ร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น พ.ศ. ....
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ …………….พ.ศ. ๒๕๖……
เป็นปีท่ี ……… ในรัชกาลปจั จุบนั
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยังยื
่ น พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ้ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“ระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น ” หมายความว่า ระบบการผลิต ทางการเกษตร การแปรรูป
การจัดจาหน่ ายผลผลิตทางการเกษตร และหมายความรวมถึงวิถีการดาเนินชีวติ ของเกษตรกร การพัฒนา
ั ญาท้ อ งถิ่ น นวัต กรรมหรือ เทคโนโลยีท างเกษตรกรรม ที่ ค านึ ง และรัก ษาไว้ ซ่ึง ระบบนิ เ วศ
ภู ม ิป ญ
สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีว ภาพ สร้างความสมดุลความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรและผูบ้ ริโภค ตามศาสตร์พระราชา
และแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ พัฒนาสถาบันทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมที่เข้มแข็งและยังยื
่ น เช่น วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์
เกษตรธรรมชาติ ไร่ ห มุ น เวี ย น การเกษตรตามวัฒ นธรรมประเพณี ท่ี ม ีล ัก ษณะเป็ น การอนุ ร ัก ษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยังยื
่ น หรือรูปแบบอื่นตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกาหนด
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“เกษตรกรรม” หมายความว่ า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
การเพาะเลี้ยง การอนุ บาล พืชหรือสัตว์ อนั เกิดจากการอนุ รกั ษ์หรือฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม
และกิจการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ นกาหนด
“เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึง่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีรายได้จาก
ระบบการผลิตทางการเกษตร หรือได้ลงทุนในระบบการผลิตทางการเกษตรตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ นกาหนด
“สถาบันเกษตรกร” หมายความว่า องค์กรหรือกลุ่มทีเ่ กิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกร
ทัง้ ทีม่ ฐี านะเป็นนิตบิ ุคคลและไม่เป็ นนิตบิ ุคคล
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่ มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์
ร่ ว มกัน เพื่อ ช่ ว ยเหลือ หรือ สนั บ สนุ น กัน หรือ ท ากิจ กรรมอัน ชอบด้ ว ยกฎหมายและศีล ธรรมร่ ว มกัน
หรือดาเนินการอื่นอันเป็ นประโยชน์ ร่วมกันของสมาชิก มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริ หาร
จัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้
“องค์กรชุมชน” หมายความว่า องค์กรซึง่ เป็ นการรวมของชุมชน ชุมชนท้องถิน่ หรือชุมชน
ท้องถิน่ ดัง้ เดิม ทัง้ นี้ ไม่ว่าประชาชนจะจัดตัง้ กันขึน้ เองหรือโดยการแนะนาหรือสนับสนุ นของหน่ วยงานของรัฐ
เอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน
“สมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ น” หมายความว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ เรียนรู้ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ การประชุ มปรึก ษาหารือ ร่ว มกันอย่างต่ อ เนื่ อ งระหว่ า งเกษตรกร สถาบัน เกษตรกร
ประชาชน และหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การพัฒนากิจกรรม แผนงาน โครงการต่างๆร่วมกัน
การจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น การพัฒนาระบบ
สวัสดิการและคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร รวมตลอดถึงการติดตามในขัน้ ตอนต่างๆเพื่อนานโยบายสาธารณะ
ไปปฎิบตั ิ
“สินค้าเกษตร” หมายความว่ า ผลิตผลหรือ ผลิตภัณฑ์อ ันเกิดจากการเกษตรกรรม
และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
“กองทุ น ” หมายความว่ า กองทุ น ที่อ ยู่ภายใต้ อ านาจหน้ าที่ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ซง่ึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการสนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรกรในการทาการเกษตร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
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“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยังยื
่ น
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ รัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๔ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
หมวด ๑
การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
----------------------------------------มาตรา ๕ พระราชบัญ ญัติน้ี มขี ้นึ เพื่อการส่ งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
รวมถึงมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการทาเกษตรกรรมทีเ่ ข้มแข็ง สมดุล และยังยื
