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ส ำเนำคู่ฉบับ 

ค ำสั่งจังหวัดชัยภูมิ 

ที ่        / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัย  จังหวัดชัยภูมิ 
.......……………………………….. 

อนุสนธิ ค ำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที ่๑๘๙๖ / ๒๕๖๒ ลงวันที่   ๒๙  เมษำยน  ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำร
และคณะท ำงำนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร  จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือให้กำรบูรณำกำรของภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องให้ด ำเนินงำนเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรในระดับจังหวัด เป็นไป                  อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลในกำรส่งเสริมให้อำหำรมีควำมปลอดภัย ได้มำตรฐำน ตั้งแต่ภำคกำรผลิตจนถึง
ผู้บริโภค  

เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนด้ำนอำหำรปลอดภัยระดับจังหวัด  มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ และมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงยกเลิกค ำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑๘๙๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๒ และ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ  เพ่ือขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร     ประกอบด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     1. 1 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภมูิ        ประธำนกรรมกำร               

1.2 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ                 รองประธำนกรรมกำร 
1.3 อัยกำรจังหวัดชัยภูมิ          กรรมกำร  
1.4 ปลัดจังหวัดชัยภูมิ           กรรมกำร 

       1.5 ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ                    กรรมกำร 
       1.6 ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ        กรรมกำร 
       1.7 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ                                   กรรมกำร 
       1.8 เกษตรจังหวัดชัยภูมิ       กรรมกำร 
 1.9 ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ       กรรมกำร 
 1.10ประมงจังหวัดชัยภูมิ       กรรมกำร 
 1.11 ประชำสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ      กรรมกำร 
 1.12 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชัยภูมิ     กรรมกำร 
 1.13 พัฒนำกำรจังหวัดชัยภูมิ      กรรมกำร 
 1.14 พำณิชย์จังหวัดชัยภูมิ      กรรมกำร 
 1.15 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ กรรมกำร   
 1.16 อุตสำหกรรมจังหวัดชัยภูมิ      กรรมกำร 
 1.17 กำรค้ำภำยในจังหวัดชัยภูมิ      กรรมกำร 
 1.18 ศึกษำธิกำรจังหวัดชัยภูม ิ      กรรมกำร 

1.19 ผู้อ ำนวยกำร...../ หน้ำ 2 
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 1.19 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดชัยภูมิ   กรรมกำร 
 1.20 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ  กรรมกำร 
 1.21 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต  ๑  กรรมกำร 
 1.22 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต  ๒  กรรมกำร 
 1.23 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต  ๓     กรรมกำร 
 1.24 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืด จังหวัดชัยภูมิ  กรรมกำร 
 1.25 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยพัฒนำและพัฒนำกำรเกษตรชัยภูมิ  กรรมกำร 
 1.26 ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดชัยภูมิ     กรรมกำร 
 1.27 นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ      กรรมกำร 
 1.28 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ    กรรมกำร 
 1.29 นำยกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ      กรรมกำร 
 1.30 ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดชัยภูมิ     กรรมกำร 
 1.31 ประธำนชมรมผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรจังหวัดชัยภูมิ   กรรมกำร 
 1.32 ประธำนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน จังหวัดชัยภูมิ   กรรมกำร 
 1.33 ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ     กรรมกำร 
 1.34 นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.35 นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ (ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร)  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ      
 1.36 หัวหน้ำกลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ      
 1.37 หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ      

  บทบำทหน้ำที ่   
 1.ก ำหนดนโยบำย กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนอำหำร
ปลอดภัยของจังหวัด  กำรบูรณำกำรแผนงำน  กำรก ำหนดกลยุทธ์ กลวิธี  เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำน 
 2.อ ำนวยกำร ควบคุม ก ำกับกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
 3.แต่งตั้งคณะท ำงำนตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. คณะท ำงำนบูรณำกำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ 
 2.1. รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ (ที่ได้รับมอบหมำย )                      ประธำนคณะท ำงำน 
 2.2 นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดชัยภูม ิ              รองประธำนคณะท ำงำน 
 2.3 รองผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ( ที่ได้รับมอบหมำย )              คณะท ำงำน 
 2.4 หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ส ำนักงำนจังหวัดชัยภูมิ    คณะท ำงำน 
 2.5 หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำท้องถิ่น                 คณะท ำงำน 
        ส ำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
 2.6ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม              คณะท ำงำน 

      องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 2.7 ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบำลเมืองชัยภูมิ       คณะท ำงำน 

   2.8 ผู้แทน...../ หน้ำ 4 
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 2.8 ผู้แทนประชำสัมพันธ์จังหวัดชัยภูม ิ                   คณะท ำงำน 
 2.9 ผู้แทนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ   คณะท ำงำน 
 2.10 ผู้แทนส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ               คณะท ำงำน 
 2.11 ผู้แทนอุตสำหกรรมจังหวัดชัยภูม ิ               คณะท ำงำน 
 2.12 ผู้แทนพำณิชย์จังหวัดชัยภูมิ                 คณะท ำงำน 
 2.13 ผู้แทนพัฒนำกำรจังหวัดชัยภูมิ                คณะท ำงำน 
 2.14 ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ             คณะท ำงำน 
 2.15 ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๑  คณะท ำงำน 
 2.16 ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒       คณะท ำงำน 
 2.17 ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓       คณะท ำงำน 
 2.18 ผู้แทนศึกษำธิกำรจังหวัดชัยภูมิ                คณะท ำงำน 
 2.19 ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดชัยภูมิ               คณะท ำงำน 
 2.20 ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรชัยภูมิ             คณะท ำงำน 
 2.21 ผู้แทนศูนย์วิจัยและประมงน้ ำจืด จังหวัดชัยภูมิ              คณะท ำงำน 
 2.22 หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยภูมิ คณะท ำงำน 
 2.23 หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง      คณะท ำงำน 
          ส ำนักงำนประมงจังหวัดชัยภูมิ 
 2.24 หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์            คณะท ำงำน 
          ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูม ิ
 2.25 ประธำนชมรมผู้ประกอบกำรค้ำอำหำรจังหวัดชัยภูมิ              คณะท ำงำน 
 2.26 หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ   คณะท ำงำน 
 2.27 หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ  คณะท ำงำน 
 2.28 หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชกรรมสังคม โรงพยำบำลชัยภูมิ หรือผู้แทน          คณะท ำงำน 
 2.29 ประธำนวิสำหกิจชุมชนจังหวัดชัยภูมิ                คณะท ำงำน 
 2.30 ประธำนสภำเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ                คณะท ำงำน 
 2.31 ประธำนคณะกรรมกำรสมัชชำสุขภำพเครือข่ำยจังหวัดชัยภูมิ           คณะท ำงำน 
 2.32 ประธำนชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนจังหวัดชัยภูมิ       คณะท ำงำน 
 2.33 นำยชัชวำล  ทองเกลี้ยง  เภสัชกรช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ      
 2.34 นำยธีรวัฒน์  คุณวันดี  เภสัชกรช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ   
 2.35 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย              คณะท ำงำน 

        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 2.35 นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ ( ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร )  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ      
 2.36 หัวหน้ำกลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ      
 

   2.37 นำยสุภวิทย์...../ หน้ำ 4 
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 2.37 นำยสุภวิทย์  บุญขันธ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ      
 2.38 นำยศุภกฤต สวัสดิรักษ์  เภสัชกรปฏิบัติกำร    คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ      

  บทบำทหน้ำที่    
           ๑.ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ พร้อมเสนอยกร่ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำน แผนบูรณำกำร      
ด้ำนอำหำรปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อำหำรระดับจังหวัด เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเห็นชอบ 
 ๒.น ำเสนอมำตรกำรและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่ปลอดภัยด้ำนอำหำรให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
รับทรำบ 
 ๓.ก ำหนดมำตรกำร วิธีปฏิบัติงำน Standard Operating Procedure (SOP)เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้เป็น
ทิศทำงเดียวกัน 

