
รายงานการประชุมขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 
ครั้งที่ 5/๒๕64  

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ  หองประชุมสํานกังานปศุสตัวจังหวดัลําพนู 

...................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายอนุชา ศานติวิจัย ปศุสัตวจังหวัดลําพูน  (ประธานในท่ีประชุม) 
2. นายวิชาญ สุขประเสริฐ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ   กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
3. นายธนภัทร คหินทพงษ เจาพนักงานสัตวบาลอาวุโส กลุมยุทธศาสตรฯ 
4. นายมนัสกจิ 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  เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
25. นายธนัย ถนอมชาต ิ นักวิชาการสัตวบาล 
26. นายสนิท ใจเตี้ย  นักวิชาการสัตวบาล 
27. นางธนัญญา ดาสุรินทร เจาพนักงานสัตวบาล 
28. นายประสงค ตามปญญา เจาพนักงานสัตวบาล 
29. นายเจตติศักด์ิ 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. นายปยภูม ิ  อุทัย  เจาพนักงานสัตวบาล 
37. วาที่ร.ต.พิเชษฐ   ประทุมเทพ เจาพนักงานสัตวบาล 
38. นางสาวสุชานันท รมฟา  เจาพนักงานสัตวบาล 
39. นายสงบ  สวัสดิมงคล เจาพนักงานสัตวบาล  
40. นายพงษพิษณุ        ภาคเมธี  พนักงานขับรถยนต 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายโกศล  ไชยวงศ  หัวหนาดานกักกันสัตวจังหวัดลําพูน 
2. นายคมปาน  บัวไพจิตร นายสัตวแพทยชํานาญการ  หนวย HHU 
3. นายวิทวัส  โหมดเทศ นายสัตวแพทยชํานาญการ  หนวย HHU 
4. นางสาวนิศาชล วิชัยศักดิ ์ พนักงานผูชวยปศุสัตว   เจาหนาที่ดานกักกันสัตวลําพูน 
5. นางกุลปาล ี  สมฤทธิ์  จางเหมาบริการผูชวยพนักงานสัตวบาล  (ดานกักกันสัตวลําพนู) 
6. นางสาวสวรส   อินตะแกว  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ   (ดานกักกันสัตวลําพูน) 
ผูไมเขารวมประชุม ไมมี 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
1.1 แนะนําขาราชการใหม ชื่อ นางสาวธนัญดา บัวระวงศ  
1.2 การพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมจริยธรรม 

     มงคลชีวิต 38 ประการ ขอที่ 35 มีจิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม คําวาโลกธรรม มีความหมายถึงเรื่องราวท่ีเกิด
ขึ้นอยูเปนประจําบนโลกน้ี ซึ่งเราไมควรมีจิดหว่ันไหว ตอส่ิงตางๆ เหลานี้ ทานวาลักษณะของโลกธรรมมี ๔ ประการคือ  

1.การไดลาภ เมื่อมีลาภผลก็ยอมมีความเสื่อมเปนธรรมดา มีแลวก็ยอมหมดไปได เปนแคความสุขชั่วคราวเทานั้น 
๒.การไดยศ ยศฐาบรรดาศักด์ิลวนเปนสิ่งสมมุติขึ้นมาทั้งนั้น เปนสิ่งที่คนยอมรับกันวาเปนอยางโนนอยางนี้ พอหมด

ยศก็หมดบารมี  
๓.การไดรับการสรรเสรญิ ที่ใดมีคนนิยมชมชอบ ที่นั่นก็ยอมตองมีคนเกลียดชังเปนเร่ืองธรรมดา การถูก นินทาจึง

ไมใชเรื่องผิดปกติ  
๔.การไดรับความสุข ที่ใดมีสุขที่นั่นก็จะมีทุกขดวย มีความสุขแลวก็อยาหลงระเริงไปจนลืมนึกถึงความทุกข ที่แฝงมาดวย 
การทําใหจิตไมหว่ันไหวในโลกธรรม มีวิธีดังนี้คือ  
๑.ใชปญญาพิจารณา โดยต้ังอยูในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พิจารณาอยูเนืองๆ ถึงหลักธรรมตางๆ 
 ๒.เจริญสมาธิภาวนา ใชกรรมฐานพิจารณาถึงความเปนไปในความไมเที่ยงในสรรพส่ิงทั้งหลายในโลก และ สังขาร 

มงคลชีวิต 38 ประการ ขอที่ ๓6 มีจิตไมโศกเศรา ทานวามีเหตุอยู ๒ ประการที่ทําใหจิตเราตองโศกเศรา คือ 
1. ความโศกเศราที่เกิดจากความรัก รวมถึงรักสิ่งของ ทรัพยสินเงินทอง  
๒. ความโศกเศราที่เกิดจากความใคร การทําใหจิตใจไมโศกเศรานั้น มีขอแนะนําดังนี้  

๑.ใชปญญาพิจารณาอยูเนืองๆ ถึงความไมเที่ยงในสิ่งของทั้งหลาย และรางกายของเรา  
๒.ไมยึดมั่นในตัวตน หรือความจีรังยั่งยืน ในคนหรือสิ่งของวาเปนของเรา  
๓.ทุกอยางในโลกลวนเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ แมรางกายเราก็ใชเปนที่อาศัยชั่วคราวเทานั้น  
๔.คิดวาทุกสิ่งทุกอยางลวนไมเที่ยงดวยกันทั้งนั้น 

มติที่ประชุม  ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สงเปนไฟลเอกสาร

ดิจิตอลใหกลุม/อําเภอ ไดตรวจสอบและรับรองแลว 

มติที่ประชุม  ทราบ 
/ ระเบียบวาระ… 
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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 
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ชําระคาปรับ 
5,000 บาท 


