
 

เร่ืองเสร็จที่ ๕๔๗/๒๕๔๓ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง  การแตงตั้งและอํานาจหนาที่คณะกรรมการตามบทเฉพาะกาลของ 

 พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
   

 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีหนังสือ ดวน

ที่สุด ที่ กษ ๑๓๐๔ /๒๖๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สรุปความไดวา ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ ๒/๒๕๔๓ เมื่อ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เห็นวา  การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มีประเด็นปญหาขอกฎหมายหลายประการ ทําใหเปนอุปสรรคในการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานตอไป  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงขอหารือประเด็นปญหาขอ
กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 

๑. ผูแทนเกษตรกรตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  จะใชวิธีประกาศใหเลือกตั้งกอนแตงตั้งชอบดวยกฎหมายหรือไม 

๒. ผูแทนเกษตรกรตามขอ ๑ จะถือวาเปนผูแทนเกษตรกรที่มาจากการเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๑๓ ไดหรือไม 

๓ .  คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารตามบทเฉพาะกาลของ
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มีขอจํากัดและขอบเขตอํานาจ
หนาที่เพียงใด 

๔. การกระจายอํานาจการบริหารในการพิจารณาแผนและโครงการตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร วาดวยการกระจายอํานาจการบริหาร พ.ศ. 
๒๕๔๓ กระทําไดหรือไมและมีขอบเขตเพียงใด 

๕. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูแทนเกษตรกรตามบทเฉพาะกาลของ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร วาดวยการกระจายอํานาจการบริหาร 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีระยะเวลาเพียงใด และมีขอบเขตอํานาจหนาที่เพียงใด 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาเรื่องนี้ โดยได รับฟง

ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ(สํานักงานปลัดกระทรวง และ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) และผูแทนสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรแลว  
ปรากฏขอเท็จจริงเพ่ิมเติมวา  เมื่อพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                                                           
  สงพรอมหนังสือท่ี นร ๐๖๐๑/๐๓๐๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  



 ๒

บังคับใชแลว ตามบทเฉพาะกาลในมาตรา ๓๙๑ บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณมีอํานาจแตงตั้งบุคคลซึ่งเปนเกษตรกรจํานวนยี่สิบคนใหเปนกรรมการผูแทนเกษตรกรไป
พลางกอนได แตเนื่องจากมีเกษตรกรที่ประสงคจะไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการผูแทน
เกษตรกรเปนจํานวนมาก เพ่ือความเปนธรรมและความโปรงใสรัฐมนตรีจึงจัดใหมีการคัดเลือก
กันเองในระหวางเกษตรกรในแตละภูมิภาคกอน แลวจึงนํารายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งมาแตงตั้ง
เปนกรรมการผูแทนเกษตรกร  เมื่อคณะกรรมการตามบทเฉพาะกาลในมาตรา ๓๙ ไดประชุมกัน
แลว  มีมติใหเปลี่ยนกระบวนการในการอนุมัติแผนและโครงการขอกูยืมเงินจากกองทุนใหม
แตกตางไปจากที่บัญญัติไวในกฎหมาย  โดยการออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร วาดวยการกระจายอํานาจการบริหาร พ.ศ . ๒๕๔๓  ซึ่ง กําหนดใหมี  
"คณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด"๒ มีอํานาจหนาที่พิจารณาอนุมัติแผนหรือ
โครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร๓ ซึ่งมีปญหาในทางกฎหมายวาจะทําไดหรือไมเพียงใด จึงได
                                                           

๑ มาตรา ๓๙  ภายใตบังคับมาตรา ๓๘ ในระหวางท่ียังไมมีการดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ผูแทนเกษตรกรตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลซึ่งเปนเกษตรกรจํานวนยี่สิบคนใหเปน
กรรมการผูแทนเกษตรกรไปพลางกอน 

ใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ผูอํานวยการธนาคารออมสิน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคราชการ และใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูซึ่งไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ จํานวนหา
คนเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมีสิทธิไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการใหดํารง
ตําแหนงคณะกรรมการบริหาร เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน 

๒ ขอ ๔  ใหมีคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกวา "คณะอนุกรรมการฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรจังหวัด" ประกอบดวย ผูแทนเกษตรกรจํานวน ๘ คน มาจากการเลือกตั้งผูแทนองคกร
เกษตรกรที่ผานการรับรองการขึ้นทะเบียนแลวของแตละจังหวัด  โดยมีวาระตามผูแทนเกษตรกรใน
คณะกรรมการ สวนผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานของรัฐจํานวน ๔ คน และผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนจํานวน ๔ คน 
ใหมาจากการแตงตั้งของคณะกรรมการบริหาร และใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