4.ด ำเนินงำนตำมแผนกำรบูรณำกำร ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนิน 
5.ประสำนด ำเนินกำรกับคณะอนุกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ 

 6.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร และสรุปผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำและ
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรได้รับทรำบ  

7.หน้ำที่อื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 

3. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัยด้ำนพืช จังหวัดชัยภูมิ 
 3.1. เกษตรจังหวัดชัยภูมิ               ประธำนอนุกรรมกำร 
 3.2 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรชัยภูมิ          รองประธำนอนุกรรมกำร 
 3.3 ผู้แทนพำณิชย์จังหวัดชัยภูมิ                   อนุกรรมกำร 
 3.4 ผู้แทนอุตสำหกรรมจังหวัดชัยภูมิ                  อนุกรรมกำร 
 3.5 ผู้รับผิดชอบงำนศูนยว์ิจัยและพัฒนำกำรเกษตรชัยภูมิ           อนุกรรมกำร 
 3.6 ผูแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ             อนุกรรมกำร 
 3.7 ผู้แทนสภำเกษตรกรจังหวัดชัยภูม ิ                    อนุกรรมกำร 
 3.8 ผู้แทนวิสำหกิจชุมชนจังหวัดชัยภูมิ                อนุกรรมกำร 
 3.9 ผู้แทนส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ          อนุกรรมกำร 
 3.10 หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต                       อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยภูมิ             
 3.11 นำยอัฐพล แก้วหำนำม นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร       อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยภูม ิ            
 3.12 นำยนภดล  ดอกไม้     เจ้ำพนักงำนกำรเกษตรปฏิบัติงำน                อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
                   ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรชัยภูมิ            
 3.13 นำยเสรี  พรมนนท์     เจ้ำพนักงำนกำรเกษตรปฏิบัติงำน                 อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
                   ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรชัยภูมิ            

  บทบำทหน้ำที่    
๑.จัดท ำแผนปฏิบัติกำรอำหำรปลอดภัยด้ำนพืชให้มีควำมสอดคล้องกับแผนบูรณำกำรอำหำรปลอดภัยของจังหวัด 
๒.ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำและรับรองตำมมำตรฐำนด้ำนพืช 
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           ๓.ควบคุม ก ำกับ กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
           ๔.ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

5.หน้ำที่อื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 

4. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัยด้ำนปศุสัตว์  
 4.1.ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ               ประธำนอนุกรรมกำร 

4.2 หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์                       รองประธำนอนุกรรมกำร 
       ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 

 4.3 ผู้แทนต ำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ                  อนุกรรมกำร 
 4.4 ผู้แทนพำณิชย์จังหวัดชัยภูมิ                   อนุกรรมกำร 
 4.5 ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ              อนุกรรมกำร 
 4.7 ผู้แทนสภำเกษตรกรจังหวัดชัยภูม ิ                    อนุกรรมกำร 
 4.8 ผู้แทนวิสำหกิจชุมชนจังหวัดชัยภูมิ                  อนุกรรมกำร 
 4.9 หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์สำรสนเทศกำรพัฒนำปศุสัตว์           อนุกรรมกำร 
                 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ                          อนุกรรมกำร 
 4.10 หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์             อนุกรรมกำร 
                 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ                          
 4.11 นำงสำวปรียฉัตร  คงอภิรักษ์  นำยสัตวแพทย์ปฏิบัติกำร           อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
                   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ                          
 4.12 นำยวุฒิภัทร  สมัตถะ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร         อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ      

  บทบำทหน้ำที่    
๑.จัดท ำแผนปฏิบัติกำรอำหำรปลอดภัยด้ำนปศุสัตว์ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนบูรณำกำรอำหำรปลอดภัย

ของจังหวัด 
๒.ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำและรับรองตำมมำตรฐำนด้ำนปศุสัตว์ 

