แบบฟอร์ม 2.1

การชี้แจงเหตุการณ์ทมี่ ีผลกระทบต่ อกรมปศุสัตว์
ผู้รายงาน

ชื่ อ - สกุล นายพนธ์ สมิทธิ์ กลางนภา
ตาแหน่ ง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
หน่ วยงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นปั ญหา ได้รับแจ้ง DLD 4.0 H 211112001 หมวดหมูข่ อควำมช่วยเหลือ ขอสนับสนุนด้ำนกำรปศุสัตว์ รำยละเอียด "จะช่วยเหลือน้องยังไงดีคะ ไม่กล้ำพูดกับ
เจ้ำของเหมือนไม่สนใจ น้องถูกมัดตลอด มัดแบบล็อคแบบนี้ นอ้ งแย่นะคะ ได้แต่เอำอำหำรไปให้ เหมือนมีแมวถูกขังด้วยค่ะ ที่เห็นเจ้ำของไปขำยของแต่เช้ำ กลับ 2-3 ทุ่ม
ไม่เคยปล่อย เห็นถูกมัดแบบนี้ 24 ชม. หมัดเต็มตัว ซูบผอม อีกไม่นำนคงป่ วย เหตุเกิดที่บำ้ นเลขที่ 294/1 หมูบ่ ำ้ นกรี นแลนด์ ซ.2 ต. หมำกแข้ง อ. เมืองอุดรธำนี จ. อุดรธำนี
ข้ อเท็จจริง สำนักงำนปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธำนี ร่ วมกับสำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธำนี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง พบสุ นขั สี ขำวนวล เพศผู ้ ถูกล่ำมไว้ภำยใน
บริ เวณบ้ำนเลขที่ 294/19 เจ้ำของสุ นขั ไม่อยูบ่ ำ้ น แต่พบกับนำง ดรุ ณี รุ่ งเรื อง อยูบ่ ำ้ นเลขที่ 294/3 ซึ่ งเป็ นมำรดำเจ้ำของบ้ำนกล่ำวว่ำ ลูกสำวตนเป็ นเจ้ำของสุ นขั ดังกล่ำว
ล่ำมสุ นขั ไว้เนื่องจำกสุ นขั ไล่เห่ำผูข้ บั ขี่มอเตอร์ไซด์ภำยในหมูบ่ ำ้ น และลูกสำวต้องไปทำงำนขำยของแต่เช้ำและกลับมำบ้ำนในเวลำหัวค่ำทุกวัน จะปล่อยสุ นขั เป็ นเวลำบ้ำง
ช่วงหัวค่ำหลังจำกกลับมำจำกที่ทำงำน มีเพียงหลำนสำวอยูภ่ ำยในบ้ำนและแมว เพรำะเจ้ำสุ นขั ยุง่ กับกำรทำงำนจึงไม่มีเวลำดูแลและกำจัดเห็บหมัดให้กบั สุ นขั สภำพสุ นขั ร่ ำเริ ง
พบเห็บหมัดจำนวนมำกตำมตัวและบริ เวณบ้ำน
การดาเนินการ กลุ่มพัฒนำสุ ขภำพสัตว์ สำนักงำนปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธำนี สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธำนี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริ งพบว่ำสุ นขั ถูกล่ำมไว้จริ ง
เนื่ องจำกสุ นขั เห่ำและวิ่งไล่ผขู้ บั ขี่มอเตอร์ไซด์ภำยในหมูบ่ ำ้ น เจ้ำของสุ นขั ยุง่ กับกำรทำงำนจึงไม่มีเวลำดูแลและกำจัดเห็บหมัดให้กบั สุ นขั เจ้ำหน้ำที่จึงให้คำแนะนำในกำรเลี้ยงดู
สุ นขั ให้เหมำะสม ถูกหลักสวัสดิภำพสัตว์ และแนะนำวิธีกำรกำจัด เห็บหมัดให้แก่นำงดรุ ณี รุ่ งเรื อง ผูเ้ ป็ นมำรดำเจ้ำของสุ นขั
การป้ องกันไม่ ให้ ปัญหาเกิดขึน้ ซ้าอีก ให้คำแนะนำในกำรเลี้ยงดู กำรกำจัดเห็บหมัดสุ นขั และแมว พร้อมทั้งแนะนำข้อกฏหมำยพรบ.ป้ องกันกำรทำรุ ณกรรมและ
กำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงบทลงโทษหำกมีกำรกระทำควำมผิดตำม พรบ.
ช่ องทางการเผยแพร่
1) กลุ่มไลน์สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธำนี
2) รำยงำนกรมปศุสัตว์ทำงกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสัตว์
3) website สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธำนี
หมำยเหตุ **
- กำรชี้แจงจะต้องดำเนินกำรภำยใน 3 วัน ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์
- กำรชี้แจงต้องแนบหลักฐำนกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่ำนช่องทำงสื่ อ ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ช่องทำง

