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ร่าง 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน พ.ศ. .... 

 

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่…………….พ.ศ. ๒๕๖…… 

เป็นปีที ่……… ในรชักาลปจัจุบนั 

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร มพีระราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ใหป้ระกาศว่า 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

   จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของ 

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรม
ยัง่ยนื พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันิี้ 

“ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื” หมายความว่า ระบบการผลติทางการเกษตร การแปรรูป      
การจดัจ าหน่ายผลผลติทางการเกษตร และหมายความรวมถงึวถิีการด าเนินชวีติของเกษตรกร การพฒันา  
ภูมิปญัญาท้องถิ่น  นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางเกษตรกรรม ที่ค านึงและรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศ 
สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ  สร้างความสมดุลความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สงัคม 
สิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศ  ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติของเกษตรกรและผูบ้รโิภค ตามศาสตรพ์ระราชา 
และแนวของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง รวมทัง้พฒันาสถาบนัทางสงัคมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพฒันา
ระบบเกษตรกรรมที่เขม้แขง็และยัง่ยนื เช่น วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎใีหม่ เกษตรอนิทรยี ์
เกษตรธรรมชาติ ไร่หมุนเวียน  การเกษตรตามวัฒนธรรมประเพณีที่มีล ักษณะเป็นการอนุรักษ์               
และใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื หรอืรปูแบบอื่นตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด  
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“เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสตัว์  การเพาะเลี้ยงสตัว์น ้ า         
การเพาะเลี้ยง การอนุบาล พชืหรอืสตัว์อนัเกิดจากการอนุรกัษ์หรอืฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม     
และกจิการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืก าหนด 

“เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึง่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมและมรีายไดจ้าก
ระบบการผลติทางการเกษตร หรอืได้ลงทุนในระบบการผลติทางการเกษตรตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืก าหนด 

“สถาบนัเกษตรกร” หมายความว่า องคก์รหรอืกลุ่มทีเ่กดิจากการรวมตวักนัของเกษตรกร 
ทัง้ทีม่ฐีานะเป็นนิตบิุคคลและไมเ่ป็นนิตบิุคคล  

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตวักนัโดยมผีลประโยชน์และวตัถุประสงค์
ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน          
หรอืด าเนินการอื่นอนัเป็นประโยชน์ร่วมกนัของสมาชกิ มกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมรีะบบบริหาร
จดัการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได ้

“องคก์รชุมชน” หมายความว่า องคก์รซึง่เป็นการรวมของชุมชน ชุมชนทอ้งถิน่ หรอืชุมชน
ทอ้งถิน่ดัง้เดมิ ทัง้นี้ ไมว่่าประชาชนจะจดัตัง้กนัขึน้เองหรอืโดยการแนะน าหรอืสนับสนุนของหน่วยงานของรฐั 
เอกชน หรอืองคก์รพฒันาเอกชน 

 “สมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนื” หมายความว่า กระบวนการมสี่วนร่วมเพื่อเรยีนรู้ร่วมกัน  
อย่างสมานฉันท์  การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่ องระหว่างเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  
ประชาชน และหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อน าไปสู่การพฒันากจิกรรม แผนงาน โครงการต่างๆร่วมกนั 
การจดัท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายสาธารณะเกี่ยวกบัการพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื  การพฒันาระบบ
สวสัดกิารและคุณภาพชวีติของเกษตรกร  รวมตลอดถงึการตดิตามในขัน้ตอนต่างๆเพื่อน านโยบายสาธารณะ
ไปปฎบิตั ิ 

“สินค้าเกษตร” หมายความว่า ผลิตผลหรอืผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการเกษตรกรรม         
และผลพลอยไดข้องผลติผลหรอืจากผลติภณัฑด์งักล่าว  

 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนที่อยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตร          
และสหกรณ์ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อการสนบัสนุน ช่วยเหลอืเกษตรกรในการท าการเกษตร        

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันา
ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 
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“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรม
ยัง่ยนื 

“พนกังานเจา้หน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 

มาตรา ๔ ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้  

 

