แบบฟอร์ม 2.1

การชีแ้ จงเหตุการณ์ ที่มผี ลกระทบต่ อกรมปศุสัตว์
ผู้รายงาน

ชื่ อ - สกุล นายพนธ์ สมิทธิ์ กลางนภา
ตาแหน่ ง ปศุ สัตว์ จงั หวัดอุดรธานี
หน่ วยงาน สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี

ประเด็นปัญหา วัวมีแผลลักษณะเป็ นวงกลม อยากให้ทางปศุสตั ว์ในพื้นที่ออกมาตรวจสอบดูแล หมายเลขการแจ้ง H133366
ข้อเท็จจริ ง สานักงานปศุสตั ว์อาเภอวังสามหมอ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี นาย อภิชาต จ่าบุญ บ้านหัวนาคา หมู่ที่ 10 ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
แจ้ง วัวมีแผลเป็ นวงกลม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

การดาเนินการ เจ้าหน้าที่สานักงานปศุสตั ว์อาเภอเภอวังสามหมอ เข้าให้ความช่วยเหลือในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ให้คาแนะนาด้านการป้ องกันโรค
การจัดการฟาร์ ม และฉี ดยาบารุ ง ยาปฎิชีวะนะ โคเนื้ อ จานวน 3 ตัว อาการ มีแผลเป็ นวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซ.ม. แห้ง ตกสะเก็ด แห้งแล้ว
การป้ องกันไม่ ให้ ปัญหาเกิดขึน้ ซ้าอีก สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเรื่ องโรคลัมปี สกิน เพื่อเป็ นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

ช่ องทางการเผยแพร่ (สื่ อประชาสั มพันธ์ )
1) กลุ่มไลน์สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี
2) รายงานกรมปศุสตั ว์ทางกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสตั ว์
3) website สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี
4) เฟสบุคสานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี
หมายเหตุ **
- การชี้ แจงจะต้องดาเนิ นการภายใน 3 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
- การชี้ แจงต้องแนบหลักฐานการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านช่องทางสื่ อ ไม่นอ้ ยกว่า3 ช่องทาง

แบบฟอร์มที่ 2.2

การรวบรวมและรายงานผลการชี้แจงเหตุการณ์ที่มผี ลกระทบต่ อกรมปศุ สัตว์
หน่ วยงาน สานักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุดรธานี
ที่

ประเด็นปัญหา /หัวข้อข่าว

ผู้ให้ ข่าว

สื่ อ

สถานที่จัดกิจกรรม

-

-

-

-

-

วัน เดือน ปี และ เวลา
ได้ รับแจ้ ง ตอบรับ รายงาน สลก.
-

เอกสารประกอบ

หมายเหตุ

-

-

แบบฟอร์ม 2.3

การรายงานผลการชีแ้ จงเหตุการณ์ ที่มผี ลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
ผู้รายงาน

ชื่ อ - สกุล นายพนธ์ สมิทธิ์ กลางนภา
ตาแหน่ ง ปศุ สัตว์ จงั หวัดอุดรธานี
หน่ วยงาน สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธานี

ประเด็นปัญหา วัวมีแผลลักษณะเป็ นวงกลม อยากให้ทางปศุสตั ว์ในพื้นที่ออกมาตรวจสอบดูแล หมายเลขการแจ้ง H133366
ข้อเท็จจริ ง สานักงานปศุสตั ว์อาเภอวังสามหมอ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี นาย อภิชาต จ่าบุญ บ้านหัวนาคา หมู่ที่ 10 ตาบลวังสามหมอ อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
แจ้ง วัวมีแผลเป็ นวงกลม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

การดาเนินการ เจ้าหน้าที่สานักงานปศุสตั ว์อาเภอเภอวังสามหมอ เข้าให้ความช่วยเหลือในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ให้คาแนะนาด้านการป้ องกันโรค
การจัดการฟาร์ ม และฉี ดยาบารุ ง ยาปฎิชีวะนะ โคเนื้ อ จานวน 3 ตัว อาการ มีแผลเป็ นวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซ.ม. แห้ง ตกสะเก็ด แห้งแล้ว
การป้ องกันไม่ ให้ ปัญหาเกิดขึน้ ซ้าอีก สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเรื่ องโรคลัมปี สกิน เพื่อเป็ นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

ช่ องทางการเผยแพร่
1) กลุ่มไลน์สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี
2) รายงานกรมปศุสตั ว์ทางกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสตั ว์
3) website สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี
4) เฟสบุคสานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี
หมายเหตุ **
- การชี้ แจงจะต้องดาเนิ นการภายใน 3 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
- การชี้ แจงต้องแนบหลักฐานการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านช่องทางสื่ อ ไม่นอ้ ยกว่า3 ช่องทาง

แบบฟอร์ม 2.3

สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอวังสำมหมอ ลงพื้นที่ให้กำรช่วยเหลือวัวมีแผลลักษณะวงกลม
หมำยเลขกำรแจ้ง H133366
ของนำย อภิชำต จ่ำบุญ ในพื้นที่บ้ำนหัวนำคำ ม. 10 ต.วังสำมหมอ อ.วังสำมหมอ จ.อุดรธำนี

