
แบบฟอรม์ 2.1

     การป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิขึน้ซ ้าอกี  ใหค้  ำแนะน ำในกำรเล้ียงดู กำรก ำจดัเห็บหมดัสุนขัและแมว พร้อมทั้งแนะน ำขอ้กฏหมำยพรบ.ป้องกนักำรทำรุณกรรมและ
กำรจดัสวสัดิภำพสัตว ์พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงบทลงโทษหำกมีกำรกระท ำควำมผิดตำม พรบ. 

 - กำรช้ีแจงจะตอ้งด ำเนินกำรภำยใน 3 วนั ไม่เวน้วนัหยดุรำชกำรและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
 - กำรช้ีแจงตอ้งแนบหลกัฐำนกำรเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนช่องทำงส่ือ ไม่นอ้ยกว่ำ 3 ช่องทำง

สุนขัใหเ้หมำะสม ถูกหลกัสวสัดิภำพสัตว ์และแนะน ำวิธีกำรก ำจดั เห็บหมดัใหแ้ก่นำงดรุณี รุ่งเรือง ผูเ้ป็นมำรดำเจำ้ของสุนขั 

 บริเวณบำ้นเลขท่ี 294/19 เจำ้ของสุนขัไม่อยูบ่ำ้น แต่พบกบันำง ดรุณี รุ่งเรือง อยูบ่ำ้นเลขท่ี 294/3 ซ่ึงเป็นมำรดำเจำ้ของบำ้นกล่ำววำ่ ลูกสำวตนเป็นเจำ้ของสุนขัดงักล่ำว 

ช่วงหวัค  ่ำหลงัจำกกลบัมำจำกท่ีท ำงำน มีเพียงหลำนสำวอยูภ่ำยในบำ้นและแมว เพรำะเจำ้สุนขัยุง่กบักำรท ำงำนจึงไม่มีเวลำดูแลและก ำจดัเห็บหมดัใหก้บัสุนขั สภำพสุนขัร่ำเริง
ล่ำมสุนขัไวเ้น่ืองจำกสุนขัไล่เห่ำผูข้บัข่ีมอเตอร์ไซดภ์ำยในหมูบ่ำ้น และลูกสำวตอ้งไปท ำงำนขำยของแต่เชำ้และกลบัมำบำ้นในเวลำหวัค  ่ำทุกวนั จะปล่อยสุนขัเป็นเวลำบำ้ง

พบเห็บหมดัจ ำนวนมำกตำมตวัและบริเวณบำ้น

เน่ืองจำกสุนขัเห่ำและว่ิงไล่ผูข้บัข่ีมอเตอร์ไซดภ์ำยในหมูบ่ำ้น เจำ้ของสุนขัยุง่กบักำรท ำงำนจึงไม่มีเวลำดูแลและก ำจดัเห็บหมดัใหก้บัสุนขั เจำ้หนำ้ท่ีจึงใหค้  ำแนะน ำในกำรเล้ียงดู

หมำยเหตุ **

     ข้อเท็จจริง  ส ำนกังำนปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธำนี ร่วมกบัส ำนกังำนปศุสัตวอ์  ำเภอเมืองอุดรธำนี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริง พบสุนขัสีขำวนวล เพศผู ้ถูกล่ำมไวภ้ำยใน

     การด าเนินการ  กลุ่มพฒันำสุขภำพสัตว ์ส ำนกังำนปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธำนี ส ำนกังำนปศุสัตวอ์  ำเภอเมืองอุดรธำนี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงพบวำ่สุนขัถูกล่ำมไวจ้ริง

     ช่องทางการเผยแพร่
1) กลุ่มไลน์ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธำนี
2) รำยงำนกรมปศุสัตว์ทำงกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสัตว์
3) website ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธำนี

เจำ้ของเหมือนไม่สนใจ นอ้งถูกมดัตลอด มดัแบบลอ็คแบบน้ีนอ้งแยน่ะคะ ไดแ้ต่เอำอำหำรไปให ้เหมือนมีแมวถูกขงัดว้ยค่ะ ท่ีเห็นเจำ้ของไปขำยของแต่เชำ้ กลบั 2-3 ทุ่ม 
 ไม่เคยปล่อย เห็นถูกมดัแบบน้ี 24 ชม. หมดัเตม็ตวั ซูบผอม อีกไม่นำนคงป่วย เหตุเกิดท่ีบำ้นเลขท่ี 294/1 หมูบ่ำ้นกรีนแลนด ์ซ.2 ต. หมำกแขง้ อ. เมืองอุดรธำนี จ. อุดรธำนี

การช้ีแจงเหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้รายงาน

   ช่ือ - สกลุ  นายพนธ์สมิทธ์ิ  กลางนภา

   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

   หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

     ประเดน็ปัญหา  ไดรั้บแจง้ DLD 4.0 H 211112001 หมวดหมูข่อควำมช่วยเหลือ ขอสนบัสนุนดำ้นกำรปศุสัตว ์รำยละเอียด "จะช่วยเหลือนอ้งยงัไงดีคะ ไม่กลำ้พดูกบั



แบบฟอรม์ 2.1



แบบฟอรม์ที ่2.2

ได้รับแจ้ง ตอบรับ รายงาน สลก.