หมวด ๑ 

การส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

----------------------------------------- 
 มาตรา ๕ พระราชบญัญัตินี้มขี ึ้นเพื่อการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน 
รวมถงึมวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการท าเกษตรกรรมทีเ่ขม้แขง็ สมดุล และยัง่ยนื ในทางดา้น           
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศน์                              
                      (๒)  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรมคีวามเขม้แขง็สามารถพึง่พาตนเองไดต้ามแนวของ
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 (๓)  ส่งเสรมิและสนบัสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อท าเกษตรกรรมทีเ่ขม้แขง็และยัง่ยนื             
       (๔) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกดิระบบการผลติทางการเกษตรที่มีความมัน่คงและความ
ปลอดภัยทางอาหาร ความมัน่คงและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต การแปรรูป ทัง้ต่อเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้บรโิภคด้วยการส่งเสรมิการใช้สารธรรมชาติทางการเกษตรในการผลติและยุติการใช้
สารเคม ี การส่งเสรมิระบบการตลาดสนิค้าอาหารเกษตรปลอดภยั  การส่งเสรมิการฟ้ืนฟูภูมปิญัญาทอ้งถิน่  
การอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืและสตัวใ์นระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื  
                        (๕) ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยั การพฒันา การสร้างนวตักรรม การถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยเีกี่ยวกับเกษตรกรรมยัง่ยนื  รวมตลอดถึงการส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการเรยีนรู ้
ตลอดชีวติโดยร่วมมอืกับสถาบนัการศึกษาในระดบัต่างๆ องค์กรทางศาสนา หรอื องค์กรสาธารณะทาง
การศกึษา เพื่อถ่ายทอดความรูว้่าดว้ยระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืใหแ้ก่นกัเรยีนนกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป 
                       (๖) ส่งเสรมิและสนบัสนุนจติส านึกในการท าเกษตรกรรมยัง่ยนืและความรบัผดิชอบ  
ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
                       (๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการร่วมกลุ่มและพัฒนาเป็นเครือข่ายของสมัชชา
เกษตรกรรมยัง่ยนืเพื่อการเขา้มามสี่วนรว่มในการวางแผน การก าหนดนโยบาย การป้องกนัปญัหาทีเ่กดิจาก
การพฒันา  การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศและสิง่แวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม
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และวฒันธรรมที่จะมผีลกระทบต่อระบบการผลติและการด ารงวถิชีวีติของเกษตรกรรมยัง่ยนื รวมตลอดถงึ
การพฒันาระบบการบรหิารจดัการเขตพืน้ทีแ่ละการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ใหเ้กดิความสมดุลและยัง่ยนื 
                      (๘) ส่งเสรมิและสนบัสนุนให ้เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร
ภาคประชาสงัคม และสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนืรเิริม่ด าเนินการต่างๆใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายและแผน
ระดบัชาตวิ่าดว้ยการการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื รว่มกบัหน่วยงานภาครฐั 
                       (๙) ส่งเสรมิและสนบัสนุนให ้เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร
ภาคประชาสงัคม และสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนืเขา้ไปร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัเพื่อการป้องกนั ฟ้ืนฟู       
การอนุรกัษ์  การคงไวซ้ึง่พืน้ทีท่ีเ่ป็นเขตระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื การคุม้ครองพืน้ทีห่รอืระบบนิเวศน์ต่างๆ  
ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 
                       (๑๐)ส่งเสรมิและสนบัสนุนให ้เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร
ภาคประชาสงัคม และสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนืรว่มกบัหน่วยงานภาครฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
องคก์รทางธุรกจิภาคเอกชน เพื่อรเิริม่ พฒันา ก่อตัง้ระบบการตลาดส าหรบัสนิคา้เกษตรจากระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนื การพฒันาระบบการขนส่ง การพฒันาระบบคุณภาพสนิคา้เกษตรจากระบบเกษตรกรรม
ยัง่ยนื 
 
                       มาตรา ๖ เพื่อใหก้ารส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืเกดิประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ
และสงัคมของประเทศใหค้ณะรฐัมนตรจีดัใหม้นีโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการส่งเสรมิและพฒันาระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนืขึน้ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 

                        การจดัท านโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรม
ยัง่ยนืต้องให้ความส าคญัต่อการเข้ามามสี่วนร่วมของเกษตรกรในระดบัต่างๆ  และให้คณะกรรมการน า
ขอ้เสนอจากสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนืในระดบัชาตมิาพจิารณาประกอบเป็นสาระส าคญัในการจดัท านโยบาย
และแผนว่าดว้ยการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืเพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

