
แบบฟอรม์ 2.1

 - การช้ีแจงจะตอ้งด าเนินการภายใน 3 วนั ไม่เวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
 - การช้ีแจงตอ้งแนบหลกัฐานการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านช่องทางส่ือ ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง

     การป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิขึน้ซ ้าอกี  ให้ค  าแนะน าในการเล้ียงดู  พร้อมทั้งแนะน าขอ้กฏหมายพรบ.ป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสตัว ์พ.ศ. 2557 รวมถึงบทลงโทษหากมีการ
กระท าความผิดตาม พรบ.

การช้ีแจงเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้รายงาน

   ช่ือ - สกลุ  นายสุมนชาติ  แสงปัญญา

   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

   หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

     ประเด็นปัญหา หลงับา้นเล้ียงแมวไม่ดูแล สภาพสกปรก ผกูคอแมวตวัใหญ่ 2 ตวั ไวต้ลอดเวลา มีลูกแมวเล็กอีกหลายตวัแต่ลูกแมวไม่ผกูคอ สภาพแมลงวนัตอม ให้กินนอนในสภาพหดหู่ 
เหมน็ข้ีเหมน็เยีย่ว เห็นแลว้เป็นท่ีหดหู่จนร้องไห้ เห็นเล้ียงแบบน้ีมาหลายเดือนแลว้ค่ะ ทนไม่ไหวแลว้ค่ะ แมวมีพนัธุ์ผสมกบัเปอร์เซีย ตาก็เหมือนกบัอกัเสบมาหลายเดือนแลว้ สภาพเคา้ไม่พร้อม
ท่ีจะเล้ียงสตัวม์ากๆ ข้ีกองเต็มไม่ตกั กล่ินฟุ้ง บางวนัแมวร้องโหยหวน

หมายเหตุ **

     ข้อเทจ็จริง   วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2565 ไดรั้บแจง้ DLD 4.0 หมายเลขการแจง้ H221106001 หมวดหมู ่ขอความช่วยเหลือ สร้างความเดือนร้อนร าคาญ สถานท่ีเกิดเหตุ หมูบ่า้นพีเคธานี 5 ถ.รอบ
เมือง ต.หมากแขง้ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธานีร่วมกบัส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอเมืองอุดรธานี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ท่ีหมูบ่า้นพีเคธานี 5 ถ.รอบเมือง ต.
หมากแขง้ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี พบแมวเพศผู ้1 ตวั แมวเพศเมีย 1 ตวั และลูกแมว 2 ตวั ของนางติณณวรรฒ ใหญ่โสมานงั บา้นเลขท่ี 457/72 หมูบ่า้นพีเคธานี 5 ถ.รอบเมือง ต.หมากแขง้ อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี มีการผกูแมวตวัใหญ่ 2 ตวั และสภาพพ้ืนท่ีการเล้ียงไม่เป็นระเบียบ มีกระบะทรายแมวท่ีรองดว้ยถุงด า ภายในเต็มไปดว้ยอุจจาระแมว และแมวเพศผูมี้อาการเจบ็ตาและ
ป่วย

     การด าเนินการ  ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธานีร่วมกบัส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอเมืองอุดรธานี  จึงให้ค  าแนะน าเจา้ของสตัว ์ตอ้งด าเนินการจดัสวสัดิภาพให้เหมาะสม (มีสุขภาพอนามยัท่ีดี มี
ท่ีอยู ่อาหารและน ้าอยา่งเพียงพอ)  และควรมีการน าสตัวป่์วยไปรักษา ไม่ปล่อยทิ้งไว ้โดยเจา้ของสตัวย์นิดีท่ีจะปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี

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



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

 - การช้ีแจงจะตอ้งด าเนินการภายใน 3 วนั ไม่เวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
 - การช้ีแจงตอ้งแนบหลกัฐานการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านช่องทางส่ือ ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง

3) website ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธานี
4) เฟสบุคส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธานี

หมายเหตุ **

     ข้อเทจ็จริง   วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 ไดรั้บแจง้ DLD 4.0 หมายเลขการแจง้ H221106001 หมวดหมู ่ขอความช่วยเหลือ สร้างความเดือนร้อนร าคาญ สถานท่ีเกิดเหตุ หมูบ่า้นพีเคธานี 5 ถ.รอบ
เมือง ต.หมากแขง้ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธานีร่วมกบัส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอเมืองอุดรธานี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ท่ีหมูบ่า้นพีเคธานี 5 ถ.รอบเมือง ต.
หมากแขง้ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี พบแมวเพศผู ้1 ตวั แมวเพศเมีย 1 ตวั และลูกแมว 2 ตวั ของนางติณณวรรฒ ใหญ่โสมานงั บา้นเลขท่ี 457/72 หมูบ่า้นพีเคธานี 5 ถ.รอบเมือง ต.หมากแขง้ อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี มีการผกูแมวตวัใหญ่ 2 ตวั และสภาพพ้ืนท่ีการเล้ียงไม่เป็นระเบียบ มีกระบะทรายแมวท่ีรองดว้ยถุงด า ภายในเต็มไปดว้ยอุจจาระแมว และแมวเพศผูมี้อาการเจบ็ตาและ
ป่วย

     การด าเนินการ  ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธานีร่วมกบัส านกังานปศุสตัวอ์  าเภอเมืองอุดรธานี  จึงให้ค  าแนะน าเจา้ของสตัว ์ตอ้งด าเนินการจดัสวสัดิภาพให้เหมาะสม (มีสุขภาพอนามยัท่ีดี มี
ท่ีอยู ่อาหารและน ้าอยา่งเพียงพอ)  และควรมีการน าสตัวป่์วยไปรักษา ไม่ปล่อยทิ้งไว ้โดยเจา้ของสตัวย์นิดีท่ีจะปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี

     การป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิขึน้ซ ้าอกี  ให้ค  าแนะน าในการเล้ียงดู  พร้อมทั้งแนะน าขอ้กฏหมายพรบ.ป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสตัว ์พ.ศ. 2557 รวมถึงบทลงโทษหากมีการ
กระท าความผิดตาม พรบ.

     ช่องทางการเผยแพร่
1) กลุ่มไลน์ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธานี
2) รายงานกรมปศุสตัวท์างกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสตัว์

การรายงานผลการช้ีแจงเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้รายงาน

   ช่ือ - สกลุ  นายสุมนชาติ  แสงปัญญา

   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

   หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

     ประเด็นปัญหา หลงับา้นเล้ียงแมวไม่ดูแล สภาพสกปรก ผกูคอแมวตวัใหญ่ 2 ตวั ไวต้ลอดเวลา มีลูกแมวเล็กอีกหลายตวัแต่ลูกแมวไม่ผกูคอ สภาพแมลงวนัตอม ให้กินนอนในสภาพหดหู่ 
เหมน็ข้ีเหมน็เยีย่ว เห็นแลว้เป็นท่ีหดหู่จนร้องไห้ เห็นเล้ียงแบบน้ีมาหลายเดือนแลว้ค่ะ ทนไม่ไหวแลว้ค่ะ แมวมีพนัธุ์ผสมกบัเปอร์เซีย ตาก็เหมือนกบัอกัเสบมาหลายเดือนแลว้ สภาพเคา้ไม่พร้อม
ท่ีจะเล้ียงสตัวม์ากๆ ข้ีกองเต็มไม่ตกั กล่ินฟุ้ง บางวนัแมวร้องโหยหวน



ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุดรธำนี ร่วมกับ ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองอุดรธำนี  
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตำมหมำยเลขกำรแจ้ง H221106001 ผ่ำน DLD 4.0 

สถำนที่เกิดเหตุ บ้ำนพีเคธำนี 5 ถ.รอบเมือง ต.หมำกแข้ง อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


