รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2554
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมนารายณ 1 ชั้น 3 อาคารนารายณ กระทรวงอุตสาหกรรม

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

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนันทวัฒน สังขหลอ
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายวิวัฒน ตัง้ ปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ที่ปรึกษา
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ
ผูแทนสํานักงบประมาณ
กรรมการ
ผูแทนโรงงาน
กรรมการ
ผูแทนโรงงาน
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูแทนกระทรวงพาณิชย
นางอุไร รมโพธิหยก
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ
2. นายวรวุฒิ วุฒิเจริญภูรี

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงาน
แทนนายกําธร กิตติโชติทรัพย
ผูแ ทนชาวไรออย

ผูเขารวมประชุม
1. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
2. นายบัญชา คันธชุมภู
3. นายชาคร ญัติติพร

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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4. นางสาวพรัชณี จันทุมา
5. นางสาวผุสดี เรืองสุข
6. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
7. นายบัณฑิต วุฒิ
8. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
9. นางพรทิพย เกตุมา
10. นางสาววราลักษณ โสศรีพา
11. นายวินัย ใฝเมตตา
12. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
13. นางสาววลัย ศรีเมือง
14. นายประยุทธ ทิพยภวัง
15. นางสาวอภิญญา คชชะ
16. นางสาวณฐาณัฎร สุกปลัง่
17. นางสาวกีรติสุดา คาของ
18. นางสาวบุษบา เรืองสุข

