รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2554
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ 2554 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมนารายณ 1 ชั้น 3 อาคารนารายณ กระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายนันทวัฒน สังขหลอ
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. นายอํานวย ปะติเส
2. ผูแทนกระทรวงพาณิชย
3. ผูแทนกระทรวงการคลัง

ที่ปรึกษา
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง

ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
นางสาวมณีรัตน ศรีปรัชญากุล
นายบัณฑิต วุฒิ

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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9. นางวรวรรณ ชิตอรุณ
10. นางสาววราลักษณ โสศรีพา
11. นายวินัย ใฝเมตตา
12. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
13. นางสาววลัย ศรีเมือง
14. นายประยุทธ ทิพยภวัง
15. นางสาวณฐาณัฎร สุกปลัง่
16. นางสาวอภิญญา คชชะ
17. นางสาวบุษบา เรืองสุข
18. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
19. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
20. นางสาวกีรติสุดา คาของ

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 11.05 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให นายบัญชา คันธชุมภู รอง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอให ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
กองทุน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2554
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 12
มกราคม 2554 โดยไมมีการแกไข
ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมครั้งดังกลาวอีก ใหแจงตอฝาย
เลขานุการภายใน 1 สัปดาห
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง การหักกลบลบหนีร้ ะหวางเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ
ป 2549/50 กับเงินรักษาเสถียรภาพฯ ป 2550/51 – 2552/53 และการจาย
ชดเชยคืนระบบฯ กรณีซื้อน้ําตาลทราย โควตา ค. 1 ลานกระสอบ
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอเรื่องดังนี้
เรื่องเดิม
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ได
พิจารณาเรื่อง การหักกลบลบหนี้ระหวางเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50 ที่กองทุนออย
และน้ําตาลทรายตองจายใหโรงงานน้ําตาลกับเงินรักษาเสถียรภาพฯ ป 2550/51 – 2552/53 ที่โรงงานตองจาย
ตอกองทุนแลวมีมติ
1.1 ใหเสนอตอประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อเชิญผูแทนโรงงานน้ําตาล
มาหารือเรื่องระยะเวลาการจายเงินชดเชยผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50 ซึ่งเดิมกําหนดเวลาไว 5 ป จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงเปน 3 ป ไดหรือไมเพียงใด
1.2 เห็นชอบในหลักการใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการหักกลบลบหนี้ระหวางเงินชดเชย
ผลตอบแทนการผลิตฯ กับเงินรักษาเสถียรภาพฯ ทั้ง 3 ป ที่ไดเรียกเก็บไปแลวและอยูระหวางรอเรียกเก็บ โดย
จัดทํารายละเอียดเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554
ไดพิจารณาเรื่องการเรียกเก็บเงินรักษาเสถี ยรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ฤดูการผลิตป 2550/51
และป 2551/52 แลวมีมติ
2.1 เห็นชอบใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายดําเนินการหักกลบลบหนี้ระหวางเงินรักษา
เสถียรภาพฯ ฤดูการผลิตป 2550/51 ป 2551/52 และป 2552/53 กับเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ
ฤดูการผลิตป 2549/50 โดยใหถือวาเงินที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายเรียกเก็บเพื่อรักษาเสถียรภาพฯ จากการ
คํานวณราคาออยในฤดูการผลิตป 2550/51 ป 2551/52 และป 2552/53 จํานวน 2,243 ลานบาท ซึ่งโรงงาน
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น้ําตาลทรายยังไมไดนําสงเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนการใชหนี้เงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการ
ผลิตฯ ฤดูการผลิตป 2549/50
2.2 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 2.1 แลว เงินคงเหลือจํานวน 743 ลานบาท ใหกองทุนออยและ
น้าํ ตาลทรายดําเนินการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ จากการคํานวณราคาออยฤดูการผลิตป 2553/54 เพื่อ
นํามาหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ฤดูการผลิตป 2549/50 โดยวิธีปฏิบัติเรื่อง
ดังกลาวใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายทําความเขาใจกับโรงงานน้ําตาลเพื่อดําเนินการตอไป
สําหรับดอกเบี้ยเงินกูเพื่อชดเชยสวนตางคาออยขั้นตนและขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/50 ให
เปนภาระของกองทุนฯ และเมื่อมีการชําระเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ใหแกโรงงานน้ําตาลทราย
ครบถวนแลว ใหมีการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ จากระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายตามปกติ
ตอไป
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
1. สํานักงานกองทุนฯ ไดดําเนินการหักกลบลบหนี้ระหวางเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการผลิตป
2550/51, ป 2551/52 และ ป 2552/53 เปนเงินรวมทั้งสิ้น 2,232,456,570.26 บาท กับเงินชดเชยสวนตาง
ผลตอบแทนการผลิตฯ ฤดูการผลิตป 2549/50 ปรากฏวามีโรงงานจํานวน 10 บริษัท ตองนําเงินมาชําระคืน
กองทุนฯ ประกอบดวย
(1) บริษัท สหการน้ําตาลชลบุรี จํากัด
จํานวน 4,638,543.13
บาท
(2) บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด
จํานวน 1,986,578.11
บาท
(3) บริษัท น้ําตาลสุรินทร จํากัด
จํานวน 1,919,740.07
บาท
(4) บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลแมวัง จํากัด
จํานวน 1,448,854.12
บาท
(5) บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอุตรดิตถ จํากัด จํานวน 1,109,707.68
บาท
(6) บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาล ที .เอ็น จํากัด
จํานวน 6,437,462.89
บาท
(7) บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด
จํานวน 6,335,347.86
บาท
(8) บริษัท น้ําตาลและออยตะวันออก จํากัด
จํานวน 3,491,587.22
บาท
(9) บริษัท น้ําตาลระยอง จํากัด
จํานวน 5,388,566.38
บาท
(10) บริษัท น้ําตาลเอราวัณ จํากัด
จํานวน 34,409,670.75
บาท
รวม
67,166,058.21
บาท
คงเหลือเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ฤดูการผลิตป 2549/50 ที่กองทุนฯ คางจายจํานวน
743,159,586.81 บาท ซึ่งกองทุนฯ จะดําเนินการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ จากระบบฯ ในฤดูการผลิตป
2553/54 มาหักกลบลบหนี้ตอไป
2. ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้ งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2553 ใหกองทุนฯ จายชดเชยคืนระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย จํานวน 450 ลานบาท ในการซื้อคืน
น้าํ ตาลทรายโควตา ค. 1 ลานกระสอบ ขณะนี้คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดประกาศราคาออยและ

5
ผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2552/53 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18
มกราคม 2554 แลว ซึ่งสํานักงานกองทุนฯ จะตองจายเงินชดเชยคาซื้อน้ําตาลคืนโรงงานน้ําตาลทั้งหมด 46
บริษัท แตมีโรงงานน้ําตาล 10 บริษัท ที่ตองนําสงเงินตอกองทุนตาม 1 สํานักงานกองทุนฯ จึงเห็นสมควร
ดําเนินการหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยที่ทั้ง 10 บริษัทจะไดรับ ทั้งนี้ หลังจากหักกลบลบหนี้ตอกันแลวมี
โรงงานน้ําตาลตองนําเงินสงกองทุนฯ อีก 4 บริษัท เปนเงินจํานวน 33,050,044.05 บาท
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบการหักกลบลบหนี้ระหวางเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิต
ป 2549/50 กับเงินรักษาเสถียรภาพฯ ป 2550/51 – ป 2552/53 ตามรายละเอียดที่สํานักงานฯ จัดทําเสนอ
2. พิจารณาใหความเห็นชอบการจายเงินชดเชยคืนระบบฯ กรณีซื้อคืนน้ําตาลโควตา ค. 1 ลาน
กระสอบ เปนเงินจํานวน 450 ลานบาท และหักกลบลบหนี้สําหรับโรงงานน้ําตาลที่คางชําระเงินตอกองทุน ตาม
รายละเอียดที่สํานักงานฯ เสนอ
มติที่ประชุม
1. รับทราบขอมูลรายละเอียดการหักกลบลบหนี้ระหวางเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิต
ป 2549/50 กับเงินรักษาเสถียรภาพฯ ป 2550/51 – ป 2552/53 ตามรายละเอียดที่สํานักงานฯ จัดทําเสนอ
2. อนุมัติในหลักการใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายหักกลบลบหนี้ระหวางเงินชดเชยการซื้อคืน
น้าํ ตาลทรายโควตา ค. 1 ลานกระสอบ สําหรับโรงงานน้ําตาลที่ตองชําระเงินตอกองทุนฯ ตามรายละเอียดที่
สํานักงานกองทุนฯ เสนอ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง งบการเงินประจําป 2553 ของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.
2527 มาตรา 31 ภายในเดือนเมษายน ของทุกป ใหคณะกรรมการบริการกองทุนจัดทํางบดุลแสดงฐานะทาง
การเงิน โดยมีคํารับรองการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
เสนอตอรัฐมนตรี ซึ่งงบการเงินประจําปปลาสุดที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบรับรองแลว คืองบ
การเงินประจําป 2550 และปจจุบันอยูในระหวางการรับรองงบการเงินประจําป 2551 และประจําป 2552
บัดนี้ สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายไดจัดทํางบการเงินประจําป 2553 ของกองทุนออย
และน้ําตาลทรายสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เสร็จเรียบรอยแลวจึงไดนําเสนอใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อพิจารณา และเพื่อนําสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองตอไป
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ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบงบการเงินประจําป 2553 ของกองทุนออยและน้ําตาลทรายสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553 เพื่อนําสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตอไป
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย แกไขปรับปรุงบัญชีในประเด็นการจัดซื้อ
น้าํ ตาลทรายขาวโควตา ค. ซึ่งมีคาใชจาย จึงใหลงบัญชีเปนทรัพยสินในงบดุลและประเด็นอื่นๆ ตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการ โดยเมื่อปรับปรุงแลวใหสํานักงานกองทุนฯ เสนอให นางสาวสุพตั รา ธนเสนีวัฒน ผูแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณากอนเสนอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองตอไป
4.2 เรื่อง การลงนามในบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย ประจําปบัญชี 2554
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน
2546 เห็นชอบใหหนวยงานตางๆ ที่มีเงินนอกงบประมาณถือปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลเงินนอก
งบประมาณตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งรวมถึงการนําระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนที่เปน
มาตรฐานสากล และมีการกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงาน (KPI) มาใชเพื่อวัดดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินงาน และกองทุนฯ อยูในขายที่ไดรับคัดเลือกใหเปนทุนหมุนเวียนที่ตองประเมินผล โดยกองทุนฯ จัด
อยูในทุนหมุนเวียนประเภทเพื่อการสนับสนุนสงเสริม มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมตางๆ
ใหไดมาซึ่งประโยชนของรัฐ/ประชาชนโดยไมหวังกําไร โดยมีบริษัทที่ปรึกษาของกรมบัญชีกลาง คือ บริษัท ทริส
คอรปอเรชั่น จํากัด (TRIS) เปนผูประเมินผลการดําเนินงานโดยเริ่มตั้งแตป 2548 เปนตนมา
ตอมาไดรับแจงจากกรมบัญชีกลางวา คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ได
มีมติเห็นชอบการกําหนดเกณฑชี้วัดประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ประจําปบัญชี 2554 พรอมทั้งให
สํานักงานกองทุนฯ นําเสนอผูมีอํานาจลงนามในบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานตอไป
ในสวนของเกณฑวัดผลการดําเนินงานประจําปบัญชี 2554 กําหนดไว 4 ดาน ดังนี้
1. การดําเนินงานดานการเงิน (รอยละ 20) ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด
1.1 คาใชจายจริงประจําปบัญชี 2554
1.2 หนี้คางชําระที่กองทุนฯ ติดตามไดในปบัญชี 2554
2. การดําเนินงานดานปฏิบัติการ (รอยละ 30) ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด
2.1 ความสําเร็จของโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ป
บัญชี 2554
• โครงการสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง
• โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
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2.2 การติดตามและประเมินผลความคุมคาของโครงการวิจัย พัฒนา และสงเสริมการผลิต
ออยและน้ําตาลทราย ที่ขอใชเงินกองทุนฯ ปบัญชี 2554
2.3 ความสําเร็จในการบริหารจัดการหนี้สินตามแผนการชําระหนี้ปบัญ ชี 2554
3. การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย (รอยละ 20) ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด
3.1 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียของกองทุนฯ ปบัญชี 2554
4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (รอยละ 30) ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัด
4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
4.2 การบริหารความเสี่ยง
4.3 การควบคุมภายใน
4.4 การตรวจสอบภายใน
4.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ
4.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวของ
มาตรา 22 มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 กําหนดใหประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุน เปนผูทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนออยและน้ําตาล
ทรายประจําปบัญชี 2554 และมอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนผูลงนามในบันทึก
ขอตกลงดังกลาว
มติที่ประชุม
เห็นชอบบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ประจําปบัญชี
2554 และมอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนผูลงนามในบันทึกขอตกลง พรอมกันนี้ที่
ประชุมมีขอสังเกตวาเพื่อใหการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน ออยและน้ําตาลทรายในปตอไปได
คะแนนดีขึ้น ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลการจัดทําตัวชี้วัดเปนการเฉพาะ โดยมอบหมายให
สํานักงานฯ ดําเนินการตอไป
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4.3 เรื่อง แกไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย การจายคาจางและ
คาใชจายในการ เดินทางไปปฏิบัติงาน ฉบับที่ 5 พ.ศ. ....
รองผูอาํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 วาดวย การจายคาจาง และ
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2537 กําหนดอัตราเบี้ยเลี้ยงการเดินทางในประเทศไวในบัญชีหมายเลข 1 ดังนี้
บาท / วัน
ผูดํารงตําแหนง

