รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2554
วันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 14.30 น.
ณ หองประชุมนารายณ 2 ชั้น 3 อาคารนารายณ กระทรวงอุตสาหกรรม

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

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นางอุไร รมโพธิหยก
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ผูแทนกระทรวงพาณิชย
นายนันทวัฒน สังขหลอ
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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7. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
8. นายบัณฑิต วุฒิ
9. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
10. นายรังสิต เฮียงราช
11. นางพรทิพย เกตุมา
12. นายวินัย ใฝเมตตา
13. นางสาววลัย ศรีเมือง
14. นายประยุทธ ทิพยภวัง
15. นางสาวอภิญญา คชชะ
16. นางสาวณฐาณัฎร สุกปลั่ง
17. นายสรภพ พูลเพิ่ม
18. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
19. นางสาวบุษบา เรืองสุข
20. นางสาวแพรภัทรา ทองลิ้ม

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ํา ตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให นายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
กองทุน ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันจันทรที่ 4 กรกฎาคม 2554 ซึ่งไดแจงเวียนใหคณะกรรมการพิจารณาในเบื้องตน
แลวเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันจันทรที่
4 กรกฎาคม 2554 โดยมีการแกไข ดังนี้
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.3 การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําป 2553 ที่ประชุมไดสอบถามถึง
ผลการประเมินที่อยูระดับ 2.6409 คะแนน ซึ่งต่ํากวาคาปกติ คณะกรรมการบริหารกองทุนใหความสําคัญกับ
เรื่องนี้ พรอมตั้งขอสังเกตใหสํานักงานฯ ดําเนินการปรับปรุงผลการดําเนินงานในปตอไป โดยมอบใหทานที่
ปรึกษาชวยประสานงานและชี้แนะใหกับสํานักงานฯ ดวย
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายดําเนินการตอไป
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง ขออนุมัติจัดจางการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทรายทั้งระบบโดยวิธีพิเศษ
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอเรื่องดังนี้
1. คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ไดมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่มอบหมายใหกระทรวง
อุตสาหกรรมศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายทั้งระบบใหแลวเสร็จและ
เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายจึงขอความรวมมือกองทุนออย
และน้ําตาลทรายพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการวาจางศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทรายทั้งระบบตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขอเสนอของ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลทรายไดเสนอให
มีการศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชน้ําตาลทราย โควตา ก. และโควตา ค. เพื่อนํามาใชบริหาร
จัดการในอนาคต
2. คณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ได
พิจารณาเพื่อดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และไดมีมติเห็นชอบราง TOR แนวทางศึกษาการปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ โดยใหนําเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
3. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย การพัสดุ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 ลงวันที่
15 กุมภาพันธ 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 10 มกราคม 2540
ขอ 18 กําหนดวา การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกวา 100,000
บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ
(2) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุด
(3) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน
(4) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
ขอ 27 ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหผูมีอํานาจอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแลวแตกรณี คือ
(1) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(5) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะกรรมการตรวจรับการจาง
ขอ 53 การสั่งซื้อและสั่งจางครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน
ดังตอไปนี้
(1) ผูอํานวยการและหรือเลขาธิการแลวแตกรณีไมเกิน 2,000,000 บาท
(2) กรณีการสั่งซื้อหรือสั่งจางในวงเงินสูงกวา 2,000,000 บาท ใหผูอํานวยการ
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนและใหเลขานุการ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ความเห็นของสํานักงาน
1. เนื่องจากเรื่องดังกลาวมีความจําเปนตองดําเนินการโดยเรงดวนและตองจัดจางผูที่มีความ
ชํานาญในดานนี้เปนการเฉพาะ จึงเห็นควรดําเนินการจัดจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 18 (1)และ (3) พรอมทั้ง
แตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 2 ชุด เพื่อดําเนินการตามระเบียบ คือ คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษและ
คณะกรรมการตรวจรับการจาง