                       เมื่อมกีารประกาศใช้นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยการการส่งเสรมิและพฒันาระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยืนแล้วให้หน่วยงานของรฐัที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตน      
โดยจดัท าเป็นแผนปฎบิตัริาชการ และแผนงบประมาณ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนระดบัชาตดิงักล่าว 

                             มาตรา ๗ การส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื อาจด าเนินการด้วยมาตรการ
หรอืวธิกีารอยา่งหนึ่งอยา่งใดหรอืหลายวธิรีว่มกนั มดีงัต่อไปนี้ 

(๑)  การให้เงนิช่วยเหลอื การจดัเงนิอุดหนุน หรอืการจดัการให้มกีารเขา้ถงึแหล่งสนิเชื่อ    
ในการท าระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

(๒) การใช้มาตรการทางสิทธิประโยชน์ทางภาษี   รวมถึงการใช้มาตรการทางสังคม      
เพื่อสนบัสนุนมาตรการอื่นๆ  
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(๓) การถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเกี่ยวกบัระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

(๔) การจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการองค์ความรูเ้กี่ยวระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื และตดิตามผล
การฝึกอบรม  

(๕) การใหเ้งนิอุดหนุนในการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื  

(๖) การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นกฎหมายตามทีผู่ข้อรบัการส่งเสรมิรอ้งขอ 

(๗) การใหค้ าปรกึษากบัเกษตรกรในเรือ่งเกี่ยวกบัระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

(๘) การจดัสรรเงนิทุนสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆของสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนื 

(๙) การก าหนดเขตระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื และก าหนดมาตรการเพื่อรกัษาหรอืคุม้ครอง
พืน้ทีส่ าหรบัส่งเสรมิระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

(๑๐) การใช้เงนิกองทุนเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ชุมชน 
องคก์รชุมชน องคก์รภาคประชาสงัคม และสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนื  เพื่อพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

(๑๑) การวธิกีารอื่นใดทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

 ให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการและเงื่อนไขในการส่งเสริม            
และสนบัสนุน โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 มาตรา ๘ ให้คณะกรรมการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริม       
และสนบัสนุนตามพระราชบญัญตันิี้ และประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 รูปแบบของระบบเกษตรกรรมยัง่ยืนที่มีสิทธิได้ร ับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้
พระราชบัญญัตินี้  ให้เป็นไปตามลักษณะ ประเภท ชนิด ปริมาณ ขนาด หรือหลักเกณฑ์อื่นใดตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

                       เพื่อประโยชน์ในการรกัษาไว้ซึ่งพื้นที่ที่เคยได้ร ับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นพื้นที ่        
ที่มีระบบการผลิตในระบบเกษตรกรรมยัง่ยืนแล้วแต่ไม่มีเกษตรกรใช้ท าประโยชน์การเกษตรต่อไป            
ใหค้ณะกรรมการก าหนดมาตรการเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาพืน้ทีด่งักล่าวและจดัใหเ้กษตรกรทีป่ระสงค์จะเขา้
ใชป้ระโยชน์ตามแนวทางของระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

                       ในกรณีที่พื้นที่ตามความในวรรคก่อนเป็นพื้นที่ที่ เ ป็นกรรมสิทธิข์องบุคคลและ                 
มคีวามจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรกัษาไว้ซึ่งพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืต่อไป  ภายใต้
บทบญัญตัแิห่งกฎหมายคณะกรรมการอาจด าเนินการเช่าระยะยาว  จดัซือ้ เวนคนื หรอืด าเนินการอย่างใดๆ
เพื่อใหส้ามารถรกัษาไวซ้ึง่พืน้ทีส่ าหรบัการผลติในระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืต่อไป       
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 มาตรา ๙ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๘ ใหส้ านกังานด าเนินรบัและพจิารณาค าขอรบัการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และแบบทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

 การพิจารณาอนุมัติค าขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่ ง  ให้ค านึง              
ถงึแผนพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ  ความเป็นธรรมทางสงัคมและระบบนิเวศน์ 

 มาตรา ๑๐ เมื่อส านักงานได้อนุมตัิค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอรายใดแล้ว ให้มหีนังสือแจ้ง       
ใหผู้น้ัน้ทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่มมีต ิพรอ้มดว้ยเงือ่นไขต่างๆทีผู่ย้ ืน่ค าขอตอ้งปฎบิตั ิ

