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รายงานการประชุมคณะทางานเพื่อบูรณาการและดาเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
--------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
รศ.รัตนา อัตตปัญโญ
คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา
นายบุญจันทร์ ทูลมณี
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
นายบุญเชิด อาจองค์
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
นายนาวิน มหาวงศ์
นักวิชาการประมงชานาญการ
สานักงานประมงจังหวัดพะเยา
นางศิริรัตน์ โลหะกิจ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพะเยา
เขต ๑ พะเยา
นายอัครเดช ชาวเมือง
นักวิชาการมาตรฐาน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
นางแสงเดือน อัตตปัญโญ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
นางสาวอาริญา กันชะนะ
ผู้ช่วยปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
นางสาวนิตยา สายผาบ
ผู้ช่วยปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
นางสาวพวงทอง ว่องไว
ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิ
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
ผู้บริโภคจังหวัดพะเยา
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการพิเศษ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
เภสัชกร ชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ เภสัชกร ชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางสาวรัตติญากร วงศ์จุมปู เภสัชกร ชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นายอภินันท์ วันโน
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางสาวสิริวิมล มณี
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมครังนี เป็นการประชุมคณะทางานด้านอาหารปลอดภัย ครังที่ ๒/๒๕๖๐ ตามคาสั่งจังหวัด
พะเยาที่ ๒๔๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการและคณะทางานเพื่อบูรณาการและดาเนินงานอาหารปลอดภัย
จังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
(ตามเอกสารแนบ ๑)
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
จากการประชุมครังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มอบหมายให้คณะทางานฯ ดาเนินการ
ดังนี
๑. ส่ ง แผนการดาเนิ น งานอาหารปลอดภั ย ให้ ฝ่ า ยเลขาฯ เพื่ อ รวบรวมจั ด ทาแผนบู ร ณาการอาหาร
ปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน่วยงานที่ส่งแผนการดาเนินงานอาหารปลอดภัย :
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
- สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนาจืดพะเยา
- สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
- เทศบาลเมืองพะเยา
- ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา
๒. พิจารณาทบทวน SOP มาตรฐานการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา กรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยในอาหาร
จังหวัดพะเยา
ไม่มีหน่วยงานที่ส่งข้อแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ (ร่าง) แผนบูรณาการดาเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัด พะเยา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
คณะทางานร่วมกันจัดทาแผนตามห่วงโซ่อาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี
๑. เพื่อให้มีการดาเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร
๒. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานในภาคีเครือข่าย
๓. เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม ประกอบด้วย
๑. การพัฒนาระบบความปลอดภัยระดับฟาร์ม
๒. การพัฒนา กากับ ดูแลกระบวนการแปรรูปอาหาร ตลาด ร้านอาหาร
๓. การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารความเสี่ยง
๔. การสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบูรณาการ (ตามเอกสารแนบ ๒)
- ๔.๒ (ร่าง) SOP...

๔.๒ (ร่าง) SOP มาตรฐานการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา กรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยในอาหาร
จังหวัดพะเยา (ตามเอกสารแนบ ๓)
ที่ประชุมได้มีการทบทวน SOP เดิม และจัดทา SOP เพิ่มเติม ดังนี
- แก้ไขขันตอนการปฏิบัติงานกรณีพบอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัย โดยเพิ่มขันตอนการสื่อสารความเสี่ยง
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา แจ้งแก้ไขปรับปรุงในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่าย
เนือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
- แก้ไขเพิ่มเติม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเพิ่มข้อ ๘.๑๒ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา บทบาท
หน้าที่คือ (๑) พัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดพะเยา (๒) รับเรื่องร้องเรียนและประสานการแก้ไข
ปัญหา
๔.๓ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานฯ
มติที่ประชุม เพื่อให้การบูรณาการและดาเนินงานอาหารปลอดภัยของจังหวัดพะเยา มีความ
เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน คณะทางานฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุงคาสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๒๔๒/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ตามเอกสารแนบ ๔) ดังนี
๑. เพิ่มเติม พัฒ นาการจั งหวัดพะเยา หั ว หน้าส านักงานจังหวัดพะเยา ศึกษาธิการจังหวั ดพะเยา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสวนแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และนางสาวพวงทอง ว่องไว
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ในคณะกรรมการและคณะทางาน
๒. ตัดการค้าภายในจังหวัดพะเยาออกจากคณะกรรมการและคณะทางาน ตามที่มีการปรับโครงสร้างของ
กระทรวงพาณิชย์
๓. ตัดคณะทางานด้ านการผลิ ตและการตลาดเกษตรปลอดภัยออก เนื่องจากส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพะเยา มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามคาสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๑๙๑๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตัง
คณะท างานขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต การตลาดและการบริ โ ภคสิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย จั ง หวั ด พะเยา ลงวั น ที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ขอประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหาร ในวันอังคารที่
๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อหารือการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารความเสี่ยงด้านอาหารจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการประชุม ได้จาก QR Code
ด้านล่าง หรือ goo.gl/TEzzHo

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
นางสาวรัตติญากร วงศ์จุมปู ผู้จดบันทึกการประชุม
เภสัชกร ชานาญการ
นางพิมพ์ชนก หยีวิยม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
เภสัชกร ชานาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

