
บทบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
การดําเนินงานโครงการความรวมมือ“เครือขายอาหารปลอดภัย”  

ระหวาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทย  กับ 
แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 1. อางถึง บทบันทึกการเจรจาระหวางกระทรวงสาธารณสุข แหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงลงนามโดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 ณ กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดยท้ังสองฝายตกลงท่ีจะสรางความรวมมือในประเด็นตางๆดานสาธารณสุข 

 2. อางถึง บทบันทึกการประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนไทย-ลาว 

จังหวัดหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน ครั้งท่ี 9 ท่ีจังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทย เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 

2554 ตามบันทึกการประชุมขอ 19.2 ท่ีประชุมเห็นชอบและสนับสนุน ตอความรวมมือดานสาธารณสุขบริเวณ

ชายแดน จังหวัดหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน 

 3.   อางถึง บทบันทึกการประชุมความรวมมือดานสาธารณสุขระดับทองถ่ิน ระหวาง จังหวัดหนองคาย

และนครหลวงเวียงจันทน ลงนามโดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และหัวหนาแผนกสาธารณสุขนคร

หลวงเวียงจันทน ในวันท่ี 27-28 มิถุนายน 2549 ซ่ึงจัดข้ึนท่ีโรงแรมหนองคายแกรนด จังหวัดหนองคาย 

ราชอาณาจักรไทย  

 4. การประชุมการดําเนินงานโครงการความรวมมือ“เครือขายอาหารปลอดภัย” ระหวางสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดหนองคายกับแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวยีงจันทน โดยการสนับสนุนของศูนยอนามัยท่ี 6 

ขอนแกน ไดจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 31 กรกฎาคม.พ.ศ.2556  ณ  โรงแรมแกรนดพาราไดซ จังหวัดหนองคาย

ราชอาณาจักรไทย คณะผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  นําโดยนายแพทยเดนชัย ศรกิจ 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เปนหัวหนาคณะ  คณะผูแทนศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน นําโดย

นายแพทยชัยพร  พรหมสิงห ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน เปนหัวหนาคณะ  รายชื่อผูแทนท่ีเขารวม

ประชุม ไดแนบมาพรอมนี้ 

 5. คณะผูแทนสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน  นําโดย     ทาน ดร.แสงทอง บีลากุน หัวหนาแผนก

สาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน เปนหัวหนาคณะ รายชื่อผูแทนท่ีเขารวมประชุม ไดแนบมาพรอมนี้  

  6. ท่ีประชุมไดทบทวนการปฏิบัติตามบทบันทึกการประชุม การแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน และรางบท

บันทึกความรวมมือเครือขายอาหารปลอดภัย ระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กับแผนก

สาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน  และศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน ในระหวางวันท่ี   19-22  พฤษภาคม 2556  ณ  

โรงแรมจอมเทียนฮอลิเดย พัทยา จังหวัดชลบุรี และการประชุมจัดทําเกณฑมาตรฐานการตรวจตลาดสดและราน 

จําหนายอาหาร ในโครงการความรวมมือเครือขายอาหารปลอดภัย ระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

หนองคาย กับ แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน และศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 

2556 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย   ซ่ึงท้ังสองฝาย ไดมีความปติยินดีท่ีความสัมพันธและความ

รวมมือของท้ังสองฝายมีความกาวหนาเปนรูปธรรมดีข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหประชาชนตามแนวชายแดน

ระหวางจังหวัดหนองคาย กับนครหลวงเวียงจันทน มีสุขภาพดียิ่งข้ึนและมีความสัมพันธท่ีแนนแฟนยิ่งข้ึน 



             7. คณะทํางานโครงการความรวมมือเครือขายอาหารปลอดภัย ระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

หนองคาย กับแผนกสาธารณสุขนครหลวงนครเวียงจันทน และศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน ไดปรึกษาหารือ 

ทบทวนการปฏิบัติตามบทบันทึก และจัดทํารางบทบันทึกความรวมมือฯ ดังกลาว เพ่ือใหท่ีประชุมไดพิจารณา

