ประวัตสิ ํ านักงานปศุ สัตว์ จงั หวัดนครราชสี มา โดยสั งเขป
ความเป็ นมา
การเลียงสัตว์ของประเทศไทย มีพฒั นาการมาตังแต่ปี พ.ศ.
กรมช่ างไหม กระทรวงเกษตราธิ การ ปี พ.ศ.

ภายใต้การดําเนิ นการของ

* ได้เริ+ มกิ จการสาขาสัตวแพทย์ โดยวางโครงการทําการ

ปราบโรคระบาดสัตว์ที+มีอยูม่ ากในสมัยนัน ต่อมาได้มีการสอนวิชาสัตวแพทย์ ตังสถานี เลียงสัตว์ ก่อตังกอง
เซรุ่ มที+อาํ เภอปากช่อง และในวันที+ 4 พฤษภาคม 64 ได้มีการสถาปนา “กรมปศุสัตว์และยานพาหนะ” ขึน
มีพนั ธกิจเพิ+มขึนเช่น การปรับปรุ งพันธุ์สัตว์ การเก็บอากรการฆ่าสัตว์ การควบคุมการฆ่าสัตว์-ขายสัตว์ และ
พัฒนา/กํากับดูแลงานด้านปศุสัตว์ตามนโยบายรัฐบาลและบริ บทอื+น ๆ มาจนถึงปั จจุบนั
สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัดนครราชสี มา เป็ นหน่ วยงานราชการส่ วนภูมิภาค

สังกัดกรม

ปศุ สั ตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่ อตังขึ นตามประกาศราชกฤษฎี ก าเปลี+ ยนแปลงการจัดระเบี ย บ
ราชการ

กรมปศุ สัตว์และสัตว์พาหนะ เมื+ อวันที+ C4 กุมภาพันธ์ D ในขณะนันมี ชื+อว่า “สัตวแพทย์

จัง หวัด” และมี “สั ตวแพทย์อาํ เภอ” เป็ นหน่ วยงานย่อ ย มี ผูด้ ํารงตําแหน่ ง ปศุ สั ตว์จงั หวัด จนถึ ง ปั จจุ บ ัน
จํานวน C ท่าน ดังนี
1. นายวิจิตร สุ วรรณกิตติ

พ.ศ. 4G4 – พ.ศ. 4CG

2. นายวิเชียร สุ วณั ณะศรี

พ.ศ. 4CG – พ.ศ. 4CD

3. นายนุกูล เทียมรัตน์

พ.ศ. 4CD – พ.ศ. 4

4. นายธํารง สิ ชฌนกุล

พ.ศ. 4 – พ.ศ. 4

5. นายไกรศรี คงสําราญ

พ.ศ. 4 – พ.ศ. 4

6. นายอุดม อาจมังกร

พ.ศ. 4 – พ.ศ. 4 6

7. นายสุ รศักดิQ ศิริสมบูรณ์

พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 4SC

8. นายไพศาล จุลฤกษ์

พ.ศ. 4SC – พ.ศ. 4S4

9. นายปรี ชา คล้ายนิล

พ.ศ. 4S4 – พ.ศ. 4SD

10. นายสนใจ ถิ+นนคร

พ.ศ. 4SD – พ.ศ. 4 G

11. นายขวัญชัย หุ นตระกูล

พ.ศ. 4 G – พ.ศ. 44G

12. นายสมบุญ หลิมวัฒนา

พ.ศ. 44G – พ.ศ. 44C

13. นายสุ รชน ต่างวิวฒั น์

พ.ศ. 44C – พ.ศ. 44S

14. นายรังสรรค์ ระวังสําโรง

พ.ศ. 44S – พ.ศ. 44*

15. นายพศวีร์ สมใจ

พ.ศ. 446 – ปั จจุบนั

ทีตังสํ านักงาน
สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัดนครราชสี มา ตังอยูบ่ ริ เวณเดียวกับศาลากลางจังหวัด เลขที+ V ถนน
วัชรสฤษดิQ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา แต่เดิมเป็ นอาคารไม้ชนเดี
ั ยว เนื อที+
ประมาณ C ไร่ เศษ ต่อมาในสมัยที+ นายเลิศ หงษ์ภกั ดี เป็ นผูว้ า่ ราชการจังหวัด ได้มีนโยบายให้หน่วยราชการ
ต่าง ๆ ตังอยู่ในบริ เวณเดี ยวกัน เพื+อให้ประชาชนมีความสะดวกในการติดต่อราชการ สํานักงาน ฯ จึงแบ่ง
พืนที+ส่วนหนึ+ งจํานวน งาน ให้สํานักงานที+ ดินจังหวัดก่อสร้ างอาคารสํานักงาน ในขณะที+ สํานักงานที+ ดิน
จังหวัดก็ ได้ม อบที+ ดินบนถนนสุ รนารี จํานวน C ไร่ ให้สํานักงานปศุ สั ตว์จงั หวัดใช้ก่ อสร้ างบ้านพัก ของ
ข้าราชการ พร้อมทังก่อสร้างห้องเย็นเก็บวัคซี น และบ้านพักข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์เขต S ในเวลาต่อมา
เมื+อกรมปศุสัตว์แบ่งส่ วนราชการเพิ+มเติม โดยให้มีสํานักงานปศุสัตว์เขตทําหน้าที+กาํ กับดูแล
การปฏิ บตั ิ ราชการของสํานักงานปศุสัตว์จงั หวัดอีกชันหนึ+ ง ในราวปี พ.ศ. 4 จึ งมีการรื ออาคารไม้ของ
สํานัก งานปศุ สั ตว์จงั หวัดที+ ช ํารุ ดทรุ ด โทรมแล้ว ก่ อสร้ างอาคารคอนกรี ตเสริ ม เหล็ ก ชัน ขึ นในอาณา
บริ เวณเดิ ม ให้เป็ นที+ ทาํ การของสํานักงานปศุสัตว์เขต S บนชัน และที+ทาํ การสํานักงานปศุสัตว์จงั หวัด ฯ
อยู่ชันล่ าง ในปี พ.ศ. 4SV กรมปศุ สั ตว์ได้อนุ ม ตั ิ งบประมาณให้ส ร้ างสํานักงานปศุ สั ตว์เขต S แห่ งใหม่
ริ มถนนมิตรภาพ ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสี มา สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัดจึงใช้อาคารหลังเดิ มของ
สํานักงานปศุสัตว์เขต S ทังหมดเป็ นที+ทาํ การมาจนถึงปั จจุบนั
เหตุการณ์ สําคัญ
แต่ เดิ ม นัน ข้าราชการสั งกัดสํ านัก งานปศุ สั ตว์จงั หวัดมี จาํ นวนน้อย สั ตวแพทย์อาํ เภอ C
ตําแหน่ ง ต้องปฏิ บตั ิราชการตามภารกิ จของกรมปศุสัตว์รับผิดชอบครอบคลุ มพืนที+ -S อําเภอ

