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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านอาหารอ าเภอเมืองน่าน 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2   
ณ  ห้องประชุมอ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑ นายเอกชัย  เวศนารัตน์ เกษตรอ าเภอเมืองน่าน  
๒ นางณัฐนรี ศรีชัยยะ  พัฒนาการอ าเภอเมืองน่าน  
๓ นายพสิน ใจจันทร์ สัตว์แพทย์ (แทนปศุสัตว์ อ.เมืองน่าน)  
๔ นายสังคม หาญสงคราม   นวส.ช านาญการ  ศบกต.ผาสิงห์ 
๕ นายประพันธ์ พวงมณี    นวส.ช านาญการ   ศบกต.ไชยสถาน 
๖ นางวิเจียม ประจง   นวส.ช านาญการ  ศบกต.ถืมตอง 
๗ นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์   นวส.ช านาญการ  ศบกต.ดู่ใต้ 
๘ นายบุญเล้ง คนสูง   นวส.ช านาญการ  ศบกต.กองควาย 
๙ นายอภิเดช กุณรี  นวส.ช านาญการ  ศบกต.สะเนียน 
๑๐ นางสุนีย์ วิเชียร นวส.ช านาญการ  ศบกต.สะเนียน 
๑๑ นายอนุกรณ์ ปัญญาอินทร์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
๑๒ นางมณทิชา พัฒนพิพิธไพศาล  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
๑๓ น.ส.กวินทิพย์ ดวงเดือนเป็ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
๑๔ นางพวงผกา สีรัง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
๑๕ นายสัมพันธ์  ณ น่าน   ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ถืมตอง 
๑๖ นางวงเดือน สร้อยสุริยานุกูล ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ไชยสถาน 
๑๗ นายจ านงค์  สอนใหญ่ ผู้ประกอบการ OTOP/วิสาหกิจชุมชน ถืมตอง 
๑๘ นายพีระวัฒน์  บุญเทพ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ผาสิงห์ 
๑๙ นางพินิจ  เมืองค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ไชยสถาน 
๒๐ นายเขียนทอง  กันทา   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.ถืมตอง 
๒๑ นายมานพ  ฉวีศักดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ดู่ใต ้
๒๒ นายมงคล  น  าลัด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.กองควาย 
๒๓ นางสมจินต์  มูลต่อม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.สะเนียน 
๒๔ นายอุทัย ดีปาละ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  เทศบาลเมืองน่าน 
๒๕ นายวุฒิกร พุทธิกุล  ผู้ประสานงานสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดน่าน 
๒๖ นางสาวสายสมร ปันสุยะ เลขานุการชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอเมืองน่าน 
๒๗ นายทวีศักดิ์ จันตระ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เมืองน่าน 
๒๘ นายสุรจิต นิ่มไพบูลย์   ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา  รพ.น่าน 
๒๙ นางสาวปิยะวรรณ เถินสุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.น่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ระเบียบวาระ ท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี  
 ประธานที่ประชุม (นายเอกชัย เวศนารัตน์) เปิดการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

การเสริมสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร  เป็นการท างานร่วมกันแบบบูรณาการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ของงานบริการของส่วนราชการต่างๆในอ าเภอ ดังนั นจึงขอความร่วมมือ ร่วมใจในการท างานเพ่ือประโยชน์ 
 - ข้าราชการ เป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชน  ซึ่งเป็นตัวชี วัดของหน่วยงาน 
 - ประชาชน ก็จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านี  และได้ร่วมเป็นปากเป็นเสียงแทนคนอ่ืนๆ  
ได้เห็นกระบวนการท างานไปด้วยกัน 
 - ผู้ประกอบการ  ก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของประชาชนและผู้บริโภค ถึงคุณภาพ มาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ท่านผลิตออกจ าหน่าย  ขนส่ง  และค้าปลีก 
  ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯในครั งนี มีความกระชั นชิดของห้วงเวลา  ท าการตอบรับเข้า
ร่วมประชุมยังไม่ครบทุกท่าน  เนื่องจากติดภารกิจอ่ืนที่มีการก าหนดแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  - ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามรายงานการประชุม  
  - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและพิจารณา 

