
รายงานการประชุมขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 
ครั้งที่ 4/๒๕65  

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ  หองประชุมสํานกังานปศุสตัวจังหวดัลําพนู 

...................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายอนุชา ศานติวิจัย ปศุสัตวจงัหวัดลําพูน  (ประธานในท่ีประชุม) 
2. นายวิชาญ สุขประเสริฐ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ   กลุมพัฒนาคณุภาพสินคาปศุสัตว 
3. นายธนภัทร คหินทพงษ เจาพนักงานสัตวบาลอาวุโส กลุมยุทธศาสตรฯ 
4. นายมนัสกิจ พลศร ี  นายสัตวแพทยชํานาญการ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
5. นายอัษฎาวุฒิ พันธเสริม นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
6. นายภฤศเสฏฐ ศิวิลัย  ปศุสัตวอําเภอทุงหัวชาง 
7. นายอาคม มโนชมภู ปศุสัตวอําเภอบานโฮง 
8. นายกอบบุญ นิลโขง  ปศุสัตวอําเภอเมืองลําพูน 
9. นายบุญคิม หลิมศิวิไล ปศุสัตวอําเภอล้ี 
10. นายสนั่น ไชยะ  ปศุสัตวอําเภอเวียงหนองลอง 
11. นายประพิศ เสนาจิตร ปศุสัตวอําเภอแมทา 
12. นายสุธรรม สุยะ  ปศุสัตวอําเภอปาซาง 
๑3. นางสาวฝน สุคันธรัต  นายสัตวแพทยชํานาญการ 
14. นางสาวสุพิชญา สีออน นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
15.นางสาวประภาภรณ สุริวรรณ  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
16. นางสาวศศิกานต  ศิริคํา นายสัตวแพทยชํานาญการ 
17. นายสุจริต ไขมุก              สัตวแพทยชํานาญงาน 
๑8. นายศุภกร พงษตุย            สัตวแพทยชํานาญงาน 
19. นายสมศักดิ์ ฝกฝน  เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
20. นางธารารักษ ฟูอาย  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
21. นางพัชรินทร ใจมา  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
22.นายกิตติพงศ สีคํา  เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
23.นายธนกฤต วิลัยคาร  เจาพนักงานธุรการ 
24.นายวัชระ ตะเตจา  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
25. นายธนัย ถนอมชาติ นักวิชาการสัตวบาล 
26. นายสนิท ใจเตี้ย  นักวิชาการสัตวบาล 
27. นางธนัญญา ดาสุรินทร เจาพนักงานสัตวบาล 
28. นายประสงค ตามปญญา เจาพนักงานสัตวบาล 
29. นายเจตติศักดิ์ นาหลวง  เจาพนักงานสัตวบาล 
30. นายเกษตร พอพรวน เจาพนักงานสัตวบาล 
31. นายเกรียงไกร ชัยชนะ  เจาพนักงานสัตวบาล     
32. นายบัญชา แกวประดิษฐ     เจาพนักงานสัตวบาล  
33. นายเกษมศักดิ์ ดวงแกว  เจาพนักงานสัตวบาล 
34. นายศิริชัย สาใจ  พนักงานผูชวยสัตวบาล 
35. นายศิลา พรมปา  เจาพนักงานสัตวบาล 

/36. นายปยภูมิ... 
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36. นายปยภูมิ  อุทัย  เจาพนักงานสัตวบาล 
37. วาที่ร.ต.พิเชษฐ   ประทุมเทพ เจาพนักงานสัตวบาล 
38. นางสาวสุชานันท รมฟา  เจาพนักงานสัตวบาล 
39. นายสงบ  สวัสดิมงคล เจาพนักงานสัตวบาล  
40. นายพงษพิษณุ        ภาคเมธี  พนักงานขบัรถยนต 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายโกศล  ไชยวงศ  หัวหนาดานกักกันสัตวจังหวัดลําพูน 
2. นายคมปาน  บัวไพจิตร นายสัตวแพทยชํานาญการ  หนวย HHU 
3. นายวิทวัส  โหมดเทศ นายสัตวแพทยชํานาญการ  หนวย HHU 
4. นางสาวนิศาชล วิชัยศักดิ ์ พนักงานผูชวยปศุสัตว   เจาหนาที่ดานกักกันสัตวลําพูน 
5. นางกุลปาล ี  สมฤทธ์ิ  จางเหมาบริการผูชวยพนักงานสัตวบาล  (ดานกักกันสัตวลําพูน) 
6. นางสาวสวรส   อินตะแกว  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ   (ดานกักกันสัตวลําพูน) 
ผูไมเขารวมประชุม ไมม ี
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
     การพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมจริยธรรม 

     มงคลชีวิต 38 ประการ ขอที่ 32 การประพฤติพรหมจรรย   คําวา พรหมจรรยหมายความถึง การบวชซึ่งละ
เวนเมถุน การครองชีวิตที่ปราศจากเมถุน การ ประพฤติธรรมอันประเสริฐ ทานวาลักษณะของธรรมที่ถือวาเปนการประพฤติ
พรหมจรรยนั้น (ไมใชวาตอง บวชเปนพระ) มีอยูดังนี้คือ  

