
เร่ืองเสร็จที่ ๔๕๖-๔๕๘ /๒๕๔๘ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
    

 
สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไดมีหนังสือ ที่ กฟก. ๐๒๑๒/

๗๓๑/๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา สํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยรับงบประมาณจากรัฐบาลเปนคาใชจายในการบริหารและมีปญหาท่ี
เกิดจากการดําเนินงาน ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรในสวนของผูแทนเกษตรกร 
และผูทรงคุณวุฒิไดทําหนังสือ ที่ พิเศษ/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงรักษาการใน
ตําแหนงเลขาธิการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เร่ือง ให
เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ โดยใช
ระเบียบวาระการประชุมของครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘  

(๒) สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไดทําหนังสือ ที่ กฟก. ๐๑๐๐/
๗๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ เร่ืองกําหนดวันประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร นําเรียนประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยกําหนดประชุม
ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ และไดทําหนังสือดวนที่สุด ที่ กฟก. ๐๖๑๑/๗๒๘ ลงวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๔๘ เร่ือง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ ๕/
๒๕๔๘ เปนการเรงดวน นําเรียนประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(๓) คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไดประชุมตามกําหนด ใน
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘  

(๔) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. สํานักงานกองทุนฯ ไดรับ
โทรสารจากสํานักนายกรัฐมนตรี เปนหนังสือที่ประธานกรรมการกองทุนฯ (รองนายกรัฐมนตรี 
นายพินิจ จารุสมบัติ) เกษียนหนังสือถึงรักษาการในตําแหนงเลขาธิการวาไมไดส่ังใหมีการประชุม 
ยังไมมีกรณีเรงดวน และฉุกเฉิน ขอใหรอการวินิจฉัยจาก คกก. กอน 

สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจึงขอหารือดังนี้ 
๑) อํานาจการเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เปนอํานาจของผูใด 
๒) กรณีที่กรรมการภาคผูแทนเกษตรกรและภาคผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๒๑ คน 

ทําหนังสือใหเลขาธิการเชิญประชุม เลขาธิการจะตองปฏิบัติตามหรือไม อยางไร และหากไม
ปฏิบัติตาม เลขาธิการจะเขาขายละเวนปฏิบัติหนาที่หรือไม 

                                                 
สงพรอมหนังสือท่ี นร ๐๙๐๑/๐๘๙๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 
 
 

๒

๓) เมื่อเลขาธิการทําหนังสือเชิญประชุม แลวประธานและรองประธาน ไมเขา
รวมประชุม ที่ประชุมจึงไดยึดมาตรา ๑๙ เปนแนวทางการปฏิบัติ ขอเรียนถามวา การประชุมครั้ง
นั้นชอบดวยกฎหมายหรือไม และมีผลอยางไร 

๔) เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแตงบุคคล คณะบุคคลตําแหนงตางๆ ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนฯ แลวจะมีผลในทางปฏิบัติทันทีหรือไม อยางไร 

๕) การที่ประธานกรรมการกองทุนฯ มีหนังสือทางโทรสารเกษียนวา “ไมไดส่ังให
มีการประชุม ยังไมมีกรณีเรงดวน และฉุกเฉิน ขอใหรอการวินิจฉัยจาก คกก. กอน” แตหนังสือมา
ภายหลังจากมีการประชุมไปแลว ๑ วัน จะมีผลกระทบถึงการประชุมที่ผานไปแลวหรือไม 

สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือ ลับมาก ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๑๑/ลร ๕/
๘๒๓๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา  

(๑) นายประสาน หวังรัตนปราณี ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไดขอให รองนายกรัฐมนตรี (นายพินิจ จารุสมบัติ) ประธาน
กรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เปดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ เปนกรณีฉุกเฉิน ซึ่งประธานกรรมการกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกรแจงวา ไมไดส่ังใหมีการประชุม ยังไมมีกรณีที่เรงดวนและฉุกเฉิน โดยขอให
รอการวินิจฉัยจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากอน 