หมวด ๒ 

คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

------------------------------------------------ 

 มาตรา ๑๑ ใหม้คีณะกรรมการคณะหน่ึง เรยีกว่า “คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนื” ประกอบดว้ย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวง
วทิยาศาสตร ์ปลดักระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม  เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ   
และสงัคมแห่งชาติ เลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
ผูแ้ทนเกษตรกรทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรมยัง่ยนืจ านวนหกคน  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื ผูแ้ทนหอการคา้แห่งประเทศไทยในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบัระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื  และผูท้รงคุณวุฒซิึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผู้ทีม่ผีลงานหรอืเคยปฏบิตังิาน  
ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและมคีวามเชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
หรือหลายสาขารวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ในสาขาเกษตรกรรมยัง่ยืน ทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิง่แวดล้อม คุ้มครองผู้บรโิภค เศรษฐศาสตร์หรอืบรหิารธุรกิจ สาธารณสุข หรอืในสาขาอื่นอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนืจ านวนหา้คน  

 การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคก่อนต้องประกอบด้วยกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒสิาขาเกษตรกรรมยัง่ยนื ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สาธารณสุข อยา่งน้อยดา้นละหนึ่งคน 

 ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน         
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 การคดัเลอืกผูท้รงคุณวุฒเิป็นกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตาม มาตรา ๑๓    

 หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการสรรหาผู้แทนเกษตรกร และกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
ใหเ้ป็นไปตามที ่รฐัมนตร ีประกาศก าหนด 
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 มาตรา ๑๒ กรรมการผูท้รงคุณวุฒติอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

( ๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายไุมต่ ่ากว่าสีส่บิปีบรบิูรณ์ 

(๓) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิก         
สภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

(๔) ไมเ่ป็นผูด้ ารงต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมอืง 

(๕) ไม่มผีลประโยชน์ขดัแย้งไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมกบัการปฏบิตัิหน้าที่ในต าแหน่ง
กรรมการ 

(๖) ไมเ่ป็นบุคคลวกิลจรติหรอืจติฟ ัน่เฟือนไมส่มประกอบ  

(๗) ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๘) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลายหรอืไมเ่คยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(๙) ไมเ่ป็นบุคคลทีต่อ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล 

(๑๐) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกตัง้แต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมา      
ยงัไมถ่งึหา้ปีในวนัไดร้บัการเสนอชื่อ เวน้แต่ในความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๑๑) ไมเ่ป็นบุคคลทีเ่คยตอ้งค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ
เพราะร ่ารวยผดิปกตหิรอืมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ

(๑๒) ไมเ่คยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงาน
ของเอกชน เพราะทุจรติต่อหน้าที่ หรอืประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง หรอืถือว่ากระท าการทุจรติและประพฤต ิ      
มชิอบในวงราชการ 

 มาตรา ๑๓ ให้รฐัมนตรแีต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจ านวนเก้าคนเพื่อท า
หน้าทีค่ดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูแ้ทนของสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

(๒) ผูแ้ทนของอธกิารบดขีองสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั จ านวนสามคน 

(๓) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร ซึ่งมผีลงานเป็นที่ประจกัษ์ไม่น้อยกว่าห้าปี  
ในดา้นเกษตรกรรมยัง่ยนื ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หรอืดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภค จ านวนหา้คน  

 กรรมการสรรหาตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา ๑๒ และต้องเปิดเผย
รายละเอยีดเกีย่วกบัธุรกจิของตนในช่วงสองปีทีผ่่านมาใหส้าธารณชนทราบดว้ย 
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 กรรมการสรรหาไม่มสีทิธไิดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

 ใหค้ณะกรรมการสรรหาเลอืกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา  

 การคดัเลอืกผู้แทนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

 ให ้ส านกังานท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานธุรการในการด าเนินการสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 

 ให้กรรมการสรรหาได้รบัค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบตัิงานตามที่ รฐัมนตรี
ก าหนด  

 มาตรา ๑๔ ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

                                (๑)ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์            
ของพระราชบญัญตันิี้ 

(๒) ออกระเบียบ ประกาศ และก ากบัดูแลกระบวนการเกี่ยวกับการส่งเสรมิและพฒันา
ระบบ       เกษตรกรรมยัง่ยนื รวมทัง้ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตัติามระเบยีบหรอืประกาศ
ดงักล่าว 