ประเภท ก

ประเภท ข

ผูดํารงตําแหนงระดับ 1 ถึงระดับ 2
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
120
72
ผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ถึงระดับ 5
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
180
108
ผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ถึงระดับ 7
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
216
120
ผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 8 ขึ้นไป
หรือตําแหนงที่เทียบเทา
240
144
2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 วาดวย การจายคาจาง และ
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2540 และฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550 กําหนดอัตราคาเชาที่พักในประเทศไวในบัญชีหมายเลข 2 ดังนี้
ผูดํารงตําแหนง

บาท : วัน

ระดับ 7 ลงมา หรือตําแหนงที่เทียบเทา

เหมาจายไมเกิน 800

ระดับ 8 หรือตําแหนงที่เทียบเทา

เทาที่จายจริงไมเกิน 2,400

ขอเสนอคณะกรรมการพิจารณา
อัตราเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศตามบัญชีหมายเลข 1 และอัตราคาเชาที่พักใน
ประเทศตามบัญชีหมายเลข 2 ไดใชมาเปนเวลานานไมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับปรุงแกไขอัตราคาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักภายในประเทศสําหรับขาราชการใหม
(รางประกาศอยูระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนาม)
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สํานักงานกองทุนเห็นควรปรับปรุงแกไขอัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและอัตราคาเชาที่พักการ
เดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเปน ดัง นี้
1 บัญชีหมายเลข 1 อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ
ผูดํารงตําแหนง
อัตราตอวัน
ผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝายลงมาหรือ
ตําแหนงที่เทียบเทา

เหมาจายไมเกิน 240 บาท

ผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ และ
ผูอํานวยการ หรือ ตําแหนงที่เทียบเทา

เหมาจายไมเกิน 270 บาท

2. บัญชีหมายเลข 2 อัตราคาเชาที่พักในประเทศ
ผูดํารงตําแหนง

อัตราตอวัน

ผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝายลงมาหรือ
ตําแหนงที่เทียบเทา

เหมาจายไมเกิน 800

ผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ และ
ผูอํานวยการ หรือ ตําแหนงที่เทียบเทา

