


ล ำดบั อ ำเภอ
จ ำนวน
ต ำบล

จ ำนวน
หมู่บ้ำน

จ ำนวนอำสำ
(รำย)

จ ำนวนสมำชิก
ชมรม
(รำย)

1 เวียงสระ 5 64 84 62

2 ท่าฉาง 6 46 47 47

3 ดอนสัก 4 37 36 ๓๕

4 ชยับุรี 4 37 ๓๖ 36

5 วิภาวดี 2 31 28 28

6 พระแสง 7 74 62 50

7 ไชยา 9 54 ๓๕ 35

จ ำนวนอำสำปศุสัตว์จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดบั อ ำเภอ
จ ำนวน
ต ำบล

จ ำนวน
หมู่บ้ำน

จ ำนวนอำสำ
(รำย)

จ ำนวน
สมำชิก
ชมรม
(รำย)

8 ท่าชนะ 6 82 48 48

9 คีรีรัฐนิคม 8 84 ๓๗ 37

10 พนุพิน 16 96 40 40

11 บา้นนาเดิม 4 30 11 11

12 เมืองสุราษฎร์ธานี 11 59 14 14

13 เคียนซา 5 52 12 12

จ ำนวนอำสำปศุสัตว์จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดบั อ ำเภอ
จ ำนวน
ต ำบล

จ ำนวน
หมู่บ้ำน

จ ำนวนอำสำ
(รำย)

จ ำนวนสมำชิก
ชมรม
(รำย)

14 กาญจนดิษฐ์ 13 117 29 20

15 บา้นนาสาร 11 65 16 16

16 พนม 6 56 4 4

17 บา้นตาขนุ 4 29 1 -

18 เกาะสมุย 7 39 - -

19 เกาะพะงนั 3 17 - -

รวมทั้งหมด 131 1,074 540 495

จ ำนวนอำสำปศุสัตว์จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี



• ก่อตั้งเมื่อ 25 มิถุนำยน 2553

• สมำชิกก่อตั้ง  27 คน ปัจจุบันมีสมำชิก 495 คน

• คณะกรรมกำรบริหำรชมรมฯ จ ำนวน 25 คน

• มีชมรมระดับอ ำเภอ ทั้งหมด  14 ชมรม 

ชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี



วตัถุประสงค์ของชมรม

1. เพือ่สร้ำงและพฒันำเครือข่ำยอำสำปศุสัตว์ให้มีควำมเข้มแขง็

2. เพือ่ให้ชมรมอำสำปศุสัตว์เป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำร

3. เพือ่สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน

4. เพือ่แลกเปลีย่นข้อมูลข่ำวสำร ควำมคิดเห็น ประสบกำรณ์กำรท ำงำน

5. เพือ่ประสำนควำมสัมพนัธ์ ควำมเข้ำใจอนัดี เสริมสร้ำงควำมสำมัคคี 



วตัถุประสงค์ของชมรม

6. เพือ่ส่งเสริมและเผยแพร่เกยีรติคุณของอำสำปศุสัตว์

7. เพือ่หำเงินสนับสนุนและส่งเสริมระดับคุณภำพชีวิตของอำสำปศุสัตว์

8. เพือ่ช่วยเหลอืงำนกรมปศุสัตว์ และงำนสำธำรณประโยชน์ด้ำนปศุสัตว์

9. อืน่ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรจะก ำหนดขึน้ภำยหลงั



คุณสมบัติสมำชิกชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

1. เป็นอำสำปศุสัตว์จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

2. มคีวำมพร้อม และสมคัรใจเข้ำร่วมเป็นสมำชิก

3. มคีวำมซ่ือสัตย์ เสียสละในงำนส่วนรวม

4. ยืน่ใบสมคัร, เป็นสมำชิกตำมข้อบังคบั และผ่ำนกำรรับรองจำก 

คณะกรรมกำร

5. ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และช ำระค่ำบ ำรุงชมรมฯ ปีละ 200 บำท