(๒) นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมืองไดแจงให
ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรวา ในวันพุธที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๔๘ รองนายกรัฐมนตรี (นายพินิจ จารุสมบัติ) ประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ตองเขารวมประชุมสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๙ จึงไมสามารถนัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรได 

(๓) นายประสาน  หวังรัตนปราณี ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไดดําเนินการจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ ๕ /๒๕๔๘ วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ และสงรายงานการประชุม
ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายพินิจ จารุสมบัติ) ประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ทราบวาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีความจําเปนตองดําเนินการตามมาตรา ๒๔ 
(๑) (๗) มาตรา ๑๕ (๙) มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หากไมดําเนินการอาจเปนเหตุใหเลขาธิการเขาขายความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๕๗  

สํานักนายกรัฐมนตรีขอหารือขอกฎหมาย ดังนี ้
๑) การประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ 

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถูกตองหรือไม และจะมีผลเปนอยางไร 



 
 
 

๓

๒) กรณีที่ประธานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสั่งไมใหมีการประชุม และ
ประธานไมไดอยูในที่ประชุมจะถือวาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ วรรคสอง ไดหรือไม 

๓) นายประสาน หวังรัตนปราณี ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไดกระทําเกินอํานาจหนาที่แหงคําส่ังคณะกรรมการกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๑/๒๕๔๘ หรือไมอยางไร และเปนการกระทําที่ผิดวินัยไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาหรือธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการหรือไมอยางไร และสามารถ
ปลดออกจากตําแหนงไดหรือไม หรือจะตองปลดในเงื่อนไขใด 

ตอมาสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๑๑/ลร ๕/๘๓๙๐ 
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา  นายจิตร นํายุทธธารา 
เครือขายเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคกลาง ไดรองเรียนตอรอง
นายกรัฐมนตรี (นายพินิจ จารุสมบัติ) ประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรวา 
นายประสาน หวังรัตนปราณี รักษาการเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ได
กระทําผิดและสรางความเสียหายตอกองทุนกรณีอนุมัติการจายเงินในการสัมมนา การเบิกจาย
คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง โดยไมมีความจําเปนและไมมีอํานาจ โดยมิชอบดวยระเบียบและ
กฎหมาย เพราะเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารมิใชอํานาจของเลขาธิการ ประกอบกับ
ประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไดมีคําส่ังคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ที่ ๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ไดกําหนดอํานาจปฏิบัติงาน ส่ัง
การ อนุญาต อนุมัติ และอ่ืนๆ เร่ืองนโยบาย และการบริหารงานบุคคลใหหารือประธานกรรมการ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรกอน 

สํานักนายกรัฐมนตรีขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวา นายประสาน หวังรัตนปราณี 
ไดกระทําเกินอํานาจหนาที่ของตนหรือไมอยางไร 

และหลังสุด สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๑๑/ลร ๕/ 
๘๕๘๒ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือเพ่ิมเติม 
ความวา นายประสาน หวังรัตนปราณี ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกร ไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประกอบกับ
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือที่ นร ๐๙๐๑/๐๗๙๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ตอบขอ
หารือปญหาขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ใน
ประเด็นขอที่หกวา นายพิสิทธิ์ พัฒนะนุกิจ รักษาการในตําแหนงรองเลขาธิการ ปฏิบัติหนาที่
รักษาการแทนเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ นั้น 

สํานักนายกรัฐมนตรีขอหารือวา ในขณะที่ไมมีผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการ
ซึ่งทําหนาที่บริหารงานตางๆ นั้น คําส่ังแตงตั้ง นายพิสิทธิ์ พัฒนะนุกิจ รักษาการในตําแหนงรอง
เลขาธิการโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ จะมีอํานาจหนาที่ในการสั่งจาย
เงินเดือนของพนักงานไดหรือไม 



 
 
 