           ๓.ควบคุม ก ำกับ ระบบกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์ ( เนื้อ นม ไข่ ) ตั้งแต่ฟำร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่ำสัตว์และสถำนที่
จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์  รวมถึงกระบวนกำรผลิตอำหำรสัตว์ สถำนที่ผลิต/จ ำหน่ำยอำหำรสัตว์  ข้อก ำหนดและกฎหมำย    
ที่เก่ียวข้อง 
           ๔.ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

5.หน้ำที่อื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 

5. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัยด้ำนสัตว์น้ ำ 
 5.1.ประมงจังหวัดชัยภูมิ              ประธำนอนุกรรมกำร 
 5.2 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและประมงน้ ำจืดจังหวัดชัยภูมิ           รองประธำนอนุกรรมกำร 
 5.3 ผู้แทนพำณิชย์จังหวัดชัยภูมิ                 อนุกรรมกำร 
 5.4 ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ            อนุกรรมกำร 
 5.5 ผู้แทนสภำเกษตรกรจังหวัดชัยภูม ิ                  อนุกรรมกำร 
 5.6 ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ          อนุกรรมกำร 
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 5.7 ผู้แทนเกษตรกรดีเด่น สำขำอำชีพเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ           อนุกรรมกำร 
 5.8 ผู้แทนกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ ำ               อนุกรรมกำร 
 5.9 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและยุทธศำสตร์  ส ำนักงำนประมงจังหวัดชัยภูมิ     อนุกรรมกำร 
 5.10 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง            อนุกรรมกำร 
         ส ำนักงำนประมงจังหวัดชัยภูมิ 
 5.11 หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอำชีพกำรประมง         อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ส ำนักงำนประมงจังหวัดชัยภูมิ            
 5.12 นำยปฏิพัทธ์ ตอพรหม นักวิชำกำรประมง                    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        ส ำนักงำนประมงจังหวัดชัยภูมิ            
 5.13 นำงสำวบัวบำน บุญครอง นักวิชำกำรประมง                             อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        ศูนย์วิจัยและประมงน้ ำจืดจังหวัดชัยภูมิ           

  บทบำทหน้ำที่    
๑.จัดท ำแผนปฏิบัติกำรอำหำรปลอดภัยด้ำนสัตว์น้ ำให้มีควำมสอดคล้องกับแผนบูรณำกำรอำหำรปลอดภัย

ของจังหวัด 
๒.ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำและรับรองตำมมำตรฐำนด้ำนสัตว์น้ ำ 

           ๓.ควบคุม ก ำกับ กำรเพำะเลี้ยง  กำรขำย กำรผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกสัตว์น้ ำให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
           ๔.ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

5.หน้ำที่อื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 

6. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัยด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรและคุ้มครองผู้บริโภค  
 6.1 นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ                          ประธำนอนุกรรมกำร 
 6.2 หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข           รองประธำนอนุกรรมกำร 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 6.3 ผู้แทนอุตสำหกรรมจังหวัดชัยภูมิ                 อนุกรรมกำร 
 6.4 ผู้แทนพัฒนำกำรจังหวัดชัยภูมิ                 อนุกรรมกำร 
 6.5 หัวหน้ำกลุ่มงำนแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก               อนุกรรมกำร 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 6.6 ผู้แทนวิสำหกิจชุมชนจังหวัดชัยภูมิ                 อนุกรรมกำร 
 6.7 นำยชัชวำล  ทองเกลี้ยง  เภสัชกรช ำนำญกำร           อนุกรรมกำร 
 6.8 นำงสำวจีรภำ  เพ็ญจันทร์ เภสัชกรปฏิบัติกำร             อนุกรรมกำร 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 2.9 นำยศุภกฤต สวัสดิรักษ์  เภสัชกรปฏิบัติกำร            อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ              
 6.10 นำยธีวัฒน์  คุณวันดี   เภสัชกรช ำนำญกำร                   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ          
 

