
  
รายงานการประชุมขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 

ครั้งที่ 6/๒๕65  
ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ  หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําพูน 

...................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายอนุชา    ศานติวิจัย ปศุสัตวจังหวัดลําพูน  (ประธานในท่ีประชุม) 
2. นายวิชาญ  สุขประเสริฐ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ   กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
3. นายธนภัทร         คหินทพงษ เจาพนักงานสัตวบาลอาวุโส กลุมยุทธศาสตรฯ 
4. นายมนัสกิจ  พลศรี  นายสัตวแพทยชํานาญการ กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
5. นายอัษฎาวุฒิ  พันธเสริม นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
6. นายภฤศเสฏฐ  ศิวิลัย  ปศุสัตวอําเภอทุงหัวชาง 
7. นายอาคม  มโนชมภู ปศุสัตวอําเภอบานโฮง 
8. นายกอบบุญ       นิลโขง  ปศุสัตวอําเภอเมืองลําพูน 
9. นายบุญคิม  หลิมศิวิไล ปศุสัตวอําเภอลี้ 
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. นายสมศักด์ิ  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 
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36. นายปยภูม ิ  อุทัย  เจาพนักงานสัตวบาล 
37. วาท่ีร.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 วิชัยศักดิ์ พนักงานผูชวยปศุสัตว   เจาหนาที่ดานกักกันสัตวลําพูน 
5. นางกุลปาลี  สมฤทธิ์  จางเหมาบริการผูชวยพนักงานสัตวบาล  (ดานกักกันสัตวลําพูน) 
6. นางสาวสวรส   อินตะแกว  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ   (ดานกักกันสัตวลําพูน) 
ผูไมเขารวมประชุม ไมมี 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

การพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมจริยธรรม 
     มงคลชีวิต 38 ประการ ขอท่ี 37 มีจิตปราศจากกิเลส กิเลส ก็คือสิ่งท่ีทําใหเกิดความเศราหมอง ซึ่งไดแก 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทานไดแบงประเภท ของกิเลสออกเปนดังน้ี คือ  
๑.ราคะ สามารถแบงยอยออกไดเปน  
-ความโลภอยางแรงจนแสดงออกมา เชนการลักขโมย ปลน จี้ ขมขืนกระทําชําเรา เปนตน (อภิชฌาวิสมโล ภะ) 
-ความเพงเล็งจะเอาของคนอ่ืนมาเปนของตัว มีใจอยากไดของคนอ่ืนแตยังไมถึงกับแสดงออก (อภิชฌา)  
-ความอยากไดในทางไมชอบ เชนการยอมรับสินบน การทุจริตเพ่ือแลกกับการมีทรัพยเปนตน (ปาปจฉา)  
-ความมักมากเห็นแกได ดวยการเอามาเปนของตนจนเกินพอดี เอาประโยชนใสตัวโดยไมคํานึงถึงคนอ่ืน 
-ความยินดีในกาม ก็คือยังไมสามารถละกิจกรรมทางเพศได ยังมีความรูสึก มีความพอใจใน เรื่องเพศ (กามระคะ) 
-ความยินดีในรูปธรรมอันประณีต ก็คือติดอยูในอารมณของรูปฌาณ ปรารถนาในรูปของภพเม่ือทําสมาธิ ขั้นสูงขึ้นไป (รูปราคะ)  
-ความยินดีในอรูปฌาณ ก็คือติดอยูในอารมณของอรูปฌาณเมื่อทําสมาธิถึงภพของอรูปพรหม (อรูปราคะ)  
๒.โทสะ สามารถแบงยอยออกไดเปน  
-พยาบาท คือการผูกใจอาฆาต มิใจที่ไมหวังดี การจองเวร  
-โทสะ คือการคิดประทุษราย เนื่องดวยมีใจพยาบาทแลวก็มีใจคิดหมายทําราย  
-โกธะ คือความโกรธ ความเดือดรอนใจ ซึ่งลวนเปนเหมือนไฟท่ีเผาตัวเอง  
-ปฏิฆะ คือความขัดใจ ความไมพอใจอันทําใหอารมณหงุดหงิด  
๓.โมหะ สามารถแบงยอยออกไดเปน  
-ความเห็นผิดเปนชอบ เชนการไมเชื่อในเรื่องบาป เรื่องบุญเปนตน (มิจฉาทิฐิ)  
-ความหลงผิด ไมรูตามความเปนจริง (โมหะ)  
-การเห็นวามีตัวตน เชนการเชื่อในส่ิงที่มองเห็นดวยตาเปลาเทานั้น (สังกายทิฏฐิ) 
-ความสงสัย คือสงสัยในพระธรรม คําสั่งสอนในเร่ืองการปฏิบัติเพื่อความพนทุกข (วิจิกิจฉา)  
-การยึดถืออยางงมงาย เชนการไปกราบไหวสัมพเวสีที่อยูตามตนไม ขอลาภเปนตน (สีลัพพตปรามาส)  
-ความถือตัว คือการสําคัญตัวเองผิดวาเปนอยางโนนเปนอยางนี้ (มานะ) 
-ความฟุงซาน คือการที่จิตใจวอกแวก ไมอยูกับรองกับรอย ไมมีสมาธิ หรือการทําสมาธิไมนิ่ง (อุทธัจจะ) 
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 -ความไมรูจริง คือการที่รูแคผิวเผิน หรือการทึกทักเอาเอง ไมปฏิบัติตามหลักพระธรรมยังไมเกิดปญญา(อวิชชา) 
 โทษของการมีกิเลสดังกลาวขางตนพอสรุปไดสั้นๆ ดังน้ีคือ  
 1. ราคะ มีโทษนอย แตคลายชา  
 ๒. โทสะ มีโทษมาก แตคลายเร็ว  
 3. โมหะ มีโทษมาก แตคลายชา 
มงคลชีวิต 38 ประการ ขอที่ ๓8 มีจิตเกษม เกษม หมายถึงมีความสุข สบาย หรือสภาพที่มีจิตใจท่ีเปนสุข มีจิตเกษม      

