ขอเชิญชวนสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
“กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา” ไดยึดถือปรัชญาในการดําเนินการ ดังนี้
- กลุมองคกรอาชีพเปนของสมาชิก - บริหารโดยสมาชิก
- กลุมองคกรอาชีพบริการสมาชิกและบุคคลทั่วไป
- กลุมองคกรอาชีพตองรวมแรงรวมใจ มีวินัย เสียสละ เพื่อผลประโยชนรวมกัน
“กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา”นี้ มีวัตถุประสงคเพือ
่ สงเสริมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ
โดยดําเนินธุรกิจการผลิต การคา การบริการ อุตสาหกรรม และอื่นๆ เพื่อประโยชนของสมาชิก
คาดวาจะเปดดําเนินธุรกิจในธุรกิจตอไปนี้ คือ
1. รานคากลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา จําหนายสินคาอุปโภค - บริโภค สินคา
เครื่องใชในชีวิตประจําวัน ขนมขบเคี้ยว อาหารกระปอง ฯลฯ และเปดจําหนายสินคาเพื่อการเกษตร
เชน ปุย ยาปราบศัตรูพช
ื และเมล็ดพืชพันธุไมและผักทุกประเภท เปดบริการในลักษณะขายสง ตาม
ความประสงคของสมาชิกตองการ ใชที่ทําการบริเวณชั้นลางอาคารศูนยสงเสริมสินคาพืน
้ เมือง
2. รานขายของฝากกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ศูนยรวมจําหนายสินคาพื้นเมือง
ชายแดน สินคาของเกษตรกร และสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของทุกกลุมอาชีพ ฯลฯ
3. ศูนยอาหารกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา บริการอาหารหลากหลายชนิด
อาหารจานเดียว อาหารตามสั่ง อาหารสด ๆ พรอมปรุงราคาเปนกันเอง รับบริการกรุปทัวร จําหนาย
ขนมหลากหลายชนิด พิเศษสมาชิกกลุมองคกรอาชีพฯ รับสวนลด 10 % เมื่อใชบริการในรานอาหาร
บริเวณสวนสาธารณะหนองแหวน
4. ศูนยบริการนักทองเที่ยวเมืองชายแดน บริการขอมูลแหลงทองเที่ยว ,บริการติดตอรถ
รับจางนักทองเที่ยว ,รับจัดทัวรทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานศิลปะวัฒนธรรม,จองหองพักที่พัก
นักทองเที่ยว และบริการอินเทอรเน็ต
5. ศูนยสงเสริมสุขภาพพลานามัย ใหบริการอํานวยความสะดวกแกสมาชิกและบุคคลทั่วไป
ในการออกกําลังกายเตนแอโรบิก,การใชเครื่องมืออุปกรณการออกกําลังกายสวนสาธารณะหนองแหวน
,หองอบสมุนไพร,เรือปนจักรยานน้ํา,สงเสริมตั้งชมรมรักสุขภาพตําบลเวียงพางคํา
6. การดําเนินงานอื่นๆ อันเปนประโยชนตอสมาชิก อาทิเชน การรับฝากเงิน,ใหเงินกูแก
สมาชิก,การใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ทั้งนี้ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา มีอํานาจกําหนดระเบียบการดําเนินงานในกิจกรรม
แตละดาน ซึ่งตองดําเนินงานในลักษณะการมีสวนรวม มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก
1. สมาชิกสามัญถือหุนตั้งแต 10 หุน ขึ้นไป มีสิทธิ์ไดรับเงินปนผลประจําปและเงินเฉลี่ยคืน
จากยอดซื้อสินคา (กรณีที่ธุรกิจมีกําไร)
2. สมาชิกสามัญที่ถือหุนไมถึง 10 หุน หรือเปนสมาชิกสมทบ ถือหุนไมถึง 50 หุน หรือเปน
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ถือหุน
 ไมถึง 100 หุน มีสิทธิ์เฉพาะรับเงินเฉลี่ยคืนจากยอดซื้อสินคา ไมมีสิทธิ์ออก
เสียงหรือลงมติในเรื่องใด ๆ
3.สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ สามารถเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะได แตไมมี
สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ,การเขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ ,การเสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ
4. สมาชิกสามารถนําสินคาที่ผลิตมาเสนอขายใหกับกลุมองคกรอาชีพ ฯ ได หากอยูในเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด
5. สมาชิกไดรับสวนลดในการใชบริการตาง ๆ ภายในศูนยธุรกิจของกลุมองคกรอาชีพฯ
6. สิทธิประโยชนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
จะไดกําหนดขึ้นตอไป
วัน เวลา และสถานที่รบ
ั สมัคร ในระยะแรกเริ่มเปดโครงการ
-ระหวางวันที่ 12- 30 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมือง ที่ทําการ อบต.เวียง
พางคํา โดยขอรับใบสมัครสมาชิกไดที่ ที่ทําการผูใหญบานทุกหมูบานในเขต อบต.เวียงพางคํา หรือ
สํานักงานปลัด อบต.ทีท
่ ําการ อบต.เวียงพางคํา ทั้งนี้ ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตอเจาหนาที่กลุม
องคกรอาชีพ โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจ
ระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ไมนอยกวา 2 คน ลงชื่อรับรอง

สํานักงานปลัด อบต.