เหมาจายไมเกิน 1,200

โดยสํานักงานกองทุนฯ ไดยกรางระเบียบแกไขอัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและอัตราคาเชาที่พักมา
เพื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา เพื่อจะไดนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายตอไป
4. ขอพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยการจายคาจาง และ
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฉบับที่ 5 พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
เห็นชอบ “ราง” ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยการจายคาจาง และคาใชจายใน
การเดินทางไปปฏิบัติงาน ฉบับที่ 5 พ.ศ. ....ตามที่สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายเสนอ (ภาคผนวก)
และใหนําเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบ ตอไป
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4.4 เรื่อง การประชาสัมพันธใหประชาชนมีความเขาใจในระบบอุตสาหกรรมออยและ
น้าํ ตาลทราย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ความเปนมา
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (สอน.) ไดมีหนังสือลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2554
แจงวาคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (กอน.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554
ไดพิจารณาเกี่ยวกับการแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออย ในกรณีช าวไรออยที่ยังไมไดจดทะเบียน
เปนชาวไรออยตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 จะมีสิทธิไดรับความชวยเหลือตาม
นโยบายรัฐบาลในการเพิ่มคาออยแกชาวไรออยที่สงออยเขาหีบในโรงงานน้ําตาลทราย ฤดูการผลิตป 2553/54
อีกตันละ 105 บาทหรือไม อยางไร เนื่องจากระเบียบกําหนดใหคณะกรรมการออยประกาศใหมีการจดทะเบียน
ชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออยปละสองครั้งในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ซึ่งผูแทนชาวไรออย มี
ความเห็นวาโดยเจตนารมณของกฎหมายวาดวยออยและน้ําตาลทราย ชาวไรออยมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
จากกองทุนออยและน้ําตาลทรายหรือรัฐบาล จะตองเปนชาวไรออยที่ไดรับการจดทะเบียนเปนชาวไรออยตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรประชาสัมพันธใหชาวไรออยมายื่นขอจดทะเบียนในเดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน ตอไป ซึ่งที่ประชุมมีมติให สอน. ประสานกับสถาบันชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลทราย เพื่อ
ประชาสัมพันธใหชาวไรออยยื่นขอจดทะเบียนเปนชาวไรออยตามกฎหมายวาดวย ออยและน้ําตาลทรายตอไป
รวมทั้งประชาสัมพันธการจายเงินชวยเหลือเพิ่มคาออยตันละ 105 บาท แกชาวไรออย ใหเปนไปตามบัญชี
ชาวไรออยที่สงออยใหแกโรงงานน้ําตาลทราย ตามที่โรงงานน้ําตาลทรายแจงใหสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายในแตละงวด
สอน. พิจารณาแลว มีความเห็นวา นอกจากการประชาสัมพันธใหชาวไรออยไดรับทราบสิทธิ์ใน
การไดรบั ความชวยเหลือตามกฎหมายวาดวยออยและน้าํ ตาลทราย ตามที่ กอน. เสนอแลว การสรางความรู
ความเขาใจแกประชาชน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียในภาคสวนอื่นๆ เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทราย เพื่อใหไดรับทราบขอมูลและขอเท็จจริงที่ถูกตอง เปนเรื่องสําคัญที่จะชวยสรางภาพพจนของอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทรายในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง จะเปนประโยชนในการเสริมสรางความเขาใจและความ
รวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายกับภาคสวนอื่นๆ ในการรวมรับผิดชอบตอสังคม และ
การอยูรวมกับชุมชนอยางเปนมิตร อันจะเกิดประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ การ
ดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ จําเปนตองมีงบประมาณสนับสนุน จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ตอไป
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2. ขอมูลประกอบการพิจารณา
2.1 ในการพิจารณาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจายเงินชวยเหลือชาวไรออยในฤดู
การผลิตป 2553/54 ในอัตรา 105 บาท/ตันนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 22/2553 เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ไดมีความเห็นวาเพื่อใหชาวไรออยที่สงออยเขาหีบในฤดูการผลิตป 2553/54 ไดรับเงิน