๓ ขอ ๕  คณะอนุกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดมีความสําคัญในการ
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามวัตถุประสงคของกองทุน  โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ คือ 

(๑) เสนอนโยบายแผนงานและงบประมาณประจําป 
(๒) ดูแลกํากับสํานักงานจังหวัด 

(๓) พิจารณาและดําเนินการเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนขององคกร
เกษตรกรทั้งในสวนที่เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

(๔) พัฒนายุทธศาสตรฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(๕) สนับสนุนการพัฒนาแผนหรือโครงการ 

(๖) พิจารณาหลักเกณฑและอนุมัติแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรขององคกร
เกษตรกร การติดตามสนับสนุนแผนหรือโครงการ การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนหรือโครงการ 

(๗) พิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(๘) ติดตามสนับสนุนแผนหรือโครงการ 



 ๓

หารือมายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวประกอบกับ

กฎหมายและเอกสารที่เก่ียวของแลว มีความเห็นดังนี้  
ประเด็นที่หนึ่ง  การแตงตั้งผูแทนเกษตรกรตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใชวิธีการเลือกตั้งจากเกษตรกรดวยกันเองกอน 
แลวรัฐมนตรีจึงแตงตั้ง จะถือวาเปนผูแทนเกษตรกรที่มาจากการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ ๔ แหง
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดหรือไม นั้น  เห็นวา การ
แตงตั้งผูแทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามมาตรา ๑๒๕  
จะตองมีกระบวนการเลือกตั้งเกษตรกรดวยกันเองจากสมาชิกองคกรเกษตรกรในทุกภูมิภาคตาม
มาตรา ๑๓ โดยจะตองดําเนินการออกกฎกระทรวงเพื่อแบงภูมิภาคและกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
ในการเลือกตั้งเสียกอน  แลวจึงจัดใหมีการเลือกตั้ง  ซึ่งจะตองใชระยะเวลาพอสมควร  ในขณะที่
ยังไมมีกฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ ในบทเฉพาะกาลมาตรา ๓๙ จึงไดกําหนดวิธีการแตงตั้ง
กรรมการผูแทนเกษตรกรและกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยลดขั้นตอนตางๆท่ีไดกําหนดไวเปน
หลักการที่บัญญัติไวในกฎหมาย โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจใน
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคราชการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน และกรรมการ
ผูแทนเกษตรกร  ซึ่งไมจําเปนตองมีการเลือกตั้งตามกระบวนการปกติที่กําหนดไวในมาตรา ๑๓  
เพ่ือใหมีการแตงตั้งกรรมการใหครบองคประกอบของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
                                                                                                                                                                      

(๙) ติดตามประเมินผลแผนหรือโครงการ 

(๑๐) เผยแพร ประชาสัมพันธและการขยายผลการดําเนินงาน 

(๑๑) ประสานสํานักงานสาขาของธนาคารในการอํานวยบริการระบบงานตามที่กําหนด 

(๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
๔ มาตรา ๑๓  การแตงตั้งผูแทนเกษตรกรตามมาตรา ๑๒ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งเกษตรกรซึ่ง

ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกองคกรเกษตรกรในสี่ภูมิภาค อยางนอยภูมิภาคละสองคน สวนที่เหลือใหเปนไปตาม
สัดสวนของสมาชิกเกษตรกรในแตละภูมิภาค 