รับรอง  

              8. บันทึกขอตกลงการดําเนินงานโครงการความรวมมือ“เครือขายอาหารปลอดภัย”ระหวางสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กันแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน โดยการสนับสนุนจากศูนยอนามัยท่ี 6 

ขอนแกน มีรายละเอียด ดังนี้ 

8.1 กรอบและแนวทางของความรวมมือ       

 8.1.1 ความรวมมือในการจัดทําแผนงาน/โครงการ รวมท้ังการบริหารจัดการ การใชทรัพยากร

ของท้ังสองฝาย อาทิ นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ขอมูล เครื่องมือ อุปกรณ สถานท่ี ตลอดจนปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงาน เพ่ือใหงานของท้ังสองฝายบรรลุเปาหมาย 

                     8.1.2 ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนทางดานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ศึกษาดูงาน ท่ีจะเอ้ืออํานวยตอการพัฒนางานของท้ังสองฝาย ตามท่ีท้ังสองฝายไดพิจารณาและเห็นชอบรวมกัน 

                     8.1.3  ความรวมมือในการประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการท่ีท้ังสองฝายไดพิจารณาและ

เห็นชอบรวมกัน 

8.2  การดําเนินงานอาหารปลอดภัย 

                     8.2.1 การวางแผนงาน/โครงการ กําหนดใหมีการวางแผนงานโครงการในการปฏิบัติ กิจกรรมท่ี

จะนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมในโครงการอาหารปลอดภัย  

                     8.2.2 การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข กําหนดใหมีกิจกรรม คือ การสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากร การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การฝกงาน และการแลกเปลี่ยนประสบการณองคความรูระหวางท้ังสอง

หนวยงาน ครอบคลุมเครือขายอาหารปลอดภัยของท้ังสองฝาย 

                     8.2.3 สนับสนุนใหมีการดําเนินงานตรวจประเมินดานสุขอนามัยและอาหารปลอดภัยในราน

จําหนายอาหารและตลาดสด    ตามเกณฑท่ีแตละฝายไดกําหนดไว 

                     8.2.4 การใหขอมูลบริการเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารแกประชาชนท้ังสองฝายและ

นักทองเท่ียวโดยผานสื่อ และสิ่งพิมพเปนสามภาษา ไทย ลาวและอังกฤษ 

                   8.3 การดําเนินการตามขอตกลงดังกลาวขางตน ใหอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ

คําสั่งท่ีเก่ียวของของแตละประเทศ 

                   8.4 ท่ีประชุมไดกําหนดใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และแผนกสาธารณสุข       

นครหลวงเวียงจันทน   เปนศูนยประสานงานและแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือวางแผนการดําเนินงานและการติดตาม

ประเมินผล โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาท้ังสองฝาย  

              9. บทบันทึกการดําเนินงานโครงการความรวมมือเครือขายอาหารปลอดภัย ระหวาง สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กับ แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน โดยการสนับสนุนของศูนยอนามัย       

ท่ี  6 ขอนแกน ฉบับนี้ไดลงนาม ณ โรงแรมแกรนดพาราไดซ  จังหวัดหนองคาย แหงราชอาณาจักรไทย วันท่ี 

สามสิบเอ็ด เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช สองพันหารอยหาสิบหก  เปนสองฉบับ และเปนสองภาษา ท้ัง

ภาษาไทย และภาษาลาว ซ่ึงท้ังสองภาษามีคุณคาเทาเทียมกันดานกฎหมาย 

 



 

หัวหนาคณะผูแทนสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย                หัวหนาคณะผูแทนสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน  

            ราชอาณาจักรไทย                   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

         

                                                                                                                                        

     ( นายแพทยเดนชัย  ศรกิจ )                                              ( ดร.แสงทอง  บีลากุน) 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย                     หัวหนาแผนกสาธารณสุข นครหลวงเวียงจันทน                                                       
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