
 เรื่องเสร็จท่ี ๑๓๔/๒๕๕๘ 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  เรื่อง การแต$งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับติดตามมติคณะกรรมการ 
 กองทุนฟ*+นฟูและพัฒนาเกษตรกร  

   
 
  สํานักงานกองทุนฟ*+นฟูและพัฒนาเกษตรกรได�มีหนังสือ ท่ี กฟก ๐๑๐๐/๓๔๓๓ 
ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว*า กองทุนฟ+,นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเป2นหน*วยงานของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีหน�าท่ีและวัตถุประสงค>ในการให�ความช*วยเหลือเกษตรกรด�านการฟ+,นฟูอาชีพ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก�ไขปAญหาหนี้สินให�กับเกษตรกรมีข�อขัดข�องในทางปฏิบัติ 
ในการบริหารงานของสํานักงานเก่ียวกับการแต*งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามมติคณะกรรมการกองทุน
ฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซ่ึงคําสั่งแต*งต้ังดังกล*าวมีผลผูกพันต*อการใช�จ*ายงบประมาณของสํานักงาน
กองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือให�เกิดความถูกต�องในการปฏิบัติและปEองกันความเสียหาย 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับส*วนราชการ สํานักงานกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรจึงขอหารือข�อกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติ โดยมีข�อเท็จจริง ดังต*อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามมาตรา ๑๒ ประกอบด�วย
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป2นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว*าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ>เป2นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ> ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย> ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ผู�อํานวยการ 
สํานักงบประมาณ ผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต*งต้ังจํานวนสิบเอ็ดคน และผู�แทนเกษตรกรจํานวน
ยี่สิบคนเป2นกรรมการ ให�เลขาธิการเป2นกรรมการและเลขานุการ และมาตรา ๑๖ บัญญัติให�กรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิและผู�แทนเกษตรกรมีวาระการดํารงตําแหน*งคราวละสองปJ เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ได�มีการแต*งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิและผู�แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนา
เกษตรกร จึงครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน*งในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๒. ต*อมาในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ก*อนการครบวาระการดํารงตําแหน*ง
ดังกล*าว ประธานกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ได�ลงนาม
แต*งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามมติคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร จํานวน ๙ คน 
โดยให�มีผลตามคําสั่งในอนาคต คือ ให�มีผลบังคับในวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซ่ึงเป2นวันท่ีกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิและผู�แทนเกษตรกรดังกล*าวพ�นวาระการดํารงตําแหน*งแล�ว 

๓. บุคคลท่ีได�รับการแต*งต้ังเป2นคณะอนุกรรมการติดตามมติคณะกรรมการกองทุน
ฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิและผู�แทนเกษตรกรในคณะกรรมการท่ีพ�นวาระ
การดํารงตําแหน*งจํานวน ๘ คน และเลขาธิการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป2นเลขานุการ ดังนี้ 
    ๓.๑ ผู�แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ประกอบไปด�วยนางศศิณัชสุภา จันทร>สุวรรณ นายยศวัจน> ชัยวัฒนศิริกุล นายทวีศิลปO จักรบุตร  
                                              
 ส*งพร�อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๗/๖๙ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  



 
 
 

๒ 

นายวีระพงศ> สกล และนายบุญธรรม นนท>ภู โดยเป2นบุคคลท่ีมาจากการเลือกต้ังและครบวาระ 
การดํารงตําแหน*งในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๓.๒ ผู�ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนฟ+,น ฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ประกอบด�วยว*า ท่ีร�อยตรี  สมพูนทรัพย>  กล�าวิกรณ> นายชูชาติ ผิวสว*าง และผู�ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร คือ นายนคร ศรีพิพัฒน> ซ่ึงผู�ทรงคุณวุฒิ 
ท้ังสาม เป2นบุคคลท่ีมาจากการสรรหาและครบวาระการดํารงตําแหน*งในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๓.๓ เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป2นเลขานุการ 
๔. สํานักงานการตรวจเงินแผ*นดินเคยมีหนังสือ ท่ี ตผ ๐๐๑๕/๓๘๖๗ ลงวันท่ี ๑๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงประธานกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง การตรวจสอบ 
การดําเนินงานกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเสนอแนะให�กองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
มีการปรับปรุงคุณสมบัติและองค>ประกอบของคณะกรรมการชุดต*าง ๆ ไม*ให�เกิดผลประโยชน>ทับซ�อน
และไม*ให�มีการแทรกแซงจากฝRายการเมือง 