5
2. กรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควรดําเนินการจัดจางฯในเรื่องนี้ เห็นควรตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณในป 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ที่อนุมัติไว
จํานวน 30,531,310 บาท ยังไมไดรวมคาใชจายในสวนนี้ไว
ทั้งนี้ วงเงินคาจางที่ผูรับจาง (TDRI) เสนอไวเปนเงินจํานวน 9,985,714 บาท
3. การจัดจางในครั้งนี้วงเงินเกินกวา 2,000,000 บาท จึงตองเสนอขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ตามระเบียบขอ 53 (2)
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดจางครั้งนี้โดยวิธีพิเศษ พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการจัดจาง
โดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับการจาง
2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจํานวน 9,985,714 บาท เพื่อใชดําเนินการในเรื่องดังกลาว
ความเห็นที่ประชุม
นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษา ใหความเห็นวา หัวใจสําคัญของงานวิจัยที่เปนประโยชนมาก
ที่สุดจะอยูที่แผนการดําเนินงาน (Road Map) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในระยะ 10 ป
ขางหนา ขณะนี้มีปริมาณออยเพิ่มมากขึ้นเปน 100-120 ตันขึ้นไป กองทุนตองเตรียมความพรอมวาจะบริหาร
อยางไร ถาดูราคาภายในประเทศอยางเดียว จะไมสามารถรักษาเสถียรภาพไดตอ งดูราคาตางประเทศดวย
ดังนั้น หากการจางทําวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปมาเปนแผนงานของโครงการนี้ไดในอนาคตจะมีประโยชนตอ
อุตสาหกรรมเปนอยางมาก
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา สิ่งสําคัญในการจางทําการวิจัย
จะตองจางทําวิจัยในสิ่งที่เรายังไมรู สาเหตุเดียวที่ตองจางทําการวิจัยคือ จากการที่สภาอุตสาหกรรมจะใหมี
การลดราคาน้ําตาลในประเทศ และลดการนําสงเงิน 5 บาทเขากองทุน เสนอวาใหนํากลับไปหารือกับ TDRI
ใหม โดยเนนทําการศึกษาวิจัยเรื่องโครงสรางราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศ
นายวิวัฒน ตั้งปอง ผูแทนโรงงาน เสนอวาประเด็นหลักของการจางทําวิจัยคือ การบริหาร
จัดการกองทุนใหเข็มแข็ง รวมทั้งราคาน้ําตาลโควตา ก.
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย ผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา เห็นดวยกับคุณกําธรที่วาเรื่องทุกอยาง
เราจะรูดีกันทั้ง 2 ฝาย แตสถานการณขณะนี้เปลี่ยนไป เชน ปญหาการขนสง การสงออก ราคาภายนอก หรือ
ศูนยวิจัยของเราไมมี ถาเทียบกับตางประเทศ ไทยเราเปนประเทศที่ใหญมากเรื่องอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทราย แตเล็กมากในเรื่องวิจัย รวมทั้งระบบตางๆ ของไทยยังลาหลัง นักวิจัยจะไมรูดีเทาเรา แตนักวิจัยจะรูจริง
และรูมากกวาเราในบางเรื่อง เชน AEC และจะเปนตัวชวยได ถาเรามีความเชื่อมั่น เพราะเรามีงานวิจัยที่ใช
อางอิงได และถาคิดวาอุตสาหกรรมนี้ยังเติบโตตอไป ก็ควรมีแผนมากําหนดแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น เสนอ
วาควรจะทําการศึกษาวิจัยเต็มรูปแบบ

6
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา แนวคิดของ TDRI ที่ผานมาก็คือ
การเปดเสรี