๔

๑) หากไมมีอํานาจจะตองดําเนินการประการใด จะตองมอบอํานาจโดยมติของ
คณะกรรมการกองทุนฯ หรือไม 

๒) หากยังไมมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และจําเปนจะตองมีการมอบ
อํานาจในการเบิกจายเงินเดือนพนักงานจะสามารถดําเนินการโดยใชอํานาจของประธานกองทุนฯ 
หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะผูรักษาการตามกฎหมายไดหรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยไดรับ

ฟงคําช้ีแจงเพิ่มเติมจากผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) และผูแทน
สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรแลว เห็นวามีประเด็นที่ตองพิจารณาและวินิจฉัย ๕ 
ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่หน่ึง  อํานาจเรียกใหมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร เปนอํานาจของผูใด นั้น  เห็นวา เมื่อไดพิจารณาพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูฯ 
รวมทั้งระเบียบ หรือขอบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดยตลอดแลว ไมปรากฏวามี
บทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการประชุมของคณะกรรมการกองทุน
ฟนฟูฯ แตอยางใด  ดังนั้น จึงตองนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ในเรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับการประชุมมาใชบังคับ ซึ่งมาตรา ๘๐ วรรคสอง๑ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดบัญญัติวา การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและ
แจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน เวนแตกรรมการนั้นจะไดทราบการบอก
นัดในที่ประชุมแลว กรณีดังกลาวนี้จะทําหนังสือแจงนัดเฉพาะกรรมการที่ไมไดมาประชุมก็ได และ
มาตรา ๘๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา บทบัญญัติในวรรคสองมิใหนํามาใช
บังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนซึ่งประธานกรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอ่ืนก็ได จาก
บทบัญญัติดังกลาว จึงเห็นไดวาอํานาจการเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูฯ เปนอํานาจ
ของประธานคณะกรรมการกองทุนฟนฟูฯ 

 
ประเด็นที่สอง  ปญหาความเดือดรอนและความยากจนของเกษตรกร ซึ่งผูรักษา

การแทนเลขาธิการฯ เห็นวาเปนกรณีฉุกเฉิน มีความจําเปนเรงดวนตองเรียกประชุมเพื่อแกปญหา
ดังกลาวนั้น เปนเหตุใหผูรักษาการแทนเลขาธิการฯ มีอํานาจจัดการประชุมโดยไมตองรอใหมี
คําส่ังอนุมัติการจัดประชุมจากประธานกรรมการกองทุนฟนฟูฯ หรือไม  มติของที่ประชุมดังกลาว
                                                 

๑ มาตรา ๘๐  การประชุมใหเปนไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกําหนด 

การนัดประชุมตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวาสาม
วัน เวนแตกรรมการนั้นจะไดทราบการบอกนัดในที่ประชุมแลว กรณีดังกลาวนี้จะทําหนังสือแจงนัดเฉพาะ
กรรมการที่ไมไดมาประชุมก็ได 

บทบัญญัติในวรรคสองมิใหนํามาใชบังคับในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวนซึ่งประธานกรรมการ
จะนัดประชุมเปนอยางอ่ืนก็ได 

 



 
 
 