(๓) เสนอตราหรอืแก้ไขกฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบ ทีเ่กี่ยวกบัการส่งเสรมิและพฒันาระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนื ต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาและสัง่การใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งถอืปฏบิตั ิ

(๔) จัดท านโยบายและแผนว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน       
ตามมาตรา ๖  เพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๕) จดัให้มสีมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนื และสนับสนุนในการจดัให้มสีมชัชาเกษตรกรรม
ยัง่ยนืเฉพาะพืน้ที ่หรอืสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนืเฉพาะประเดน็ 

(๖) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ยืนระดับชุมชนให้สอดคล้องกับแนวทาง    
การส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืระดบัประเทศ 

(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลักดันให้เกิด         
การพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื  

(๘) พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานของรฐัและเอกชน      
ทีม่วีตัถุประสงคใ์นการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

(๙) ออกระเบยีบหรอืประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการใชจ้า่ยเงนิ       
ทีไ่ดร้บัการจดัสรรจากกองทุนหรอืแหล่งเงนิทุนต่างๆใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์องทุน หรอืการก าหนด
เงือ่นไขและวธิกีาร รวมตลอดถงึมาตรการต่างๆทีเ่ป็นการจงูใจหรอืก าหนดหน้าทีข่องผูท้ีจ่ะไดร้บั             
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การสนับสนุนเงนิหรอืงบประมาณจากกองทุนเพื่อใหบ้รรลุตามแผนงานโครงการในการพฒันาระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนื 

(๑๐) ประสานงานกบัหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งเพื่อส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรม
ยัง่ยนื ในด้านการจดัหาทีด่นิ การเช่าที่ดนิ การรกัษาไว้ซึ่งที่ดนิหรอืพื้นทีท่ี่เหมาะสมในการพฒันาเป็นระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยืน  การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน การรกัษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรกรรมยัง่ยืน การจัดหาตลาดในการจ าหน่ายสินค้าเกษตรกรรมยัง่ยืน           
การคุ้มครองทรพัย์สนิทางปญัญา การการคุ้มครองสินค้าเกษตรที่ได้รบัการขึ้นเป็นสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร ์    
และเรือ่งอื่นใดทีเ่กีย่วเนื่องกบัการปฏบิตักิารตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นก าหนด       
ใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 ในการจดัท านโยบายและแผนพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืตาม (๔) ต้องค านึงถงึการมี
ส่วนรว่มของประชาชนดว้ย 

 บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืประกาศ ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัินี้ 
ใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้มือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ 

 มาตรา ๑๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รบั
แต่งตัง้อกีไดแ้ต่ตอ้งไมเ่กนิสองวาระตดิต่อกนั 

 มาตรา ๑๖ เมือ่กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่งตามวาระ ใหด้ าเนินการแต่งตัง้ใหม่
ภายในหกสบิวนั  

                       ใหก้รรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไป
จนกว่ากรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหมเ่ขา้รบัหน้าที่ 

 มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิ้นจากต าแหน่ง
เมือ่ 

(๑) ตาย 

(๒) มอีายคุรบเจด็สบิปีบรบิรูณ์ 

(๓) ลาออก 

(๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๒  
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 มาตรา ๑๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ หรอืในกรณี   
ทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพิม่ขึน้ในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตัง้ไว้แล้วยงัมวีาระอยู่ในต าแหน่ง 
ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้อยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยูข่องผูซ้ึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

 มาตรา ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทีม่อียู ่จงึจะเป็นองคป์ระชุม  

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการไมม่าประชุมหรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม 

 ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมเีสียงหนึ่งในการลงคะแนน     
ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

   มาตรา ๒๐ ใหค้ณะกรรมการมอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

    มาตรา ๒๑ ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย หรอืตามทีม่ ี
กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

                       มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ  และอนุกรรมการ   
ไดร้บัเบีย้ประชุมหรอืค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี าหนด 

 

หมวด ๓ 

นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

........................................................................................................ 

