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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านอาหารอ าเภอเมืองน่าน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖2 วันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๖2   

ณ  วัดผาตูบ  ต าบลผาสิงห์  อ 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 น.ส.กวินทิพย์ ดวงเดือนเป็ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
๑๓ นางพวงผกา สีรัง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
๑๔ นายพีระวัฒน์  บุญเทพ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ผาสิงห์ 
๑๕ นายมงคล  น  าลัด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.กองควาย 
๑๖ นางสมจินต์  มูลต่อม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.สะเนียน 
๑๗ นายอุทัย ดีปาละ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  เทศบาลเมืองน่าน 
๑๘ นายทวีศักดิ์ จันตระ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เมืองน่าน 
๑๙ นายสุรจิต นิ่มไพบูลย์   ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา  รพ.น่าน 
๒๐ นางละมัย เกิดมงคล ตัวแทนผ้ประกอบการร้านค้า ต าบลผาสิงห์ 
๒๑ นายพรชัย  ไชยตัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผาตูบ๒ ต าบลผาสิงห์ 
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ระเบียบวาระ ท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี  
 ประธานที่ประชุม (นายเอกชัย เวศนารัตน์) เปิดการประชุมเวลา ๐๔.๓๐ น. 

ตามท่ีคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร ได้มีมติในที่ประชุมครั งที่แล้วว่า
เห็นสมควรให้ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท าฐานข้อมูลห่วงโซ่อาหาร  เพ่ือศึกษาและเฝ้า
ระวังเส้นทางการเข้าสู่พื นที่ของอ าเภอเมืองน่านโดยมีแผนดังนี  

 
ล าดับ วัน / เดือน / ปี  เวลา  สถานที่นัดหมาย  หมายเหตุ 
๑ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. วัดบ้านผาตูบ  ต าบลผาสิงห์ 
๒ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. รพ.สต.ไชยสถาน  ต าบลไชยสถาน 
๓ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. วัดถืมตอง  ต าบลถืมตอง 
๔ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. วัดดอนมูล  ต าบลดู่ใต้ 
๕ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. วัดน  าครกใหม่  ต าบลกองควาย 
๖ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. รพ.สต.สะเนียน  ต าบลสะเนียน 

 

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

วันนี เป็นการปฏิบัติงานครั งแรก ในการส ารวจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ  แต่เมื่อลงมา
ปฏิบัติจริงแล้วพบว่า  ทีมงานจะต้องเตรียมความพร้อมด้านอ่ืนๆอีกหลายอย่าง  อยากให้ทุกท่านที่พบปัญหา
หรือข้อจ ากัดได้น าเสนอเพ่ือพิจารณา แนวทางแก้ไขร่วมกัน 

 นายพรชัย  ไชยตัน  (ผู้ใหญ่บ้านบ้านผาตูบ๒) ร้านค้าที่จ าหน่ายประเภทอาหารสด หรือส าเร็จรูป
มักจะขายในช่วงเช้า  ดังนั นรายการสินค้าที่เป็นประเภอาหารก็จะมีไม่มากในช่วงกลางวันแบบนี   และบางร้าน
ก็จะปิดไปท างานอื่นในช่วงกลางวัน  ถ้าจะเก็บข้อมูลรายละเอียดอาจจะต้องหาวิธีอ่ืน 
 นางละมัย  เกิดมงคล  ปกติแล้วร้านค้าที่ขายอาหารตามสั่ง  มักมีแหล่งการซื อวัตถุดิบมาจากตลาดใน
ตัวเมือง  การที่จะต้องการข้อมูลแหล่งที่มาหรือจุดที่ซื อก็คงไม่ยุ่งยากแต่ถ้าจะถามย้อนหลังบางครั งก็จะจ าไม่ได้   
 ในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  โดยมีมติดังนี  
 ๑.ให้ประสานขอข้อมูลการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการจาก อบต.ทุกแห่ง  แล้วน าข้อมูลภาษีมา
ส ารวจเพิ่มเติม จากรายที่ประกอบกิจการที่ไม่ได้ขออนุญาต 
 ๒.จัดท าแบบฟอร์มและออกแบบข้อมูลที่โครงการต้องการในการใช้ประโยชน์ ให้เลขาฯประสานกับ 
พัฒนาชุมชน นวส. และทางตัวแทนผู้ประกอบการที่พอจะประสานได้ ออกแบบจัดเก็บข้อมูล  น าไปทดลองใน
พื นที่ต่อไป      
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 เลขาฯ 
  ตามแผนครั งต่อไปที่ต าบลไชยสถาน  อาจจะต้องทดลองใช้แบบเก็บข้อมูล  เพ่ือให้ง่ายและ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  จึงขอนัดหมาย อนุกรรมการท่านที่พอจะปลีกเวลาได้ พบกันที่ สนง.พัฒนาชุมชน พรุ่งนี (๖ 
มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.)  เพื่อออกแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล  
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  ไม่มี 

 - ประธาน ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
นายทวีศักดิ์  จันตระ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      จัดท ารายงานการประชุม 
 

 