๕

จะมีผลหรือไม อยางไร และหากผูรักษาการแทนเลขาธิการฯ ไมจัดใหมีการประชุม จะเขาขายละ
เวนการปฏิบัติหนาที่หรือไม  นอกจากนี้ กรณีที่ประธานกรรมการกองทุนฟนฟูฯ ส่ังไมใหมีการ
ประชุม และประธานรวมทั้งรองประธานไมเขารวมประชุม จะถือวาประธานและรองประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ซึ่งตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม นั้น  เห็นวา เมื่อวินิจฉัย
ในประเด็นที่หนึ่งแลววา มาตรา ๘๐ วรรคสาม๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติใหอํานาจประธานกรรมการนัดประชุมโดยไมตองทําเปนหนังสือ
และแจงใหกรรมการทราบลวงหนาไดในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน  ดังนั้น อํานาจในการพิจารณา
วาปญหาความเดือดรอนและความยากจนของเกษตรกร เปนกรณีฉุกเฉิน เปนความจําเปนเรงดวน
ที่ตองเรียกประชุมหรือไม จึงเปนอํานาจของประธานกรรมการกองทุนฟนฟูฯ  เลขาธิการหรือผู
รักษาการแทนเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ ไมมีอํานาจพิจารณากรณีเหตุจําเปนเรงดวน 
และไมมีอํานาจจัดประชุมโดยอางเหตุจําเปนเรงดวนแตอยางใด  การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ 
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ จึงเปนการจัดการประชุมโดยผูไมมีอํานาจในการดําเนินการประชุม
ตามกฎหมาย ผลหรือมติของการประชุมที่เกิดจากการประชุมดังกลาวยอมไมมีผลใชบังคับไดโดย
ชอบดวยกฎหมาย และเมื่อไดวินิจฉัยวาการเรียกประชุมฯ ดังกลาว เปนไปโดยไมชอบดวย
กฎหมาย กรณีจึงไมจําตองพิจารณาหนังสือทางโทรสารของประธานกรรมการกองทุนฟนฟูฯ ที่มี
ไปภายหลังจากการประชุมหนึ่งวัน วาจะมีผลกระทบตอการประชุมหรือไม 

เมื่อผูรักษาการแทนเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ ไมมีอํานาจจัดประชุมโดย
อางเหตุจําเปนเรงดวน การที่ผูแทนเกษตรกรและผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
กองทุนฟนฟูฯ จํานวน ๒๑ คน ทําหนังสือใหผูรักษาการแทนเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ 
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฟนฟูฯ เสนอใหมีการจัดประชุมในวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๔๘ ผูรักษาการแทนเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุนฟนฟูฯ จึงไมมีหนาที่ตองจัดประชุมตามที่มีการเสนอมา  และการไมจัดประชุมดังกลาวก็
ไมเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่แตอยางใด 

สวนในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมตาม
มาตรา ๑๙ วรรคสอง๓ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น 
เปนกรณีที่ใชกับการประชุมที่ชอบดวยกฎหมายเทานั้น 

                                                 
๒  โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๓ มาตรา ๑๙   ฯลฯ   ฯลฯ 

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการทํา
หนาท่ีประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 



 
 
 

๖

 
ประเด็นที่สาม  หากนายประสานฯ ไมมีอํานาจเรียกประชุมคณะกรรมการ

กองทุนฟนฟูฯ แตไดเรียกประชุมไป การกระทําดังกลาวถือวาเปนการกระทําผิดวินัยที่ไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาหรือธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการหรือไม อยางไร และสามารถ
ปลดนายประสานฯ ออกจากตําแหนงเพราะเหตุกระทําผิดวินัยดังกลาวไดหรือไม หรือจะปลด
เพราะเหตุอ่ืนใด โดยเงื่อนไขอยางไร นั้น  เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่
สองแลววา อํานาจการเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูฯ เปนอํานาจของประธานกรรมการ
กองทุนฟนฟูฯ นายประสานฯ ซึ่งเปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการจึงไมอาจเรียกประชุม
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูฯ โดยพลการได  แตโดยที่คําส่ังแตงตั้งนายประสานฯ ใหเปนผูรักษา
การแทนเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ ไมไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไขในการ
ลงโทษทางวินัยตอผูรักษาการแทนเลขาธิการฯ ไว และแมวาจะมีระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฟนฟูฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฟนฟูฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนด
เก่ียวกับวินัยและการลงโทษทางวินัยตอพนักงานของสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ ไวก็ตาม แตนาย
ประสานฯ ไมใชพนักงานของสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ จึงไมอาจลงโทษทางวินัยตอนายประสานฯ 
โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูฯ ดังกลาวได 