๕. คณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีคําสั่งท่ี ๑/๒๕๕๗ ให�แต*งต้ัง
คณะอนุกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริง ในกรณีท่ีมีการร�องเรียนว*าการปฏิบัติหน�าท่ีไม*เป2นไปตาม
กฎหมาย โดยให�พิจารณาประเด็นความรับผิดท้ังทางแพ*ง อาญา และจริยธรรม กับอดีตคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร และกรรมการบริหารท่ีถูกสอบสวนจํานวน ๓ คน คือ  
นายนคร ศรีพิพัฒน> นายยศวัจน> ชัยวัฒนศิริกุล และนายทวีศิลปO จักรบุตร ท่ีได�รับแต*งต้ังให�เป2น
คณะอนุกรรมการติดตามมติคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

๖ .  เ ม่ื อ วั น ท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  คณะรั กษ าคว ามส งบแห* ง ช า ติ 
ได�ยึดอํานาจการปกครอง ส*งผลให�ความเป2นนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ> ชินวัตร และ 
รองนายกรัฐมนตรีของนายยุคล ลิ้มแหลมทอง สิ้นสุดลง รวมท้ังส*งผลให�ความเป2นประธานกรรมการ
กองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยตําแหน*งตามกฎหมายสิ้นสุดลงไปพร�อมกัน หลังจากนั้น 
ก็ไม*มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรจนกระท่ังครบกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน*งของผู�ทรงคุณวุฒิและผู�แทนเกษตรกร 

๗. เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รองเลขาธิการปฏิบัติหน�าท่ีแทนเลขาธิการ  
ได�ทําหนังสือหารือต*อคณะทํางานด�านกฎหมายของสํานักงานกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เก่ียวกับการแต*งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามมติดังกล*าวว*าชอบด�วยกฎหมายหรือไม* ซ่ึงคณะทํางาน
ด�านกฎหมายของสํานักงานกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรให�ความเห็นว*าไม*ชอบด�วยกฎหมาย 

๘. กระทรวงเกษตรและสหกรณ>ได�มีหนังสือ ด*วนท่ีสุด ท่ี กษ ๐๒๒๐/๑๗๑๖ ลง
วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง ขอให�
เรียกประชุมคณะอนุกรรมการติดตามมติคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซ่ึง
เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรได�ตอบเป2นหนังสือ ท่ี ๐๑๐๐/๒๓๙๔ ลงวันท่ี 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พร�อมท้ังหารือข�อกฎหมายเก่ียวกับการแต*งต้ังคณะอนุกรรมการกํากับติดตาม 
มติคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรไปยังสํานักกฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ> 
ต*อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ> โดยนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู�ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ> ปฏิบัติหน�าท่ีแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ> ได�มีหนังสือท่ี กษ ๐๒๐๘/๒๖๐๑ 
ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตอบข�อหารือว*า การแต*งต้ังคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนา



 
 
 

๓ 

เกษตรกรดังกล*าวชอบด�วยกฎหมาย แต*สํานักกฎหมาย สํานักงานกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ได�โต�แย�งความเห็นว*าการแต*งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามมติดังกล*าวไม*สมบูรณ>และไม*สามารถ
ประชุมได� 