     บทบำท...../ หน้ำ 7 



๗ 
 

 
บทบำทหน้ำที ่

๑.จัดท ำแผนปฏิบัติกำรอำหำรปลอดภัยด้ำนกระบวนกำรผลิต และสถำนที่ผลิตอำหำร ให้มีควำมสอดคล้อง
กับแผนบูรณำกำรอำหำรปลอดภัยของจังหวัด 

๒.ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำและรับรองตำมมำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรและสถำนที่ผลิตอำหำร 
3.จัดท ำแผนและตรวจสอบเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยและสำรปนเปื้อนในอำหำร ทุก 6 เดือน และ 9 เดือน 

           4.ควบคุม ก ำกับ และตรวจรับรองกระบวนกำรผลิต และสถำนที่ผลิตอำหำร ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
           5.ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

6.หน้ำที่อื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 

7. คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและเฝ้ำระวังคุณภำพมำตรฐำนสถำนประกอบกำรอำหำรปลอดภัย 
 7.1 นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ                             ประธำนอนุกรรมกำร 
 7.2 นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ ( ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร )            รองประธำน 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ     อนุกรรมกำร 
 7.3 ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ                 อนุกรรมกำร 
 7.4 ผู้แทนพำณิชย์จังหวัดชัยภูมิ                 อนุกรรมกำร 
 7.5 ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดชัยภูมิ                อนุกรรมกำร 
 7.6 ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ         อนุกรรมกำร 
 7.7 ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๑   อนุกรรมกำร 
 7.8 ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒   อนุกรรมกำร 
 7.9 ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓   อนุกรรมกำร 

7.10 ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม     อนุกรรมกำร 
        เทศบำลเมืองชัยภูมิหรือผู้แทน 

 7.11 ผู้รับผิดชอบงำนอำหำรปลอดภัย โรงพยำบำลชัยภูมิ              อนุกรรมกำร 
 7.12 ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดชัยภูม ิ               อนุกรรมกำร 
 7.13 ประธำนชมรมผู้ประกอบกำรค้ำอำหำรจังหวัดชัยภูมิ              อนุกรรมกำร 
 7.14 ประธำนชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  จังหวัดชัยภูมิ       อนุกรรมกำร 
 7.15 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัยทุกคน    อนุกรรมกำร 

        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 7.16 หัวหน้ำกลุ่มงำนสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย        อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 7.17 นำยสุภวิทย์  บุญขันธ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร     อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
บทบำทหน้ำที ่

๑.จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำและเฝ้ำระวังคุณภำพมำตรฐำนสถำนประกอบกำรอำหำร  ให้มี     
ควำมสอดคล้องกับแผนบูรณำกำรอำหำรปลอดภัยของจังหวัด 
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๒.ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำและรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรอำหำร ได้แก่ ตลำด  สถำนที่จ ำหน่ำย

อำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร ทั้งท่ีตั้งอยู่ในสถำนที่เอกชนและสถำนที่รำชกำร และสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำประเภท
อำหำรในที่หรือทำงสำธำรณะ 
           3.เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนด้ำนอำหำร 
           4.ควบคุม ก ำกับ และตรวจรับรองคุณภำพมำตรฐำนสถำนประกอบกำรอำหำร ให้เป็นไปข้อก ำหนดและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
           5.ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

6.หน้ำที่อื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 

8. คณะอนุกรรมกำรเฝ้ำระวังเหตุกำรณห์รือโรคที่เกิดจำกอำหำรและน้ ำ 
 8.1 นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ                             ประธำนอนุกรรมกำร 
 8.2 นำยแพทย์เชี่ยวชำญด้ำนเวชกรรมป้องกัน                   รองประธำน 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ     อนุกรรมกำร 
 8.3 ผู้แทนเกษตรจังหวัดชัยภูมิ                 อนุกรรมกำร 
 8.4 ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ                 อนุกรรมกำร 
 8.5 ผู้แทนประมงจังหวัดชัยภูมิ                 อนุกรรมกำร 
 8.6 ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ         อนุกรรมกำร 
 8.7 ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๑   อนุกรรมกำร 
 8.8 ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒   อนุกรรมกำร 
 8.9 ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓   อนุกรรมกำร 