โครงสร้ำงชมรมอำสำปศุสัตว์ ระดบัจังหวดั
ประธาน จ านวน 1 คน

รองประธาน จ านวน 2 คน

เลขานุการ/นายทะเบียน จ านวน  1 คน

เหรัญญิก จ านวน  1 คน

ประชาสมัพนัธ์  1 คน

กรรมการตวัแทนอ าเภอ ๆ ละ 1 คน
*** คดัเลือกตวัแทนชมรมฯ ระดบัอ าเภอ ร่วมเป็นกรรมการชมรมฯ

ระดบัจงัหวดั ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน***

อ าเภอ อ าเภอ อ าเภออ าเภอ

เลขานุการ/
นายทะเบียน



ชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

ประธำนชมรมฯ 
นำยสมจิตร หนูสีด ำ อ.เวียงสระ

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดที่ 3 รับต าแหน่ง วันที่ 15 ม.ีค. 2558

เลขำนุกำร/นำยทะเบียน  
นำยกรีฑำรม แมนเมือง อ.เคียนซา



ชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

เหรัญญิก                                              
นำงสำวอมรรัตน์ รุ่งโรจน์ อ.เคียนซำ

กรรมกำร
ระดับอ ำเภอ 

18 ท่ำน

ประชำสัมพนัธ์ 

นำยดุสิต จันทรนุกลู อ.เคียนซำ



โครงสร้ำงชมรมอำสำปศุสัตว์ ระดบัอ ำเภอ

ประธาน จ านวน 1 คน
รองประธาน จ านวน 2 คน
เลขานุการ จ านวน  1 คน
ฝ่ายทะเบียน จ านวน  1 คน
เหรัญญิก จ านวน  1 คน
กรรมการตวัแทนต าบล ๆ ละ  1 คน

*** คดัเลือกตวัแทนชมรมฯ ระดบัอ าเภอ ร่วมเป็นกรรมการชมรมฯ
ระดบัจงัหวดั ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน***



ชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

ปัจจุบัน มชีมรมอำสำปศุสัตว์ระดบัอ ำเภอ จ ำนวน 14 อ ำเภอ

1. ชมรมอาสาปศุสตัวอ์  าเภอบา้นนาสาร วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2553



ชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

2. ชมรมอาสาปศุสตัวอ์  าเภอท่าชนะ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2553



ชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

3. ชมรมอาสาปศุสตัวอ์  าเภอพระแสง วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553



ชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

4. ชมรมอาสาปศุสตัวอ์  าเภอท่าฉาง วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2553



ชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

5. ชมรมอาสาปศุสัตวอ์  าเภอเวยีงสระ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2553

6. ชมรมอาสาปศุสัตวอ์  าเภอไชยา วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2554



ชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

7. ชมรมอาสาปศุสตัวอ์  าเภอเคียนซา วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2554



ชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

8. ชมรมอาสาปศสุตัว์อ าเภอกาญจนดิษฐ์ วนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2554



ชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

9. ชมรมอาสาปศุสตัวอ์  าเภอคีรีรัฐนิคม วนัท่ี 17 ตุลาคม 2553

10. ชมรมอาสาปศุสตัวอ์  าเภอบา้นนาเดิม วนัท่ี 10 มีนาคม 2554



ชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

11. ชมรมอาสาปศุสตัวอ์  าเภอชยับุรี วนัท่ี 16 มีนาคม 2554



ชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

12. ชมรมอาสาปศุสตัวอ์  าเภอเมือง วนัท่ี 8 เมษายน 2554



ชมรมอำสำปศุสัตว์สุรำษฎร์ธำนี

13. ชมรมอาสาปศุสตัวอ์  าเภอพนุพิน วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2554

14. ชมรมอาสาปศุสตัวอ์  าเภอวิภาวดี วนัท่ี 2 กนัยายน 2558



สวสัดิกำร และกำรเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจ

1. เข้ำร่วมอำสำปศุสัตว์ ระดับจังหวดั

2. ร่วมงำนวนัอำสำปศุสัตว์

3. ให้มีกำรเผยแพร่ผลงำนเด่นของอำสำปศุสัตว์

4. ให้สิทธ์ิในกำรเข้ำร่วมโครงกำรของปศุสัตว์

5. คัดเลือก อสป. และบุตร ไปร่วมโครงกำรฝึกงำน/ดูงำน ต่ำงประเทศ



สวสัดิกำร และกำรเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจ

9. สวสัดิกำรงำนศพ (อสป. , พ่อ - แม่)