การแบงภูมิภาคและการเลือกตั้งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
๕ มาตรา ๑๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร" ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนสิบเอ็ดคน และผูแทนเกษตรกรจํานวนยี่สิบคนเปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารการเงินหรือการธนาคาร การฟนฟูและ
พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน อุตสาหกรรมชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภาคราชการจํานวนหาคน และผูทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชนจํานวนหกคน 
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เกษตรกร อันมีผลทําใหคณะกรรมการดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายตอไปไดอยาง
รวดเร็ว  การจะแตงตั้งเกษตรกรผูใดใหเปนกรรมการผูแทนเกษตรกรยอมแลวแตดุลพินิจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซึ่งในการแตงตั้งกรรมการผูแทนเกษตรกรที่ผานมา 
มีผูแทนเกษตรกรที่ประสงคจะไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการผูแทนเกษตรกรมากกวาจํานวนที่
กฎหมายกําหนดไว  และรัฐมนตรีประสงคจะใหการคัดเลือกตัวบุคคลมีความโปรงใสปราศจากขอ
ครหา จึงเปดโอกาสใหเกษตรกรไดมีสวนรวมในการพิจารณา โดยจัดใหมีการเลือกตั้งกันเองใน
ระหวางเกษตรกร กอนที่รัฐมนตรีจะนํารายชื่อเกษตรกรที่ไดรับการเลือกตั้งมาแตงตั้งใหเปน
ผูแทนเกษตรกรตามมาตรา ๓๙  การดําเนินการโดยวิธีการดังกลาวยอมสามารถกระทําได  ถือวา
เปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งรายชื่อผูที่จะแตงตั้งเปนผูแทนเกษตรกรตามบทเฉพาะกาลโดยชอบ
ดวยกฎหมาย 

ประเด็นที่สอง  ผูแทนเกษตรกรที่รัฐมนตรีแตงตั้งตามวิธีการในประเด็นที่หนึ่ง 
ถือวาเปนผูแทนเกษตรกรที่มาจากการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓ ไดหรือไม นั้น  เห็นวา  การ
เลือกตั้งผูแทนเกษตรกรตามมาตรา ๑๓ จะตองดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่
ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง นอกจากนั้น จะตองมีกฎกระทรวงที่
กําหนดการแบงภูมิภาคเสียกอน  เพ่ือกําหนดแบงแยกเขตการเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรของแตละ
ภูมิภาค และจะตองมีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ซึ่งขอเท็จจริง
ปรากฏวาในปจจุบันยังไมมีการออกกฎกระทรวงดังกลาว  การเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรที่รัฐมนตรี
จัดใหมีข้ึนเปนการดําเนินการโดยใชหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดขึ้นเอง ยอมไมอาจถือ
ไดวาเกษตรกรที่ไดรับการเลือกตั้งนั้นเปนการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓   

ประเด็นที่สาม  คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารตามบทเฉพาะกาลใน
มาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มีขอจํากัดและ
ขอบเขตอํานาจหนาที่เพียงใด นั้น  เห็นวา  คณะกรรมการตามบทเฉพาะกาลในมาตรา ๓๙ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งข้ึนในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตาม
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งมาตรา ๓๙ 
วรรคสาม ไดกําหนดใหบุคคลที่เปนกรรมการผูแทนเกษตรกร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามบท
เฉพาะกาลมี สิทธิได รับแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๒๐ ๖ ได  เพ่ือให

                                                           
๖ มาตรา ๒๐  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรประกอบดวย

ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งมีจํานวนรวมกันเจ็ดคน โดยใหแตงตั้งจากบุคคลใน
คณะกรรมการจํานวนสามคนซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนผูแทนเกษตรกรจํานวนสองคน และผูทรงคุณวุฒิซี่งมี
ความรูความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณท่ีเก่ียวของทางสาขาเศรษฐศาสตร สาขาการบริหารการเงินหรือ
การธนาคาร และสาขาเกษตรศาสตร สาขาละหนึ่งคน เปนกรรมการ และใหเลขาธิการเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

ใหคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการ 

ใหนํามาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับในเรื่องวาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก



 ๕

คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารดังกลาวสามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรฯไปพลางกอน ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามมาตรา ๑๒  เมื่อ
กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการตามบทเฉพาะกาลปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามมาตรา ๑๒ 
โดยมิไดมีบทบัญญัติที่จํากัดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามบทเฉพาะกาล  ดังนั้น 
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๙ จึงมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๑
๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ทุกประการ 

                                                                                                                                                                      
ตําแหนงกอนวาระ และใหนํามาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
โดยอนุโลม 

๗ มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร และ

การฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(๒) พิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓) กําหนดนโยบายและออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ในการบริหารกิจการของ
กองทุน 

(๔) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหา
ผลประโยชนของกองทุน 

(๕) ออกระเบียบเก่ียวกับการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองคกรเกษตรกร 

(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาแผนและโครงการฟนฟูและพัฒนาขององคกร
เกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนและโครงการ 

(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร และการใชคืนเงินใหแกกองทุน 

(๘) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปของสํานักงานในสวนที่เก่ียวกับการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(๙) กํากับ ใหคําปรึกษา และแนะนําแกคณะกรรมการบริหารและสํานักงานในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) ใหความเห็นชอบในการกําหนดภาระผูกพันของกองทุน 