8.10 ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม     อนุกรรมกำร 
        เทศบำลเมืองชัยภูมิหรือผู้แทน 

 8.11 หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ       อนุกรรมกำร 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 8.12 ผู้รับผิดชอบงำนควบคุมโรค  โรงพยำบำลชัยภูมิ              อนุกรรมกำร 
 8.13 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อทุกคน      อนุกรรมกำร 

        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 8.14 นำยศุภกฤต สวัสดิรักษ์  เภสัชกรปฏิบัติกำร       อนุกรรมกำร 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 8.15 หัวหน้ำกลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย       อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ      
 8.16 นำยอำคม  สมบัติหอม   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร    อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ      
 8.17 นำยสุภวิทย์  บุญขันธ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ      
บทบำทหน้ำที ่

๑.จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์หรือโรคที่เกิดจำกอำหำรและน้ ำ ให้สอดคล้องกับแผน
บูรณำกำรอำหำรปลอดภัยของจังหวัด 

 ๒.จัดระบบ...../ หน้ำ 9 



๙ 
 

 
๒.จัดระบบเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์และโรคที่เกิดจำกอำหำรและน้ ำ 
3.วิเครำะห์กำรเกิดเหตุกำรณ์หรือโรคที่เกิดจำกอำหำรและน้ ำของจังหวัดชัยภูมิ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

อ ำนวยกำร 
4.จัดระบบเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์หรือโรคที่เกิดจำกอำหำรและน้ ำ 

           5.สอบสวนหำสำเหตุของกำรเกิดเหตุกำรณห์รือโรคที่เกิดจำกอำหำรและน้ ำ 
           6.สรุปรำยงำนกำรเฝ้ำระวังและสอบสวนเหตุกำรณ์หรือโรคที่เกิดจำกอำหำรและน้ ำต่อคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร 

7.หน้ำที่อื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 

9. คณะอนุกรรมกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ด้ำนอำหำรปลอดภัย 
 9.1 ประชำสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ                              ประธำนอนุกรรมกำร 
 9.2 นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ ( ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร )            รองประธำน 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ     อนุกรรมกำร 
 9.3  ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย   อนุกรรมกำร 

       จังหวัดชัยภูมิหรือผู้แทน 
 9.4 ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดชัยภูมิ          อนุกรรมกำร 
 9.5 ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ                 อนุกรรมกำร 
 9.6 หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร   อนุกรรมกำร 

       ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 9.7 หัวหน้ำกลุ่มงำนสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย                       อนุกรรมกำร 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 9.8 หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ อนุกรรมกำร 
 9.9 นำยกสมำคมนักข่ำวจังหวัดชัยภูม ิ               อนุกรรมกำร 
 9.10 ประธำนชมรมสื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ    อนุกรรมกำร 
 9.11 ประธำนชมรมผู้สื่อข่ำวจังหวัดชัยภู มิ     อนุกรรมกำร 
 9.12 ประธำนชมรมสื่อวิทยุจังหวัดชัยภูมิ     อนุกรรมกำร 
 9.13 ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดชัยภูม ิ               อนุกรรมกำร 
 9.14 ประธำนชมรมผู้ประกอบกำรค้ำอำหำรจังหวัดชัยภูมิ              อนุกรรมกำร 
 7.15 ประธำนชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  จังหวัดชัยภูมิ       อนุกรรมกำร 
 9.16 นำงเพชรรินทร์  เขียวเขว้ำ  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
                  ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ       
 9.17 นำงวิไลลักษณ์  ใฝ่ใจดี  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร      อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                   ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ       
 9.18 นำยสุรพงษ์  ญำติสมบูรณ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                   ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ       
บทบำทหน้ำที ่