่ น ในทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศน์
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพึง่ พาตนเองได้ตามแนวของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อทาเกษตรกรรมทีเ่ ข้มแข็งและยังยื
่ น
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิด ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ม ีความมันคงและความ
่
ปลอดภัยทางอาหาร ความมัน่ คงและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต การแปรรูป ทัง้ ต่ อ เกษตรกร
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคด้วยการส่งเสริมการใช้สารธรรมชาติทางการเกษตรในการผลิตและยุติการใช้
สารเคมี การส่งเสริมระบบการตลาดสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัย การส่งเสริมการฟื้ นฟูภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
การอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชและสัตว์ในระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจยั การพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรกรรมยังยื
่ น รวมตลอดถึง การส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้
ตลอดชีวติ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับต่ างๆ องค์กรทางศาสนา หรือ องค์กรสาธารณะทาง
การศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรูว้ ่าด้วยระบบเกษตรกรรมยังยื
่ นให้แก่นกั เรียนนักศึกษาและประชาชนทัวไป
่
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนจิตสานึกในการทาเกษตรกรรมยังยื
่ นและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(๗) ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ ม ีก ารร่ ว มกลุ่ ม และพัฒ นาเป็ น เครือ ข่ า ยของสมัช ชา
เกษตรกรรมยังยื
่ นเพื่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การกาหนดนโยบาย การป้องกันปญั หาทีเ่ กิดจาก
การพัฒนา การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศและสิง่ แวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
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และวัฒนธรรมที่จะมีผลกระทบต่อระบบการผลิตและการดารงวิถชี วี ติ ของเกษตรกรรมยัง่ ยืน รวมตลอดถึง
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเขตพืน้ ทีแ่ ละการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้เกิดความสมดุลและยังยื
่ น
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ภาคประชาสังคม และสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ นริเริม่ ดาเนินการต่างๆให้เป็ นไปตามแนวนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
(๙) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ภาคประชาสังคม และสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ นเข้าไปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อ การป้องกัน ฟื้นฟู
การอนุ รกั ษ์ การคงไว้ซง่ึ พืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นเขตระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น การคุม้ ครองพืน้ ทีห่ รือระบบนิเวศน์ต่างๆ
ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
(๑๐)ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ภาคประชาสังคม และสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์กรทางธุรกิจภาคเอกชน เพื่อริเริม่ พัฒนา ก่อตัง้ ระบบการตลาดสาหรับสินค้าเกษตรจากระบบ
เกษตรกรรมยังยื
่ น การพัฒนาระบบการขนส่ง การพัฒนาระบบคุณภาพสินค้าเกษตรจากระบบเกษตรกรรม
ยังยื
่ น
มาตรา ๖ เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ นเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้คณะรัฐมนตรีจดั ให้มนี โยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยังยื
่ นขึน้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การจัดทานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยังยื
่ นต้องให้ความส าคัญต่ อการเข้ามามีส่ วนร่วมของเกษตรกรในระดับต่ างๆ และให้คณะกรรมการนา
ข้อเสนอจากสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ นในระดับชาติมาพิจารณาประกอบเป็ นสาระสาคัญในการจัดทานโยบาย
และแผนว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ นเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยังยื
่ นแล้ว ให้ห น่ ว ยงานของรัฐที่ม ีหน้ าที่ เ กี่ยวข้องต้องดาเนิ นการตามอ านาจหน้ าที่ของตน
โดยจัดทาเป็นแผนปฎิบตั ริ าชการ และแผนงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดงั กล่าว
มาตรา ๗ การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น อาจดาเนินการด้วยมาตรการ
หรือวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายวิธรี ว่ มกัน มีดงั ต่อไปนี้
(๑) การให้เงินช่วยเหลือ การจัดเงินอุดหนุ น หรือการจัดการให้มกี ารเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ
ในการทาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
(๒) การใช้ม าตรการทางสิทธิป ระโยชน์ ท างภาษี รวมถึง การใช้ม าตรการทางสัง คม
เพื่อสนับสนุนมาตรการอื่นๆ
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(๓) การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
(๔) การจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการองค์ความรูเ้ กี่ยวระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น และติดตามผล
การฝึกอบรม
(๕) การให้เงินอุดหนุนในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
(๖) การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายตามทีผ่ ขู้ อรับการส่งเสริมร้องขอ
(๗) การให้คาปรึกษากับเกษตรกรในเรือ่ งเกี่ยวกับระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
(๘) การจัดสรรเงินทุนสนับสนุ นการดาเนินงานต่างๆของสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ น
(๙) การกาหนดเขตระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น และกาหนดมาตรการเพื่อรักษาหรือคุม้ ครอง
พืน้ ทีส่ าหรับส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
(๑๐) การใช้เงินกองทุนเพื่อ ส่ งเสริมและสนับสนุ นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม และสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ น เพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
(๑๑) การวิธกี ารอื่นใดทีค่ ณะกรรมการประกาศกาหนด
ให้ ค ณะกรรมการก าหนดหลัก เกณฑ์ รู ป แบบ วิ ธ ีก ารและเงื่อ นไขในการส่ ง เสริม
และสนับสนุน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘ ให้ค ณะกรรมการก าหนดคุ ณ สมบัติข องบุ ค คลผู้ม ีส ิท ธิข อรับ การส่ ง เสริม
และสนับสนุนตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
รูป แบบของระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน ที่ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับการส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ภายใต้
พระราชบัญ ญัติน้ี ให้เ ป็ น ไปตามลัก ษณะ ประเภท ชนิ ด ปริม าณ ขนาด หรือ หลัก เกณฑ์อ่ืน ใดตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
เพื่อ ประโยชน์ ใ นการรักษาไว้ซ่ึง พื้น ที่ท่ีเ คยได้ร ับการส่ งเสริม และพัฒ นาให้เ ป็ น พื้น ที่
ที่ม ีร ะบบการผลิต ในระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน แล้ว แต่ ไ ม่ ม ีเ กษตรกรใช้ ท าประโยชน์ ก ารเกษตรต่ อ ไป
ให้คณะกรรมการกาหนดมาตรการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาพืน้ ทีด่ งั กล่าวและจัดให้เกษตรกรทีป่ ระสงค์จะเข้า
ใช้ประโยชน์ตามแนวทางของระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
ในกรณี ท่ี พ้ื น ที่ ต ามความในวรรคก่ อ นเป็ นพื้ น ที่ ท่ี เ ป็ นกรรมสิ ท ธิ ข์ องบุ ค คลและ
มีความจาเป็ นเพื่อ ประโยชน์ ในการรักษาไว้ซ่งึ พื้นที่ ให้เ ป็ นพื้นที่ระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น ต่ อไป ภายใต้
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายคณะกรรมการอาจดาเนินการเช่าระยะยาว จัดซือ้ เวนคืน หรือดาเนินการอย่างใดๆ
เพื่อให้สามารถรักษาไว้ซง่ึ พืน้ ทีส่ าหรับการผลิตในระบบเกษตรกรรมยังยื
่ นต่อไป
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มาตรา ๙ ภายใต้บงั คับมาตรา ๘ ให้สานักงานดาเนินรับและพิจารณาคาขอรับการส่งเสริม
และสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข และแบบทีค่ ณะกรรมการประกาศกาหนด
การพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ค าขอรับ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ค านึ ง
ถึงแผนพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ความเป็นธรรมทางสังคมและระบบนิเวศน์
มาตรา ๑๐ เมื่อส านักงานได้อนุ มตั ิค าขอให้แก่ผู้ย่นื ค าขอรายใดแล้ว ให้มหี นังสือแจ้ง
ให้ผนู้ นั ้ ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่มมี ติ พร้อมด้วยเงือ่ นไขต่างๆทีผ่ ยู้ น่ื คาขอต้องปฎิบตั ิ
หมวด ๒
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
-----------------------------------------------มาตรา ๑๑ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยังยื
่ น” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธาน ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็ นรองประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ปลัดกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัด กระทรวง
วิทยาศาสตร์ ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ผูแ้ ทนเกษตรกรทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมยังยื
่ นจานวนหกคน ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น ผูแ้ ทนหอการค้าแห่งประเทศไทยในสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยตรงกับระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น และผูท้ รงคุณวุฒซิ ่งึ รัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผู้ทม่ี ผี ลงานหรือเคยปฏิบตั งิ าน