- - - - - - - - - -

ส่ือ สถานที่จัดกจิกรรม
วนั เดือน ปี  และ เวลา

เอกสารประกอบ หมายเหตุ

การรวบรวมและรายงานผลการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

ที่ ประเดน็ปัญหา /หัวข้อข่าว ผู้ให้ข่าว



แบบฟอรม์ 2.3

     การป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิขึน้ซ ้าอกี  ใหค้  ำแนะน ำในกำรเล้ียงดู กำรก ำจดัเห็บหมดัสุนขัและแมว พร้อมทั้งแนะน ำขอ้กฏหมำยพรบ.ป้องกนักำรทำรุณกรรมและ
กำรจดัสวสัดิภำพสัตว ์พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงบทลงโทษหำกมีกำรกระท ำควำมผิดตำม พรบ. 

 - กำรช้ีแจงจะตอ้งด ำเนินกำรภำยใน 3 วนั ไม่เวน้วนัหยดุรำชกำรและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
 - กำรช้ีแจงตอ้งแนบหลกัฐำนกำรเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนช่องทำงส่ือ ไม่นอ้ยกว่ำ 3 ช่องทำง

     ช่องทางการเผยแพร่
1) กลุ่มไลน์ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธำนี
2) รำยงำนกรมปศุสัตว์ทำงกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสัตว์
3) website ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธำนี

หมำยเหตุ **

ช่วงหวัค  ่ำหลงัจำกกลบัมำจำกท่ีท ำงำน มีเพียงหลำนสำวอยูภ่ำยในบำ้นและแมว เพรำะเจำ้สุนขัยุง่กบักำรท ำงำนจึงไม่มีเวลำดูแลและก ำจดัเห็บหมดัใหก้บัสุนขั สภำพสุนขัร่ำเริง
พบเห็บหมดัจ ำนวนมำกตำมตวัและบริเวณบำ้น
     การด าเนินการ  กลุ่มพฒันำสุขภำพสัตว ์ส ำนกังำนปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธำนี ส ำนกังำนปศุสัตวอ์  ำเภอเมืองอุดรธำนี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงพบวำ่สุนขัถูกล่ำมไวจ้ริง
เน่ืองจำกสุนขัเห่ำและว่ิงไล่ผูข้บัข่ีมอเตอร์ไซดภ์ำยในหมูบ่ำ้น เจำ้ของสุนขัยุง่กบักำรท ำงำนจึงไม่มีเวลำดูแลและก ำจดัเห็บหมดัใหก้บัสุนขั เจำ้หนำ้ท่ีจึงใหค้  ำแนะน ำในกำรเล้ียงดู
สุนขัใหเ้หมำะสม ถูกหลกัสวสัดิภำพสัตว ์และแนะน ำวิธีกำรก ำจดั เห็บหมดัใหแ้ก่นำงดรุณี รุ่งเรือง ผูเ้ป็นมำรดำเจำ้ของสุนขั 

เจำ้ของเหมือนไม่สนใจ นอ้งถูกมดัตลอด มดัแบบลอ็คแบบน้ีนอ้งแยน่ะคะ ไดแ้ต่เอำอำหำรไปให ้เหมือนมีแมวถูกขงัดว้ยค่ะ ท่ีเห็นเจำ้ของไปขำยของแต่เชำ้ กลบั 2-3 ทุ่ม 
 ไม่เคยปล่อย เห็นถูกมดัแบบน้ี 24 ชม. หมดัเตม็ตวั ซูบผอม อีกไม่นำนคงป่วย เหตุเกิดท่ีบำ้นเลขท่ี 294/1 หมูบ่ำ้นกรีนแลนด ์ซ.2 ต. หมำกแขง้ อ. เมืองอุดรธำนี จ. อุดรธำนี

     ข้อเท็จจริง  ส ำนกังำนปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธำนี ร่วมกบัส ำนกังำนปศุสัตวอ์  ำเภอเมืองอุดรธำนี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริง พบสุนขัสีขำวนวล เพศผู ้ถูกล่ำมไวภ้ำยใน
 บริเวณบำ้นเลขท่ี 294/19 เจำ้ของสุนขัไม่อยูบ่ำ้น แต่พบกบันำง ดรุณี รุ่งเรือง อยูบ่ำ้นเลขท่ี 294/3 ซ่ึงเป็นมำรดำเจำ้ของบำ้นกล่ำววำ่ ลูกสำวตนเป็นเจำ้ของสุนขัดงักล่ำว 
ล่ำมสุนขัไวเ้น่ืองจำกสุนขัไล่เห่ำผูข้บัข่ีมอเตอร์ไซดภ์ำยในหมูบ่ำ้น และลูกสำวตอ้งไปท ำงำนขำยของแต่เชำ้และกลบัมำบำ้นในเวลำหวัค  ่ำทุกวนั จะปล่อยสุนขัเป็นเวลำบำ้ง

การรายงานผลการช้ีแจงเหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้รายงาน

   ช่ือ - สกลุ  นายพนธ์สมิทธ์ิ  กลางนภา

   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

   หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

     ประเดน็ปัญหา  ไดรั้บแจง้ DLD 4.0 H 211112001 หมวดหมูข่อควำมช่วยเหลือ ขอสนบัสนุนดำ้นกำรปศุสัตว ์รำยละเอียด "จะช่วยเหลือนอ้งยงัไงดีคะ ไม่กลำ้พดูกบั
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ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธำนี ร่วมกับ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองอุดรธำนี  
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตำมหมำยเลขกำรแจ้ง H211112001 ผ่ำน DLD 4.0 

หมวดหมู่ขอควำมช่วยเหลือ ขอสนับสนุนด้ำนกำรปศุสัตว์ 
บ้ำนเลขที่ 294/1 หมู่บ้ำนกรีนแลนด์ ซ.2 ต. หมำกแข้ง อ. เมืองอุดรธำนี จ. อุดรธำนี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