ชวยเหลือทุกรายและเพื่อใหมีขอมูลชาวไรออยที่ถูกตองชัดเจนสามารถใชเปนฐานขอมูลตอไปได จึงไดมีมติ
ขอใหคณะกรรมการออย ประกาศรับจดทะเบียนชาวไรออยฤดูการผลิตป 2553/54 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ซึ่ง
สํานักงานกองทุนฯ ไดมีหนังสือแจงมติดังกลาวให สอน.ดําเนินการตอไป แลว
แตเนื่องจากระเบียบเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนชาวไรออยไดกําหนดใหมีการจดทะเบียน
ชาวไรออยปละ 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ผูแทนฝายชาวไรออยใน กอน. จึงเห็นวาควร
ประชาสัมพันธใหชาวไรออยมายื่นขอจดทะเบียนในเดือนดังกลาว ซึ่ง กอน.ไดมีมติให สอน.ประสานงานกับ
สถาบันชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้
2.2 รูปแบบรายการตามที่ สอน.เสนอ จะเปนการประชาสัมพันธโดยสปอต โทรทัศน ความยาว
30 วินาทีจํานวน 1 เรื่อง (หรือรูปแบบอื่นที่ผูรับจางเห็นวาเหมาะสมกวา ) เผยแพรทางโทรทัศนไมนอยวา 60
ครั้ง โดยกําหนดคาใชจายไว 2 ลานบาท
3. ความเห็นของสํานักงานฯ
3.1 การดําเนินการเพื่อใหมีการเปดรับจดทะเบียนชาวไรออย เพื่อใหมีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือ
ขางตน เปนวัตถุประสงคของคณะกรรมการบริหารกองทุนตามมติที่ประชุมครั้งที่ 22/2553 เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2553 สําหรับประเด็นที่ สอน.เสนอใหมีการประชาสัมพันธเชิงภาพพจนของอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทรายไปดวยนั้น ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน วามีเหตุผลความจําเปนมากนอย
เพียงใด
3.2 การจัดจางทําประชาสัมพันธในเรื่องนี้ จะตองดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุน วาดวย การพัสดุ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 และฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 ดังตอไปนี้
ขอ 15 การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
เกิน 1,000,000 บาท
ขอ 27 ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหผูมีอํานาจอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พรอมกับกํา หนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแลวแตกรณี คือ
(1) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(5) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
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(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะกรรมการตรวจการจาง
ขอ 53 การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน
ดังตอไปนี้
(1) ผูอํานวยการและหรือเลขาธิการแลวแตกรณี ไมเกิน 2,000,000 บาท
(2) กรณีการสั่งซื้อหรือสั่งจางในวงเงินสูงกวา 2,000,000 บาท ใหผูอํานวยการเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนและใหเลขานุการเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
3.3 กรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นสมควรดําเนินการจัดจางเพื่อทําประชาสัมพันธใน
เรื่องนี้ ก็เห็นควรตั้งประมาณการรายจายป 2554 เพิ่มเติม เนื่องจากประมาณการรายจายป 2554 ของ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายที่คณะกรรมการบริหารกองทุนไดอนุมัติไวจํานวน 30,531,310
บาท ไมไดรวมคาใชจายในสวนนี้ไว
4. ประเด็นพิจารณา
4.1 พิจารณาการจัดจางเพื่อทําประชาสัมพันธตามที่ กอน. ใหความเห็นชอบไว
4.2 พิจารณาตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจการจาง
4.3 พิจารณาตัง้ ประมาณการรายจายป 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายเพิ่มเติม
ความเห็นของที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นวาการจัดจางเพื่อทําประชาสัมพันธในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอระบบอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทรายในภาพรวม โดยชาวไรออยจะไดรับทราบและเห็นถึงความสําคัญของการจดทะเบียน
ชาวไรออย ประชาชนและภาคสวนอื่นๆ จะไดทราบขอเท็จจริงของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายอยาง
ถูกตอง ทั้งนี้ วงเงินในการจัดจางจํานวน 2 ลานบาท เปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักงากนองทุนฯ จึงเห็น
ควรใหความเห็นชอบการจัดจางและมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ไปดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบใหดําเนินการจัดจางประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจายเงินชวยเหลือชาวไรออยในฤดู
