
เร่ืองเสร็จที่ ๔๙๙/๒๕๕๑ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  สถานภาพของผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการ 

 สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
   

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๘/๓๔๗๐ ลง

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ดวยในการจัด
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ ไดประสบปญหาขอ
กฎหมายเก่ียวกับสถานภาพของผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร ซึ่งทําหนาที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
อันมีผลตอความสมบูรณของคณะกรรมการฯ โดยมีขอเท็จจริงดังตอไปนี้ 

๑. สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไดมีคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ที่ ๐๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ใหนายเสริมศักดิ์ ช่ืนเจริญ พน
จากการเปนพนักงานของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เนื่องจากการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยเลขาธิการไมผานเกณฑการประเมิน  

๒. นายเสริมศักดิ์ฯ ไดย่ืนฟองเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรและคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตอศาลปกครองกลางเปนคดี
หมายเลขดําที่ ๓๑๙/๒๕๕๐ เพ่ือขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร ที่ ๐๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ และใหนายเสริมศักดิ์ฯ กลับสูสถานะเดิม 
และใหคุมครองมิใหมีการแตงตั้งบุคคลใดดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการจนกวาจะมีคําพิพากษาถึง
ที่สุด พรอมทั้งขอใหศาลทุเลาการบังคับตามผลของคําส่ังดังกลาวไวเปนการชั่วคราว ซึ่งศาล
ปกครองกลางไดพิจารณาคําขอคุมครองชั่วคราวแลว มีคําส่ังใหระงับการดําเนินการตามคําส่ัง
สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๐๓๖/๒๕๕๐ ไวจนกวาจะมีการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยเลขาธิการที่ชอบดวยกฎหมาย ทั้งนี้ ไมเกินระยะเวลา ๔ ป หรือ
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นกอน ซึ่งผลของคําส่ัง
ศาลปกครองกลางดังกลาวทําใหนายเสริมศักดิ์ฯ ไดเขาปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยเลขาธิการ
ตามเดิม  ทั้งนี้ เลขาธิการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดอุทธรณคําส่ังใหคุมครองชั่วคราวของ
ศาลปกครองกลางตอศาลปกครองสูงสุด  

๓. ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบแตงตั้งนายเสริมศักดิ์ฯ ผูชวย

                                                 
  สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๗๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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เลขาธิการเปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยใหมีผลตั้งแต
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ เปนตนไป ซึ่งตอมาคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไดมี
คําส่ังที่ ๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ แตงตั้งนายเสริมศักดิ์ฯ ใหรักษาการในตําแหนง
เลขาธิการตามมติคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรดังกลาว  

๔. ตอมาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังกรณีที่มีการ
อุทธรณคําส่ังของศาลปกครองกลางที่ใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรที่ ๐๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ โดยมีคําส่ังกลับคําส่ังของศาลปกครองกลาง 
เปนใหยกคําขอใหศาลมีคําส่ังทุเลาการบังคับของนายเสริมศักดิ์ฯ ผูฟองคดี  

๕. เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ นายเสริมศักดิ์ฯ ในฐานะผูฟองคดีไดมีหนังสือ
แจงตอศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๙/๒๕๕๐ วา เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ (โดยนายเสริมศักดิ์ฯ รักษาการในตําแหนงเลขาธิการ) ไดมี
คําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๑๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เพิก
ถอนคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๐๓๖/๒๕๕๐  ลงวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๐ โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ และไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๑ แจงตอศาลปกครองกลางเพิ่มเติมวา คําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ 
๑๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ มีผลใหนายเสริมศักดิ์ฯ กลับเขาทํางาน และมีสถานภาพ
เปนพนักงานของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามเดิมแลว  

๖. เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ศาลปกครองกลางไดมีคําส่ังจําหนายคดีที่ 
นายเสริมศักดิ์ฯ ฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๐๓๖/
๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ออกจากสารบบความ (คดีหมายเลขแดงที่ ๖๐๖/๒๕๕๑) 
โดยศาลปกครองกลางเห็นวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังสํานักงานกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๑๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เพิกถอนคําส่ังสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๐๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ และผูฟองคดีได
กลับเขาทํางานเปนพนักงานของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรแลว โดยใหมีผล
ยอนหลังตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ เหตุแหงการฟองคดียอมสิ้นสุดลงและไมมีความจําเปนที่
ศาลจะตองดําเนินการตอไป  

๗. นายเสริมศักดิ์ฯ ไดมีหนังสือสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ลง
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สรุปความได
วา คําส่ังจําหนายคดีของศาลปกครองกลางมีผลทําใหคําส่ังของศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๕๑ ส้ินสภาพบังคับ และมีผลทําใหนายเสริมศักดิ์ฯ มีสถานภาพเปนพนักงานของ
สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการอยางตอเนื่องมา
ตลอดตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ซึ่งมีคุณสมบัติในการเปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการ
ตามมติคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรทุกประการ  

