
แบบฟอรม์ 2.1

 - การช้ีแจงจะตอ้งด าเนินการภายใน 3 วนั ไมเ่วน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
 - การช้ีแจงตอ้งแนบหลกัฐานการเผยแพร่ขอ้มลูผา่นช่องทางส่ือ ไมน่อ้ยกว่า 3 ช่องทาง

หมายเหตุ **

     ข้อเท็จจริง   วนัท่ี 24 ตุลาคม 2565ไดรั้บแจง้ DLD 4.0 หมายเลขการแจง้ C221024001 หมวดหมู่แจง้เบาะแสผิดกฎหมาย ทารุณกรรมสตัว ์สถานท่ีเกิดเหตุ ชุมชนหมู่บา้นดอนเงิน อ.กุมภวาปี
 จ.อุดรธานี ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธานี ร่วมกบัส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอกุมภวาปี และเทศบาลต าบลแชแล ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริง ท่ีชุมชนหมู่บา้นดอนเงิน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
พบสุนขัเพศเมีย และลูกสุนขั 2 ตวั ของนายธรรมมงั เฉิดฉาย บา้นเลขท่ี 50 บา้นดอนเงิน ม.10 ต.แชแล อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี มีการตีสุนขับา้งเพ่ือตกัเตือน และด่าทอสุนขัดว้ยค าหยาบคาย

     การด าเนินการ  ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธานี ร่วมกบัส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอกุมภวาปี และเทศบาลต าบลแชแล จึงใหค้  าแนะน าเจา้ของสตัว ์ตอ้งด าเนินการจดัสวสัดิภาพใหเ้หมาะสม 
(มีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีท่ีอยู ่อาหารและน ้าอยา่งเพียงพอ) หา้มปล่อยละทิ้งสตัว ์พน้จากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ทั้งน้ีเทศบาลต าบลแชแล จะเขา้ตรวจติดตามอยา่งต่อเน่ือง

     ช่องทางการเผยแพร่
1) กลุ่มไลน์ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธานี
2) รายงานกรมปศุสตัวท์างกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสตัว์
3) website ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธานี
4) เฟสบุคส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธานี

     การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึน้ซ ้าอีก  ใหค้  าแนะน าในการเล้ียงดู  พร้อมทั้งแนะน าขอ้กฏหมายพรบ .ป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงบทลงโทษหากมี
การกระท าความผิดตาม พรบ.

การช้ีแจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้รายงาน

   ช่ือ - สกุล  นายสุมนชาติ  แสงปัญญา

   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

   หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

     ประเดน็ปัญหา ขา้งบา้นเล้ียงหมาแต่ไม่สนใจดูแล สภาพหมาตามภาพเลย หมาโดนตี ท าร้ายร่างกายบ่อยมาก แทบทุกวนั เราอยูข่า้งบา้นแต่ไม่สามารถถ่ายคลิปตอนหมาโดนท าร้าย

เรามีแค่ภาพตอนท่ีหมามนัเดินมาบา้นเราเท่านั้นค่ะ มีทางไหนพอท่ีจะช่วยเหลือไดบ้า้งไหมคะ
ไดย้นิเสียงด่าหมาท าร้ายทุบตีด่าทอ ใชอ้ารมณ์ และเคยบนัทึกเสียงผ่านโทรศพัทแ์ต่ไม่ไดย้นิเสียง ไดย้นิเจา้ของหมาพดูดว้ยวา่ ไม่ไดช้อบหมา ไม่ไดอ้ยากเล้ียงหมา หมาฆ่าไดฆ่้าเลย



แบบฟอรม์ที ่2.2

ได้รับแจ้ง ตอบรับ รายงาน สลก.

