
เรื่องเสร็จที่ ๕๐๙/๒๕๕๖ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร• 

   
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ ๐๒๐๘/๙๔๘ ลงวันท่ี 
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ 
โตวิจักษณ์ชัยกุล) ได้มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับ 
แนวทางการแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
กรณีมติคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๕ ให้แต่งตั้งผู้ซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการฯ เป็นผู้รักษาการในตําแหน่ง
เลขาธิการฯ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้องก่อนการแต่งตั้ง 

๑. ขณะนี้สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยในปัจจุบันมีนายสมยศ ภิราญคํา  
รองเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการฯ  
ท้ังนี้ เป็นไปตามข้อบังคับสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการปฏิบัติงาน 
ของเลขาธิการฯ กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองเลขาธิการฯ ท่ีมีระดับอาวุโส โดยนับ 
วันท่ีมีการแต่งตั้งรักษาการในตําแหน่งเลขาธิการฯ ตามลําดับ 

๒. การแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรในอดีต 

๒.๑ กรณีการแต่งตั้ง รศ.ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ ซ่ึงขณะนั้นเป็นข้าราชการ 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานกองทุน 
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการกฤษฎีกา (ท่ีประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒ และ 
คณะที่ ๗) ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีความเห็นสรุปได้ว่า มาตรา ๒๖ 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการฯ ไว้ โดยมิได้กําหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการฯ ว่าจะต้องนําคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวมาใช้บังคับ
ด้วยหรือไม่ กรณีจึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไปว่า ผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการฯ  
มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารกิจการของสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรหรือไม่ เพียงใด และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร  ได้ เคยมีมติ ครั้ ง ท่ี ๕/๒๕๔๘ เ ม่ือวันท่ี  ๔ สิงหาคม  ๒๕๔๘ กําหนดหลักเกณฑ์ 
เป็นแนวปฏิบัติว่า ให้แต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการฯ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกับเลขาธิการฯ 
ทุกประการ ผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการฯ จึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการฯ ดังนั้น เม่ือ รศ.ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ ยังคงมีสถานะเป็น

                                                 
 ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๗๕๓ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี



 ๒

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงมีลักษณะต้องห้าม
มิให้เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการฯ (เรื่องเสร็จท่ี ๕๓๑/๒๕๕๒) 

๒.๒ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับประเด็น 
ข้อหารือในปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
ในเรื่องเสร็จท่ี ๓๙๗/๒๕๔๘ ตามข้อหารือของสํานักนายกรัฐมนตรี ในประเด็นท่ีห้า สรุปความได้ว่า
มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ .ศ . ๒๕๔๒ บัญญัติให้
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีอํานาจในการคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
เลขาธิการฯ ได้ คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯ ย่อมมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลใด แม้ว่าจะเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯ ให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการฯ ได้ 

๒.๓ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับประเด็นสถานภาพ
ของผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ในเรื่องเสร็จท่ี 
๔๙๙/๒๕๕๑ ตามข้อหารือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นท่ีหนึ่ง สรุปความได้ว่า  
การแต่งตั้งบุคคลใดให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการฯ นั้น เป็นอํานาจของคณะกรรมการ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่จะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความเหมาะสม โดยบุคคลดังกล่าวต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓. คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้มีมติในการประชุม ครั้งท่ี  
๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งให้ ว่าท่ี ร.ต. สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ (ซ่ึงเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ
ในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯ) โดยมีมติรวม ๕ ข้อ ดังนี้ 

๓.๑ เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๔๘ วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ วาระที่ ๒.๑ ท่ีให้แต่งตั้งผู้รักษาการ 
ในตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการฯ  

๓.๒ เห็นชอบให้งดเว้นการใช้ข้อบังคับสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๔ เป็นการชั่วคราวในการแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟู 
และพัฒนาเกษตรกรในครั้งนี้ 

๓.๓ ให้ยกเลิกบรรดามติคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ท้ังหมดที่มีอยู่เก่ียวกับการสรรหาผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรที่ขัดหรือแย้งกับมติของที่ประชุมในครั้งนี้ 

๓.๔ เห็นชอบให้แต่งตั้ง ว่าท่ี ร.ต. สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เป็นผู้รักษาการ 
ในตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจนกว่าจะมีผู้ดํารงตําแหน่ง
เลขาธิการฯ และให้มีผลตั้งแต่วันท่ีมีคําสั่งแต่งตั้ง โดยจํากัดอํานาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งและ 
ย้ายพนักงาน หากจะแต่งตั้งและย้ายพนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเสียก่อน 

๓ .๕ ให้สํานักงานกฎหมาย สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ดําเนินการให้เป็นไปตามมติต่อไป 



 ๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า หากดําเนินการ
ตามมติคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๕ ท่ีให้แต่งตั้ง ว่าท่ี ร.ต. สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ ซ่ึงเป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (โดยมีลักษณะต้องห้ามให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร) และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯ  
เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการฯ จนกว่าจะมีผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการฯ โดยจํากัดอํานาจ
หน้าท่ี ในการแต่งตั้ งและย้ายพนักงาน ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯ  ได้ มีมติให้ยกเลิก 
มติคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯ เดิม ท่ี กําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้รักษาการ 
ในตําแหน่งเลขาธิการฯ ว่า จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่ง
เลขาธิการฯ และให้งดเว้นการใช้ข้อบังคับสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย 
การปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นการชั่วคราว
ในการแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งในครั้งนี้ รวมท้ังให้ยกเลิกมติคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯ 
ท้ั งหมดที่ เ ก่ียวกับการสรรหาผู้ รักษาการในตําแหน่ง เลขาธิการฯ  หรือซึ่ งขัดหรือแย้ง กับ 
มติคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯ ในครั้งนี้ ว่ากรณีดังกล่าวสามารถดําเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ อย่างไร 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ โดยมีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานปลัดกระทรวง) และผู้แทน
สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (ท่ีประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒ และคณะที่ ๗) ได้เคยวินิจฉัยไว้ในเรื่องเสร็จท่ี 
๕๓๑/๒๕๕๒๑ สรุปความได้ว่า ผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ท้ังนี้ เนื่องจากผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวต้องทําหน้าท่ีเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และรับผิดชอบ 
การบริหารกิจการของสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรกําหนด๒ 
และเป็นผู้แทนกองทุนในกิจการของกองทุนท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก๓ รวมทั้งบริหารกิจการของ
สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๗) จึงเห็นว่า การแต่งตั้ง ว่าท่ี ร.ต. สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เป็นผู้รักษาการในตําแหน่ง
                                                 

๑บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และค่าตอบแทน
ของผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๘๗๕ ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒มาตรา ๒๕  ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานและรับผิดชอบ
การบริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
และนโยบายท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกําหนด 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๓มาตรา ๒๙  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการของกองทุนท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๔

เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรย่อมไม่อาจกระทําได้ ตามความในมาตรา ๒๖ (๔)๔ 
ประกอบกับมาตรา ๑๔ (๒)๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
ตามแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ท่ีประชุมร่วมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒ และคณะที่ ๗) 
ในเรื่องเสร็จท่ี ๕๓๑/๒๕๕๒ 

 
 

(นายอัชพร  จารุจินดา) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เมษายน  ๒๕๕๖ 

 
 

 

                                                 
๔มาตรา ๒๖  ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการจากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้
 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 (๓) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ท่ีจะปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้ 
 (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 

 (๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากองทุนหรือในกิจการท่ีกระทําให้แก่กองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อม 

๕มาตรา ๑๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนและผู้แทนเกษตรกรต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง 

 (๒) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออก ปลดออก  

ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
 