๙. ความเห็นทางกฎหมายมีความเห็นแตกแยกเป2น ๓ ฝRาย ดังนี้ 
๙.๑ ความเห็นของคณะทํางานด�านกฎหมายสํานักงานกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนา

เกษตรกรโดยนายนิติธรรม> พิชิตเธียรธรรม เห็นว*า การท่ีคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนา
เกษตรกรแต*งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามมติคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ให�ปฏิบัติหน�าท่ีภายหลังจากท่ีคณะกรรมการหมดวาระการดํารงตําแหน*งแล�วไม*สามารถทําได� 

๙.๒ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู�ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ> 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ> ได�ให�ความเห็นว*าต�องพิจารณาขณะออกคําสั่ง
ว*ามีอํานาจโดยชอบด�วยกฎหมายหรือไม* เม่ือข�อเท็จจริงปรากฏว*าขณะลงนาม นายยุคล ลิ้มแหลมทอง  
มีฐานะเป2นประธานกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมาย แม�ว*าจะพ�นตําแหน*ง 
โดยการยึดอํานาจของคณะรักษาความสงบแห*งชาติก*อนวันท่ีคําสั่งมีผลใช�บังคับ (วันท่ี ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๗) ก็ตาม ก็ไม*ทําให�คําสั่งท่ีออกโดยชอบด�วยกฎหมายเสียไป 

ส*วนประเด็นการแต*งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิและผู�แทนเกษตรกรท่ีหมดวาระทําหน�าท่ี
ระหว*างการหมดวาระ มีความเหมาะสมหรือไม*เพียงใดนั้น เห็นว*าเป2นอํานาจของคณะกรรมการ
กองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร เม่ือมีการแต*งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามมติดังกล*าวแล�ว  
ย*อมเป2นการใช�ดุลยพินิจอย*างรอบคอบและมีความเหมาะสมแล�ว 

๙.๓ สํานักกฎหมาย สํานักงานกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยนายคมกริช 
พิลาสมบัติ รักษาการผู�อํานวยการสํานักกฎหมาย ได�ให�ความเห็นว*า การแต*งต้ังคณะอนุกรรมการ
ติดตามมติ ดังกล* าวไม*สมบูรณ>และไม*ชอบด�วยกฎหมาย เพราะคําสั่ งรองนายกรัฐมนตรี  
(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรยังไม*มีผลบังคับ  
คําสั่งนั้นจึงยังไม*มีความสมบูรณ>ตามกฎหมาย เม่ือคณะรักษาความสงบแห*งชาติได�ยึดอํานาจ 
การปกครอง เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ส*งผลให�นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรได�สิ้นสุดอํานาจลง บรรดากฎหมาย 
ประกาศ หรือ คําสั่งท่ีออกโดยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีกระทําข้ึน และยังไม*ได�มีผลใช�
บังคับก็ย*อมสิ้นสุดลงไปด�วยจากการยึดอํานาจในการปกครองประเทศนั้น 

ส*วนประเด็นความเหมาะสมนั้น เนื่องด�วยได�มีหนังสือของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ*นดินท่ี ตผ ๐๐๑๕/๓๘๖๗ ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงประธานกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร เรื่อง การตรวจสอบการดําเนินงานกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเสนอแนะ
ให�กองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีการปรับปรุงคุณสมบัติและองค>ประกอบของคณะกรรมการ 
ชุดต*าง ๆ ไม*ให�เกิดผลประโยชน>ทับซ�อนและไม*ให�มีการแทรกแซงจากฝRายการเมือง รวมท้ัง
คณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีคําสั่งท่ี ๑/๒๕๕๗ ให�แต*งต้ังคณะอนุกรรมการ
สอบสวนข�อเท็จจริงในกรณีท่ีมีการร�องเรียนการปฏิบัติหน�าท่ีไม*เป2นไปตามกฎหมาย โดยให�พิจารณา
ประเด็นความรับผิดท้ังทางแพ*ง อาญา และจริยธรรมกับอดีตคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ+,นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร จํานวน ๓ คน คือ นายนคร ศรีพิพัฒน> นายยศวัจน> ชัยวัฒนศิริกุล และนายทวีศิลปO 
จักรบุตร ซ่ึงบุคคลท้ัง ๓ ได�รับแต*งต้ังให�เป2นคณะอนุกรรมการติดตามมติคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟู



 
 
 

๔ 

และพัฒนาเกษตรกร การแต*งต้ังผู�แทนเกษตรกรท่ีมาจากการเลือกต้ังและหมดวาระการดํารงตําแหน*ง
และการแต*งต้ังผู�ท่ีมีมติจากคณะกรรมการให�สอบสวนความผิดมาทําหน�าท่ีเป2นอนุกรรมการติดตาม
มติคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรจึงไม*มีความเหมาะสม 
  ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานเป2นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และไม*ก*อให�เกิด 
ความเสียหายต*อการบริหารกิจการของสํานักงานกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงทําหนังสือ
หารือประเด็นข�อกฎหมายดังกล*าวมายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือวินิจฉัยและให�ความเห็น
ในประเด็นดังนี้ 
  ๑) เม่ือกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิและผู�แทนเกษตรกรหมดวาระการดํารงตําแหน*งแล�ว
จะส*งผลให�คณะกรรมการท้ังคณะหมดวาระไปด�วยหรือไม*ประการใด หากไม*หมดวาระคณะกรรมการ
โดยตําแหน*งมีอํานาจหน�าท่ีดําเนินการบริหารกองทุนหรือกํากับติดตามมติคณะกรรมการได�หรือไม* 
เพียงใด 
  ๒ )  กรณี ท่ีคณะกรรมการกองทุนฟ+, น ฟูและพัฒนาเกษตรกร มีม ติแต* ง ต้ั ง
คณะอนุกรรมการในระหว*างท่ีอยู*ในวาระการดํารงตําแหน*ง ต*อมาภายหลังเม่ือกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
และผู�แทนเกษตรกรหมดวาระการดํารงตําแหน*งแล�ว คณะอนุกรรมการท่ีได�รับการแต*งต้ังดังกล*าว 
สามารถปฏิบัติหน�าท่ีต*อไปได�หรือไม*เพียงใด 
  ๓) คณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถมีมติให�แต*งต้ัง
คณะอนุกรรมการโดยให�มีผลใช�บังคับในอนาคตภายหลังการครบวาระของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิและ
ผู�แทนเกษตรกรได�หรือไม*เพียงใด 
  ๔ )  กร ณี ท่ีประธานกรรมการ  นายยุ คล  ลิ้ ม แหลมทอง  ล งนามแต* ง ต้ั ง
คณะอนุกรรมการในระหว*างท่ียังมีอํานาจหน�าท่ีคือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และให�มีผลใช�บังคับ
ในอนาคตข�างหน�าคือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในระหว*างท่ีคําสั่งดังกล*าวยังไม*มีผลใช�บังคับนั้น  
ได�มีการยึดอํานาจการปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห*งชาติส*งผลให�ความเป2นนายกรัฐมนตรี 
ของนางสาวยิ่งลักษณ> ชินวัตร และรองนายกรัฐมนตรีของนายยุคล ลิ้มแหลมทอง สิ้นสุดลง รวมท้ัง
ส*งผลให�ความเป2นประธานกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยตําแหน*งตามกฎหมาย
สิ้นสุดลงไปพร�อมกัน คําสั่งแต*งต้ังท่ีให�มีผลในอนาคตท่ียังไม*เกิดข้ึนนั้นสิ้นสุดลงไปด�วยหรือไม* เพียงใด 