                             มาตรา ๒๓     นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ยการส่งเสรมิและพฒันาระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนืตอ้งมเีป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย ดงัต่อไปน้ี 

                       (๑) การก าหนดปรัชญาของระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน  เป้าหมายและระยะเวลา               
ในการด าเนินการตามแผน  จ านวนพืน้ที่ในการด าเนินการตามนโยบายและแผน  กลไกและวธิกีารทีท่นัสมยั
และการเข้ามามสี่วนร่วมของเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ชุมชน องค์กรชุมชนในการน าแผนไปปฎิบัต ิ  
ระบบการตดิตามประเมนิผล และตวัชีว้ดัทีม่ปีระสทิธผิล 

                       (๒) การด าเนินการและการพฒันาให้เกษตรกรในระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืมศีักยภาพ        
มคีวามรูค้วามสามารถอยา่งแทจ้รงิในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตใิดๆทีจ่ะเอื้อประโยชน์ต่อการผลติภายใต้
ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื  มคีวามรูค้วามสามารถในการวางแผน การจดัการการผลติ การจ าหน่าย การแปรรูป  
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การจดัการระบบตลาด การเป็นผู้ประกอบการในกจิการทางการเกษตร การคุ้มครองผู้บรโิภค  การรวมกลุ่ม  
และการพฒันาระบบสวสัดกิารของกลุ่มเกษตรกร 

                       (๓) การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทัง้หลายที่จ าเป็นในการพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 
อาท ิเช่น ที่ดนิ  แหล่งน ้า แหล่งทรพัยากรธรรมชาติ  เมล็ดพนัธุ์  พนัธุ์พชื  พนัธุ์สตัว์  ตวัอ่อน  เชื้อพนัธุ ์   
สารธรรมชาตทิางการเกษตรทีเ่ป็นปจัจยัในการผลติ  การคน้ควา้การวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยทีางการเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประโยชน์        
ของประชาชน 

                       (๔) การส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกษตรกรภายใต้ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืมกีารรวมกลุ่ม
และเชื่อมโยงเป็นเครอืขา่ยเกษตรกรรมยัง่ยนื  

                       (๕) การส่งเสรมิให้เกิดการพฒันาระบบมาตรฐานการผลติ มาตรฐานสนิค้าการเกษตร        
ที่ปลอดภัย  มีระบบการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลที่ดี   มีหลักประกันที่ดีในการตรวจสอบ        
การเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ของประชาชน  อยา่งเท่าเทยีม ทัว่ถงึ และเป็นธรรม โดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ  

                       (๖) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรม ต่อเนื่ องและระบบ            
การให้บรกิารในด้านเทคโนโลย ีนวตักรรมที่ทนัสมยั เพื่อการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื     
รวมตลอดถึงการส่งเสรมิสนับสนุนให้วสิาหกิจเพื่อสงัคมเข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันาระบบเกษตรกรรม
ยัง่ยนื 

                       (๗) การส่งเสรมิและสนบัสนุนการผลติและพฒันาก าลงัคน การพฒันาผูน้ าเกษตรกรใหเ้กดิ
ความพรอ้มและมคีวามรูใ้นระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื  

                       (๘) การพฒันาระบบสารสนเทศ ขอ้มลูและฐานขอ้มลูต่างๆทีส่ าคญัและจ าเป็นในการพฒันา
ระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน  ส่งเสรมิให้เกษตรกรเข้าถึง ร่วมพฒันาและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ      
และฐานขอ้มลูต่างๆ    

                       (๙) การส่งเสรมิและพฒันาระบบงานวจิยัทัง้หลายทีม่สี่วนสนบัสนุนระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื  
รวมตลอดถึง การบริหารจัดการความรู้ รวมทัง้การส่งเสริมเพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู ้       
และใหบ้รกิารขอ้มลูทีท่นัสมยั      
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หมวด ๔ 

สมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนื 

------------------------------------------------------------ 

 มาตรา ๒๔  การจัดสมัชชาเกษตรกรรมยัง่ยืน หรือการสนับสนุนให้เกษตรกร            
กลุ่มเกษตรกร  ชุมชน องค์กรชุมชน รวมตวักนัเพื่อจดัสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนืให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด    

                        หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามวรรคหนึ่งจะต้องค านึงถงึการมสี่วนร่วมของประชาชน ผูบ้รโิภค  
กลุ่มเกษตรกรในระดบัภูมภิาคและในระดบัจงัหวดั  รวมถงึความครอบคลุมถงึเกษตรกรในระบบเกษตรกรรม
ยัง่ยนืในรปูแบบต่างๆ   