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย

เริ่มประชุมเวลา 13.50 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออยติดภารกิจ มอบหมายให นายวรวุฒิ วุฒิเจริญภูรี
เขารวมประชุมแทน
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงานติดภารกิจ มอบหมายใหนายคมกริช นาคะลักษณ
เขารวมประชุมแทน
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให นายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
กองทุน ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 ซึ่งไดแจงเวียนใหคณะกรรมการพิจารณาในเบื้องตน
แลวเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันอังคารที่
29 มีนาคม 2554 โดยมีการแกไขดังนี้
หนาที่ 4
แกไขเปน ในระหวางป 2541- ป 2553 กองทุนออยและน้ําตาลทราย ไดดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแกไขปญหาความเดือดรอน.....
หนาที่ 7
แกไขเปน นายคมกริช นาคะลักษณ ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการผูแทนโรงงาน
นายวิชัย เปาวิมาน ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการผูแทนชาวไร
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้าํ ตาลทรายทัง้ ระบบ
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอเรื่องดังนี้
1. คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ในการประชุม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 ไดมี
มติรับทราบผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และใหคง
อัตราการนําเงินเขากองทุนฯ 5 บาท/กิโลกรัม จนกวากองทุนฯ จะชําระหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 7
ธันวาคม 2553 จนแลวเสร็จ รวมทั้งมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการศึกษาแนวทางการปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายทั้งระบบใหแลวเสร็จและนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
2. คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ไดมีมติรับทราบและเห็นชอบผลการดําเนินงานของ
กรอ. (ตามขอ 1) และตอมาสํานักงานเลขาธิการ ครม. ไดใหกระทรวงอุตสาหกรรมแจงกรอบเวลาการศึกษา
แนวทางการปรับโครงสรางฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2554
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3. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 ได
พิจารณา เรื่องดังกลาวแลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหดําเนินการศึกษาการปรับโครงสรางระบบอุตสาหกรรมฯ
ตามมติ กรอ. แตในเบื้องตนมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ รวมกับสํานักนโยบายของ สํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อจัดทํา TOR ในการจัดจางการดําเนินการวิจัย เพื่อปรับโครงสราง
ระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายแลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาตอไป
ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
สํานักงานกองทุนฯ รวมกับสํานักนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ได
ดําเนินการทบทวนงานวิจัย ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายโดยจัดทํารายละเอียดเกีย่ วกับกรอบ
วัตถุประสงค และสรุปผลการวิจัยฯ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
1. อนาคตอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
ผูวิจัย : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ป 2536
2. โครงการวิจัยอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ลูทางการผลิตเพื่อเพิ่มการสงออก
ผูวิจัย : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ป 2543
3. โครงการปรับปรุงระบบแบงปนผลประโยชนของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
ผูวิจัย : คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2548
4. การศึกษาอัตราการนําเงินเขากองทุนฯ ที่เหมาะสม
ผูศ กึ ษา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ (สศช)ป 2554
พรอมทั้งไดจัดทํา TOR (Terms of Reference)เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางระบบอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทราย โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาวิจยั 3 ประเด็น ดังตอไปนี้
1. เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุง โครงสรางระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
2. เพื่อกําหนดแนวทางในการสรางความเขมแข็งใหแกกองทุนออยและน้ําตาลทราย และเปน
เครื่องมือในการสรางเสถียรภาพใหแกอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยและน้ําตาลทราย ใหสามารถแขงขันในตลาดการคาเสรี
ทั้งในแบบทวิภาคี และพหุภาคี
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบ TOR ตามที่สํานักงานกองทุนฯ นําเสนอ
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ความเห็นที่ประชุม
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ ใหความเห็นวา เปนเรื่องจําเปนและสําคัญ
ที่ควรมีการทําการวิจัย เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะใชประกอบในการพิจารณาตัดสินใจที่จะ
ดําเนินการในเรื่องการนําสงเงินรายไดจากการจําหนายน้าํ ตาลโควตา ก. 5 บาทตอกิโลกรัม ใหกองทุน
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา เปนเรื่องที่ตองทําเพราะเกี่ยวกับเงิน รายได
5 บาท และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 โดยการดําเนินการใหเปนไปตามกรอบและ
ระเบียบของกฎหมาย
นายวิวัฒน ตั้งปอง ผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา เห็นดวยที่ควรมีการทําวิจัย โดยเสนอใหมี
การศึกษาเกีย่ วกับโครงสรางองคกรของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ศูนยบริหารฯ และ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ใน TOR ดวย
นายนันทวัฒน สังขหลอ รองประธานคณะกรรมการ ใหความเห็นวา ยังมีความขัดแยงระหวาง
ชาวไรออ ยและโรงงานน้ําตาล ควรมีองคกรกลาง หรือบุคคลที่เปนที่ยอมรับเขามาดําเนินการในเรื่องของระบบฯ
นายคมกริช นาคะลักษณ ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา เห็น
ดวยที่ควรมีคนกลางเขามาเปน ผูดําเนินการในสวนของผูที่มีสวนไดสวนเสีย
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหความเห็นวา เห็นดวยควรมี
การศึกษาวิจัย เพราะสถานการณขณะนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก สําหรับระบบ 70:30 เห็นวายังใชไดอยูชาวไรออย
และโรงงานยังตองการ เสนอใหเพิ่มการวิจัยดานสิ่งแวดลอมและพลังงานทางเลือกใหมเชนการผลิตเอทานอล
นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ใหความเห็นวา ขณะนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก
จากเดิมระบบฯ มีรายไดจาก โควตา ก. เปนหลักแตปจจุบันระบบอยูไดดวยการสงออกเปนรายไดหลัก ดังนั้น
การศึกษาวิจัยจึงอยากใหเปนเรื่องของกลไกการสงออกเปนตัวขับเคลื่อนระบบฯ ซึ่งเปนเรื่องใหม เห็นดวยที่ควร
มีการศึกษาวิจัย เสนอใหทําวิจัย 3 ระบบ คือ
(1) ระบบเดิมเปนอยางไร มีขอดีขอเสียอะไรบาง
(2) ระบบเสรีเต็มรูปแบบเปนอยางไร
(3) ระบบที่เปนกลางระหวางระบบเดิมและเสรีเต็มรูปแบบ
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ นําความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุง TOR และเสนอ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาตอไป
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง รางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย คาตอบแทนการประชุม
พ.ศ. ....
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ อก.0603/1042 ลงวันที่
19 เมษายน 2554 แจงวาคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2553 และการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อที่ 7 มิถุนายน 2553 ดังนี้
1. ใหปรับปรุงคาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการตางๆ และคณะอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เพิ่มขึ้นจากอัตราที่กําหนดไวเดิม โดยใหกรรมการ
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ไดรับคาตอบแทนในอัตรา 6,000 บาท/คน/ครั้งที่มีการประชุม สําหรับ
คณะอนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ใหไดรับคาตอบแทนครึ่งหนึ่งของที่คณะกรรมการไดรับ โดย
ใหประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทนที่
กรรมการหรืออนุกรรมการมีสิทธิไดรับ โดยใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่มีมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ กรรมการหรือ
อนุกรรมการ สามารถแจงความประสงคที่จะไมรับคาตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการได
2. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากําหนดคาตอบแทนในการประชุมของคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ในอัตรา 6,000 บาท/คน/ครั้งที่มีการประชุม
3. ใหคาตอบแทนในการประชุมกับเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ซึ่งปฏิบัติ
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในอัตราเชนเดียวกันกับคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย
4. คาตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการตางๆ และคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติ
ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ใหเบิกจายจากเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย
5. ใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตรวจสอบและดําเนินการยกรางประกาศ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ ตามพระราชบัญญัติออย
และน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
6. ใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบอัตราคาตอบแทนในการประชุมของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
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การดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
1. เนื่องจากมีปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ในการกําหนดคาตอบแทนใหกับคณะอนุกรรมการ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 17(28) สํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายจึงไดหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดใหความเห็นสรุปไดวา การกําหนดคาตอบแทนตามมาตรา 17(28) เปนการกําหนดคาตอบแทน
เฉพาะคณะกรรมการตางๆ ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เทานั้น
ในการกําหนดคาตอบแทนใหกับคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานไมสามารถอางอํานาจตาม
ความในมาตรา 17(28) ได หากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายประสงคจะกําหนดคาตอบแทนใหกับกลุม
บุคคลดังกลาว สามารถกระทําไดโดยออกเปนระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 25(2) ประกอบกับมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
2. สํานักกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ซึ่งเปนฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดดําเนินการยกรางระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย คาตอบแทนการประชุม พ.ศ. .... และไดนําเสนอคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณากลั่นกรองแลว
3. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ํา ตาลทรายไดพิจารณา
ตรวจรางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย คาตอบแทนการประชุม พ.ศ. .... และมีมติเห็นชอบใน
การประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554
4. เนื่องจากในมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ครั้งที่ 4/2553 และครั้งที่ 5/2553 มิไดมี
การกําหนดอัตราคาตอบแทนของคณะทํางานไว คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูกําหนดอัตราคาตอบแทนของ
คณะทํางานดวย
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
มาตรา 25 คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหนาที่ดังตอไปนี้ ……
(2) กําหนดระเบียบวาดวยการเก็บรักษา การหาผลประโยชน และการใชจายเงินกองทุน
โดยไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
มาตรา 30 เงินของกองทุนออยและน้ําตาลทรายใหนํามาใชจายไดเฉพาะ เพื่อดําเนินการให
เปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา 23 และเปนคาใชจายในการบริหารงานของ กองทุนออยและน้ําตาลทราย
และของสํานักงานตามที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งคาตอบแทนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
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ขอเสนอเพื่อพิจารณา
1. พิจารณารางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดว ย คาตอบแทนการประชุม พ.ศ. ....
ที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายยกรางเสนอ
2. พิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนของคณะทํางานในรางระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุน วาดวย คาตอบแทนการประชุม พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย คาตอบแทนการประชุม พ.ศ. ....
ตามที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอ
2. เห็นชอบใหคณะทํางานไดรับคาตอบแทนการประชุมเปนรายครั้ง เฉพาะครั้งที่เขารวมประชุม
ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราคาตอบแทนการประชุมที่กรรมการไดรับ พรอมทั้ง มีข อสังเกตวาการพิจารณาแตงตั้ง
คณะที่ปรึกษาชุดใดก็ตามใหพิจารณาโดยคํานึงถึง ความจําเปน และเปนไปโดยประหยัดเทานั้น
3. เสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
4.2 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีอัตราคาจางแนบทายระเบียบคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. 2554
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
ขอเท็จจริง
1. คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 อนุมัติการปรับบัญชีเงินเดือนตามคาครอง
ชีพ โดยปรับเพิ่มในอัตรารอยละ 5 เทากันทุกอัตราสําหรับขาราชการทุกประเภท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554
เปนตนไป
2. ตามพระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่
30 มีนาคม 2554 ไดปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนขาราชการทุกประเภททุกตําแหนงในอัตรารอยละ 5 ตั้งแตวันที่
1 เมษายน 2554
ความเห็นของสํานักงานฯ
สํานักงานกองทุนฯ พิจารณาเห็นวาเมื่อคณะรัฐมนตรีไดมีมติปรับอัตราเงินเดือนใหกับขาราชการ
ทุกประเภท ทุกตําแหนง ในอัตรารอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 เปนตนไปดวยเหตุผลเพื่อใหเหมาะสม
กับคาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น สําหรับลูกจางประจําสํานักงานกองทุนฯ ไดรับผลกระทบจากภาระคาครองชีพที่เพิ่ม
สูงขึ้น รายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพเชนเดียวกัน ประกอบกับกระทรวงการคลังไดมีหนังสือดวนที่สุดที่
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กค. 0427/ว.32 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 แจงใหทุนหมุนเวียนที่มีกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑในเรื่อง
การจางลูกจางและการปรับอัตราคาจางไวเปนการเฉพาะ ก็ใหดําเนินการใหสอดคลองกันโดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑที่กําหนดไวโดยเร็วตอไป ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ลูกจางประจําสํานักงานกองทุนฯ และเพื่อใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงขอนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติใหปรับปรุงอัตราคาจางแนบทายระเบียบคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 เปนตนไป โดยสํานักงานกองทุนฯ ไดยกรางระเบียบคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย เพื่อยกเลิกบัญชีอัตราคาจางเดิมมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ การปรับปรุงบัญชีอัตราคาจางแนบทายระเบียบฯ ในครั้งนี้ ตองใชเงินประมาณ 250,000
บาท (ตั้งแต 1 เมษายน – 30 กันยายน 2554) ใชจายจากงบประมาณป 2554 ในหมวดบุคลากรและงบ
ดําเนินงาน
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” ระเบียบคณะกรรมการออยและน้าํ ตาลทราย วาดวย การจาง
ลูกจางโดยใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับ
ที่ ...) พ.ศ. 2554 เพื่อสํานักงานฯ จะไดนําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ ใหปรับเพิ่มบัญชีอัตราคาจางในอัตรารอยละ 5 เทากันทุกอัตราสําหรับ
ลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย พรอมทั้งเห็นชอบ “ราง” ระเบียบคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. 2554 ตามที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอ และเสนอคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 ใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนไดรับทราบ
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วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานการหักลางเงินทดรองจายทีจ่ า ยใหสาํ นักงานคณะกรรมการออยและน้าํ ตาล
ทราย
ที่ประชุมไดสอบถามถึงสาเหตุของความลาชาในการหักลางเงินทดรองจาย รวมทั้งมีการ
กําหนดระยะเวลาในการหักลางเงินในแตละงวดที่มีการยืมหรือไม
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ชี้แจงวา กอนเบิกเงินทดรองจายงวดตอไปตองสงหลักฐาน
การจายมาหักลางเงินยืมงวดแรกกอน ประกอบกับเงินยืมทดรองจายสวนใหญที่ยังไมมีการหักลาง เปนงบ
ประมาณที่คณะอนุกรรมการระดับทองถิ่นเปนผูนําไปดําเนินการ
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ เรงรัดทุกหนวยงานที่ใช เงินกองทุนฯ สงหลักฐานการจายมา
หักลางเงินยืมทดรองจายโดยเร็ว และรายงานใหคณะกรรมการทราบทุกๆ 3 เดือน
6.2 ชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู ธ.ก.ส.
ที่ประชุมมีขอสังเกตเกี่ยวกับหนังสือชี้แจงอัตราดอกเบี้ยที่ ธ.ก.ส. เรียกเก็บจากกองทุนฯ ใน
อัตรารอยละ MLR-0.75 =4.00 ตอป โดยที่ประชุมเห็นวาเปนอัตราที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ ของ
รัฐ รวมทั้งไมควรคิดคาบริหารจัดการรอยละ 3 จากโครงการของกองทุนฯ เนื่องจาก ธ.ก.ส. ไมมีคาใชจายใน
การบริหารติดตามใดๆ ทั้งสิ้น
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ หารือกับ ธ.ก.ส. ขอใหทบทวนอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะการคิด
คาบริหารจัดการในอัตรารอยละ 3 และหากมีความจําเปนตองเชิญกรรมการบางทา นเขารวมหารือดวยก็ใหรีบ
ดําเนินการโดยเร็ว
6.3 แจงเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูกองทุนออยและน้ําตาลทราย
6.4 รายงานการจายเงินชวยเหลือชาวไรออยตันละ 105 บาท ฤดูการผลิตป 2553/54
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ชี้แจงเพิ่มเติมวา การสั่งจายเงินชวยเหลือชาวไรออยตัน
ละ 105 บาท/ตัน มีการดําเนินการสั่งจายทุกวัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
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6.5 รายงานผลการชําระหนีเ้ งินกูธ นาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
ที่ประชุมเห็นวา สํานักงานกองทุนฯ ควรมีการจัดทําแผนการใชจายเงินกองทุนเพื่อจะไดทราบ
วามีคาใชจายอะไรบางและมีเงินเหลือเทาไร
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการตอไป
6.6 ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนดชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายที่ให
โรงงานน้ําตาลทรายผลิตในฤดูการผลิตป 2553/2554 (บัญชีจัดสรรขั้นตน)
6.7 สรุปสถานการณตลาดน้าํ ตาลโลก
6.8 สรุปรายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ ฤดูการผลิตป 2553/54
6.9 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน
เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