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจและมีความเชีย่ วชาญหรือมีประสบการณ์ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
หรือ หลายสาขารวมระยะเวลาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้า ปี ในสาขาเกษตรกรรมยัง่ ยืน ทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ สาธารณสุข หรือในสาขาอื่นอันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกรรมยังยื
่ นจานวนห้าคน
การแต่ ง ตั ง้ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒ ิต ามความในวรรคก่ อนต้ อ งประกอบด้ วยกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขาเกษตรกรรมยังยื
่ น ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สาธารณสุข อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
การคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็นกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม มาตรา ๑๓
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการสรรหาผู้แทนเกษตรกร และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ให้เป็นไปตามที่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
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มาตรา ๑๒ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ อ้ งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
( ๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสีส่ บิ ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่ เ ป็ น สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร สมาชิก วุ ฒ ิส ภา ข้า ราชการการเมือ ง สมาชิก
สภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
(๔) ไม่เป็นผูด้ ารงตาแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง
(๕) ไม่มผี ลประโยชน์ ขดั แย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ ง
กรรมการ
ั ่ อนไม่สมประกอบ
(๖) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟื
(๗) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๙) ไม่เป็นบุคคลทีต่ อ้ งคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาล
(๑๐) ไม่เป็ นบุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาให้จาคุ กตัง้ แต่ สองปี ข้นึ ไป โดยได้พ้นโทษมา
ยังไม่ถงึ ห้าปีในวันได้รบั การเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นบุคคลทีเ่ คยต้องคาพิพากษาหรือคาสังของศาลให้
่
ทรัพย์สนิ ตกเป็ นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ ผิดปกติ
(๑๒) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรือหน่ วยงาน
ของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชวอย่
ั ่ างร้ายแรง หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ
มาตรา ๑๓ ให้รฐั มนตรีแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจานวนเก้าคนเพื่อท า
หน้าทีค่ ดั เลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอชื่อเป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผูแ้ ทนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
(๒) ผูแ้ ทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวนสามคน
(๓) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ซึ่งมีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปี
ในด้านเกษตรกรรมยังยื
่ น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภค จานวนห้าคน
กรรมการสรรหาต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ และต้องเปิดเผย
รายละเอียดเกีย่ วกับธุรกิจของตนในช่วงสองปีทผ่ี ่านมาให้สาธารณชนทราบด้วย
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กรรมการสรรหาไม่มสี ทิ ธิได้รบั การเสนอชื่อเป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการสรรหา
การคัดเลือกผู้แทนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
ให้ สานักงานทาหน้าทีเ่ ป็ นหน่วยงานธุรการในการดาเนินการสรรหากรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ให้กรรมการสรรหาได้รบั ค่ าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบตั ิงานตามที่ รฐั มนตรี
กาหนด
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)ส่ ง เสริม และพัฒ นาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์
ของพระราชบัญญัตนิ ้ี
ระบบ
ดังกล่าว

(๒) ออกระเบียบ ประกาศ และกากับดูแลกระบวนการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรมยังยื
่ น รวมทัง้ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามระเบียบหรือประกาศ

(๓) เสนอตราหรือแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ทีเ่ กี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยังยื
่ น ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสังการให้