๑.ใหทาน บริจาคทานไมวาจะเปนทรัพย สิ่งของ เงินทอง หรือปญญา  
๒. ชวยเหลือผูอื่นในกิจการงานที่ชอบ ที่ถูกที่ควร (เวยยาวัจจมัย)  
3.รักษาศีล ๕ คือไมฆาสัตว ไมลักขโมย ไมทําผิดในกาม ไมพูดปด ไมดื่มน้ําเมา (เบญจศีล) ๔.มีเมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขากับคนที่เราตองพบปะดวยทุกคน (อัปปมัญญา)  
๕.งดเวนจากการเสพกาม (เมถุนวิรัติ)  
๖.ยินดีในคูของตน คือการมีสามีหรือภรรยาคนเดยีว (สทารสันโดษ)  
๗.เพียรพยายามท่ีจะละความชั่ว ไมทอถอยในความบากบั่น (วิริยะ)  
8.รักษาซ่ึงศีล 8 คือ ไมฆาสัตว ไมลักขโมย ไมรวมประเวณี ไมพูดปด ไมดื่มน้ําเมา ไมบริโภคอาหารต้ังแต เที่ยงวัน

เปนตนไป ไมฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตร ีดูการละเลน ใชของหอมหรือเคร่ืองประดับ ไมนอน บนที่สูงใหญ หรูหรา (อุโบสถ)  
9.ใชปญญาเห็นแจงใน ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค (อริยธรรม)   
๑๐.ศึกษาปฏิบัติในศีล สมาธิ ปญญา ใหรูแจงเห็นจริง (สิกขา)  
*ขออธิบายเพิ่มเติมวาขอ ๕ ที่บอกวาใหงดเวนการเสพกาม แตขอ 6 ใหยินดีในคูของตนน้ัน เพราะวาการ ประพฤติ

พรหมจรรยในที่นี้หมายถึง บุคคลทั่วไปท่ีอาจมีครอบครัวแลว ก็ประพฤติพรหมจรรยไดโดยการงด เวนการรวมประเวณี เชน  
ในวันสําคัญ ๆ เปนตน 

มงคลชีวิต 38 ประการ ขอที่ 33 การเห็นอริยสัจ อริยสัจ หมายถึงความจริงอันประเสริฐ หลักแหงอริยสัจ
มีอยู ๔ ประการตามท่ีทานไดสั่งสอนไวมี ดังนี้  

๑.ทุกข คือความไมสบายกายไมสบายใจ ความเปนจริงของสัตวโลกทุกผูทุกนามตองมีทุกข ๓ ประการคือ 
การเกิด ความแก ความตาย นอกจากนี้ก็มีความทุกขที่เปนอาการ หรือเกิดจากสภาพแวดลอมสรุปได ดังนี้คือ  

-ความโศกเศรา (โสกะ)  
-ความรําพันดวยความเสียใจ (ปริเทวะ) 
 -ความเจ็บไขไดปวย (ทุกขะ)  
-ความเสียใจ (โทมนัสสะ)  
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-ความทอแท สิ้นหวัง คับแคนใจ (อุปายาสะ)  
-การตรอมใจ ผิดหวังจากสิ่งที่ไมรัก (อัปปเยหิ สัมปโยคะ) 
- การพลัดพรากจากส่ิงที่รัก  
- ความหมนหมองเม่ือปรารถนาแลวไมไดสิ่งนั้น 
๒.สมุทัย คือเหตุที่ทําใหเกิดทุกข นอกจากเหตุแหงทุกขดังที่กลาวมาแลวขางตน ตนตอของทุกขก็อยูที่ใจ  

ของเราดวยนั่นก็คือความอยาก ทานวาเปนตัณหา ๓ อยาง ซึ่งแบงออกไดเปนดังนี้คือ  
- ความอยากได หมายรวมถึงอยากทุกอยางที่นํามาสนองสัมผัสทั้ง ๕ และกามารมณ (กามตัณหา)  
- ความอยากเปน คือความอยากเปนโนนเปนนี่ (ภวตัณหา) 
- ความไมอยากเปน คือความไมพอใจในส่ิงที่ตัวเองเปนอยู (วิภวตัณหา)  
3.นิโรธ คือความดับทุกข ภาวะท่ีตัณหาดับส้ินไป ความหลุดพน หรือหมายถึงภาวะของพระนิพพาน นั่นเอง 
๔.มรรค คือขอปฏิบัติ หรือหนทางที่นําไปสูการดับทุกข การเดินทางสายกลางเพ่ือไปใหถึงการดับทุกข คือ  
มรรคมี ๘ ประการ คือ  
- ความเห็นชอบ เชนความศรัทธาในเบ้ืองตนตอหลักธรรม คําสอน เชนการเชื่อวากรรมดีกรรมชั่ว (สัมมาทิฏฐิ)  
- ความดําริชอบ หรือความคิดชอบ มีความคิดที่ถูกตองตามหลักธรรม เชนการใชปญญาพิจารณาความไม 