4.1 กรอบการด าเนินงานของแผนงานความปลอดภัยด้านอาหาร (นายทวีศักดิ์ จันตระ) 
  - หลายท่านอาจเคยได้ยินค าว่า “อาหารปลอดภัย” มาก่อน   แต่ก่อนที่เราจะได้
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย  จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ มาหลายหลายขั นตอน ซึ่งอาหารเป็น
ผลิตภัณฑ์ส่วนปลายสุดของกระบวนการ (ถ้าไม่นับการขนส่งสู่ผู้บริโภค)   ดังนั นในการด าเนินงานตาม
โครงการนี จงึใช้ค าว่า “ความปลอดภัยด้านอาหาร” ถึงแม้จะเป็นงานที่มีความหมายและขอบเขตกว้าง  
แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓  อ าเภอเมืองน่าน  โดยมติ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) มีกรอบการด าเนินการอยู่ ๓ ประเด็นหลักคือ 

 ประเด็นที่ ๑ การจัดท าระบบฐานข้อมูลห่วงโซ่อาหารในเขตอ าเภอเมืองน่าน 
 ประเด็นที่ ๒ การเฝ้าระวังในรูปแบบของเครือข่าย 
 ประเด็นที่ ๓ การสร้างและสนับสนุน การพัฒนาต้นแบบที่ดี สามารถเป็นตัวอย่าง

ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบห่วงโซ่อาหารของอ าเภอเมืองน่าน  ทั งต้นแบบเกษตรอินทรีย์  ฟาร์ม
ปลอดภัย  ผู้ประกอบการที่มีมาตรฐาน  และผู้จ าหน่ายดีเด่น เป็นต้น 
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 นางวงเดือน สร้อยสุริยานุกูล  ตัวแทนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนต าบลไชยสถาน 
  - มีความยินดีที่อ าเภอเมืองน่านได้ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพประชาชน  และในฐานะ
ของผู้ประกอบการอาหารแปรรูปก็ยินดีให้ความร่วมมือ  โดยจะเป็นที่กลไกการรับประกันคุณภาพของสินค้า
จากกลุ่มผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง 
 ผู้เข้าร่วมประชุมคนอ่ืนๆ  ได้มีการแสดงความเห็นและเจตจ านงที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการ  
เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีใกล้ตัว  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม   
 ๔.๒. การก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทาง 
 ประธาน  ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณา  ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและองค์กร  ไม่อยากให้
เกิดภาพลักษณ์หรือกิจกรรมที่หน่วยงานราชการบังคับให้องค์กรหรือผู้ประกอบการต้องท า  แต่ขอให้เป็นการ
พิจารณาว่ากิจกรรมนั นๆ  หน่วยงานราชการเห็นชอบหรือไม่? ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรือไม่อย่างไร? 
ประชาชน หรือผู้ประกอบการสามารถท าได้หรือไม่  เป็นการสร้างภาระให้ผู้ประกอบการหรือประชาชน
หรือไม่?  ขอให้ปรับจูนเข้าเป้นแนวทางร่วมปฏิบัติด้วยกันอย่างพึงพอใจทุกๆฝ่าย 
 นายวุฒิกร พุทธิกุล ผู้ประสานงานสุขภาพภาคประชาชน เสนอว่า ในวันนี กลุ่มของผู้ที่เป็น
ประกอบการซึ่งมีความส าคัญ ไม่ได้เข้าร่วมหลายคน  ขอนัดหมายกันใหม่ในการจัดท าแผนงานโครงการ 
 ที่ประชุมมีมติ :  เห็นชอบ นัดหมายวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานที่ใช้ห้องประชุมส านักงาน
เกษตรอ าเภอเมืองน่าน 
 ประธาน  ขอความร่วมมือในการติดต่อประสานกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี 
เพ่ือมาร่วมกันท าแผนงานโครงการ เกษตรที่รับผิดชอบต าบลแจ้งและติดตามผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ 
และขอความร่วมมือทาง พัฒนาชุมชนติดต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  ไม่มี 

 - ประธาน ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
นายทวีศักดิ์  จันตระ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      จัดท ารายงานการประชุม 