่
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องถือปฏิบตั ิ
(๔) จัด ท านโยบายและแผนว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริม และพัฒ นาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ตามมาตรา ๖ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๕) จัดให้มสี มัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ น และสนับสนุ นในการจัดให้ มสี มัชชาเกษตรกรรม
ยังยื
่ นเฉพาะพืน้ ที่ หรือสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ นเฉพาะประเด็น
(๖) ส่ งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนระดับชุ มชนให้ส อดคล้อ งกับแนวทาง
การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ นระดับประเทศ
(๗) ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การวิจ ัย และการถ่ า ยทอดเทคโนโลยีเ พื่อ ผลัก ดัน ให้ เ กิ ด
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
(๘) พิจารณาให้ก ารสนับสนุ นและช่ว ยเหลือ กิจกรรมของหน่ วยงานของรัฐและเอกชน
ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
(๙) ออกระเบียบหรือประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการใช้จา่ ยเงิน
ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจากกองทุนหรือแหล่งเงินทุนต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุน หรือการกาหนด
เงือ่ นไขและวิธกี าร รวมตลอดถึงมาตรการต่างๆทีเ่ ป็ นการจูงใจหรือกาหนดหน้าทีข่ องผูท้ จ่ี ะได้รบั
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การสนับสนุ นเงินหรืองบประมาณจากกองทุนเพื่อให้บรรลุตามแผนงานโครงการในการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยังยื
่ น
(๑๐) ประสานงานกับหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยังยื
่ น ในด้านการจัดหาทีด่ นิ การเช่าที่ดนิ การรักษาไว้ซ่งึ ที่ดนิ หรือพื้นทีท่ ่เี หมาะสมในการพัฒนาเป็ นระบบ
เกษตรกรรมยัง่ ยืน การถือ ครองที่ดินอย่างเป็ นธรรม การเพิ่มช่ อ งทางการเข้า ถึงแหล่ งทุ น การรักษา
เสถีย รภาพราคาสิน ค้ า เกษตรกรรมยัง่ ยืน การจัด หาตลาดในการจ าหน่ า ยสิน ค้ า เกษตรกรรมยัง่ ยืน
การคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญา การการคุ้มครองสินค้าเกษตรที่ได้รบั การขึ้นเป็ น สิง่ บ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์
และเรือ่ งอื่นใดทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั กิ ารตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๑๑) ปฏิบ ัติก ารอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติน้ี หรือ ที่กฎหมายอื่นก าหนด
ให้เป็นอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ในการจัดทานโยบายและแผนพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ นตาม (๔) ต้องคานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้วย
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติน้ี
ให้ใช้บงั คับได้เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิ วี าระอยู่ในต าแหน่ งคราวละสามปี และอาจได้รบั
แต่งตัง้ อีกได้แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๑๖ เมือ่ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตาแหน่ งตามวาระ ให้ดาเนินการแต่งตัง้ ใหม่
ภายในหกสิบวัน
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิ ง่ึ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระอยู่ในตาแหน่ งเพื่อดาเนินงานต่อไป
จนกว่ากรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ ้นจากตาแหน่ ง
เมือ่
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบรู ณ์
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒
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มาตรา ๑๘ ในกรณีท่กี รรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ หรือในกรณี
ทีม่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พิม่ ขึน้ ในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ ง
ให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ อยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องผูซ้ ง่ึ ได้แต่งตัง้ ไว้แล้ว
มาตรา ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทีม่ อี ยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุ ม ถ้าไม่ม ีประธานกรรมการหรือ ประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้รองประธานกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามทีม่ ี
กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุ กรรมการ
ได้รบั เบีย้ ประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะรัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๓
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
........................................................................................................