๕) การแต*งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามมติคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนา
เกษตรกรจากกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิและผู�แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนา
เกษตรกรซ่ึงมาจากการสรรหาและการเลือกต้ังเม่ือกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิและผู�แทนเกษตรกรดังกล*าว
พ�นวาระการดํารงตําแหน*งแล�ว รวมท้ังการแต*งต้ังบุคคลท่ีคณะกรรมการกองทุนมีมติให�สอบสวน 
การกระทําความผิดมาทําหน�า ท่ีเป2นอนุกรรมการติดตามมติของคณะกรรมการกองทุนนั้น  
เป2นการแต*งต้ังบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับผลประโยชน>ทับซ�อนหรือเป2นการแทรกแซงทางการเมือง  
ตามความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ*นดินหรือไม* และการแต*งต้ังดังกล*าวเป2นการใช�ดุลยพินิจ
ท่ีเหมาะสมหรือไม* เพียงใด 

 
 
 



 
 
 

๕ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ได�พิจารณาข�อหารือของสํานักงานกองทุน
ฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีผู�แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ> (สํานักงานปลัดประทรวง) และ
ผู�แทนสํานักงานกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป2นผู�ชี้แจงข�อเท็จจริงแล�ว เห็นว*าประเด็นท่ีต�อง
พิจารณามีเพียงสามประเด็นเท*านั้น จึงมีความเห็นในแต*ละประเด็น ดังนี้  

 
  ประเด็นท่ีหนึ่ง  ในระหว*างท่ียังไม*มีการแต*งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิและผู�แทน
เกษตรกรชุดใหม* คณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถปฏิบัติหน�าท่ีต*อไปได�
หรือไม* นั้น  เห็นว*า ตามมาตรา ๑๒๑ แห*งพระราชบัญญัติกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได�กําหนดองค>ประกอบของคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรไว�  
ซ่ึงประกอบด�วย ประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน*ง ผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต*งต้ัง 
ผู�แทนเกษตรกร และเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซ่ึงเป2นกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการ โดยท่ีกฎหมายกําหนดให�คณะกรรมการประกอบด�วยบุคคลกลุ*มต*าง ๆ นั้น 
เนื่องจากประสงค>ท่ีจะให�มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว*างบุคคลท่ีมีหน�าท่ี 
ความรับผิดชอบและมีความรู�ความเชี่ ยวชาญแตกต*างกัน หรือบุคคลท่ี เป2นตัวแทนของ 
กลุ*มผลประโยชน>ต*าง ๆ อันจะทําให�การพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการเป2นไปอย*าง 
รอบด�านและรอบคอบมากท่ีสุด คณะกรรมการจึงต�องมีองค>ประกอบครบถ�วนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
จึงจะปฏิบัติหน�าท่ีได�๒ เว�นแต*จะมีบทบัญญัติแห*งกฎหมายบัญญัติให�กรรมการซ่ึงครบวาระ 
การดํารงตําแหน*งแล�วอยู*ในตําแหน*งเพ่ือดําเนินงานต*อไปจนกว*ากรรมการท่ีได�รับการแต*งต้ังข้ึนใหม*
เข�ารับหน�าท่ี๓ แต*โดยท่ีพระราชบัญญัติกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรฯ ไม*มีบทบัญญัติดังกล*าว   
ดังนั้น ในระหว*างท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิและผู�แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟู 

                                                 
  ๑มาตรา ๑๒  ให�มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว*า “คณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนา
เกษตรกร” ประกอบด�วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป2นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว*าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ>เป2นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ>  
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงพาณิชย> ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แต*งตั้งจํานวนสิบเอ็ดคน และผู�แทนเกษตรกรจํานวนยี่สิบคนเป2นกรรมการ 
   ให�เลขาธิการเป2นกรรมการและเลขานุการ 
   การแต*งตั้งกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ให�พิจารณาแต*งตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรู� 
ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ>ท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารการเงินหรือการธนาคาร การฟ+,นฟูและ 
พัฒนาเศรษฐกิจท�องถ่ิน อุตสาหกรรมชุมชน เทคโนโยลีการเกษตรการพัฒนาแหล*งนํ้า และการอนุรักษ> 
ฟ+,นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยให�แต*งตั้งจากผู�ทรงคุณวุฒิภาคราชการจํานวนห�าคน และผู�ทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชนจํานวนหกคน 
  