จากขอเท็จจริงตามที่กลาวมาขางตน ทําใหกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร ฝายกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูที่เก่ียวของมีความเห็นในปญหาขอ
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กฎหมายเก่ียวกับสถานภาพของผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรแตกตางกันเปนสองฝาย ดังนี้ 

ฝายที่หนึ่งเห็นวา คําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๐๓๖/
๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ใหนายเสริมศักดิ์ฯ พนจากการเปนพนักงานของสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เนื่องจากผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวย
เลขาธิการไมผานเกณฑการประเมินนั้น แมนายเสริมศักดิ์ฯ จะไดฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว 
และในระหวางการพิจารณาคดีศาลปกครองกลางไดมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับ และศาลปกครอง
สูงสุดไดมีคําส่ังกลับคําส่ังของศาลปกครองกลาง เปนไมใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังดังกลาวก็ตาม 
แตการที่ศาลปกครองกลางไดมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบความเพราะเหตุแหงการฟองคดี
หมดสิ้นไป แมจะมีผลทําใหคําส่ังในระหวางพิจารณาของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด
ส้ินสภาพบังคับไปก็ตาม แตก็มิไดมีผลทําใหนายเสริมศักดิ์ฯ กลับมีสถานภาพเปนพนักงาน
ตําแหนงผูชวยเลขาธิการ และสามารถรักษาการในตําแหนงเลขาธิการไดโดยผลของคําส่ังจําหนาย
คดีดังกลาวแตอยางใด คําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๐๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ใหนายเสริมศักดิ์พนจากตําแหนงฯ ก็ยังคงมีผลบังคับอยูเชนเดิม อยางไรก็
ตาม เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา นายเสริมศักดิ์ฯ ไดมีคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร ที่ ๑๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เพิกถอนคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ที่ ๐๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๐ แลว นายเสริมศักดิ์ฯ ก็ยอมมีสถานภาพเปนพนักงานตําแหนงผูชวยเลขาธิการโดย
ผลของคําส่ังดังกลาวและสามารถเปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรได 

ฝายที่สองเห็นวา การที่นายเสริมศักดิ์ฯ ในฐานะผูชวยเลขาธิการ รักษาการใน
ตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไดมีคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ที่ ๑๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ยกเลิกคําส่ังสํานักงานกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๐๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ อันเปนคําส่ังเดิมที่นาย
เสริมศักดิ์ฯ พนจากตําแหนงพนักงานดังกลาว เปนการพิจารณาทางปกครองที่ไมชอบดวยมาตรา 
๑๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติหามมิให
เจาหนาที่ซึ่งเปนคูกรณีเองเปนผูพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น ดังนั้น คําส่ังสํานักงานกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๑๔๑/๒๕๕๑ จึงเปนคําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไมมีผล
เปนการเพิกถอนคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๐๓๖/๒๕๕๐ แตอยางใด 
สงผลใหนายเสริมศักดิ์ฯ มิไดเปนพนักงานตําแหนงผูชวยเลขาธิการฯ ที่จะรักษาการในตําแหนง
เลขาธิการฯ ไดตอไป รวมทั้งไมสามารถปฏิบัติหนาที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรได 

ดังนั้น เพ่ือใหไดขอยุติในปญหาขอกฎหมายดังกลาวเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎหมายตอไป กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงใครขอหารือปญหาขอ
กฎหมายตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นดังตอไปนี ้
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๑. ปจจุบันนายเสริมศักดิ์ฯ ยังมีสถานภาพเปนพนักงานของสํานักงานกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ในตําแหนงผูชวยเลขาธิการอยูหรือไม และยังเปนผูรักษาการในตําแหนง
เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรอยูหรือไม หากไมมีสถานภาพเปนพนักงาน ก็
จะไมสามารถรักษาการในตําแหนงเลขาธิการ จะมีแนวทางการดําเนินการตอไปอยางไร 