มาตรา ๒๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยังยื
่ นต้องมีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) การก าหนดปรัช ญาของระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน เป้ าหมายและระยะเวลา
ในการดาเนินการตามแผน จานวนพืน้ ที่ในการดาเนินการตามนโยบายและแผน กลไกและวิธกี ารทีท่ นั สมัย
และการเข้ามามีส่ ว นร่วมของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ชุ มชน องค์กรชุ มชนในการนาแผนไปปฎิบ ัติ
ระบบการติดตามประเมินผล และตัวชีว้ ดั ทีม่ ปี ระสิทธิผล
(๒) การดาเนินการและการพัฒนาให้เ กษตรกรในระบบเกษตรกรรมยังยื
่ นมีศ ักยภาพ
มีความรูค้ วามสามารถอย่างแท้จริงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใดๆทีจ่ ะเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตภายใต้
ระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น มีความรูค้ วามสามารถในการวางแผน การจัดการการผลิต การจาหน่ าย การแปรรูป
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การจัดการระบบตลาด การเป็ นผู้ประกอบการในกิจการทางการเกษตร การคุ้มครองผู้บริโภค การรวมกลุ่ม
และการพัฒนาระบบสวัสดิการของกลุ่มเกษตรกร
(๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทัง้ หลายที่จาเป็ นในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
อาทิ เช่น ที่ดนิ แหล่งน้ า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เมล็ดพันธุ์ พันธุ์พชื พันธุ์สตั ว์ ตัวอ่อน เชื้อพันธุ์
สารธรรมชาติทางการเกษตรทีเ่ ป็ นปจั จัยในการผลิต การค้นคว้าการวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร
ที่เ ป็ นมิต รต่ อ สิ่ง แวดล้อ มเพื่อ ให้เ กิด ประโยชน์ สูง สุ ด ต่ อ การพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คม และประโยชน์
ของประชาชน
(๔) การส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกษตรกรภายใต้ระบบเกษตรกรรมยังยื
่ นมีการรวมกลุ่ม
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมยังยื
่ น
(๕) การส่ งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิต มาตรฐานสินค้าการเกษตร
ที่ปลอดภัย มีระบบการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลที่ดี มีห ลักประกัน ที่ดีใ นการตรวจสอบ
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชน อย่างเท่าเทียม ทัวถึ
่ ง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๖) การส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การพัฒ นาให้ เ กิ ด อุ ต สาหกรรม ต่ อ เนื่ อ งและระบบ
การให้บริการในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทนั สมัย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
รวมตลอดถึงการส่งเสริมสนับสนุ นให้วสิ าหกิจเพื่อสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยังยื
่ น
(๗) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากาลังคน การพัฒนาผูน้ าเกษตรกรให้เกิด
ความพร้อมและมีความรูใ้ นระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
(๘) การพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆทีส่ าคัญและจาเป็ นในการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น ส่ งเสริมให้เ กษตรกรเข้าถึง ร่วมพัฒนาและใช้ประโยชน์ จากระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูลต่างๆ
(๙) การส่งเสริมและพัฒนาระบบงานวิจยั ทัง้ หลายทีม่ สี ่วนสนับสนุ นระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
รวมตลอดถึง การบริห ารจัด การความรู้ รวมทัง้ การส่ ง เสริม เพื่อ ให้ม ีร ะบบที่เ ป็ น ศู น ย์แ ห่ ง การเรีย นรู้
และให้บริการข้อมูลทีท่ นั สมัย
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หมวด ๔
สมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ น
-----------------------------------------------------------มาตรา ๒๔ การจัด สมัช ชาเกษตรกรรมยัง่ ยื น หรื อ การสนั บ สนุ นให้ เ กษตรกร
กลุ่มเกษตรกร ชุมชน องค์กรชุมชน รวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ นให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารตามวรรคหนึ่งจะต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ผูบ้ ริโภค
กลุ่มเกษตรกรในระดับภูมภิ าคและในระดับจังหวัด รวมถึงความครอบคลุมถึงเกษตรกรในระบบเกษตรกรรม
ยังยื
่ นในรูปแบบต่างๆ
ในกรณี ท่ีส มัช ชาเกษตรกรรมยั ง่ ยืน ตามวรรคหนึ่ ง มีข้อ เสนอให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ
นาไปปฏิบตั ิหรือนาไปพิจารณาประกอบในการกาหนดนโยบาย ให้เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
ดาเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป
ในกรณี ท่ีม ีก ารจัด สมัช ชาเกษตรกรรมยัง่ ยืน ในระดับ ภู ม ิภ าค หรือ ในระดับ จัง หวัด
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ชุมชน องค์กรชุมชน ทีร่ วมตัวกันเป็ นสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ นอาจจัดทาข้อเสนอใดๆ
หรือ แนวทางการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ นทีม่ ลี กั ษณะพิเศษเฉพาะในระดับภูมภิ าคหรือในระดับจังหวัด
เสนอต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด และหรือ ต่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เพื่อ น าข้อ เสนอหรือ แนวทาง
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ นบูรณาการเข้าไปในแผนพัฒนาจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด หรือแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในการนาแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไปปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อเสนอหรือแนวแผน
ตามวรรคสี่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น นาหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจ
การบ้านเมืองที่ดมี าปฏิบตั ิโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ชุมชน องค์กรชุมชน
ทีร่ วมตัวกันเป็นสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ น
มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการ จัดให้มสี มัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ น ในระดับชาติอย่างน้ อย
ปีละหนึ่งครัง้
มาตรา ๒๖ ในการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ น ให้คณะกรรมการ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ นคณะหนึ่งมีจานวนตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
กรรมการตามวรรคหนึ่งให้แต่ งตัง้ จากผู้แทนหน่ ว ยงานของรัฐและผู้ซ่งึ มิได้เป็ นผู้แทน
หน่ วยงานของรัฐในอัตราส่วนที่คณะกรรมการกาหนด ทัง้ นี้ ผู้ซ่งึ มิได้เป็ นผู้แทนหน่ วยงานของรัฐจะต้องมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของจานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
12

ให้คณะกรรมการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ น มีอ านาจกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธ ีการ
จัดการเกีย่ วกับการจัดประชุมและหลักเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบตั หิ น้าที่
ในกรณีท่ี เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ชุมชน องค์กรชุมชน รวมตัวกันเพื่อจัดให้มกี ารประชุม
สมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ นในระดับภูมภิ าค หรือ ในระดับจังหวัด ในนาความในวรรคหนึ่งมาปรับใช้โดยอนุ โลม
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ น มีหน้าที่ในการจัดการประชุม
สมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ น กาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม ซึ่งต้ องประกาศให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันประชุม
มาตรา ๒๘ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะเข้า ร่ ว มสมัช ชาเกษตรกรรมยัง่ ยืน ในการประชุ ม ครัง้ ใด
ให้สมัครลงทะเบียนส าหรับ การประชุมครัง้ นัน้ ต่ อเจ้าหน้ าที่ท่คี ณะกรรมการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ น
กาหนดตามแบบและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ นกาหนด
นอกจากผู้ ล งทะเบีย นตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการจัด สมัช ชาเกษตรกรรมยัง่ ยืน
จะกาหนดให้เชิญบุคคล ผู้แทนหน่ วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมด้วย
ก็ได้
หมวด ๕
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
-----------------------------------------------มาตรา ๒๙ ให้จดั ตัง้ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
ขึ้นเป็ นหน่ วยงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดส านักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมีผู้อ านวยการเป็ น

ผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของพนักงานและลูกจ้างของสานักงานและรับผิดชอบการปฏิบตั งิ านของสานักงาน และจะ
ให้มรี องผูอ้ านวยการเป็ นผูช้ ่วยสังและปฏิ
่
บตั งิ านรองจากผูอ้ านวยการก็ได้
ให้สานักงานมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลและอยูใ่ นกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและสหกรณ์
ให้ ส านั ก งานตามวรรคหนึ่ ง มีพ นั ก งานและลู ก จ้า งตามความจ าเป็ น เพื่อ ประโยชน์
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสานักงาน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๓๐ ให้ส านักงาน รับผิดชอบในงานธุ รการของคณะกรรมการ และให้มอี านาจ