แบบฟอร์ม 2.1

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

การรายงานผลการชี้แจงเหตุการณ์ ทมี่ ีผลกระทบต่ อกรมปศุสัตว์
ผู้รายงาน

ชื่ อ - สกุล นายพนธ์ สมิทธิ์ กลางนภา
ตาแหน่ ง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
หน่ วยงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นปั ญหา ได้รับแจ้ง DLD 4.0 H 211112001 หมวดหมูข่ อควำมช่วยเหลือ ขอสนับสนุนด้ำนกำรปศุสัตว์ รำยละเอียด "จะช่วยเหลือน้องยังไงดีคะ ไม่กล้ำพูดกับ
เจ้ำของเหมือนไม่สนใจ น้องถูกมัดตลอด มัดแบบล็อคแบบนี้ นอ้ งแย่นะคะ ได้แต่เอำอำหำรไปให้ เหมือนมีแมวถูกขังด้วยค่ะ ที่เห็นเจ้ำของไปขำยของแต่เช้ำ กลับ 2-3 ทุ่ม
ไม่เคยปล่อย เห็นถูกมัดแบบนี้ 24 ชม. หมัดเต็มตัว ซูบผอม อีกไม่นำนคงป่ วย เหตุเกิดที่บำ้ นเลขที่ 294/1 หมูบ่ ำ้ นกรี นแลนด์ ซ.2 ต. หมำกแข้ง อ. เมืองอุดรธำนี จ. อุดรธำนี
ข้ อเท็จจริง สำนักงำนปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธำนี ร่ วมกับสำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธำนี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง พบสุ นขั สี ขำวนวล เพศผู ้ ถูกล่ำมไว้ภำยใน
บริ เวณบ้ำนเลขที่ 294/19 เจ้ำของสุ นขั ไม่อยูบ่ ำ้ น แต่พบกับนำง ดรุ ณี รุ่ งเรื อง อยูบ่ ำ้ นเลขที่ 294/3 ซึ่ งเป็ นมำรดำเจ้ำของบ้ำนกล่ำวว่ำ ลูกสำวตนเป็ นเจ้ำของสุ นขั ดังกล่ำว
ล่ำมสุ นขั ไว้เนื่องจำกสุ นขั ไล่เห่ำผูข้ บั ขี่มอเตอร์ไซด์ภำยในหมูบ่ ำ้ น และลูกสำวต้องไปทำงำนขำยของแต่เช้ำและกลับมำบ้ำนในเวลำหัวค่ำทุกวัน จะปล่อยสุ นขั เป็ นเวลำบ้ำง
ช่วงหัวค่ำหลังจำกกลับมำจำกที่ทำงำน มีเพียงหลำนสำวอยูภ่ ำยในบ้ำนและแมว เพรำะเจ้ำสุ นขั ยุง่ กับกำรทำงำนจึงไม่มีเวลำดูแลและกำจัดเห็บหมัดให้กบั สุ นขั สภำพสุ นขั ร่ ำเริ ง
พบเห็บหมัดจำนวนมำกตำมตัวและบริ เวณบ้ำน
การดาเนินการ กลุ่มพัฒนำสุ ขภำพสัตว์ สำนักงำนปศุสัตว์จงั หวัดอุดรธำนี สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธำนี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริ งพบว่ำสุ นขั ถูกล่ำมไว้จริ ง
เนื่ องจำกสุ นขั เห่ำและวิ่งไล่ผขู้ บั ขี่มอเตอร์ไซด์ภำยในหมูบ่ ำ้ น เจ้ำของสุ นขั ยุง่ กับกำรทำงำนจึงไม่มีเวลำดูแลและกำจัดเห็บหมัดให้กบั สุ นขั เจ้ำหน้ำที่จึงให้คำแนะนำในกำรเลี้ยงดู
สุ นขั ให้เหมำะสม ถูกหลักสวัสดิภำพสัตว์ และแนะนำวิธีกำรกำจัด เห็บหมัดให้แก่นำงดรุ ณี รุ่ งเรื อง ผูเ้ ป็ นมำรดำเจ้ำของสุ นขั
การป้ องกันไม่ ให้ ปัญหาเกิดขึน้ ซ้าอีก ให้คำแนะนำในกำรเลี้ยงดู กำรกำจัดเห็บหมัดสุ นขั และแมว พร้อมทั้งแนะนำข้อกฏหมำยพรบ.ป้ องกันกำรทำรุ ณกรรมและ
กำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงบทลงโทษหำกมีกำรกระทำควำมผิดตำม พรบ.
ช่ องทางการเผยแพร่
1) กลุ่มไลน์สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธำนี
2) รำยงำนกรมปศุสัตว์ทำงกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสัตว์
3) website สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธำนี
หมำยเหตุ **
- กำรชี้แจงจะต้องดำเนินกำรภำยใน 3 วัน ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์
- กำรชี้แจงต้องแนบหลักฐำนกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่ำนช่องทำงสื่ อ ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ช่องทำง

แบบฟอร์ม 2.3

สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธำนี ร่วมกับ สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธำนี
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตำมหมำยเลขกำรแจ้ง H211112001 ผ่ำน DLD 4.0
หมวดหมู่ขอควำมช่วยเหลือ ขอสนับสนุนด้ำนกำรปศุสัตว์
บ้ำนเลขที่ 294/1 หมู่บ้ำนกรีนแลนด์ ซ.2 ต. หมำกแข้ง อ. เมืองอุดรธำนี จ. อุดรธำนี