๒. คําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๑๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๕๑ เปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม หากเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมายจะมี
แนวทางในการดําเนินการตอไปอยางไร 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ โดยมีผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานปลัดกระทรวง) และผูแทน
สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงแลว ปรากฏขอเท็จจริงเพ่ิมเติม
วา ภายหลังจากที่ศาลปกครองกลางไดมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ช่ัวคราวกอนพิพากษาโดยใหระงับการดําเนินการตามคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร ที่ ๐๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ไวเปนการชั่วคราว นั้น สํานักงานกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไดมีคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๖๓๐/๒๕๕๐ ลง
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ใหระงับการดําเนินการตามคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร ที่ ๐๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ไวเปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคํา
พิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอ่ืน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) จึงมีความเห็นในแตละ
ประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่หน่ึง  ปจจุบันนายเสริมศักดิ์ ช่ืนเจริญ ยังมีสถานภาพเปนพนักงานของ
สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ในตําแหนงผูชวยเลขาธิการอยูหรือไม และยังเปนผู
รักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรอยูหรือไม หากไมมี
สถานภาพเปนพนักงานก็จะไมสามารถรักษาการในตําแหนงเลขาธิการ จะมีแนวทางการดําเนินการ
ตอไปอยางไร เห็นวา เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา ศาลปกครองกลางไดมีคําส่ังใหจําหนายคดีที่นาย
เสริมศักดิ์ ช่ืนเจริญ ฟองเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ออกจากสารบบความเพราะเหตุแหงการฟองคดีส้ินสุดลง 
(คดีหมายเลขแดงที่ ๖๐๖/๒๕๕๑) โดยเห็นวา นายเสริมศักดิ์ ช่ืนเจริญ ไดกลับเขาทํางานเปน
พนักงานของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรในตําแหนงผูชวยเลขาธิการสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยผลของคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ 
๑๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ส่ังใหเพิกถอนคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร ที่ ๐๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ แลว  ดังนี้ ประเด็นปญหาที่ขอหารือมาวา 
นายเสริมศักดิ์ ช่ืนเจริญ ยังมีสถานภาพเปนพนักงานของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรในตําแหนงผูชวยเลขาธิการอยูหรือไม จึงมิใชเปนกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณมี
ปญหาขอกฎหมายที่ยังมิไดขอยุติและทําใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและสํานักงานกองทุนฟนฟู



 
 

๕

และพัฒนาเกษตรกรไมอาจปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายไดอยางถูกตองแตอยางใด กรณีจึงมิใชปญหา
ขอกฎหมายที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) จะพิจารณาใหความเห็นได 

ประเด็นที่จะตองพิจารณาตอไปมีวา นายเสริมศักดิ์ ช่ืนเจริญ ยังมีสถานภาพเปนผู
รักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือไม เห็นวา การ
แตงตั้งบุคคลใดใหดํารงตําแหนงเปนผูรักษาการแทนเลขาธิการนั้นเปนอํานาจของคณะกรรมการ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร๑ ที่จะพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยบุคคล
ดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ กําหนดไวในมาตรา ๒๖๒ แหง
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และโดยที่การแตงตั้งใหนายเสริม
ศักดิ์ ช่ืนเจริญ เปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรนั้น
เปนการแตงตั้งตามคําส่ังคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๒/๒๕๕๑ เร่ือง 
แตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ลงวันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๑  ดังนี้ เมื่อไมปรากฏขอเท็จจริงวาคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ไดมีการยกเลิก เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงคําส่ังคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ 
๒/๒๕๕๑ ที่แตงตั้งใหนายเสริมศักดิ์ ช่ืนเจริญ เปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรแลว คําส่ังแตงตั้งดังกลาวจึงยังมีผลบังคับและมีผลทําใหนาย
เสริมศักดิ์ ช่ืนเจริญ ยังมีสถานภาพเปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรอยู 

ประเด็นที่สอง  คําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๑๔๑/๒๕๕๑ 
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม หากเปนคําส่ังที่ไมชอบดวย
กฎหมายจะมีแนวทางในการดําเนินการตอไปอยางไร เห็นวา เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา ในการ
พิจารณาของศาลปกครองกลางที่มีคําส่ังใหจําหนายคดีที่นายเสริมศักดิ์ ช่ืนเจริญ ฟองเลขาธิการ

                                                 
๑ บันทึกสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่ อง  ขอหารือปญหาขอกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๗๙๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ 
๓๙๗/๒๕๔๘) 

๒ มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงเลขาธิการจากผูซึ่งมีคุณสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

  (๑) มีสัญชาติไทย 

  (๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
  (๓) มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณท่ีจะปฏิบัติงานใหแกกองทุนได 
  (๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 

  (๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  (๖) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

  (๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากองทุนหรือในกิจการที่กระทําใหแกกองทุนไมวาโดยตรง
หรือโดยออม 
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สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร ออกจากสารบบความเพราะเหตุแหงการฟองคดีส้ินสุดลง (คดีหมายเลขแดงที่ ๖๐๖/
๒๕๕๑) นั้น สืบเนื่องมาจากผลของคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๑๔๑/
๒๕๕๑ ที่ส่ังใหเพิกถอนคําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๐๓๖/๒๕๕๐ ซึ่งทําให
นายเสริมศักดิ์ ช่ืนเจริญ ไดกลับเขาทํางานเปนพนักงานของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรแลว  กรณีดังกลาวนี้จึงไมมีเหตุที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) จะตองพิจารณาให
ความเห็นวา คําส่ังสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๑๔๑/๒๕๕๑ เร่ือง เพิกถอนคําส่ัง
สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๐๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เปนคําส่ัง
ที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม อีกตอไป 
 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มิถุนายน  ๒๕๕๑ 