     ในกรณีที่สมัชชาเกษตรกรรมยัง่ยืนตามวรรคหนึ่ ง มีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐ        
น าไปปฏบิตัิหรอืน าไปพจิารณาประกอบในการก าหนดนโยบาย ให้เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
ด าเนินการใหบ้รรลุผลตามควรแก่กรณต่ีอไป 

                       ในกรณีที่มีการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยัง่ยืนในระดับภูมิภาค หรือ ในระดับจังหวัด  
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  ชุมชน องคก์รชุมชน ทีร่วมตวักนัเป็นสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนือาจจดัท าขอ้เสนอใดๆ  
หรอื แนวทางการพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืทีม่ลีกัษณะพเิศษเฉพาะในระดบัภูมภิาคหรอืในระดบัจงัหวดั
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  และหรือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน าข้อเสนอหรือแนวทาง            
การพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืบูรณาการเขา้ไปในแผนพฒันาจงัหวดั หรอืกลุ่มจงัหวดั  หรอืแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

                       ในการน าแผนพฒันาจงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัไปปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้เสนอหรอืแนวแผน
ตามวรรคสี่  ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจ      
การบ้านเมอืงที่ดมีาปฏิบตัิโดยการเข้ามามสี่วนร่วมของ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  ชุมชน องค์กรชุมชน        
ทีร่วมตวักนัเป็นสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนื 
                       มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการ จดัให้มสีมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนืในระดบัชาติอย่างน้อย     
ปีละหนึ่งครัง้ 

                             มาตรา ๒๖ ในการจดัสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนื ให้คณะกรรมการ แต่งตัง้คณะกรรมการ
จดัสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนืคณะหนึ่งมจี านวนตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 กรรมการตามวรรคหนึ่งให้แต่งตัง้จากผู้แทนหน่วยงานของรฐัและผู้ซึ่งมไิด้เป็นผู้แทน 
หน่วยงานของรฐัในอตัราส่วนที่คณะกรรมการก าหนด ทัง้นี้ ผู้ซึ่งมไิด้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรฐัจะต้องมี
จ านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละหกสบิของจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
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 ให้คณะกรรมการจดัสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนื มอี านาจก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ
จดัการเกีย่วกบัการจดัประชุมและหลกัเกณฑอ์ื่นทีเ่กี่ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที ่

                       ในกรณทีี ่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  ชุมชน องคก์รชุมชน รวมตวักนัเพื่อจดัใหม้กีารประชุม
สมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนืในระดบัภูมภิาค หรอื ในระดบัจงัหวดั ในน าความในวรรคหนึ่งมาปรบัใชโ้ดยอนุโลม  

 มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการจดัสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนื มหีน้าที่ในการจดัการประชุม
สมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนื ก าหนดวนั เวลาและสถานที่ในการประชุม ซึ่งต้องประกาศให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าไมน้่อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัประชุม 

 มาตรา ๒๘ ผู้ใดประสงค์จะเข้าร่วมสมัชชาเกษตรกรรมยัง่ยืนในการประชุมครัง้ใด         
ให้สมคัรลงทะเบียนส าหรบัการประชุมครัง้นัน้ต่อเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการจดัสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนื
ก าหนดตามแบบและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการจดัสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนืก าหนด 

 นอกจากผู้ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยัง่ยืน           
จะก าหนดให้เชญิบุคคล ผู้แทนหน่วยงานของรฐัหรอืองค์กรภาคเอกชนตามที่เหน็สมควรมาร่วมประชุมด้วย    
กไ็ด ้

 

หมวด ๕ 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

------------------------------------------------ 

 มาตรา ๒๙ ให้จดัตัง้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

ขึ้นเป็นหน่วยงานของรฐัที่อยู่ในสงักัดส านักปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมผีู้อ านวยการเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดของพนกังานและลกูจา้งของส านกังานและรบัผดิชอบการปฏบิตังิานของส านักงาน และจะ

ใหม้รีองผูอ้ านวยการเป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตังิานรองจากผูอ้ านวยการกไ็ด้ 

 ใหส้ านกังานมฐีานะเป็นนิตบิุคคลและอยูใ่นก ากบัของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงและสหกรณ์ 

 ให้ส านักงานตามวรรคหนึ่ งมีพนักงานและลูกจ้างตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์           
ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องส านกังาน โดยความเหน็ชอบของรฐัมนตร ี
 มาตรา ๓๐ ให้ส านักงาน รบัผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ และให้มอี านาจ
หน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
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                      (๑) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเกษตรกรรมยัง่ยนืของประเทศ และจดัท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการและรฐัมนตร ี