สําหรับในประเด็นที่วา การปลดนายประสานฯ ออกจากตําแหนงจะสามารถ
กระทําไดหรือไม หรือจะตองปลดในเงื่อนไขใด นั้น เห็นวา เมื่อการแตงตั้งนายประสานฯ ใหเปน
ผูรักษาการแทนเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ เปนอํานาจของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูฯ 
การปลดนายประสานฯ ออกจากตําแหนงผูรักษาการแทนเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ จึง
เปนอํานาจของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูฯ ดวยเชนกัน 

 
ประเด็นที่สี่  การที่นายประสานฯ ผูรักษาการแทนเลขาธิการฯ ไดอนุมัติการ

จายเงินในการประชุม การสัมมนา การเบิกจายคาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง เปนการกระทํา
เกินอํานาจหนาที่หรือไม นั้น  เห็นวา เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของสํานักงานกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๔ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนา

                                                                                                                                            
ฯลฯ   ฯลฯ 

๔ มาตรา ๒๔  สํานักงานมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

จัดการหนี้ของเกษตรกร และเสนอความเห็น ศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดังกลาว 

(๒) ประชาสัมพันธใหเกษตรกรไดทราบถึงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 



 
 
 

๗

เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๔ แลว จะเห็นไดวา มีภารกิจหลายประการที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานฯ ซึ่งเลขาธิการฯ ผูมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารกิจการของสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ๕ 
ยอมสามารถที่จะดําเนินการได โดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ กอน  ดังนั้น 
การประชุม การสัมมนา หากมีวาระการประชุม หรือมีเนื้อหาสาระของการสัมมนาที่เก่ียวของกับ
ภารกิจประจําของสํานักงานกองทุนฟนฟูฯ ก็ยอมอยูในอํานาจหนาที่ที่นายประสานฯ ในฐานะผู
รักษาการแทนเลขาธิการฯ จะดําเนินการได และสามารถเบิกคาใชจายสําหรับการประชุมหรือ
สัมมนา เบิกจายคาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง ที่เก่ียวของกับการประชุมหรือการสัมมนาเปน
กรณีๆ ไป 

 
ประเด็นที่หา  ขณะที่ยังไมมีผู รักษาการในตําแหนงเลขาธิการ  นายพิสิทธิ์ 

พัฒนะนุกิจ ผูรักษาการในตําแหนงรองเลขาธิการ จะปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการในการสั่งจาย
เงินเดือนใหพนักงานไดหรือไม  หากทําไมได จะตองไดรับมอบอํานาจในการเบิกจายเงินเดือนจาก
ผูใด นั้น  เห็นวา ในขณะที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ และไมมีผูรักษาการแทนเลขาธิการ ผู
รักษาการในตําแหนงรองเลขาธิการยอมมีอํานาจปฏิบัติหนาที่ของเลขาธิการไดทุกประการ รวมถึง
การสั่งจายเงินเดือนใหพนักงานดวย  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดเคยใหความเห็น
ไวแลวตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง ขอหารือปญหาขอกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒๖ (เร่ืองเสร็จที่ ๓๙๗/๒๕๔๘) 
                                                                                                                                            

(๓) ใหการสนับสนุน ปรึกษาหารือ และแนะนําแกเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามความจําเปน หรือตามที่เกษตรกร หรือ
องคกรเกษตรกรรองขอ 

(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ท่ีไดรับการสนับสนุนจากกองทุน และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร แลวแตกรณี 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการแกไขปญหาหนี้ของเกษตรกรตามพระราชบัญญัตินี ้
(๖) จัดทํางบดุลและรายงานการรับจายเงินกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป

ของสํานักงานเสนอคณะกรรมการ 

(๗) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ
หนี้ของเกษตรกรมอบหมาย 

๕ มาตรา ๒๕  ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงานและ
รับผิดชอบการบริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน และตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกําหนด 

ใหเลขาธิการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานของสํานักงานเปนพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

๖ สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๗๙๖ ลง
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 



 
 
 

๘

 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรกฎาคม ๒๕๔๘ 


