราภาษี 0 เปอรเซนต) ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนไดพิจารณาแกไขปญหาดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นวาการจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
โควตา ค. จํานวน 74,350 เมตริกตัน จากผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ ในครั้งแรกคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาล
ทรายและคณะกรรมการบริหารกองทุนเขาใจวาเปนเรื่องที่สามารถดําเนินการไดตามปกติเพราะน้ําตาลเปน
กรรมสิทธิ์ของผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ ซึ่งควรซื้อจากผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ โดยตรง และเขาใจ
ในขณะนั้นวา ภาระภาษีมูลคาเพิ่มจะเกิดขึ้นเฉพาะการซื้อขายระหวางกองทุนกับ ผูคาน้ําตาลทราย
ตางประเทศ เทานั้น ไมมีภาระภาษีระหวางผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ กับโรงงานน้ําตาลเขามาเกี่ยวของ แต
เมื่อเริ่มดําเนินการหลังมีการลงนามสัญญาซื้อขายตอกันแลวไดรับคําชี้แจงจากกรมสรรพากรวา จะตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม 2 ครั้ง คือ ตามสัญญาที่เกิดขึ้ นระหวางกองทุนกับผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ และสัญญา
ระหวางโรงงานกับ ผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุน จึงเห็นวาการดําเนินการที่ผานมามีความเขาใจในเรื่องการ
เสียภาษีมูลคาเพิ่มที่คลาดเคลื่อนจากวิธีปฏิบัติของกรมสรรพากรที่ทําใหตองเสียภาษีซ้ําซอน ซึ่งจะทําใหเกิด
ความเสียหายตอกองทุนมาก ดังนั้น ที่ประชุมจึงใหขอความรวมมือจากผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ และ
โรงงานน้ําตาลในการยกเลิกสั ญญาซือ้ ขายน้าํ ตาลทรายดังกลาวจากผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ กอน จะทํา
ใหกองทุนฯ ไมตองจายภาษีซ้ําซอนจํานวนประมาณ 97 ลานบาท ซึ่งกรณีนี้เปนการรักษาผลประโยชนใหกับ
กองทุนอยางดีที่สุด โดยที่ประชุมไดพิจารณาตามขอเสนอของคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายแลวไดมีมติดังนี้
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1. เห็นชอบตามมติคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายทั้ง 2 ขอ ซึ่งประกอบไปดวย
(1) ใหทําความตกลงยกเลิกสัญญาซื้อขายที่กองทุนไดจัดทําไวกับผูคาน้ําตาลทราย
ตางประเทศ ทั้ง 3 ราย ประกอบดวย Louis Dreyfus, August Topfer, และ
Bunge
(2) ใหเปลี่ยนคูสัญญาซื้อขายน้ําตาลทราย เปนโรงงานน้ําตาลกับกองทุน ทั้งนี้
น้ําตาลทรายที่จะซื้อขายกับโรงงานน้ําตาลจะตองเปนชนิด ประเภท คุณภาพ
จํานวนและราคาเดียวกับที่กองทุนเคยตกลงซื้อขายกับ ผูคาน้ําตาลทราย
ตางประเทศ ทั้ง 3 รายขางตน
2. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกลาว แตกตางจากมติคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ที่เคยเห็นชอบใหจัดซื้อน้ําตาลจากผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ
โดยตรง ดังนั้น จึงใหนําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบ ตอไ ป
3. มอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนผูลงนามในสัญญาซื้อขาย และ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ ขาย การสง และรับมอบน้ําตาลทราย
2. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 ไดพิจารณา
ขอเสนอตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนแล ว สําหรับผลการประชุมสํานักงานกองทุนฯ จะรายงานใหทราบ
ในวันประชุม
3. สํานักงานกองทุนฯ ไดแจงใหทางผูคาน้ําตาลทรายทั้ง 3 ราย ไดทราบถึงมติคณะกรรมการ
และขอขัดของที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553
4. สํานักงานกองทุนฯ ไดประชุมปรึกษาหารือกับทางผูสงออก โรงงานน้ํา ตาลทรายผูครอบครอง
น้ําตาลทรายเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 โดยไดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนสัญญาซื้อขาย
น้ําตาลทรายจากกองทุนฯ กับผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ ดังนี้