7 พฤษภาคม 2546

การสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครสมาชิก
2. แนบสําเนาทะเบียนบาน และบัตรประชาชน อยางละ 1 ฉบับ
3. ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตอเจาหนาที่กลุมองคกรอาชีพ โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพาง
คํา ไมนอยกวา 2 คน ลงชื่อรับรอง
4. ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 10 บาท และเงินคาหุน หุนละ 10 บาท
สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก
1. สมาชิกสามัญถือหุนตั้งแต 10 หุน ขึ้นไป มีสิทธิ์ไดรับเงินปนผลประจําปและเงินเฉลี่ยคืน
จากยอดซื้อสินคา (กรณีที่ธุรกิจมีกําไร)
2. สมาชิกสามัญที่ถือหุนไมถึง 10 หุน หรือเปนสมาชิกสมทบ ถือหุนไมถึง 50 หุน หรือเปน
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ถือหุน
 ไมถึง 100 หุน มีสิทธิ์เฉพาะรับเงินเฉลี่ยคืนจากยอดซื้อสินคา ไมมีสิทธิ์ออก
เสียงหรือลงมติในเรื่องใด ๆ
3.สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ สามารถเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะได แตไมมี
สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ,การเขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ ,การเสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ
4. สมาชิกสามารถนําสินคาที่ผลิตมาเสนอขายใหกับกลุมองคกรอาชีพ ฯ ได หากอยูในเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด
5. สมาชิกไดรับสวนลดในการใชบริการตาง ๆ ภายในศูนยธุรกิจของกลุมองคกรอาชีพฯ
6. สิทธิประโยชนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
จะไดกําหนดขึ้นตอไป
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขาย
เศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ที่จะสามารถเปนผูรับรองการสมัครเขาเปนสมาชิก
ได ประกอบดวย
1.คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.1 พระครูสน
ุ ทรสีลวัตร
เจาคณะตําบลเวียงพางคํา
ที่ปรึกษา
1.2 นายประสงค สีเหลือง
กํานันตําบลเวียงพางคํา
ที่ปรึกษา
1.3 นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง
ประธานกรรมการบริหาร อบต.
ที่ปรึกษา
1.4 นายสมจิตร บุญยวง
ประธานประชาคมตําบล
ที่ปรึกษา
1.5 ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบลเวียงพางคํา
ที่ปรึกษา
1.6 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคําทุกทาน
ที่ปรึกษา
2.คณะกรรมการดําเนินงาน
ประธานสภา อบต.
เปนประธานกรรมการ
2.1 นายแสวง จําปา
2.2 ประธานประชาคมหมูบ
 านทุกหมูบานในตําบลเวียงพางคํา 10 คน
เปนกรรมการ
2.3 นายจอน จันทาพูน
ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูที่ 1
เปนกรรมการ
2.4 นายแกว วรรณโวหาร
ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูที่ 2
เปนกรรมการ
2.5 นายจรัญ ปญญา
ประธานกลุมอาชีพทําอาหาร หมูที่ 2 เปนกรรมการ
2.6 นางขาว วรรณโวหาร
ประธานกลุมพัฒนาอาชีพดอยงามหมูที่ 2เปนกรรมการ
2.7 นายเสารคํา คําเหลือง
ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูที่ 4
เปนกรรมการ
2.8 นายประพรรณ ศรีวช
ิ ัย
ประธานกลุมผูเลี้ยงไกพื้นเมือง หมูที่ 4เปนกรรมการ
2.9 นายอํานวย แกวตาติบ
๊
ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูที่ 5
เปนกรรมการ
2.10 น.ส.พิมพิกา รุงอุดมสมบัติ
ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูที่ 6
เปนกรรมการ
2.11 นางอาจู มาเยอะ
ประธานกลุมแมบานปกผาอาขา หมูที่ 7เปนกรรมการ
2.12 นายคลาย คูเชื้อ
ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูที่ 8
เปนกรรมการ
2.13 นายสวัสดิ์ แสนปง
ประธานกลุมเกษตรกรทํานา หมูที่ 9 เปนกรรมการ
2.14 นายจํานงค คําตั๋นแกว ประธานกลุมเกษตรกรเพาะปลูกพืช หมู 9
เปนกรรมการ
2.15 นายบรรเลง คําเงิน
ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูที่ 10
เปนกรรมการ
2.16 นายบุญ วงคสกุล
ประธานกลุมเลี้ยงสัตวบานปาเหมือดหมู9 เปนกรรมการ
2.17 นางจารี โสภา
ประธานกลุมแปรรูปพริกสมุนไพร หมูท
 ี่ 9
เปนกรรมการ
2.18 นายเสารคํา คําเหลือง ประธานกลุมเลี้ยงสุกรขุนบานปายางใหม หมูที่ 4เปนกรรมการ
2.19 นางรุจินัย กลิ่นไกล
ประธานกลุมมาลัยดินหอมมะลิ หมูที่ 3เปนกรรมการ
2.20 ร.ท.กิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัด อบต.เวียงพางคํา
เปนกรรมการ/เลขานุการฯ
2.21 พนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต.เวียงพางคํา ทุกทานเปนกรรมการ/ผช.เลขานุการฯ
วัน เวลา และสถานที่รบ
ั สมัคร ในระยะแรกเริ่มเปดโครงการ
-ระหวางวันที่ 12- 30 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมือง ที่ทําการ อบต.เวียง
พางคําโดยขอรับใบสมัครสมาชิกไดที่ ที่ทําการผูใหญบานทุกหมูบานในเขต อบต.เวียงพางคํา หรือ
สํานักงานปลัด อบต.ทีท
่ ําการ อบต.เวียงพางคํา ทั้งนี้ ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตอเจาหนาที่กลุม
องคกรอาชีพ โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจ
ระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ไมนอยกวา 2 คน ลงชื่อรับรอง