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน สรุปว า ใหนําขอสังเกตของคณะกรรมการในเรื่องราคา
น้ําตาลในประเทศ ตางประเทศและปริมาณออย หารือกับ TDRI
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง สอบถามวา ราคาที่ TDRI เสนอมามีการตอรอง
แลวหรือยังและการจัดจางโดยวิธีพิเศษ เหตุผลสําคัญควรเปนงานที่ตองกระทําโดยเรงด วน
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล ผูแทนสํานักงบประมาณ ใหความเห็นวา คาบริหารสวนกลาง
ของสถาบัน (overhead) 30% ของงบรวมที่ทาง TDRI เสนอมานั้น สูงมากเกินไป
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ชี้แจงวา คาใชจายตางๆ ที่ TDRI เสนอมานั้น คณะกรรมการจัด
จางสามารถเจรจาตอรองได
มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมเห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่ตองเรงดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจะตองจางผูที่มี
ความชํานาญเปนพิเศษ ดังนั้น จึงไดมมี ติเห็นชอบในหลักการใหจัดจางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) เปนผูดําเนินการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ โดยวิธี
พิเศษ พรอมทั้งเห็นชอบแตงตั้ง
1. คณะกรรมการจัดจางโดยวิธพี เิ ศษ ประกอบดวยผูแทนดังนี้
(1) นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง
ประธาน
(2) นายวิวัฒน ตั้งปอง ผูแทนโรงงาน
กรรมการ
(3) นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
(4) นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กรรมการ
(5) นางสาวผุสดี เรืองสุข ผูแทนสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เลขานุการ
2. คณะกรรมการตรวจรับการจาง ประกอบดวยผูแทนดังนี้
(1) นายนันทวัฒน สังขหลอ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ประธาน
(2) นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย ผูแทนโรงงาน
กรรมการ
(3) นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
(4) นายรังสิต เฮียงราช ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กรรมการ
(5) นายชาคร ญัติติพร ผูแทนสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เลขานุการ
2. เห็นชอบประมาณการรายจายป 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายเพิ่มเติม
จํานวน 9,985,714.- บาท เพื่อใชดําเนินการจัดจางทําวิจัยฯ ในครั้งนี้
3. ใหนําขอสังเกตและความเห็นของคณะกรรมการไปปรับปรุง TOR และนําไปเจรจากับ TDRI
ตอไป
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3.2 เรื่อง ขออนุมัติใชงบกลางและของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
ไดพิจารณา เรื่องการศึกษาดูงานของคณะกรรมกรรมการบริหารกองทุน แลวมีมติมอบหมายใหสํานักงาน
กองทุนฯ จัดทํารายละเอียดแผนการเดินทางดูงาน ณ ประเทศแอฟริกาใต และนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุน
ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553
ไดมีมติอนุมัติงบประมาณประจําป 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนเงินจํานวน
30,531,310.00 บาท ซึ่งรวมงบกลาง จํานวน 900,000 บาทไวดวย เนื่องจากการเดินทางไปดูงานในครั้งนี้ตอง
ใชงบประมาณ จํานวน 3,000,000 บาท สําหรับคณะกรรมการ 12 ทาน ซึ่งประกอบดวย คาตั๋วเครื่องบิน คา
เบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คารับรองและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาอนุมัติใหใชงบกลางจํานวน 900,000 บาท และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกจํานวน
3,000,000 บาท เพื่อใชในการศึกษาดูงานของคณะกรรมการในครั้งนี้
ความเห็นที่ประชุม
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา เรื่องการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการวาเปนประเด็นปญหามากเพราะทราบวาขณะนี้คณะกรรมการในระบบอุตสาหกรรมฯ ทั้ ง 5
คณะเตรียมแผนที่จะไปศึกษาดูงานในตางประเทศ ซึ่งจะตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก ประกอบกับ
คณะกรรมการทั้ง 5 ชุด ใกลจะหมดวาระในปลายปนี้ ถาจะไปศึกษาดูงานชวงนี้ก็ไมเหมาะสม จะเสีย
งบประมาณไปโดยเปลาประโยชน และจะกลายเปนประเพณีไปวาทุกคณะตองไปศึกษาดูงานในตางประเทศ
ในฐานะคณะกรรมการบริหารกองทุนซึ่งดูแลเรื่องเงิน จึงเสนอใหสอบถามไปทั้ง 5 คณะ วาจะไปดูเรื่องอะไร
ประเทศไหน และใหจัดไปพรอมๆ กันทั้ง 5 คณะ
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง เสนอวา การศึกษาดูงานในตางประเทศ
วัตถุประสงคเพื่อดูงานดานออยและน้ําตาลทราย เสนอใหไปพรอมๆ กันทั้ง 5 คณะ
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นางเยาวลักษณ มานะตระกูล ผูแทนสํานักงบประมาณ ใหความเห็นวา การไปศึกษาดูงานได
ประโยชนและคุมคาสําหรับคณะกรรมการที่ยังไมคอยมีความรูดานออยและน้ําตาลทราย โดยใหคํานึงถึง
ประโยชนของระบบเปนสําคัญ
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย ผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา เห็นดวยกับคุณกําธรที่วาขณะนี้ใกล
หมดวาระของคณะกรรมการ แตบางทานก็ยังคงอยูตอไป เห็นวาการศึกษาดูงานไดประโยชนแนนอน เพราะจะ
ทราบวาขณะนี้ประเทศอื่นๆ มีการพัฒนาและกาวหนาไปอยางไร โดยเฉพาะควรมีศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ
ออย ดูแลโรคออย ฯลฯ
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการใหมีการไปศึกษาดูงานในตางประเทศ โดยใหคํานึงถึงประโยชนที่ จะไดรับ
และเปนไปโดยประหยัด พรอมทั้ง มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ประสานงานกับคณะกรรมการ ตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ทุกคณะ เพื่อรวมเดินทางไปศึกษาดูงานในคราวเดียวกัน
แลวสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
3.3 เรื่อง การกําหนดแนวทางการบริหารงานดานการศึกษา วิจยั พัฒนา และสงเสริม
การผลิต การใชและการ จําหนายออยและน้ําตาลทราย
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ไดมมี ติ
เห็นชอบใหตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแผนงาน แผนเงิน และแผนดําเนินการงานดานการศึกษาวิจัย พัฒนาฯ
โดยมอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายเสนอชื่อบุคคล เพื่อแตงตั้งเปนคณะทํางานฯในการ
ประชุมครั้งตอไป
สํานักงานกองทุนฯ ไดยกรางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯพรอมกําหนดหนาที่ของคณะทํางานฯ
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯตามที่สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายเสนอ
2. พิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนในการประชุมของคณะทํางานฯ
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานกําหนดแผนการศึกษาวิจัย พัฒนาและสงเสริมการผลิต การใช
และการจําหนายออยและน้ําตาลทราย ซึ่งประกอบดวย
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1.
2.
3.