เมื+อกรม

ปศุสัตว์ก่อตังโรงเรี ยนสัตวแพทย์ ผลิตสัตวแพทย์เพิ+มขึน ราวปี พ.ศ. 4 G จึงมีขา้ ราชการครบทุกอําเภอ และ
เปลี+ ย นขื+ อ ตํา แหน่ ง สั ต วแพทย์อ ํา เภอเป็ น “ปศุ สั ต ว์อ ํา เภอ” และมี สั ต วแพทย์-เจ้า พนั ก งานสั ต วบาล
เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพิ+มเป็ นอําเภอละ -S คน ในปี ต่อ ๆ มา ปั จจุบนั กรมปศุสัตว์เลิ กผลิ ตสัตวแพทย์แล้ว
ประกอบกับนโยบายลดจํานวนข้าราชการของรัฐบาล ข้าราชการของสํานักงานปศุสัตว์จงั หวัดจึงมี จาํ นวน
ลดลงเรื+ อย ๆ
ในช่ วงที+ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชิ นวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้าง
ระบบราชการให้มีความคล่องตัว วันที+ D ตุลาคม 4 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศกฎกระทรวง
แบ่ งส่ วนราชการกรมปศุ สั ตว์ต ามนโยบายของรั ฐ บาลดังกล่ าว ในราชการบริ ห ารส่ วนกลางมี ก ารเพิ+ ม
หน่ วยงานใหม่และยกระดับ หน่ วยงานจากกองเป็ นสํานัก สําหรับ หน่ วยงานบริ หารราชการส่ วนภู มิภาค
สํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอทัง S แห่ งของจังหวัดนครราชสี มาถู กยุบเลิ ก เหลื อเพียงสํานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
เท่านัน

จากการยุบสํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอดังกล่าว เพื+อให้การบริ การเกษตรกรผูเ้ ลี ยงสัตว์เป็ นไป
อย่างต่อเนื+ อง รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมัยนันจึงตังหน่วยเคลื+ อนที+ (Mobile Unit) ขึน โดยหน่ วย
ดังกล่าวจะรวมเจ้าหน้าที+ของกระทรวงฯหลาย ๆ หน่วยงานมาปฏิบตั ิงานร่ วมกันและรับผิดชอบหลายอําเภอ
มี เป้ าหมายเพื+ อ ให้ บ ริ ก ารด้านการเกษตรเบ็ ด เสร็ จ ณ จุ ดเดี ยว (One Stop Service) เจ้าหน้าที+ สั ตวแพทย์ สัตวบาลประจําสํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอเดิมส่ วนหนึ+ งประจําในหน่วยเคลื+อนที+ดงั กล่าว และส่ วนหนึ+ งประจํา
ศูนย์ปฏิ บตั ิการปศุสัตว์อาํ เภอ ที+ก่อตังขึนมาให้บริ การเกษตรกรในกลุ่มอําเภอ ซึ+ งสํานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
นครราชสี มามี จาํ นวน S ศู นย์ปฏิ บตั ิการ ได้แก่ ศูนย์ปฏิ บตั ิการปศุสัตว์เมือง

ศูนย์ปฏิ บตั ิ การปศุ สัตว์

ด่ านขุนทด และศู นย์ป ฏิ บ ตั ิ การปศุ สั ตว์พิ มาย อย่างไรก็ตาม การดําเนิ นงานรู ป แบบดังกล่ าวไม่ ส ามารถ
สนับสนุ นและบริ การเกษตรกรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในปี พ.ศ. 4 D กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมี
ประกาศกฎกระทรวงเพิ+มเติม (ฉบับที+ ) ให้มีหน่วยงานสํานักงานปศุสัตว์อาํ เภออีกครังหนึ+ง และดําเนิ นงาน
มาจนถึงปั จจุบนั .

แหล่งข้อมูล :

หนังสื อ * ทศวรรษ กรมปศุสตั ว์ : 444
ทะเบียนรายนามผูด้ าํ รงตําแหน่งปศุสตั ว์จงั หวัดนครราชสี มา สนง.ปศุสตั ว์จงั หวัดนครราชสี มา
นายบุญส่ง นิรมลพิศาล อดีตสัตวแพทย์อาํ เภอ และปศุสตั ว์อาํ เภอหลายอําเภอ

ผูเ้ รี ยบเรี ยง : นายสุบรรณ บุตรศรี ภูมิ สัตวแพทย์อาวุโส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสตั ว์
สํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดนครราชสี มา วันที+ 18 กุมภาพันธ์ 2556