(1) รางสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายระหวางกองทุนกับโรงงานน้ําตาลโดยสรุปใหยึด
หลักเกณฑเดิมที่กองทุนเคยตกลงกับผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศไวเปนหลัก
(2) อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการตกลงซื้อขายน้ําตาลทรายกับผูคาน้ําตาลทราย
ตางประเทศ กองทุนฯ ตกลงจายเปนเงินดอลลารสหรัฐ ในใบสัญญาฉบับนี้ เปนการซื้อขายกันภายในประเทศ
จึงไมมีความจําเปนตองจายเงินในรูปแบบของเงินดอลลาร แตจะตองกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร
เพื่อใชในการคํานวณราคาน้ําตาลทรายที่จะตองจายในรูปของราคาเงินบาท ซึ่งสรุปวา เห็นสมควรใหใชอัตรา
แลกเปลี่ยนเดียวกันทุกสัญญา โดยอางอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. โดย
อาศัยคาเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนราคาขายดอลลารของธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงเทพ
(3) คาธรรมเนียมในการสงมอบลาชา (Delay Fee) สําหรับน้ําตาลทรายที่รับมอบลาชา
ระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม สําหรับสัญญาสงมอบสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม จะกําหนดที่อัตรา 2 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน/เดือน และหากรับมอบชากวาวันที่ 15 กันยายน จะคิดอัตรา 5 เหรียญสหรัฐ/ตัน/เดือน
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(4) การพิมพกระสอบน้ําตาลทราย กําหนดใหสํานักงานกองทุนจัดทําตรายางและวัสดุที่
เกี่ยวของ (น้ําหมึก) สงใหแกโรงงานน้ําตาลและคลังสินคาทุกแหงที่เปนสถานที่เก็บน้ําตาลทราย โดยโรงงานจะ
ดําเนินการพิมพกระสอบน้ําตาลทรายโดยไมคิดคาใชจาย
(5) กําหนดวันลงนามในสัญญา ซื้อขายและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ วันที่ 6 กันยายน 2553
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบรางสัญญา ฉบับใหม
2. พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดหลักเกณฑอัตราแลกเปลี่ยนในรูปสกุลเงินบาท
3. พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดคาธรรมเนียมในการสงมอบลาชา (Delay Fee)
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรางสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวน
74,350 เมตริกตัน ระหวางกองทุนออยและน้ําตาลทรายและโรงงานน้ําตาล ตามที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอ
ทั้งนี้ กําหนดใหมีการลงนามสัญญาดังกลาวภายในวันที่ 7 กันยายน 2553 โดยน้ําตาลทราย
งวดแรกจํานวน 27,900 เมตริกตัน ซึ่งครบกําหนดสงมอบในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2553 ใหกองทุนฯ
ขอรับมอบน้ําตาลทราย ภายในวันที่ 8 กันยายน 2553 สําหรับน้ําตาลสวนที่เหลืออีกจํานวน 46,450
เมตริกตัน ใหกองทุนฯ ขอรับมอบภายในวันที่ 15 กันยายน 2553
2. เนื่องจากเปนการซื้อขายกันภายในประเทศ จึงจําเปนตองกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนจาก
เงินดอลลาหสหรัฐฯ เปนเงินบาทเพื่อใชในการคํานวณราคาน้ําตาลทรายที่ซื้อขายกัน ซึ่งจะตองจายใหแก
โรงงานน้ําตาลในรูปของเงินบาท โดยที่ประชุมไดมีมติเห็ นชอบใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันทุกสัญญา ทั้งนี้
ใหอางอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลา 10.00 น. ของวันที่มีการขอรับมอบน้ําตาลทรายโดยใชคาเฉลี่ยของอัตรา
แลกเปลี่ยนราคาขายดอลลาหสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด และธนาคารกรุงเทพ จํากัด
3. เห็นชอบใหสํานักงานกองทุนฯ จั ดทําตรายางของกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อแจกจาย
ไปยังโรงงานน้ําตาลและคลังสินคาสําหรับนําไปประทับบนกระสอบน้ําตาลที่ซื้อขายกันตอไป
พรอมกันนี้ที่ประชุมไดมีมติรับทราบกรณีน้ําตาลที่มีกําหนดรับมอบในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
2553 และน้ําตาลดังกลาวเก็บรักษา ณ คลังสินค า (Warehouse) โรงงานน้ําตาลไมคิดคาใชจายในการฝาก
เก็บ แตทั้งนี้กองทุนฯ จะตองชําระเงินคาน้ําตาลดังกลาวภายในวันที่ 15 กันยายน 2553 ถาหากเกินจากเวลาที่