๒บันทึก เรื่อง ปAญหาข�อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสหกรณ> พ.ศ. ๒๕๑๑ (คณะกรรมการ
ดําเนินการของสันนิบาตสหกรณ>แห*งประเทศไทยซ่ึงครบวาระการดํารงตําแหน*งแล�วตามมาตรา ๑๑๐ มีอํานาจ
ดําเนินงานต*อไปจนกว*าคณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดใหม*เข�ารับหน�าท่ีได�หรือไม*) ส*งพร�อมหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/๖๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๓๑ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
(เรื่องเสร็จท่ี ๗/๒๕๓๑) 
  

๓บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนับระยะเวลาการอยู*ในตําแหน*งของ
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต*อจิตและประสาท ส*งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ด*วนมาก ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๖๐๕ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
(เรื่องเสร็จท่ี ๔๑๖/๒๕๕๑) 



 
 
 

๖ 

และพัฒนาเกษตรกรครบวาระการดํารงตําแหน*งแล�วและยังไม*มีการแต*งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิและ
ผู�แทนเกษตรกรชุดใหม*นั้น คณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรย*อมไม*อาจปฏิบัติหน�าท่ีได� 
เนื่องจาก ไม*ครบองค>ประกอบของการเป2นคณะกรรมการตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงทําให�
คณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม*อาจจะดําเนินการประชุมเพ่ือทําหน�าท่ีต*อไปได�๔ 
 

ประเด็นท่ีสอง การแต*งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามมติคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟู
และพัฒนาเกษตรกรชอบด�วยกฎหมายและสามารถปฏิ บั ติหน�า ท่ีได�หรือไม*  นั้น  เห็นว* า  
ในการพิจารณาว*าคําสั่งใดเป2นคําสั่งท่ีชอบด�วยกฎหมายหรือไม* จะต�องพิจารณาในเวลาท่ีออกคําสั่งว*า 
ได�ดําเนินการถูกต�องครบถ�วนตามเง่ือนไขแห*งความชอบด�วยกฎหมายหรือไม* หากคําสั่งนั้น 
ได�ออกมาโดยถูกต�องครบถ�วนตามเง่ือนไขแห*งความชอบด�วยกฎหมายแล�ว คําสั่งนั้นย*อมเป2นคําสั่ง 
ท่ีชอบด�วยกฎหมาย  ท้ังนี้ โดยไม*จําเป2นต�องพิจารณาว*าในภายหลังจะมีข�อกฎหมายหรือข�อเท็จจริง 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม  ดังนั้น ในการพิจารณาความชอบด�วยกฎหมายของคําสั่ งแต*ง ต้ัง
คณะอนุกรรมการดังกล*าวจึงต�องพิจารณาในเวลาท่ีคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
มีคําสั่ง ซ่ึงในเวลาดังกล*าวคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรยังมีองค>ประกอบครบถ�วน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด คําสั่งแต*งต้ังคณะอนุกรรมการดังกล*าวจึงชอบด�วยกฎหมาย คณะอนุกรรมการ
ดังกล*าวจึงสามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� แม�ว*าคําสั่งแต*งต้ังคณะอนุกรรมการฯ จะมีผลให�คณะอนุกรรมการฯ 
ดําเนินการหลังจากวันท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิและผู�แทนเกษตรกรพ�นวาระการดํารงตําแหน*งแล�ว๕ ก็ตาม 
ประกอบกับในมาตรา ๑๕ (๑๒)๖  แห*งพระราชบัญญัติกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรฯ  
ได�กําหนดให�อํานาจคณะกรรมการฯ สามารถแต*งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ได� และตามข�อเท็จจริงท่ีว*า 
คณะกรรมการฯ มีมติแต*งต้ังคณะอนุกรรมการในเวลาท่ีคณะกรรมการฯ ยังอยู*ในวาระและครบ
องค>ประกอบตามกฎหมาย อีกท้ังประธานกรรมการฯ ได�ลงนามแต*งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ในระหว*าง
ท่ียังดํารงตําแหน*งอยู*คือ ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ การแต*งต้ังคณะอนุกรรมการดังกล*าว 
จึงชอบด�วยกฎหมายแล�ว เม่ือไม*ปรากฏข�อเท็จจริงว*าได�มีคําสั่งในภายหลังไปยกเลิกคําสั่งแต*งต้ัง
คณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการดังกล*าวจึงสามารถปฏิบั ติหน�า ท่ีได�   อย*างไรก็ตาม  
การใช�อํานาจของคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรควรคํานึงถึงความเหมาะสม 
ในการมีมติหรือคําสั่งแต*งต้ังคณะอนุกรรมการใด ๆ ท่ีมีลักษณะเป2นการกระทําล*วงหน�าก*อนครบวาระ