การผลิตป 2553/54 ประชาสัมพันธใหชาวไรออยที่ยังไมไดจดทะเบียนเปนชาวไรออยตามพระราชบัญญัติออย
และน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 มายื่นขอจดทะเบียนในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน รวมทั้งการทํา
ประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจแกประชาชนและในภาคสวนอื่นๆ เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทราย เพื่อใหไดรับทราบขอมูลและขอเท็จจริงตามที่สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เสนอ
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2. อนุมัติประมาณการรายจายเพิ่มเติมป 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายเพื่อ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว เปนเงินจํานวน 2,000,000 บาท
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 ใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2554
รายงานความคืบหนาการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
สรุปผลการขายน้าํ ตาลทรายโควตา ค. ของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
การจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวและหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. สวนที่เหลือ
ผลดําเนินงานตามโครงการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยใหกับ
โรงงานน้ําตาลของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด
ฤดูการผลิตป 2552/53
การขอใชเงินหมวดรายจายอื่น เพื่อเปนคาใช จายในการศึกษาดูงานของคณะที่ปรึกษา
กฎหมายของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ขอเทียบอัตราการเบิกจายของคณะที่ปรึกษากฎหมายในการศึกษาดูงานระบบอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทราย
รายงานการจายเงินชวยเหลือชาวไรออยตันละ 105 บาท ฤดูการผลิตป 2553/54
ขอใหประกาศเปดรับจดทะเบียนชาวไรออย
รายงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสงหนังสือกูเงินเครดิตเงินสดตาม
ขอบังคับ ฉบับที่ 45 เลขที่ หนังสือกูเงิน 52-003
แจงเปลี่ยนชื่อบริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด เปนบริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
แจงประกาศสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ํา ตาลทราย
สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก และราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค
สรุปรายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ
งบกระแสเงินสดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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6.16 แจงประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง จัดงวดการจําหนายน้ําตาลทราย
โควตา ก. ในฤดูการผลิตป 2553/54 (บัญชีจัดสรรขั้นตน) และเรื่องกําหนดอัตราคาบํารุง
สถาบันชาวไรออย ฤดูการผลิตป 2553/54
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรื่อง การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ประจําป 2553 ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2553)
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 และ
ครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ไดพิจารณาเรื่องการปรับโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทราย และรางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดย
ใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
(ฉบับที่ 11)
พ.ศ. .... แลวที่ประชุมไดใหความเห็นชอบกับรางโครงสรางและรางระเบียบดังกลาว โดยใหเสนอขอความ
เห็นชอบตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (กอน.) ตอไป
โดยที่รางระเบียบขางตน มีการปรับบัญชีตําแหนงและอัตราคาจางขั้นต่ํา- ขั้นสูง และเงินคา
บริหารของลูกจางประจําในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายอยูดวย และคาดวาจะสามารถขอความ
เห็นชอบจาก กอน . มีผลใชบังคับได ทันกับการเลื่อนขั้นคาจางประจําป 2553 ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2553) แต
จนถึงขณะนี้ยังไมมีการนําเสนอตอ กอน. พิจารณาแตอยางใด
ดังนั้น สํานักงานกองทุนฯ จึงเห็นควรดําเนินการเลื่อนขั้นคาจางประจําป 2553 ครั้งที่ 2 (1
ตุลาคม 2553) ตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไปกอน
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ
ตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออย
และน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551 ไดกําหนด
หลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาจางประจําปของลูกจางสํานักงานกองทุนฯ ไวดังนี้
“ขอ 19 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(2) ครั้งที่สองครึ่งปหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปถดั ไป”
“ขอ 20/2 การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูก จางตามขอ 20 และขอ 20/1 ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน
หรือผูที่ไดรับมอบหมายนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและขอมูลเกี่ยวกับการลา พฤติกรรมการมาทํางาน
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจําของสํานักงานและขอควรพิจารณาอื่นๆ ของผู
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นั้นมาประกอบการพิ จารณาอยางรอบคอบ แลวรายงานผลการพิจารณานั้นพรอมดวยขอมูลดังกลาวตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูอํานวยการ
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละชั้นที่ไดรับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูอํานวยการดวย”
“ขอ 20/3 เมื่อผูอํานวยการไดรับรายงานผลการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาตาม 20/2 แลว เห็น
วาลูกจางประจําผูใดอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางครึ่งขั้นตามขอ 20 และปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนลูกจางประจําของสํานักงาน ใหเลื่อนขั้นคาจางใหแกผูนั้นครึ่งขั้น และหากลูกจางประจําผู
นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ 20/1 ดวย ก็ใหเลื่อนขั้นคาจางใหแกผูนั้นหนึ่งขั้น”
“ขอ 21 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําครึ่งปแรกในวันที่ 1 เมษายน ใหเลื่อนขั้นคาจางหนึ่ง
ขั้นไดไมเกินรอยละสิบหาของจํานวนลูกจางประจําที่มีตัวปฏิบัติงานอยูจริง ณ วันที่ 1 มีนาคมของแตละป
การเลื่อนขั้นคาจางครึ่งขั้น หนึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้น ครึ่งของลูกจางประจําครึ่งปหลังในวันที่
1 ตุลาคม ใหเลื่อนขั้นคาจางไดไมเกินรอยละหกจุดหาของฐานเงินเดือนคาจางรวม ณ วันที่ 1 กันยายนของแต
ละป”
ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นสมควรใหการเลื่อนขั้นคาจางครึ่งขึ้น หนึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้นครึ่ง และสอง
ขั้นของลู กจางประจําในปใดแตกตางจากหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในขอนี้ โดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษให
ผูอํานวยการเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
“ขอ 21/2 กรณีลูกจางประจําตําแหนงผูอํานวยการ ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน นํา
หลักเกณฑ วิธีการ การเลื่อนขั้นคาจางที่กําหนดไวตามขอ 19 ขอ 20 และขอ 21 มาใชบังคับโดยอนุโลม
การดําเนินการ
ตามหลักเกณฑขางตน สํานักงานกองทุนฯ ไดดําเนินการเพื่อเลื่อนขั้นคาจางประจําป 2553 ครั้งที่
2 (ครึ่งปหลัง ) โดย ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 มีลูกจางปฏิบัติงานอยูจริง 21 ราย และหลักเกณฑในระเบียบฯ
ขอ 21 สามารถเลื่อนขั้นคาจาง 1 ขั้นได 3.15 คน (3 คน) ซึ่งขณะนี้ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นไดประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากผลงานและประสิทธิภาพการทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติงานให
เหมาะสมกับการเปนลูกจางแลวแตยังไมสามารถดํา เนินการเลื่อนขั้นคาจางได เนื่องจากวงเงินที่จะใชเลื่อนขั้น
คาจางไมเพียงพอ ดังนี้
1. วงเงินที่ใชเลื่อนขั้นคาจางสําหรับป 2553 รอยละ 6.5 ของฐานคาจางรวมคํานวณได
44,182.45 บาท ใชเลื่อนขั้นคาจางครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก (1 เมษายน 2553) ไปแลว จํานวน 23,220.00 บาท
ดังนั้น คงเหลือไวสําหรับเลื่อนขั้นคาจางครั้งที่สองครึ่งปหลัง( 1 ตุลาคม 2553) จํานวน 20,962.45 บาท
2. จากการคํานวณวงเงินที่จะใชเลื่อนขั้นคาจางประจําป 2553 ครั้งที่ 2 ครึ่งปหลัง (1 ตุลาคม
2553) ในกรณีที่เลื่อนขั้นคาจาง 0.5 ขั้นทุกคน (21 ราย) จะใชเงินจํานวน 21,040.00 บาท ดังนั้น วงเงิน
คงเหลือตาม 3.1 จํานวน 20,962.45 บาท จึงไมเพียงพอตอการเลื่อนขั้นคาจางอยูจํานวน 77.45 บาท