นายอํานวย ปะติเส
ที่ปรึกษาคณะทํางาน
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
ที่ปรึกษาคณะทํางาน
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
ประธานคณะทํางาน
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
4. นายกําธร กิตติโชติทรัพย
คณะทํางาน
ผูแทนชาวไรออย
5. นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย
คณะทํางาน
ผูแทนโรงงาน
6. รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต
คณะทํางาน
ผูแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
คณะทํางาน
ผูแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8. นายรังสิต เฮียงราช
คณะทํางาน
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
9 ผูแทนสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เลขานุการคณะทํางาน
10 ผูแทนสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
โดยใหคณะทํางานฯ มีหนาที่กําหนดแผนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสงเสริมการผลิต การใช
และการจําหนายออยและน้ําตาลทราย และกําหนดแผนในการสงเสริมและเผยแพรงานวิจัยและพัฒนาออย
และน้ําตาลทราย รวมทั้งตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการตอไป
2. เห็นชอบใหคณะทํางานฯ ไดรับคาตอบแทนในการประชุมในอัตราครั้งละ 1,000 บาท และ
ประธานคณะทํางานฯ ไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 ของอัตราคาตอบแทนในการประชุม
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ได
พิจารณาเรื่อง การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ฤดูการผลิตป 2550/51
และป 2551/52 แลวมีมติดังนี้
1. เห็นชอบใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย ดําเนินการหักกลบลบหนี้ระหวางเงินรักษา
เสถียรภาพฯ ฤดูการผลิตป 2550/51 ป 2551/52 และป 2552/53 กับเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ
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ฤดูการผลิตป 2549/50 โดยใหถือวา เงินที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายเรียกเก็บเพื่อรักษาเสถียรภาพฯ จาก
การคํานวณราคาออยในฤดูการผลิตป 2550/51 ป 2551/52 และป 2552/53 จํานวน 2,241 ลานบาท ซึ่ง
โรงงานน้ําตาลทรายยังไมไดนําสงเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนการใชหนี้เงินชดเชยสวนตาง
ผลตอบแทนการผลิตฯ ฤดูการผลิตป 2549/50
2. เมื่อไดดําเนินการตามขอ 1 แลว เงินคงเหลือจํานวน 743 ลานบาท ใหกองทุนออยและน้ําตาล
ทรายดําเนินการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ จากการคํานวณราคาออยฤดูการผลิตป 2553/54 เพื่อนํามา
หักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ฤดูการผลิตป 2549/50 ใหแลวเสร็จภายในป 2554
สําหรับดอกเบี้ยเงินกูเพื่อชดเชยสวนตางคาออยขั้นตนและขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/50
ใหเปนภาระของกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยใหเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพจากระบบอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทราย ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมายตอไป
ขอเท็จจริง
ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
1. มาตรา 27 กองทุนประกอบดวย
(3) เงินที่ไดรับตามมาตรา 57
2. มาตรา 57 ใหโรงงานนําสงเงินเขากองทุนเทาจํานวนผลตางระหวางรายไดสุทธิตามมาตรา
54 และคาออยตามราคาออยขั้นสุดทายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย ทั้งนี้
ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
3. ตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบันการ
เรียกเก็บเงินตามมาตรา 57 ยังไมสามารถดําเนินการได โดยมีสาเหตุหลายประการ แตคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายไดแกไขปญหาโดยการมีมติใหเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
ในอัตรารอยละ 0.5 หรือตามความเหมาะสมเปนปๆ ไป จากรายไดของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทราย (รายได โควตา ก+ข+ค) – (คาใชจายของระบบ) = รายไดสุทธิ – อัตราการเก็บเงินรักษาเสถียรภาพ =
รายไดสําหรับแบงปนผลประโยชน (70:30)
4. ปญหาการเรียกเก็บเงินสวนตางตามมาตรา 57 จะเกีย่ วของกับมาตรา 55 ซึ่งกําหนดไววา
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหคณะกรรมการบริหารกําหนดราคาออยขั้นสุดทาย โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) รายไดสุทธิตามมาตรา 54
(2) ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตออย
(3) ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้ําตาลทราย
(4) ราคาออยขั้นตน
(5) ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน
(6) เงินที่ไดรับจากกองทุน
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เพราะฉะนั้น เพื่อใหทราบวาเงินสวนตางตามมาตรา 57 จะเปนเทาใด ก็มีความจําเปนจะตอง