(๑๑) กําหนดมาตรการ สงเสริม สนับสนุน องคกรเกษตรกร 

(๑๒) แตงตั้ง ถอดถอน คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ 

(๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารหรือเลขาธิการเปนผูปฏิบัติหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปได 

๘ มาตรา ๒๑  คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
(๑) ควบคุมการใชจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการ 

(๒) เสนอและรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน 



 ๖

ประเด็นที่ ส่ี การกระจายอํานาจในการพิจารณาแผนและโครงการใหแก
คณะอนุกรรมการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร วาดวยการกระจายอํานาจการบริหารกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทําไดหรือไม และ
มีขอบเขตเพียงใด นั้น  เห็นวา  ในเรื่องนี้คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรได
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ (๑๒) และ (๑๓)๙ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร วาดวยการ
กระจายอํานาจการบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ือกระจายอํานาจการบริหารงานของกองทุนออกไปสู
ระดับจังหวัด  โดยการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด ใหมี
หนาที่ในการดําเนินกิจการตางๆ รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร๑๐ดวย เมื่อพิจารณาบทบัญญัติพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๓๓๑๑แลว จะเห็นวากฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการ
อนุมัติแผนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สวนอํานาจในการอนุมัติโครงการนั้น มาตรา ๓๔๑๒ 

                                                                                                                                                                      
(๓) อนุมัติแผนฟนฟูและพัฒนาขององคกรเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 

(๔) อนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกินกวาหาแสนบาท 

(๕) ออกขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอํานาจใหผูอ่ืนปฏิบัติงาน
แทนเลขาธิการ 

(๖) ออกระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการกําหนดเงินเดือน
หรือเงินอ่ืน รวมถึงการสงเคราะหและสวัสดิการของพนักงานและลูกจาง 

(๗) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกเลขาธิการในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๘) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ระเบียบหรือขอบังคับตาม (๕) และ (๖) เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลวให
ใชบังคับได 

๙  โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ขางตน 
๑๐ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน 
๑๑ มาตรา ๓๓  ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติแผนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร ในกรณีท่ีแผนนั้นมีโครงการที่อยูในอํานาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหารดวยใหพิจารณา
โครงการนั้นไปพรอมกัน และใหแจงผลการพิจารณาใหองคกรเกษตรกรทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แผน 

ในกรณีท่ีไมอนุมัติตามแผนใหแจงเหตุผลโดยยอ และใหองคกรเกษตรกรมีสิทธิอุทธรณตอ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย 

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

๑๒ มาตรา ๓๔  ใหเลขาธิการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มี
วงเงินไมเกินหาแสนบาท 

ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มี



 ๗

กําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนและเลขาธิการ  โดยใหเลขาธิการมีอํานาจ
ในการอนุมัติสําหรับโครงการที่มีวงเงินไมเกินหาแสนบาท  สวนโครงการที่มีวงเงินเกินกวาหาแสน
บาทใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติ 

เมื่ อ พิจารณาในเรื่ องหลักการปฏิบัติ ราชการแลว  มาตรา  ๑๒๑๓ แห ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติวา "คําส่ังทางปกครองจะตอง
กระทําโดยเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเร่ืองนั้น" ซึ่งหมายความวา  ผูมีอํานาจออกคําส่ังทาง
ปกครองจะตองเปนผูซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจหนาที่กระทําการนั้น  หรือมิฉะนั้นก็จะตอง
ไดรับมอบอํานาจมาโดยชอบดวยกฎหมาย  กรณีการอนุมัติแผนหรือโครงการที่ขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สามารถแยกพิจารณาได ดังนี้ 

๑) อํานาจในการอนุมัติแผนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และการอนุมัติโครงการ
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีวงเงินเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง เมื่อพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยตลอดแลว  ไมมีบทบัญญัติ
ใดกําหนดใหมีการมอบอํานาจดังกลาวของคณะกรรมการบริหารใหแกผูอ่ืนปฏิบัติการแทนได  
แมแตคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเองก็ไมมีอํานาจที่จะอนุมัติ  ดังนั้น 
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูจึงไมมีอํานาจออกระเบียบเพื่อมอบอํานาจในการอนุมัติแผนและ
โครงการที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารใหแกคณะอนุกรรมการ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปฏิบัติหนาที่แทนได 

๒) อํานาจในการอนุมัติโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีวงเงินไมเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของเลขาธิการตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง นั้น 
ตามมาตรา ๒๑ (๕)๑๔ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรฯกําหนดให
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานของเลขาธิการ และการมอบ
อํานาจใหผูอ่ืนปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ  ดังนั้น การจะมอบอํานาจของเลขาธิการในการอนุมัติ
โครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรใหแกผูอ่ืนปฏิบัติหนาที่แทน  จะทําไดโดยการออกขอบังคับ
ของคณะกรรมการบริหารโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๑ (๕) เทานั้น  คณะกรรมการกองทุน
                                                                                                                                                                      
วงเงินเกินกวาหาแสนบาท 

การพิจารณาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใหดําเนินการตามมาตรา ๓๓ โดยอนุโลม 

คําวินิจฉัยของเลขาธิการตามวรรคหนึ่งใหองคกรเกษตรกรมีสิทธิอุทธรณตอคณะ
กรรมการบริหารไดภายในสามสิบวันนับแตท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารใหเปน
ท่ีสุด 

๑๓ มาตรา ๑๒  คําสั่งทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น 
๑๔ มาตรา ๒๑  คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๕) ออกขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอํานาจใหผูอ่ืนปฏิบัติงาน
แทนเลขาธิการ 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๘

ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไมมีอํานาจดังกลาวแตอยางใด 
โดยสรุป การที่คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรออกระเบียบเพื่อ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด และกําหนดใหมีอํานาจในการ
อนุมัติแผนและโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจึงเปนการกระทําที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ที่
กฎหมายกําหนด  และคณะอนุกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดไมมีอํานาจ
ดังกลาวแตอยางใด 

ประเด็นที่หา  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูแทนเกษตรกรตามขอ ๔ ๑๕ ของ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรวาดวยการกระจายอํานาจการบริหาร
กองทุน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีระยะเวลาเพียงใด และขอบเขตอํานาจหนาที่มีขอบเขตเพียงใด นั้น  เห็น
วา แมคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีอํานาจหนาที่ในการรับปรึกษาใหความเห็นทางกฎหมายแก
หนวยงานของรัฐตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗ (๒)๑๖ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๒ ไดก็ตาม  แตทั้งนี้ ในการรับปรึกษาใหความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังกลาวนั้น ก็จะตองอยูภายใตระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการรับปรึกษาใหความเห็น
ทางกฎหมายของกรรมการรางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒ ดวย  ซึ่งขอหารือในประเด็นนี้ เปนการ
หารือเก่ียวกับระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเปนเรื่องที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรอยูแลวตามกฎหมาย อันเปน
เร่ืองที่คณะกรรมการกฤษฎีกาจะไมพิจารณาใหความเห็นทางกฎหมายในเรื่องดังกลาว ตามขอ ๙ 
(๒)๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการรับปรึกษาใหความเห็นทางกฎหมายของ
กรรมการรางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒  ดังนั้น จึงเห็นควรใหคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรซึ่งเปนองคกรที่ออกระเบียบ เปนผูพิจารณา เพราะถาเห็นวาระเบียบไดกําหนดไวไม
ชัดเจน ไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามความเขาใจของผูเก่ียวของ คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรก็อาจแกไขเพิ่มเติมระเบียบดังกลาวเสียใหมใหเหมาะสมได  แตถาเมื่อ
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาแลวยังมีความเห็นที่แตกตางจาก

                                                           
๑๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 
๑๖ มาตรา ๗  คณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๒) รับปรึกษาใหความเห็นทางกฎหมายแกหนวยงานของรัฐหรือตามคําสั่ งของ
นายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตร ี

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๗ ขอ ๙  กรรมการรางกฎหมายจะไมพิจารณาใหความเห็นทางกฎหมายในเรื่องดังตอไปนี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๒) เรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสถาบันอ่ืนอยูแลวตามกฎหมายและกรรมการราง
กฎหมายเห็นวาสมควรใหมีการดําเนินการตามกฎหมายนั้นกอนเพ่ือประโยชนแกการบริหารราชการแผนดิน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 



 ๙

กระทรวงเกษตรและสหกรณอยูก็อาจสงเร่ืองใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให
ความเห็นตอไปได 
 
 

(ลงช่ือ)   ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต 
(นายชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มีนาคม ๒๕๔๔ 
 
 
 