กําหนดโรงงานน้ําตาลจะคิดคาฝากเก็บในอัตรา 5 เหรียญสหรัฐฯ /ตัน / เดือน
การพิจารณาของที่ประชุมนางปราณี ภาษีผลไดขอสงวนสิทธิการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจาก
ไมไดเขารวมประชุมในครั้งกอน และไมแนใจวาการจัดซื้อเปนไปตามระเบียบทางราชการหรือไม ซึ่งฝาย
กฎหมายไดชี้แจงวา อัยการพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวเห็นวาสามารถดําเนินการไดโดยไมตองอาศัยระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวาดวยการพัสดุ
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การปรับโครงสรางอัตรากําลังสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2533 วาดวย การจางลูกจาง
โดยใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทรายเพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ลงวันที่ 25
เมษายน 2533 ไดกําหนดเรื่องโครงสรางและอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนฯ ไวดังนี้
“ ขอ 7 การจัดแบงสวนงาน การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตรากําลังการบริหารและการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจางในสํานักงาน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ”
2. โครงสรางและอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ปจจุบันเปนไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ตามมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2545 โดยโครงสรางดังกลาวกําหนดอัตรากําลังไว 27 อัตราแตมี
บุคลากรปฏิบัติงานจริงอยูเพียง 21 อัตรา (รวมผูบริหาร 2 อัตรา)
3. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ได
มีมติใหแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อ
ศึกษาปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังและคาตอบแทนใหเหมาะสมกับภารกิจที่เปนอยูในปจจุบัน
การดําเนินงาน
คณะทํางานฯ ไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาวแลว 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 8, 25 กุมภาพันธ 29
มีนาคม 9 เมษายน และ 2 มิถุนายน 2553 โดยไดมีมติแลวดังนี้
1. เห็นชอบรางโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
2. เห็นชอบรางบัญชีตําแหนงและอัตราคาจางขั้นต่ํา – ขั้นสูง เงินประจําตําแหนงของ
ลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
3. เห็นชอบรางคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและลักษณะงานของแตละฝาย (job descriptions)ของ
ลูกจางประจําสํานักงานกองทุนฯ ตามโครงสรางใหม
4. เห็นชอบการปรับอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบันใหเขากับบัญชีอัตราคาจางฉบับใหม
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย
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2. พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับบัญชีตําแหนงและอัตราคาจางขั้นต่ํา-ขัน้ สูง ของ
สํานักงานฯ

3. พิจารณาใหความเห็นชอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และ job descriptions ของลูกจาง

สํานักงานฯ
4. พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบันใหเขากับบัญชีอัตราคาจาง
ขั้นต่ํา-ขั้นสูง ของลูกจางสํานักงานฯ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย ตามที่สํานักงานฯ เสนอดังนี้
1. เห็นชอบการปรับโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และใหตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยสัดสวนใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อกํากับ ดูแลหนวยตรวจสอบภายในของ
สํานักงานกองทุนฯ รวมทั้ง ใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบ
ภายใน
2. เห็นชอบการปรับบัญชีตําแหนงและอัตราคาจางขั้นต่ํา-ขั้นสูง โดยใหปรับเพิ่มเงินประจํา
ตําแหนงกลุมบริหารระดับกลาง 3,500 บาทตอเดือน และกลุมบริหารระดับสูง (รองผอํู านวยการ) 10,000 บาท
ตอเดือน
3. เห็นชอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และ job descriptions ของลูกจางสํานักงานฯ