ทราบขอมูลตามมาตรา 55 (1-5) ใหชัดเจนเสียกอน แตในทางปฏิบัติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายยัง
ไมไดกําหนดผลตอบแทนการผลิตออยและผลตอบแทนในการผลิตน้ําตาลทราย ดัง นั้น จึงทําใหไมทราบ
ตนทุนและผลตอบแทนของชาวไรและโรงงานน้ําตาลเปนเทาใด จึงไมเกิดเงินสวนตางตามมาตรา 57
การดําเนินการตามกฎหมาย
เพื่อใหการบริหารราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและการจําหนายเปนไปตามบทบัญญัติ
กฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิง่ ตามมาตรา 55 จึงตองใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดตนทุนและผลตอบ
แทนในการผลิตออยและตนทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ําตาลทรายในแตละปใหเกิดความชัดเจน จึงจะ
สามารถดําเนินการเรียกเก็บเงินเขากองทุนฯ ตามมาตรา 27 (3) ไดโดยถูกตองตามหลักกฎหมาย
สําหรับการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุต สาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในปจจุบัน มีจุดออน
ตรงที่ไมมีสภาพบังคับตามกฎหมาย ทําใหเกิดการฝาฝน มติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายดังกลาว
ประกอบกับอัตราการจัดเก็บอาจยังไมเหมาะสมกับสภานะทางการเงินของอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายกําหนด
ความเห็นของสํานักงานฯ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายที่ประสงคจะใหการเรียกเก็บ
เงินเขากองทุนฯ เปนไปตามกฎหมายจึงมีความจําเปนที่จะตองนําเสนอขอเท็จจริงดังกลาวเพื่อใหสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายนําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเกิ ด
ความชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งควรจะตองดําเนินการในการคํานวณราคาออยขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป
2553/54 ซึ่งจะเปนประโยชนแกกองทุนฯ อยางแทจริง
ประเด็นพิจารณา
พิจารณากําหนดแนวทางการจัดเก็บเงินเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย ตามมาตรา 57 ให
เปนไปตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 หรือไมประการใด
ความเห็นที่ประชุม
นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษา ใหความเห็นวา สรุปการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพของ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายโดยภาพรวม จะนําเงินเขากองทุนจากสวนตางของรายไดสุทธิ ของระบบ ถา
ปใดรายไดที่ไดรับนอย กองทุนจะนําเงินกองทุนออกมาชดเชยให ดังนั้น ตองมีแผนในเรื่องของการปรับราคา
ออยเปนปๆ ไป และสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายควรมีแผนบริหารจัดการราคาออย ปนี้กอน
ประกาศราคาออยขั้นสุดทายใหใชระบบเดิมกอน คือ เอาสวนตางออกมากอน เมื่อคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายกําหนดสวนตางออกมาก็ใหทุกฝายจายเหมือนๆ กัน เสนอวาใหคํานวณเรียกเก็บโดยใหประกาศ
ราคาออยฯ เปน 9 เขต 9 ราคา
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นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาทรายตามที่กองทุนเสนอ ประเด็นปญหาเพราะโรงงานไมใหความรวมมือ สุดทาย
ตองดําเนินการตามมาตรา 57 แตติดขัดที่ราคาอ อยมี 9 เขต และไมมีตนทุนที่แทจริง เสนอวา
1. ใหกองทุนทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อศึกษาในเรื่อง
ตนทุนที่แทจริง ใหตนทุนที่ออกมาสัมพันธกับรายได โดยมอบหมายใหฝา ยกฎหมายของ สอน. พิจารณาในแง
ของกฎหมายวาจะดําเนินการไดอยางไรในการบังคับเรียกเก็บเงินตามมาตรา 57 โดยใหนําไปรวมกับการ
ประกาศราคาออยทั้ง 9 เขต
2. ในการคํานวณราคาออยใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายประกาศราคาออยเปน 9 เขต
9 ราคา
นายวิวัฒน ตั้งปอง ผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา ถาหลักการความชัดเจนของการคํานวณตาม
มาตรา 57 ถูกตองชอบธรรมชาวไรออย โรงงานน้ําตาลก็จะปฏิบัติตาม เสนอใหตั้งคณะทํางานเพื่อ จัดทํากรอบ
ในเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อใหไดขอสรุปและฐานขอมูลที่แทจริง ชัดเจนทั้ง 2 ฝายยอมรับและปฏิบัติตามได
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา ถาจะใชมาตรา 57 ก็ตอ งปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายในทุกขอ ไมใชประกาศราคาออยขั้นตน 9 เขต แตประกาศราคาเดียว เสนอให ประกาศราคาออย
9 เขต 9 ราคา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา การบริหารราคาออยขั้นตนเปนราคาเดียวกันไมสอดคลองกับ
ขอเท็จจริง รวมทั้งกอใหเกิดความเสี่ยงที่จะทําใหราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและการจําหนายขั้น
สุดทายในบางเขตต่ํา ที่ประชุมจึงมีมติ
1. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายมีหนังสือแจงสํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย ใหดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 20/2553 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2553 และมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตอไป
2. เพื่อใหการดําเนินการเรียกเก็บเงินเขากองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนไปตามมติ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.
2527 จึงมีมติมอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายแจงให สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ดําเนินการกําหนดตนทุนการผลิตออยและผลตอบแทนการผลิตน้ําตาลใหชัดเจน และนําเสนอให
ที่ปรึกษากฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอ อยและน้ําตาลทรายพิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทรายตอไป
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4.2 เรื่อง การใหความเห็นชอบเงินกูโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมืองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ไดมี
มติในหลักการมอบหมายใหประธานคณะกรรมการ เปนผูอนุมัติสินเชื่อโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัด
ออย และโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง แลวเสนอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนให
สัตยาบันในภายหลัง
2. คณะทํางานผูบริหารโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ได
พิจารณาการขอกูเงินโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออยของโรงงานน้ําตาลและชาวไรออย ที่แจงความ
ประสงคขอรับสินเชื่อแลวมีมติเห็นชอบเงินกูโครงการดังกลาว เปนเงินจํานวน 194,150,703.01 บาท เพื่อซื้อรถ
ตัดออยจํานวน 28 คัน โดยมีเงื่อนไขในสวนของบริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด เนื่องจากบริษัท
ดังกลาวอยูในระหวางฟนฟูกิจการตามคําสั่งศาล ดังนั้น กองทุนฯ จะจายสินเชื่อใหเมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตให
เขารวมโครงการฯ แลว
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหสัตยาบัน การใหความเห็นชอบเงินกูโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย เปน
เงินจํานวน 194,150,703.01 บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมใหสัตยาบัน ใหความเห็นชอบเงินกูโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย จํานวน
194,150,703.01 บาท ตามที่สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายเสนอ
4.3 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมสัญญาขายลดเช็ค โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัด
ออย และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง ฤดูการผลิตป
2553/2554 และการจัดทํารางสัญญาค้ําประกันการขายลดเช็ค
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมืองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554
ไดมีมติเห็นชอบรางสัญญาขายลดเช็ค โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย และโครงการ สนับสนุน
สินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง ฤดูการผลิตป 2553/2554 ตอมาคณะทํางานผูบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อแกปญหาภัยแลงและโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบใหเพิ่มเติมขอกําหนดการหามจําหนาย จาย โอน รถตัดอ อยจนกวาจะมี
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การชําระหนี้ตามเช็คเสร็จสิ้น ซึ่งสํานักงานฯ ไดเพิ่มเติมขอกําหนดดังกลาวแลวในรางสัญญาขายลดเช็ค
ระหวางโรงงานกับกองทุน ขอ 10 และรางสัญญาขายลดเช็คระหวางชาวไรออยกับกองทุน ขอ 8
2. สํานักงานฯ ไดรับขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาขายลดเช็คในส วนของการโอน
เงินของกองทุนแกโรงงานน้ําตาลและชาวไรออย เพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติ โดยเพิ่มเติมขอกําหนดวา “
กองทุนออกเช็คสั่งจายเขาบัญชีผูขายลดเช็คแลวสงมอบใหกับผูขายลดเช็ค และถือวาผูขายลดเช็คไดรับเงิน
ตามมูลหนี้ในเช็คเรียบรอยแลว ” เนื่องจากโรงงานน้ําตาลมีสํานักงานใหญอยูในกรุงเทพฯ ประกอบกับสะดวก
ในการทําธุรกรรมกับธนาคารพาณิชยที่มีบัญชีอยูแลว นอกจากนี้จะประหยัดคาใชจายในการโอนเงินผาน
ธ.ก.ส. อีกดวย ซึ่งสํานักงานไดเพิ่มเติมขอกําหนดดังกลาวแลวในรางสัญญาขายลดเช็คขอ 3 (2)
3. สํานักงานฯ ไดจัดทํารางสัญญาค้ําประกันการขายลดเช็ค ตามขอกําหนดในสัญญาขายลด
เช็ค ขอ 13 ที่ระบุใหกรรมการบริษัทของผูขายลดเช็คทําสัญญาค้ําประกันไวกับกองทุน
ขอเสนอคณะกรรมการพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบรางสัญญาขายลดเช็คที่สํานักงานฯ ไดแกไขเพิ่มเติม ทั้งในสวนของ
โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง ฤดูการผลิตป
2553/2554
2. พิจารณาใหความเห็นชอบรางสัญญาค้ําประกันการขายลดเช็ค
มติที่ประชุม