(๒) เสนอข้อมูลการศึกษาวิจัยที่ เกี่ ยวกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน                
ต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนื 

(3) รวบรวมและวิเคราะห์สภาพปญัหาจากการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
เกี่ยวกบัเกษตรกรรมยัง่ยนืเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาเสนอแนวทางแก้ไขปญัหา
ต่อคณะรฐัมนตร ี

 (4) ด าเนินการจดัสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยืน และการให้การสนับสนุนการจดัสมชัชา
เกษตรกรรมยัง่ยนืเฉพาะพืน้ที ่และสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนืเฉพาะประเดน็ 

(5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  จดัท ารายงานเสนอ      
ต่อคณะกรรมการและเผยแพรต่่อสาธารณะ 

(6) ปฏบิตักิารตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

(7) ปฏบิตักิารอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 

                       มาตรา ๓๑ ใหส้ านกังาน มผีูอ้ านวยการคนหนึ่ง  

                                 ให้เป็นอ านาจของรฐัมนตรใีนการแต่งตัง้ผู้มอี านาจในการสรรหา ทัง้นี้หลกัเกณฑ์
และวธิกีารสรรหา ใหเ้ป็นไปตามทีร่ฐัมนตรกี าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ  

                       มาตรา ๓๒ ผูอ้ านวยการตอ้งเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้  

 (๑) มสีญัชาตไิทย  

 (๒) มอีายไุมเ่กนิหกสบิหา้ปีบรบิูรณ์ในวนัทีไ่ดร้บัการสรรหา  

 (๓) มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื  
มาไมน้่อยกว่า 10 ปี  

 (๔) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๒ 

 (๕)   คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มอื่นตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

                       มาตรา ๓๓ ผู้อ านวยการมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รบัแต่งตัง้อีกได ้ 
แต่ไมเ่กนิสองวาระตดิต่อกนั  
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หมวด ๖ 

บทเฉพาะกาล 

----------------------------------------- 

              มาตรา ๓๔ ในวาระเริม่แรก ใหด้ าเนินการคดัเลอืกคณะกรรมการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน     
เกา้สบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั  

              ในระหว่างการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการ         
โดยต าแหน่งไปพลางก่อนจนกว่ารฐัมนตรจีะแต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒติามพระราชบญัญตันิี้ 

                        มาตรา ๓๕  ในวาระเริม่แรกเพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ใหร้ฐัมนตรี
พจิารณาด าเนินการจดัสรรเงนิจากกองทุนต่างๆทีอ่ยูใ่นอ านาจหน้าทีข่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อมา
สนบัสนุนการจดัท าโครงการ หรอืกจิกรรมเพื่อการพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื   

  

 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

 นายกรฐัมนตร ี

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้  โดยทีแ่นวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั มาตรา๗๓  
มาตรา ๗๕  ประกอบกบั มาตรา ๖๕ แห่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  ยุทธศาสตรช์าต ิ
และ แผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัที ่๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของ
องคก์ารสหประชาชาต ิ หรอื Sustainable Development Goals (SDGs) ทีป่ระเทศไทยมขีอ้ผกูพนั  ประกอบกบั 
ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืตามแนวของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นวถิเีกษตรกรรมทีเ่อือ้อ านวยต่อการฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาต ิและด ารงรกัษาไวซ้ึง่ความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนสรา้ง   
ความมัน่คงดา้นอาหาร ใหก้บัเกษตรกรและสงัคมไทย การพฒันาและส่งเสรมิระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื
จ าเป็นตอ้งอาศยัการท างานในเชงิระบบเป็นองคร์วมและต่อเนื่อง ตลอดจนตอ้งก าหนดนโยบายและแผน    
การพฒันามาจากการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอย่างแทจ้รงิ และเพื่อใหเ้กดิระบบและกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการประสานการท างานรว่มกนัระหว่างหน่วยงานในทุกระดบั และทุกภาคส่วน ดงันัน้เพื่อใหม้กีลไกทีเ่อือ้
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ต่อการพฒันาและส่งเสรมิระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืและเพื่อแปลงนโยบายดา้นเกษตรกรรมยัง่ยนืไปสู่         
การปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และนิเวศน์ของแต่ละชุมชนจงึจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญตันิี้ 