16
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
กรณีดังกลาวทําใหไมสามารถเลื่อนขั้นคาจาง 1 ขั้นใหแกลูกจางประจําที่ผูบังคับบัญชาได
พิจารณาเ สนอไวได ดังนั้น สํานักงานฯ จึงไดเสนอประเด็นปญหามาเพื่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณา
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาขอเสนอของสํานักงานฯ
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ จํานวนเงิน 77.45 บาทตอเดือน เปนกรณีพิเศษเพื่อใหเพียงพอตอการเพิ่ม คาจาง
ลูกจางประจําของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ประจําป 2553 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2553) 0.5 ขั้น
โดยใชเงินจากงบบุคลากรตามประมาณการรายจายป 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนไดอนุมัติไวแลว
2. มอบหมายใหคณะทํางานปรับ ปรุงโครงสราง นําเรื่องการปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังของ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย มาพิจารณาทบทวนในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีอัตราคาจาง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนอีกครั้งหนึ่ง
3. แตงตั้งนายนันทวัฒน สังขหลอ เปนประธานคณะทํา งานชุดดังกลาวแทนนายนพดล
บูรณะธนัง ที่พนจากตําแหนงไปแลว พรอมทั้งใหแตงตั้งนายประเสริฐ ตปนียางกูร เปนที่ปรึกษาคณะทํางานฯ
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม
(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