- - - - - - - - - -

การรวบรวมและรายงานผลการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

ที่ ประเดน็ปัญหา /หัวข้อข่าว ผู้ให้ข่าว ส่ือ สถานที่จัดกจิกรรม
วนั เดือน ปี  และ เวลา

เอกสารประกอบ หมายเหตุ



แบบฟอรม์ 2.3

 - การช้ีแจงจะตอ้งด าเนินการภายใน 3 วนั ไม่เวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
 - การช้ีแจงตอ้งแนบหลกัฐานการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านช่องทางส่ือ ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง

     ประเดน็ปัญหา ขา้งบา้นเล้ียงหมาแต่ไม่สนใจดูแล สภาพหมาตามภาพเลย หมาโดนตี ท าร้ายร่างกายบ่อยมาก แทบทุกวนั เราอยูข่า้งบา้นแต่ไม่สามารถถ่ายคลิปตอนหมาโดนท าร้าย
ไดย้นิเสียงด่าหมาท าร้ายทุบตีด่าทอ ใชอ้ารมณ์ และเคยบนัทึกเสียงผา่นโทรศพัทแ์ต่ไม่ไดย้นิเสียง ไดย้นิเจา้ของหมาพดูดว้ยวา่ ไม่ไดช้อบหมา ไม่ไดอ้ยากเล้ียงหมา หมาฆ่าไดฆ่้าเลย
เรามีแค่ภาพตอนท่ีหมามนัเดินมาบา้นเราเท่านั้นค่ะ มีทางไหนพอท่ีจะช่วยเหลือไดบ้า้งไหมคะ

หมายเหตุ **

การรายงานผลการช้ีแจงเหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้รายงาน

   ช่ือ - สกลุ  นายสุมนชาติ  แสงปัญญา

   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

   หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

     ข้อเท็จจริง   วนัท่ี 24 ตุลาคม 2565ไดรั้บแจง้ DLD 4.0 หมายเลขการแจง้ C221024001 หมวดหมูแ่จง้เบาะแสผิดกฎหมาย ทารุณกรรมสัตว ์สถานท่ีเกิดเหตุ ชุมชนหมูบ่า้นดอนเงิน อ.กุม
ภวาปี จ.อุดรธานี ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี ร่วมกบัส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอกุมภวาปี และเทศบาลต าบลแชแล ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริง ท่ีชุมชนหมูบ่า้นดอนเงิน อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี พบสุนขัเพศเมีย และลูกสุนขั 2 ตวั ของนายธรรมมงั เฉิดฉาย บา้นเลขท่ี 50 บา้นดอนเงิน ม.10 ต.แชแล อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี มีการตีสุนขับา้งเพ่ือตกัเตือน และด่าทอสุนขัดว้ยค า
หยาบคาย

     การด าเนินการ  ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี ร่วมกบัส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอกุมภวาปี และเทศบาลต าบลแชแล จึงใหค้  าแนะน าเจา้ของสัตว ์ตอ้งด าเนินการจดัสวสัดิภาพใหเ้หมาะสม 
(มีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีท่ีอยู ่อาหารและน ้าอยา่งเพียงพอ) หา้มปล่อยละทิ้งสัตว ์พน้จากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ทั้งน้ีเทศบาลต าบลแชแล จะเขา้ตรวจติดตามอยา่งต่อเน่ือง

     การป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิขึน้ซ ้าอกี  ใหค้  าแนะน าในการเล้ียงดู  พร้อมทั้งแนะน าขอ้กฏหมายพรบ.ป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสัตว ์พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงบทลงโทษ
หากมีการกระท าความผิดตาม พรบ.

     ช่องทางการเผยแพร่
1) กลุ่มไลน์ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี
2) รายงานกรมปศุสัตวท์างกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสัตว์
3) website ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี
4) เฟสบุคส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธำนี ร่วมกับ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอกุมภวำปี  
และเทศบำลต ำบลแชแล อ.กุมภวำปี จ.อุดรธำน ี

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตำมหมำยเลขกำรแจ้ง C221024001 ผ่ำน DLD 4.0 
สถำนที่เกิดเหตุ ชุมชนหมูบ่้ำนดอนเงิน อ.กุมภวำปี จ.อุดรธำนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