๑.วำงแผน จัดรูปแบบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับอำหำรผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสม 
๒.สนับสนุนกำรจัดท ำสื่อและสื่อสำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 
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3.ประเมินกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนอำหำรปลอดภัยของประชำชนจังหวัดชัยภูมิ 

           4.รำยงำนผลกำรด ำเนินต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
5.หน้ำที่อื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 

10. คณะท ำงำนด้ำนอำหำรปลอดภัย ระดับอ ำเภอ 
 10.1 นำยอ ำเภอ                              ประธำนอนุกรรมกำร 
 10.2 ปลัดอ ำเภอหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง               รองประธำนอนุกรรมกำร 
 10.3 ผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจภูธร             คณะท ำงำน 
 10.4 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน            คณะท ำงำน 
 10.5 หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชกรรมสังคม โรงพยำบำลชัยภูมิ หรือผู้แทน         คณะท ำงำน 
  ( เฉพำะอ ำเภอเมืองชัยภูมิ ) 
 10.6 ท้องถิ่นอ ำเภอ               คณะท ำงำน 
 10.7 พัฒนำกำรอ ำเภอ               คณะท ำงำน 
 10.8 เกษตรอ ำเภอ               คณะท ำงำน 
 10.10 ปศุสัตว์อ ำเภอ               คณะท ำงำน 
 10.11 ประมงอ ำเภอ               คณะท ำงำน 
 10.12 วัฒนธรรมอ ำเภอ                    คณะท ำงำน 
 10.13 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมประจ ำอ ำเภอ                 คณะท ำงำน 
 10.14 นำยกเทศมนตรี ทุกต ำบล                คณะท ำงำน 
 10.15 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทุกต ำบล            คณะท ำงำน 
 10.16 ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำของอ ำเภอ                 คณะท ำงำน 
 10.17 เภสัชกรผู้รับผิดชอบ โรงพยำบำลชัยภูมิ/โรงพยำบำลชุมชน            คณะท ำงำน 
 10.18 หัวหน้ำงำนโภชนำกำร  โรงพยำบำลชัยภูมิ/โรงพยำบำลชุมชน        คณะท ำงำน 
 10.19 ประธำนชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ระดับอ ำเภอ    คณะท ำงำน 
 10.20 สำธำรณสุขอ ำเภอ              คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 10.21 ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ                    คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 10.22 หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน                คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
           โรงพยำบำลชุมชน               
 10.23 ผู้รับผิดชอบงำนอำหำรปลอดภัย                  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          โรงพยำบำลชัยภูมิ/โรงพยำบำลชุมชน           
บทบำทหน้ำที ่
 1.ส ำรวจ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล และสรุปรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

2.วิเครำะห์ปัญหำด้ำนอำหำรและจัดท ำแผนบูรณำกำรปฏิบัติกำรงำนอำหำรปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อำหำรใน
ระดับอ ำเภอ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำอ ำเภอ และจังหวัด 
 3.อ ำนวยกำร ควบคุม ก ำกับกำรด ำเนินงำนในดับอ ำเภอให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
และเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

4.ทบทวนและประชุมคณะท ำงำนระดับอ ำเภออย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรก ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำควำมไม่
ปลอดภัยด้ำนอำหำรที่ตรวจพบ และเป็นปัญหำของพ้ืนที่ 

 5.แต่งตั้ง...../ หน้ำ 11 
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 5.แต่งตั้งคณะท ำงำนตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้กำรด ำเนินงำนภำยในอ ำเภอมีประสิทธิภำพ 

6.คัดเลือกทีมสนับสนุนกำรพัฒนำและเยี่ยมประเมินระดับอ ำเภอ ท ำหน้ำที่ประเมินและรับรอง      ผลกำร
พัฒนำสถำนประกอบกำรอำหำรในพื้นที่อ ำเภอและร่วมประเมินรับรองมำตรฐำนในระดับจังหวัด 
 7.ตรวจประเมินตำมมำตรฐำนสุขภิบำลอำหำร/อำหำรปลอดภัยระดับอ ำเภอ  
 8.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร และสรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร  