ที่ประชุมใหความเห็นชอบในหลักการ ราง สัญญาขายลดเช็ค และรางสัญญาค้ําประกันการขาย
ลดเช็คตามที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอ และใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป พรอมทั้ง มอบหมายใหฝาย
กฎหมายจัดทําวิธีบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขายลดเช็คตามโครงการนี้
4.4 เรื่อง การแกไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย โครงสรางการบริหาร
และควบคุมการปฏิบัติงาน อัตรากําลัง คุณสมบัติ ของลูกจางประจําสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทราย
หัวหนาฝายกฎหมาย สํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 ได
พิจารณาเห็นชอบ
(1) การปรับโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
(2) เห็นชอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง รายละเอียดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ อัตรา
คาจางและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางแตละตําแหนงของลูกจางสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาล
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ทราย และบัญชีอัตรากําลังของลูกจางสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (Job Description) ของลูกจาง
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
(3) เสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาตอไป
2. เพื่อใหการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในขอ 1 สามารถนําไปปฏิบัติให
สอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533
ขอ 6 กําหนดวา “ ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด ” และ
ขอ 7 กําหนดวา “การจัดแบงสวนงาน การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตรากําลัง การบริหาร
และการควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจางในสํานักงาน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ” (เอกสารหมายเลข 2)
3. สํานักงานฯ จึงยกรางประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวาดวย โครงสรางการแบงสวนงาน
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. .... โดยเปนการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2535 วาดวย การบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจางในสํานักงานกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย ลงวันที่ 2 กันยายน 2535 และปรับโครงสรางใหสอดคลองกับมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนดังกลาว
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย โครงสรางการแบง
สวนงาน สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ฉบับที1่ พ.ศ. ....
รางบัญชีจํานวนอัตรากําลังลูกจางสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
รางแผนผังโครงสรางอัตรากําลังสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
รางรายละเอียดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ อัตราคาจาง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ของลูกจางแตละตําแหนง (Job Description)
2. เสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา มีสาระสําคัญบางประการแตกตางไปจากโครงสรางอัตรากําลังที่
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2553 จึงมีมติมอบหมายให
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายปรับปรุงแกไข โดยยึดโครงสรางอัตรากําลังเดิมที่ผานความเห็ นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนแลวเปนหลัก เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
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4.5 เรื่อง แกไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจาง
ลูกจางโดยใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 ในสวนที่เกี่ยวกับระดับ
ตําแหนง และเงินประจําตําแหนงของลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและ
น้าํ ตาลทราย
หัวหนาฝายกฎหมาย สํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบ
(1) รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจางลูกจางโดยใชเงินกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... พรอม
รางบัญชีตําแหนง อัตราคา จางขั้นต่ํา – ขั้นสูง และเงินประจําตําแหนงของลูกจางสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย
(2) รางประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขในการทําใหเกิด
สิทธิไดรับเงินเพิ่ม สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ....
(3) ใหเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามราง
(1) และ (2) และดําเนินการตอไป นั้น
2. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ไดพิจารณารางระเบียบทั้งสองฉบับดังกลาวขางตนแลวเห็น
วา รางระเบียบทั้งสองฉบับขางตนไมสอดคลองกับชื่อและระดับในบัญชีตําแหนงของลูกจางประจําสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทรายแนบทายระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออย
และน้ําตาลทรายเพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ซึ่งจะทําให
เกิดปญหา การบังคับใชในทางปฏิบัติในการจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูก จางประจํา
สํานักงานกองทุนฯ
3. สํานักงานไดจัดทํารางตามขอสังเกตของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย โดย
(1) แกความในขอ 9 ของระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533
วาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออยและน้ํา ตาลทราย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฉบับที่ 1 พ.ศ.
2551
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จาก

