
แบบฟอรม์ 2.1

 - การช้ีแจงจะตอ้งด าเนินการภายใน 3 วนั ไม่เวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
 - การช้ีแจงตอ้งแนบหลกัฐานการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านช่องทางส่ือ ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง

หมายเหตุ **

     ข้อเท็จจริง   วนัท่ี 1 มกราคม 2566 เวลา 14.12 น. ไดรั้บแจง้ DLD 4.0 หมายเลขการแจง้ H230101001 หมวดหมูข่อความช่วยเหลือ ปัญหาสุนขัจรจดั สถานท่ีเกิดเหตุ ตลาดนายหาญ หมูท่ี่ 9 ต.กุมภวาปี    
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี วนัท่ี 3 มกราคม 2566 ส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอกุมภวาปี และเทศบาลต าบลกุมภวาปี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริง ท่ีตลาดนายหาญ หมูท่ี่ 9 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

                             2. ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้และตะหนกัในการเล้ียงสุนขัอยา่งรับผิดชอบ

     ช่องทางการเผยแพร่

1) กลุ่มไลน์ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี

2) รายงานกรมปศุสัตวท์างกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสัตว์

เร่ือยๆ จึงอยากขอใหช่้วยด าเนินการท าหมนัสุนขัจรจดัในบริเวณน้ีดว้ยค่ะ ไม่ตอ้งก าจดันอ้งนะคะ แค่อยากใหช่้วยท าหมนัและก าจดัเห็บหมดั (บา้นท่ีอยูอ่าศยัมีเห็บจ านวนมากจากสุนขัจรค่ะ)

3) website ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี

4) เฟสบุคส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี

     การป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิขึน้ซ ้าอกี  เทศบาลต าบลกุมภวาปี จดัท าแนวทางการแกไ้ขปัญหาสัตวจ์รจดัในพ้ืนท่ี เช่น การจดัหาสถานพกัพิงสัตวจ์รจดัในพ้ืนท่ี และการจดัท าโครงการลดประชากรสัตวจ์ร
จดัร่วมกบัปศุสัตว ์โดยด าเนินการผา่ตดัท าหมนัแก่สัตวจ์รจดั โดยงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัสวสัดิภาพสัตวข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562

การช้ีแจงเหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้รายงาน

   ช่ือ - สกลุ  นายสุมนชาติ  แสงปัญญา

   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

   หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

     ประเดน็ปัญหา ในพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัมีสุนขัจรจดัเป็นจ านวนมาก และไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากเทศบาลและปศุสัตวใ์นการท าหมนั เพ่ือลดจ านวนสุนขัจรจดั ซ่ึงเป็นท่ีทราบดีอยูแ่ลว้วา่สุนขัสามารถมี
พฤติกรรมติดสัดไดห้ลายคร้ังต่อปี และออกลูกคร้ังละจ านวนมาก ซ่ึงในฤดูติดสัดจะท าใหสุ้นขัมีพฤติกรรมกา้วร้าว ส่งผลใหผู้ค้นท่ีสัญจรไปมาไดรั้บอนัตราย และท าใหบ้ริเวณนั้นมีสุนขัจรจดัเพ่ิมข้ึน

     การด าเนินการ  ส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอกุมภวาปี และเทศบาลต าบลกุมภวาปี ร่วมกนัด าเนินการวางแผน ดงัต่อไปน้ี
                             1. ด าเนินการจบัสุนขัจรจดัในพ้ืนท่ีตลาดนายหาญ เพ่ือผา่ตดัท าหมนั



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

3) website ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี

4) เฟสบุคส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี

1) กลุ่มไลน์ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัอุดรธานี

2) รายงานกรมปศุสัตวท์างกลุ่มไลน์ IO-DLD กรมปศุสัตว์

     ข้อเท็จจริง   วนัท่ี 1 มกราคม 2566 เวลา 14.12 น. ไดรั้บแจง้ DLD 4.0 หมายเลขการแจง้ H230101001 หมวดหมูข่อความช่วยเหลือ ปัญหาสุนขัจรจดั สถานท่ีเกิดเหตุ ตลาดนายหาญ หมูท่ี่ 9            
 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี วนัท่ี 3 มกราคม 2566 ส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอกุมภวาปี และเทศบาลต าบลกุมภวาปี ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริง ท่ีตลาดนายหาญ หมูท่ี่ 9 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี 
จ.อุดรธานี

     การด าเนินการ  ส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอกุมภวาปี และเทศบาลต าบลกุมภวาปี ร่วมกนัด าเนินการวางแผน ดงัต่อไปน้ี
                             1. ด าเนินการจบัสุนขัจรจดัในพ้ืนท่ีตลาดนายหาญ เพ่ือผา่ตดัท าหมนั
                             2. ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้และตะหนกัในการเล้ียงสุนขัอยา่งรับผิดชอบ

     การป้องกนัไม่ให้ปัญหาเกดิขึน้ซ ้าอกี  เทศบาลต าบลกุมภวาปี จดัท าแนวทางการแกไ้ขปัญหาสัตวจ์รจดัในพ้ืนท่ี เช่น การจดัหาสถานพกัพิงสัตวจ์รจดัในพ้ืนท่ี และการจดัท าโครงการลดประชากร
สัตวจ์รจดัร่วมกบัปศุสัตว ์โดยด าเนินการผา่ตดัท าหมนัแก่สัตวจ์รจดั โดยงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัสวสัดิภาพสัตวข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 พ.ศ.2562

     ช่องทางการเผยแพร่

     ประเดน็ปัญหา ในพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัมีสุนขัจรจดัเป็นจ านวนมาก และไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากเทศบาลและปศุสัตวใ์นการท าหมนั เพ่ือลดจ านวนสุนขัจรจดั ซ่ึงเป็นท่ีทราบดีอยูแ่ลว้วา่สุนขัสามารถมี
พฤติกรรมติดสัดไดห้ลายคร้ังต่อปี และออกลูกคร้ังละจ านวนมาก ซ่ึงในฤดูติดสัดจะท าใหสุ้นขัมีพฤติกรรมกา้วร้าว ส่งผลใหผู้ค้นท่ีสัญจรไปมาไดรั้บอนัตราย และท าใหบ้ริเวณนั้นมีสุนขัจรจดัเพ่ิมข้ึน
เร่ือยๆ จึงอยากขอใหช่้วยด าเนินการท าหมนัสุนขัจรจดัในบริเวณน้ีดว้ยค่ะ ไม่ตอ้งก าจดันอ้งนะคะ แค่อยากใหช่้วยท าหมนัและก าจดัเห็บหมดั (บา้นท่ีอยูอ่าศยัมีเห็บจ านวนมากจากสุนขัจรค่ะ)

การรายงานผลการช้ีแจงเหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

ผู้รายงาน

   ช่ือ - สกลุ  นายสุมนชาติ  แสงปัญญา

   ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี

   หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี  
และเทศบาลตำบลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเทจ็จริง ตามหมายเลขการแจ้ง H230101001 ผ่าน DLD 4.0 
สถานที่เกิดเหตุ ตลาดนายหาญ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