                                                 
  

๔บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ปAญหาข�อกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุน
ฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ (วาระการดํารงตําแหน*งของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนา
เกษตรกรและอํานาจของรัฐมนตรีผู�รักษาการ) ส*งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด*วนท่ีสุด 
ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๓๖๙ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จท่ี ๑๗๗/๒๕๕๐) 
  

๕บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง แนวปฏิบัติตามกฎหมายว*าด�วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห*งประเทศไทยในระหว*างท่ียังไม*มีผู�ดํารงตําแหน*งผู�ว*าการ ส*งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๒๕๒ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ> ๒๕๕๕ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จท่ี 
๑๖๓-๑๖๔/๒๕๕๕) 
  

๖มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ี ดังต*อไปน้ี 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
  (๑๒) แต*งตั้ง ถอดถอน คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการ  

    ฯลฯ    ฯลฯ 



 
 
 

๗ 

การดํารงตําแหน*งเพ่ือให�มีผลในอนาคต  นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการ
ติดตามมติคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะต�องพิจารณาถึงกรอบอํานาจหน�าท่ี 
ตามคําสั่งแต*งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ท่ีกําหนดไว�และอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟู
และพัฒนาเกษตรกรด�วย  

 
ประเด็นท่ีสาม การแต*งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามมติคณะกรรมการกองทุน

ฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป2นการใช�ดุลยพินิจท่ีเหมาะสมหรือไม* นั้น  เห็นว*า เนื่องจากการแต*งต้ัง
บุคคลท่ีมีความเหมาะสมเข�ามาเป2นคณะอนุกรรมการติดตามมติคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเป2นอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามมาตรา ๑๕ (๑๒)๗ 
แห*งพระราชบัญญัติกองทุนฟ+,นฟูและพัฒนาเกษตรกรฯ จึงเป2นปAญหาเก่ียวกับการใช�ดุลยพินิจ  
มิใช*เป2นปAญหาข�อกฎหมายท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาจะรับไว�พิจารณาวินิจฉัยได�  ท้ังนี้ ตามมาตรา ๗ (๒)๘ 
แห*งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒   
 
 
       (นายดิสทัต  โหตระกิตย>) 
           เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
             มกราคม ๒๕๕๘ 

    
 

                                                 
  

๗โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๖, ข�างต�น 
๘มาตรา ๗  คณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจหน�าท่ีดังต*อไปน้ี 
   ฯลฯ    ฯลฯ 
(๒) รับปรึกษาให�ความเห็นทางกฎหมายแก*หน*วยงานของรัฐหรือตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี

หรือมติของคณะรัฐมนตรี 
   ฯลฯ    ฯลฯ 