4. เห็นชอบการปรับอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบันใหเขากับบัญชีอัตราคาจาง ขั้นต่ํา-ขั้นสูง ของ
ลูกจางสํานักงานฯ
5. เสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาตอไป
4.2 เรื่อง รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจาง
โดยใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติให
แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยใหมีหนาที่
แกไขปรับปรุงโครงสราง จัดแบงสวนงาน กําหนดจํานวนตําแหนง และอัตรากําลัง การบริหารและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของลูกจางในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย แลวนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาตอไป
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การดําเนินการ
คณะทํางานปรับปรุงโครงสรางฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายแกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจางลูกจางโดยใช
เงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาตอไป โดยมีประเด็นสาระสําคัญในการแกไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ดังนี้
(1) ปรับเปลี่ยนการเลื่อนขั้นคาจางเปนการเพิ่มคาจางเปนรอยละ และปรับเปลี่ยนการเลื่อนขั้น
คาจางปละ 2 ครั้งเปนการเพิ่มคาจางปละ 1 ครั้ง (เพิ่มเติมบทนิยามในรางขอ 3 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 20/1 –
20/11 ขอ 21 และขอ 21/1 – 21/2)
(2) ปรับเปลี่ยนบัญชีตําแหนง อัตราคาจาง และเงินประจําตําแหนง (รางขอ 9 และบัญชี
ตําแหนงอัตราคาจางและเงินประจําตําแหนงแนบทาย)
(3) เพิ่มเติมกรณีลูกจางประจําไดรับเงินเดือนคาจางเต็มขั้น ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษแทนการ
เพิ่มคาจาง (รางขอ 8)
(4) ปรับปรุงโทษทางวินัย ซึ่งเดิมมี 6 สถาน ยกเลิกเหลือเพียง 5 สถาน โดยยกเลิกฐาน ใหออก
(รางขอ 47) และปรับปรุงความในขอ 50, 51, 55, 59, 60 ใหสอดคลองกับโทษที่ปรับปรุงแกไขใหม
(5) เพิ่มเติมกรณีลูกจางใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือตอผูมีหนาที่สอบสวน ซึ่งเปนผลดีตอ
ระบบอุตสาหกรรมและน้ําตาลทราย ใหไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ รวมทั้งใหมีการ ”กันเปนพยาน”
และผูใหการเท็จถือวาผูนั้นกระทําผิดทางวินัยดวย (รางขอ 55)
(6) ปรับปรุงความในขอ 56 เกี่ยวกับการออกจากงานของลูกจาง โดยเพิ่มกรณีที่ลูกจางถูกสั่ งให
ออกจากงานเพราะหยอนความสามารถ มีมลทินมัวหมอง ไดรับโทษจําคุกในความผิดที่กระทําโดยประมาท
และกรณีลูกจางไปรับราชการทหาร (รางขอ 56 (5)) ปรับปรุงความในขอ 56 (4) ใหสอดคลองกับการยกเลิก
โทษตามขอ 47 เพิ่มความใน (6) ใหลูกจางออกจากงานกรณีมีเหตุจําเปนอั นมิอาจหลีกเลี่ยงได
(7) เพิ่มเติมขอ 61/1 กรณีสั่งใหลูกจางออกจากงาน เพื่อรับบําเหน็จทดแทนรวม 7 กรณี (มิใชให
ออกจากงานเพราะมีความผิด)
(8) เพิ่มเติมขอ 66/1 และ 66/2 ในบทเฉพาะกาล กรณีที่ระเบียบมิไดกําหนดหลักเกณฑ วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือการดําเนิ นการใดๆ ไวโดยชัดแจงใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม และกําหนดใหบรรดาขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง มติ
คณะกรรมการที่ใชอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการออยและน้าํ ตาลทราย วาดวยการจาง
ลูกจางโดยใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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มติที่ประชุม

มอบหมายใหฝา ยกฎหมายสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ปรับปรุงแกไข “ราง” ระเบียบ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อ
ปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุน และ
นําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.3 เรือ่ ง การบรรจุและแตงตัง้ พนักงาน
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 18 มกราคม
2553 และมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ
2553 เห็นชอบใหบรรจุนายบัณฑิต วุ ฒิ เปนลูกจางสํานักงานกองทุนฯ ในตําแหนงนักวิเคราะหและ
ประเมินผล ไดรับอัตราคาจางเดือนละ 18,540 บาท โดยใหทดลองปฏิบัติงานกอนบรรจุเปนลูกจางประจํา เปน
ระยะเวลาไมนอ ยกวา 6 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 นั้น
2. บัดนี้นายบัณฑิต วุฒิ ไดทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวครบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ประกอบกับผูบังคับบัญชาไดพิจารณาแลวเห็นวานายบัณฑิต วุฒิ มีความรู
ความสามารถเกี่ยวการวิเคราะหและประเมินผล รวมทั้งนําประสบการณที่มีมาใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ไดเปนอยางดี จึงเห็นสมควรบรรจุเปนลูกจางในตําแหนงนักวิเคราะหและประเมินผลตอไป
ระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533 วาดวย การจางลูกจางโดยใช
เงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย กําหนดไวดังนี้
ขอ 15 การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นคาจาง และการถอดถอนลูกจางประจําตั้งแตระดับ 7 ลง
มา ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นพิจารณาเสนอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนสั่งการ
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบในการบรรจุและแตงตั้งนายบัณฑิต วุฒิ เปนลูกจางประจําสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทราย
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหบรรจุนายบัณฑิต วุฒิ เปนลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายใน
ตําแหนงนักวิเคราะหและประเมินผล โดยไดรับอัตราคาจางเดือนละ 18,540 บาท
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วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 15/2553 เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 ใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนไดรับทราบ
นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชย ไดขอใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
พิจารณาติดตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในเรื่องที่ผานมาและยังไมไดรับรายงานผลการดําเนินการ
ดังนี้
1. การพิจารณาเสนอจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การติดตามการเรียกเก็บเงินจากโรงงาน ซึ่งอยูระหวางเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย
3. การติดตามลูกหนี้ทั้งชาวไรและโรงงานของกองทุนออยและน้ําตาลทรายซึ่งคางมานาน
4. การรายงานผลการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ชาวไรออยของกองทุนออยและน้ําตาลทราย กรณี
ลูกหนี้ชาวไรออยซึ่งคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายมีมติใหกู ธ.ก.ส.
เพื่อเปนเงินชดเชยคาออยวา สมควรจะตัดหนี้ศูนยหรือไม ซึ่งกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
3 ทาน คือ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และผูตรวจ
ราชการกระทรวงพาณิชย ไดประชุมหารือแลวมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกหนี้ให
เกษตรกร เนื่องจากปจจุบันไดมีการเก็บเงิน 5 บาท/ตัน เพื่อใชชําระหนี้ใหชาวไรแลว ขอให
ฝายเลขานุการสรุปเสนอที่ประชุมดวย
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัย
และสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย ฤดูการผลิตป 2552/2553 พ.ศ. 2553 และเรื่อง
จัดงวดการจําหนายน้าํ ตาลทรายโควตา ก. ฤดูการผลิตป 2552/2553 (บัญชีจัดสรรขั้น
สุดทาย)
6.2 ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การตัดและสงออยใหแกโรงงาน
การตรวจสอบคุณภาพออยและการรับออยจากชาวไรออยหรือหัวหนากลุมชาวไรออย
พ.ศ. 2553
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6.3 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค การใชจายเงินจากเดิมมาเปนคาใชจายในการเดินทาง
ตามโครงการติดตามสถานการณการจําหนายน้ําตาลทรายในประเทศกัมพูชา
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

