
ประวตัสํิานักงานปศุสัตว์จงัหวดันครราชสีมา โดยสังเขป 

 

ความเป็นมา 

การเลี�ยงสัตวข์องประเทศไทย มีพฒันาการมาตั�งแต่ปี พ.ศ. ���� ภายใตก้ารดาํเนินการของ

กรมช่างไหม กระทรวงเกษตราธิการ  ปี พ.ศ.���* ไดเ้ริ+มกิจการสาขาสัตวแพทย ์โดยวางโครงการทาํการ

ปราบโรคระบาดสัตวที์+มีอยูม่ากในสมยันั�น  ต่อมาไดมี้การสอนวชิาสัตวแพทย ์ตั�งสถานีเลี� ยงสัตว ์ก่อตั�งกอง

เซรุ่มที+อาํเภอปากช่อง และในวนัที+ 4 พฤษภาคม ��64 ไดมี้การสถาปนา “กรมปศุสัตวแ์ละยานพาหนะ” ขึ�น          

มีพนัธกิจเพิ+มขึ�นเช่น การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์การเก็บอากรการฆ่าสัตว ์การควบคุมการฆ่าสัตว-์ขายสัตว ์และ

พฒันา/กาํกบัดูแลงานดา้นปศุสัตวต์ามนโยบายรัฐบาลและบริบทอื+น ๆ มาจนถึงปัจจุบนั 

สํานกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครราชสีมา เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค        สังกดักรม

ปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ก่อตั� งขึ� นตามประกาศราชกฤษฎีกาเปลี+ยนแปลงการจดัระเบียบ

ราชการ       กรมปศุสัตวแ์ละสัตวพ์าหนะ เมื+อวนัที+ C4 กุมภาพนัธ์ ��D�  ในขณะนั�นมีชื+อว่า “สัตวแพทย์

จงัหวดั” และมี “สัตวแพทย์อาํเภอ” เป็นหน่วยงานย่อย มีผูด้ ํารงตาํแหน่งปศุสัตว์จงัหวดัจนถึงปัจจุบัน 

จาํนวน C� ท่าน  ดงันี�  

1. นายวจิิตร สุวรรณกิตติ   พ.ศ. �4G4 – พ.ศ. �4CG 

2. นายวเิชียร สุวณัณะศรี  พ.ศ. �4CG – พ.ศ. �4CD 

3. นายนุกูล เทียมรัตน์  พ.ศ. �4CD – พ.ศ. �4�� 

4. นายธาํรง สิชฌนกุล  พ.ศ. �4�� – พ.ศ. �4�� 

5. นายไกรศรี คงสาํราญ  พ.ศ. �4�� – พ.ศ. �4�� 

6. นายอุดม อาจมงักร  พ.ศ. �4�� – พ.ศ. �4�6 

7. นายสุรศกัดิQ  ศิริสมบูรณ์  พ.ศ. 2528 – พ.ศ. �4SC 

8. นายไพศาล  จุลฤกษ ์  พ.ศ. �4SC – พ.ศ. �4S4 

9. นายปรีชา  คลา้ยนิล   พ.ศ. �4S4 – พ.ศ. �4SD 

10. นายสนใจ  ถิ+นนคร   พ.ศ. �4SD – พ.ศ. �4�G 

11. นายขวญัชยั  หุนตระกูล  พ.ศ. �4�G – พ.ศ. �44G 

12. นายสมบุญ  หลิมวฒันา  พ.ศ. �44G – พ.ศ. �44C 

13. นายสุรชน  ต่างววิฒัน์  พ.ศ. �44C – พ.ศ. �44S 

14. นายรังสรรค ์ ระวงัสาํโรง    พ.ศ. �44S – พ.ศ. �44* 

15. นายพศวร์ี  สมใจ                                  พ.ศ.�446 – ปัจจุบนั 



ที�ตั งสํานักงาน 

สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครราชสีมา ตั�งอยูบ่ริเวณเดียวกบัศาลากลางจงัหวดั เลขที+  V ถนน

วชัรสฤษดิQ  ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา แต่เดิมเป็นอาคารไมช้ั�นเดียว เนื�อที+

ประมาณ C ไร่เศษ  ต่อมาในสมยัที+ นายเลิศ หงษภ์กัดี เป็นผูว้า่ราชการจงัหวดั ไดมี้นโยบายให้หน่วยราชการ

ต่าง ๆ ตั�งอยู่ในบริเวณเดียวกนั เพื+อให้ประชาชนมีความสะดวกในการติดต่อราชการ  สํานกังาน ฯ จึงแบ่ง

พื�นที+ส่วนหนึ+ งจาํนวน � งาน ให้สํานกังานที+ดินจงัหวดัก่อสร้างอาคารสํานกังาน ในขณะที+สํานกังานที+ดิน

จงัหวดัก็ได้มอบที+ดินบนถนนสุรนารี จาํนวน C ไร่ ให้สํานักงานปศุสัตวจ์งัหวดัใช้ก่อสร้างบ้านพกัของ

ขา้ราชการ พร้อมทั�งก่อสร้างหอ้งเยน็เก็บวคัซีน และบา้นพกัขา้ราชการสาํนกังานปศุสัตวเ์ขต S ในเวลาต่อมา 

เมื+อกรมปศุสัตวแ์บ่งส่วนราชการเพิ+มเติม โดยใหมี้สํานกังานปศุสัตวเ์ขตทาํหนา้ที+กาํกบัดูแล

การปฏิบติัราชการของสํานักงานปศุสัตวจ์งัหวดัอีกชั�นหนึ+ ง ในราวปี พ.ศ. �4�� จึงมีการรื� ออาคารไมข้อง

สํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัที+ชํารุดทรุดโทรมแล้ว ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก � ชั�น ขึ� นในอาณา     

บริเวณเดิม ให้เป็นที+ทาํการของสํานกังานปศุสัตวเ์ขต S บนชั�น � และที+ทาํการสํานกังานปศุสัตวจ์งัหวดั ฯ    

อยู่ชั�นล่าง  ในปี พ.ศ. �4SV  กรมปศุสัตวไ์ด้อนุมติังบประมาณให้สร้างสํานักงานปศุสัตวเ์ขต S แห่งใหม่       

ริมถนนมิตรภาพ  ตาํบลจอหอ อาํเภอเมืองนครราชสีมา  สํานกังานปศุสัตวจ์งัหวดัจึงใช้อาคารหลงัเดิมของ

สาํนกังานปศุสัตวเ์ขต S ทั�งหมดเป็นที+ทาํการมาจนถึงปัจจุบนั 

เหตุการณ์สําคัญ 

แต่เดิมนั� น ข้าราชการสังกัดสํานักงานปศุสัตว์จงัหวดัมีจาํนวนน้อย สัตวแพทยอ์าํเภอ C 

ตาํแหน่ง ตอ้งปฏิบติัราชการตามภารกิจของกรมปศุสัตวรั์บผิดชอบครอบคลุมพื�นที+ �-S อาํเภอ      เมื+อกรม

ปศุสัตวก่์อตั�งโรงเรียนสัตวแพทย ์ผลิตสัตวแพทยเ์พิ+มขึ�น ราวปี พ.ศ.�4�G จึงมีขา้ราชการครบทุกอาํเภอ และ

เปลี+ยนขื+อตําแหน่งสัตวแพทย์อําเภอเป็น “ปศุสัตว์อ ําเภอ” และมีสัตวแพทย์-เจ้าพนักงานสัตวบาล                     

เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพิ+มเป็นอาํเภอละ �-S คน ในปีต่อ ๆ มา  ปัจจุบนักรมปศุสัตวเ์ลิกผลิตสัตวแพทยแ์ลว้ 

ประกอบกบันโยบายลดจาํนวนขา้ราชการของรัฐบาล ขา้ราชการของสํานกังานปศุสัตวจ์งัหวดัจึงมีจาํนวน

ลดลงเรื+อย ๆ 

ในช่วงที+ พ.ต.ท. ดร.ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี  รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้าง

ระบบราชการใหมี้ความคล่องตวั  วนัที+ D ตุลาคม �4�4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดป้ระกาศกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว  ในราชการบริหารส่วนกลางมีการเพิ+ม

หน่วยงานใหม่และยกระดบัหน่วยงานจากกองเป็นสํานัก  สําหรับหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

สํานกังานปศุสัตวอ์าํเภอทั�ง S� แห่งของจงัหวดันครราชสีมาถูกยุบเลิก เหลือเพียงสํานกังานปศุสัตวจ์งัหวดั

เท่านั�น   



จากการยุบสํานกังานปศุสัตวอ์าํเภอดงักล่าว เพื+อให้การบริการเกษตรกรผูเ้ลี� ยงสัตวเ์ป็นไป

อยา่งต่อเนื+อง รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมยันั�นจึงตั�งหน่วยเคลื+อนที+ (Mobile Unit) ขึ�น โดยหน่วย

ดงักล่าวจะรวมเจา้หนา้ที+ของกระทรวงฯหลาย ๆ หน่วยงานมาปฏิบติังานร่วมกนัและรับผิดชอบหลายอาํเภอ   

มีเป้าหมายเพื+อให้บริการด้านการเกษตรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เจ้าหน้าที+สัตวแพทย์ -    

สัตวบาลประจาํสาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอเดิมส่วนหนึ+งประจาํในหน่วยเคลื+อนที+ดงักล่าว และส่วนหนึ+งประจาํ

ศูนยป์ฏิบติัการปศุสัตวอ์าํเภอ ที+ก่อตั�งขึ�นมาให้บริการเกษตรกรในกลุ่มอาํเภอ ซึ+ งสํานกังานปศุสัตวจ์งัหวดั

นครราชสีมามีจาํนวน S ศูนยป์ฏิบติัการ  ได้แก่ ศูนยป์ฏิบติัการปศุสัตวเ์มือง          ศูนยป์ฏิบติัการปศุสัตว์

ด่านขุนทด และศูนยป์ฏิบติัการปศุสัตว์พิมาย  อย่างไรก็ตาม การดาํเนินงานรูปแบบดังกล่าวไม่สามารถ

สนบัสนุนและบริการเกษตรกรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ในปี พ.ศ.�4�D กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมี

ประกาศกฎกระทรวงเพิ+มเติม (ฉบบัที+ �) ให้มีหน่วยงานสาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภออีกครั� งหนึ+ง และดาํเนินงาน

มาจนถึงปัจจุบนั. 

 
แหล่งขอ้มูล : หนงัสือ * ทศวรรษ  กรมปศุสตัว ์ : �444  

 ทะเบียนรายนามผูด้าํรงตาํแหน่งปศุสตัวจ์งัหวดันครราชสีมา  สนง.ปศุสตัวจ์งัหวดันครราชสีมา 

 นายบุญส่ง นิรมลพิศาล  อดีตสตัวแพทยอ์าํเภอ และปศุสตัวอ์าํเภอหลายอาํเภอ 

ผูเ้รียบเรียง : นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ สตัวแพทยอ์าวโุส หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศการพฒันาปศุสตัว ์

                                                            สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดันครราชสีมา  วนัที+ 18 กมุภาพนัธ์ 2556 