เปน

ขอ 9 อัตราคาจาง และเงินประจําตําแหนง
ใหเปนไปตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้
(ระเบียบฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551)

ขอ 9 ระดับตําแหนง อัตราคาจางขั้นต่ํา –
ขั้นสูงของลูกจางแตละตําแหนง และเงิน
ประจําตําแหนงใหเปนไปตามบัญชีแนบทาย
ระเบียบนี้
เงินคาตอบแทนอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดโดย
ความเห็นชอบของ กอน.

(2) ปรับแกชื่อระดับตําแหนงในบัญชีตําแหนง อัตราคาจางขั้นต่ํา –ขั้นสูง และเงินประจํา
ตําแหนง ทายระเบียบฯฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) โดยระบุกลุมระดับและชื่อตําแหนงเพิ่มเติมใหชัดเจนตามอัตรา
คาจางขั้นต่ํา – ขั้นสูงที่กําหนดไวแตเดิม และไดแยกบัญชีเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนอีกบัญชีหนึ่งตางหาก
อนึ่ง สํานักงานไดจัดทําตารางเปรียบเทียบบัญชีตําแหนงเดิมกับบัญชีตําแหนงใหมโดย
ระบุชื่อระดับของแตละตําแหนงในกลุมระดับตาง ๆ ตามตารางเปรียบเทียบ
(3) จัดทํารางประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
กอใหเกิดสิทธิไดรับเงินเพิ่มเติมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ สอน. ไดผานการตรวจพิจารณาแลว
ขอเสนอคณะกรรมการพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบ
1. รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออย
และน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. .... พรอมบัญชี
ตําแหนง และอัตราคาจางขั้นต่ํา – ขั้นสูง ของลูกจางประจําในสํานักงานกองทุนออ ยและน้ําตาลทรายและ
บัญชีเงินประจําตําแหนงของลูกจางประจําในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (แนบทายระเบียบฯ
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. ....)
2. รางประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑและเงื่อนไขการกอใหเกิดสิทธิ
ไดรับเงินเพิ่มที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ....
มติที่ประชุม

มอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม เสนอที่ประชุม
พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
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วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันจันทรที่ 4 กรกฎาคม 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

งบกระแสเงินสดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
รายงานการหักลางเงินทดรองจายที่จายใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในอัตราคณะอนุกรรมการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรแจงอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่เรียกเก็บจากกองทุนฯ
การจัดสรรปริมาณออยขั้นตนประจํา ฤดูการผลิตป 2554/2555 (บัญชีจัดสรรขั้นตน)
การกําหนดชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายที่ใหโรงงานน้ําตาลทรายผลิตในฤดูการผลิตป
2553/54 (บัญชีจัดสรรครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง)
สรุปรายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ ประจําปการผลิต 2553/54
(ฉบับปดหีบ)
แจงมติคณะกรรมการบริหาร
ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
รายงานผลการชําระหนี้เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก และราคาน้ําตาลทรายดิบตาลนิวยอรค

เลิกประชุมเวลา 18.05 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