11. คณะท ำงำนด้ำนอำหำรปลอดภัย เทศบำลเมืองชัยภูมิ 
 11.1 นำยกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ                          ประธำนคณะท ำงำน 
 11.2 ปลัดเทศบำลเมืองชัยภูมิ                รองประธำนคณะท ำงำน 

11.3 รองปลัดเทศบำลเมืองชัยภูมิ                คณะท ำงำน 
 11.4 หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข เทศบำลเมืองชัยภูมิ  คณะท ำงำน 
 11.5 หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข เทศบำลเมืองชัยภูมิ   คณะท ำงำน 

10.6 เภสชักรเทศบำลเมืองชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบงำนคุมครองผู้บริโภค  คณะท ำงำน 
11.7 หัวหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลแห่งที่ 1-3    คณะท ำงำน 
10.8 หัวหน้ำงำนควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เทศบำลเมืองชัยภูมิ    คณะท ำงำน 
11.9 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมืองชัยภูมิ              คณะท ำงำน 
10.10 หวัหน้ำงำนเทศกิจ      คณะท ำงำน 

 11.11 สำธำรณสุขอ ำเภอ      คณะท ำงำน 
 11.12 ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ หรือนักวิชำกำรผู้รับผิดชอบ   คณะท ำงำน 

         งำนอำหำรอำหำรปลอดภัย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
 11.13 ผู้แทนกลุ่มงำนเวชกรรมสังคม โรงพยำบำลชัยภูมิ        คณะท ำงำน 
 11.14 ประธำนชมรมผู้ประกอบกำรตลำดในเขตเทศบำลเมืองชัยภูมิ         คณะท ำงำน 
 11.15 ประธำนชมรมผู้ประกอบกำรค้ำอำหำรในเขตเทศบำลเมืองชัยภูมิ       คณะท ำงำน 
 11.16 ประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนเขตเทศบำลเมืองชัยภูมิ คณะท ำงำน  

11.17 ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองชัยภูมิ       คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 11.18 นำงนลินี  พรโสภณ              คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 11.19 นำงสำวสุวลัย์วนี   ดบี้ำนโสก             คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
บทบำทหน้ำที ่

๑.ส ำรวจ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล สถำนกำรณ์อำหำรปลอดภัย ในเขตเทศบำลเมืองชัยภูมิ  รำยงำน     
ต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

2.จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนอำหำรปลอดภัยของเทศบำลเมืองชัยภูม ิ
3.ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสถำนประกอบกำรอำหำร  ได้แก่ ตลำด รวมถึงอำหำร    

ริมบำทวิถี  สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร ทั้งที่ตั้งอยู่ในสถำนที่เอกชนและสถำนที่รำชกำร และ
สถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำรในที่หรือทำงสำธำรณะและประเมินตำมมำตรฐำน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร 

4.จัดระบบเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์และโรคที่เกิดจำกอำหำรและน้ ำในเขตเทศบำลเมืองชัยภูมิ 
 5.วิเครำะห์...../ หน้ำ 12 

 



๑๒ 
 

 
5.วิเครำะห์กำรเกิดเหตุกำรณ์หรือโรคที่เกิดจำกอำหำรและน้ ำ  ของเทศบำลเมืองชัยภูมิ และรำยงำน         

ต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
           6.สอบสวนหำสำเหตุของกำรเกิดเหตุกำรณ์หรือโรคที่เกิดจำกอำหำรและน้ ำ 
           7.แต่งตั้งคณะท ำงำนในเขตพ้ืนที่เทศบำลเมืองชัยภูมิเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมควำมเหมำะสม 

8.หน้ำที่อื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                      สั่ง   ณ   วันที่         มีนำคม  พ.ศ.  2564       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