ก็คือวามีจิตที่เปนสุขในท่ีนี้ หมายถึงการละแลวซึ่งกิเลส ที่ทานวาไววาเปนเครื่องผูกอยู ๔ ประการคือ  
๑.การละกามโยคะ คือการละความยินดีในวัตถุ สิ่งมีชีวิตท้ังหลายเรียกวากามคุณซึ่งประกอบดวย รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส  
๒.การละภวโยคะ คือการละความยินดีในภพ โดยใหเห็นวาสิ่งใดๆในโลกลวนไมเที่ยงแท หรือคงอยู ตลอดไป  
3.การละทิฏฐิโยคะ คือการละความยินดีในความเห็นผิดเปนชอบ โดยใหดําเนินตามหลักคําสอนของ พระพุทธเจาที่กลาวมาแลว    
๔.การละอวิชชาโยคะ คือการละความยินดีในอวิชชาท้ังหลาย ความไมรูทั้งหลาย โดยใหมุงปฏิบัติเพ่ือ ปญญาท่ีรูแจงเห็นจริง 

มติที่ประชุม  ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 สงเปนไฟลเอกสารดิจิตอลใหกลุม/อําเภอ ได
ตรวจสอบและรับรองแลว 
มติที่ประชุม  ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
   ผลการปฏิบัติงานราชการในดานตางๆ ปญหาและอุปสรรค และความตองการในดานตางๆ            
ของหนวยงานสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ 
   3.1 ฝายบริหาร 
                3.1.1 รายงานการติดตามการใชจายงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ 8,880,183. - บาท 
งบประมาณท่ีใชไป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 5,750,168.57 บาท  คิดเปนรอยละ 64.75% คงเหลือ 
3,130,014.43 บาท    

 3.2 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว  
        3.1.1 การปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 20 พฤษภาคม 2565 ขณะผลงานการปรับปรุงขอมูลการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรของแตละอําเภอ ผลงานเกินเปาหมาย 100 เปอรเซ็นต (ภาพรวมท้ังจังหวัด  ได 126.27 
เปอรเซ็นต) หากเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการมาจะรีบดําเนินการตอไป 

3.2.2 ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
ดําเนินการเรียบรอยแลว 

3.2.3  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําป
งบประมาณ 2565 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุมภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน 2 
กิจกรรม ท่ีไดรับการจัดสรร วงเงินท้ังหมด 79,200 บาท ใหดําเนินกิจกรรมการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ
ดีแบบประณีต งบประมาณ 36,600 บาท เกษตรกร เปาหมาย 30 ราย และ กิจกรรมการเตรียมความพรอม 
เขาสูมาตรฐานฟารมโคเนื้อ งบประมาณ 42,600 บาท กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว ไดใหทาง  
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อท่ีมีความสนใจและมีความประสงค
ท่ีจะเขารวมเขาโครงการฯ ไดกลุมเปาหมายเกษตรกรครบทุกกิจกรรมแลว และขณะนี้ไดรับแจงจากสํานักงาน
ปศุสัตวเขต 5 วาไดโอนเงินงบประมาณมาใหหนวยงานเจาภาพดําเนินโครงการฯและกิจกรรมฯแลว กลุมยุทธศาสตรฯ    
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สรุปผลการจับกุมผูกระทําความผิด  พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว 2558 และภาวะโรคระบาดสัตวในเขตพื้นที่จังหวัดลําพูน 
(ตั้งแตตนงบประมาณ 2565) รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
มติที่ประชม  ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
   - 
เลิกประชุม  17.00 น. 
 

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

                       เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    
              
 

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

                เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
 

 
                (นายอนุชา  ศานติวิจัย) 
                            ปศุสัตวจังหวัดลําพูน

 

ลําดับที่ ว/ด/ป ที่
จับกุม 

หมายเลขคดีดํา หมายเลขคดีแดง สถานที่จับกุม 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 
เลขท่ี 84/1  
ม.4 ต.ริมปง  
อ.เมืองลําพูน  

จ.ลําพูน  
 

โรคระบาดสัตว    
พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 

 

22 
 
 
 
 
 
 

ชําระคาปรับ 
5,000 บาท 