เที่ยงของสังขาร หรือการไมคิดอยากไดของเขามาเปนของเราเปนตน (สัมมาสังกัปปะ)  
- เจรจาชอบ คือการปฏิบัติตามหลักธรรม ไมพูดโกหก ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอเปนตน (สัมมาวาจา)  
- ทําการชอบ หรือการมีการกระทําที่ไมผิดหลักศีลธรรม เชนไมฆาสัตว ไมลักทรัพยเปนตน (สัมมากัมมันตะ)  
- เลี้ยงชีพชอบ คือการทํามาหากินในทางที่ถูก ไมเบียดเบียนหรือทําความเดือดรอนใหกับสั ตวหรือผูอื่น     

อยูในหลักธรรมที่กําหนด เชน ไมมีอาชีพคามนุษย หรืออาชีพคาอาวุธเปนตน (สัมมาอาชีวะ) 
 - ความเพียรชอบ คือการหม่ันทํานุบํารุงในส่ิงที่ถูกตอง อาทิเชนการพยายามละกิเลสออกจากใจ หรือการ 

พยายามสํารวม กาย วาจา ใจใหดําเนินตามหลักธรรมของทานเปนตน (สัมมาวายามะ)  
- ความระลึกชอบ คือมีสติตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกตองตามหลักธรรม เชนการพึงระลึกถึงความตายท่ีตองเกิดกับทุก 

คนเปนตน (สัมมาสติ)  
- จิตตั้งมั่นชอบ คือมีจิตที่มีสมาธิ ไมวอกแวกหรือคิดฟุงซาน และการทําสมาธิภาวนาตามหลักการที่ทานได 

บัญญัติแนะนําเอาไว (สัมมาสมาธิ) 
มงคลชีวิต 38 ประการ ขอที่ ๓๔.การทําใหแจงในพระนิพพาน นิพพาน คือ ภาวะของจิตที่ดับกิเลสได

หมดส้ิน หลุดจากอํานาจกรรม และไมตองวนเวียนอยูใน สังสารวัฏอีก ซึ่งก็คือพนจากทุกขนั่นเอง  
ทานวาลักษณะของนิพพานมีอยู ๒ ระดับดังนี้คือ 
1.การดับกิเลสขณะที่ยังมีเบญจขันธเหลืออยู หรือการเขาถึงนิพพานขณะที่ยังมีชีวิตอยู 
๒.การดับกิเลสที่ไมมีเบญจขันธเหลืออยูเลย คือการที่รางกายเราแตกดับแลวไปเสวยสุขอันเปนอมตะใน พระนิพพาน 

มติที่ประชุม  ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 สงเปนไฟลเอกสาร

ดิจิตอลใหกลุม/อําเภอ ไดตรวจสอบและรับรองแลว 
 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
   ผลการปฏิบัติงานราชการในดานตางๆ ปญหาและอุปสรรค และความตองการในดานตางๆ            
ของหนวยงานสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ 
   3.1 ฝายบริหาร 
                 3.1.1 รายงานการติดตามการใชจายงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรับ 6 ,631,613.- บาท 
งบประมาณท่ีใชไป ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 จํานวน 4 ,417,457.51 บาท  คิดเปนรอยละ 66.61% คงเหลือ 
2,214,155.49 บาท  
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สรปุผลการจับกุมผูกระทําความผิด  พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว 2558 และภาวะโรคระบาดสัตวในเขตพืน้ทีจ่ังหวดัลําพนู 
(ตั้งแตตนงบประมาณ 2565) รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
มติที่ประชม  ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอื่น ๆ 
   - 
เลิกประชุม  17.00 น. 
 

ลงชื่อ.............................................ผูจดรายงานการประชุม  
                (นายกิตติพงศ    สีคํา)          

                       เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    
              
 

ลงชื่อ......................................ผูตรวจรายงานการประชุม          
               (นางธารารักษ  ฟูอาย)  

                เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

 
 
 
                (นายอนุชา  ศานติวิจัย) 
                            ปศุสัตวจงัหวัดลําพูน

 

ลําดับที่ ว/ด/ป ที่
จับกุม 

หมายเลขคดีดํา หมายเลขคดีแดง สถานท่ีจับกุม ชื่อผูตองหา ที่อยูผูตองหา พบการกระทําความผิด ผลแหงคดี 
พ.ร.บ มาตรา 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 ต.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 

 

992/64 
 
 
 
 

916/64 
 
 
 
 
 
 
 

ฟารมไมมีชื่อ เลขท่ี 
84/1 ม.4 ต.ริมปง  

อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน   

นายนิรันดร นอยวันนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟารมไมมีชื่อ 
เลขที่ 84/1  
ม.4 ต.ริมปง  
อ.เมืองลําพูน  

จ.ลําพูน  
 

โรคระบาดสัตว    
พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 

 

22 
 
 
 
 
 
 

ชําระคาปรับ 
5,000 บาท 