10. ช่วยเหลือกำรรักษำพยำบำล ปีละไม่เกิน 2 คร้ัง

11. เป็นกำรสร้ำงอำชีพ และเพิม่รำยได้จำกฟำร์มตนเอง

6. คัดเลือกบุตร เข้ำรับทุนกำรศึกษำ (ของกระทรวง)

7. ประกันอุบัติเหตุจำกกำรปฏิบัติงำน

8. คัดเลือกบุตร หลำน รับทุนกำรศึกษำ (ชมรม)





อำสำปศุสัตว์ดีเด่น ประจ ำปี 2552
นายสุรินทร์  ศรีสวา่ง
บา้นเลขท่ี 54/1 ม.8 ต.บางสวรรค ์อ.พระแสง

อำสำปศุสัตว์ดีเด่น

อำสำปศุสัตว์ดีเด่น ประจ ำปี 2553
นายประกอบ  ทองนุกลู
บา้นเลขท่ี 12 หมู่ท่ี 1 ต  าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง 

อำสำปศุสัตว์ดีเด่น ประจ ำปี 2554
นายปราโมทย ์ แกว้ปาน
บา้นเลขท่ี 59 หมู่ท่ี 5 ต  าบลลีเลด็ อ  าเภอพนุพิน

อำสำปศุสัตว์ดีเด่น ประจ ำปี 2555
นายพยธุ นรินทร์
บา้นเลขท่ี 1/9 หมู่ท่ี 6 ต  าบลบา้นส้อง อ าเภอเวียงสระ



อำสำปศุสัตว์ดีเด่น
อำสำปศุสัตว์ดีเด่น ประจ ำปี 2556
นายสมจิตร  หนูสีด า
45/10 หมู่ท่ี 2 ต  าบลบา้นส้อง อ  าเภอเวียงสระ

อำสำปศุสัตว์ดีเด่น ประจ ำปี 2557
นายสุนทร  ดาวเรือง
78/1 ม.13 ต.บางสวรรค ์อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

อำสำปศุสัตว์ดีเด่น ประจ ำปี 2558
นายเจริญ ไซซงั  
๑๕๓/๖ หมู่ท่ี ๕ ต.บา้นส้อง อ.เวียงสระ

อำสำปศุสัตว์ดีเด่น ประจ ำปี 2559
นายกรีฑารม แมนเมือง
31 หมู่ท่ี  8 ต.พว่งพรมคร  อ.เคียนซา  จ.สุราษฎร์ธานี



อำสำปศุสัตว์ดีเด่น

อำสำปศุสัตว์ดีเด่น ประจ ำปี 2560
นายสุนทร  เนตรอนนัต์
บา้นเลขท่ี 65  หมู่ท่ี  5  ต.กรูด  อ.กาญจนดิษฐ ์ จ.สุราษฎร์ธานี

อำสำปศุสัตว์ดีเด่น ประจ ำปี 2561
นายบุญฤทธ์ิ พลูสิน
301  หมู่ท่ี  5  ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี

กำรประกวดอำสำปศุสัตว์ดเีด่นระดบัเขต
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีชนะเลิศการประกวดอาสาปศุสตัวดี์เด่นระดบัเขต 7/10 คร้ัง



ส ำนักงำนปศุสัตว์จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี

กจิกรรมอำสำปศุสัตว์



ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี



ประชุมอาสาปศุสตัวอ์  าเภอ



ฝึกอบรมเกษตรกร 
หลกัสูตร พื้นฐานอาสาปศุสตัว ์



ฝึกอบรมเกษตรกร 
หลกัสูตร ทบทวนอาสาปศุสตัว ์



ร่วมแจกของอุปโภค
และบริโภคใหก้บั
ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม



ช่วยปฏิบติังานดา้นปศุสตัว์