หน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
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(๑) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเกษตรกรรมยังยื
่ นของประเทศ และจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการและรัฐมนตรี
(๒) เสนอข้ อ มู ล การศึ ก ษาวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบเกษตรกรรมยั ง่ ยื น
ต่ อ คณะกรรมการ เพื่อ ให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาก าหนดแนวทางการพัฒ นาระบบ
เกษตรกรรมยังยื
่ น
ั หาจากการบังคับใช้ก ฎหมาย ระเบียบ ข้อ บัง คับ
(3) รวบรวมและวิเ คราะห์ส ภาพป ญ
เกี่ยวกับเกษตรกรรมยังยื
่ นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขปญั หา
ต่อคณะรัฐมนตรี
(4) ด าเนิ นการจัด สมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ น และการให้การสนั บสนุ นการจัดสมัชชา
เกษตรกรรมยังยื
่ นเฉพาะพืน้ ที่ และสมัชชาเกษตรกรรมยังยื
่ นเฉพาะประเด็น
(5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามพระราชบัญ ญัติน้ี จัดท ารายงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการและเผยแพร่ต่อสาธารณะ
(6) ปฏิบตั กิ ารตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
(7) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๓๑ ให้สานักงาน มีผอู้ านวยการคนหนึ่ง
ให้เป็ นอานาจของรัฐมนตรีในการแต่งตัง้ ผู้มอี านาจในการสรรหา ทัง้ นี้หลักเกณฑ์
และวิธกี ารสรรหา ให้เป็นไปตามทีร่ ฐั มนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๒ ผูอ้ านวยการต้องเป็นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันทีไ่ ด้รบั การสรรหา
(๓) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
มาไม่น้อยกว่า 10 ปี
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒
(๕) คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามอื่นตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๓ ผู้อ านวยการมีวาระอยู่ในต าแหน่ งคราวละสี่ปี และอาจได้รบั แต่ งตัง้ อีกได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
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หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
----------------------------------------มาตรา ๓๔ ในวาระเริม่ แรก ให้ดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
ในระหว่างการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
โดยตาแหน่งไปพลางก่อนจนกว่ารัฐมนตรีจะแต่งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๓๕ ในวาระเริม่ แรกเพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ใี ห้รฐั มนตรี
พิจารณาดาเนินการจัดสรรเงินจากกองทุนต่างๆทีอ่ ยูใ่ นอานาจหน้าทีข่ องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อมา
สนับสนุนการจัดทาโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น

ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ โดยทีแ่ นวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ มาตรา๗๓
มาตรา ๗๕ ประกอบกับ มาตรา ๖๕ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ
และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของ
องค์การสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทีป่ ระเทศไทยมีขอ้ ผูกพัน ประกอบกับ
ระบบเกษตรกรรมยังยื
่ นตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นวิถเี กษตรกรรมทีเ่ อือ้ อานวยต่อการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และดารงรักษาไว้ซง่ึ ความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม ตลอดจนสร้าง
ความมันคงด้
่ านอาหาร ให้กบั เกษตรกรและสังคมไทย การพัฒนาและส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น
จาเป็นต้องอาศัยการทางานในเชิงระบบเป็ นองค์รวมและต่อเนื่อง ตลอดจนต้องกาหนดนโยบายและแผน
การพัฒนามาจากการมีส่วนร่วมของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องอย่างแท้จริง และเพื่อให้เกิดระบบและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการประสานการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในทุกระดับ และทุกภาคส่วน ดังนัน้ เพื่อให้มกี ลไกทีเ่ อือ้
15

ต่อการพัฒนาและส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยังยื
่ นและเพื่อแปลงนโยบายด้านเกษตรกรรมยังยื
่ นไปสู่
การปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิเวศน์ของแต่ละชุมชนจึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตนิ ้ี
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