
ขอเชิญชวนสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา 
 

 “กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา” ไดยึดถือปรัชญาในการดําเนินการ ดังน้ี  
               - กลุมองคกรอาชีพเปนของสมาชิก - บริหารโดยสมาชิก  
               - กลุมองคกรอาชีพบริการสมาชิกและบุคคลท่ัวไป 
               - กลุมองคกรอาชีพตองรวมแรงรวมใจ มีวินัย เสียสละ เพื่อผลประโยชนรวมกัน  

“กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา”น้ี  มีวัตถุประสงคเพือ่สงเสริมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ 
โดยดําเนินธุรกิจการผลิต การคา การบริการ อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ เพื่อประโยชนของสมาชิก 

คาดวาจะเปดดําเนินธุรกิจในธุรกิจตอไปน้ี คือ  
          1. รานคากลุมองคกรอาชพี อบต.เวียงพางคํา  จําหนายสินคาอุปโภค - บริโภค สินคา
เครื่องใชในชีวิตประจําวัน ขนมขบเค้ียว อาหารกระปอง ฯลฯ และเปดจําหนายสินคาเพื่อการเกษตร 
เชน  ปุย ยาปราบศัตรูพชื และเมล็ดพืชพันธุไมและผักทุกประเภท เปดบริการในลักษณะขายสง  ตาม
ความประสงคของสมาชิกตองการ ใชท่ีทําการบริเวณช้ันลางอาคารศูนยสงเสริมสินคาพืน้เมือง  
 2. รานขายของฝากกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ศูนยรวมจําหนายสินคาพื้นเมือง
ชายแดน สินคาของเกษตรกร และสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ของทกุกลุมอาชีพ ฯลฯ  
 3. ศูนยอาหารกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา  บริการอาหารหลากหลายชนิด  
อาหารจานเดียว อาหารตามสั่ง อาหารสด ๆ พรอมปรุงราคาเปนกันเอง รับบริการกรุปทัวร  จําหนาย
ขนมหลากหลายชนิด พิเศษสมาชิกกลุมองคกรอาชีพฯ รับสวนลด 10 % เมื่อใชบริการในรานอาหาร
บริเวณสวนสาธารณะหนองแหวน           
 4. ศูนยบริการนักทองเที่ยวเมืองชายแดน  บริการขอมูลแหลงทองเที่ยว ,บริการติดตอรถ
รับจางนักทองเท่ียว ,รับจัดทัวรทองเท่ียวเชิงอนุรักษดานศิลปะวัฒนธรรม,จองหองพักท่ีพัก
นักทองเท่ียว   และบริการอินเทอรเน็ต        
 5. ศูนยสงเสริมสุขภาพพลานามัย ใหบริการอํานวยความสะดวกแกสมาชิกและบุคคลท่ัวไป 
ในการออกกําลังกายเตนแอโรบิก,การใชเครื่องมืออุปกรณการออกกําลังกายสวนสาธารณะหนองแหวน
,หองอบสมุนไพร,เรือปนจักรยานนํ้า,สงเสริมตั้งชมรมรักสุขภาพตําบลเวียงพางคํา   
 6. การดําเนินงานอื่นๆ อันเปนประโยชนตอสมาชิก อาทิเชน การรับฝากเงิน,ใหเงินกูแก
สมาชิก,การใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ท้ังน้ีใหคณะกรรมการ
ดําเนินการของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา มีอํานาจกําหนดระเบียบการดําเนินงานในกิจกรรม
แตละดาน ซึ่งตองดําเนินงานในลักษณะการมสีวนรวม มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  

 สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก  
          1. สมาชิกสามัญถือหุนต้ังแต 10 หุน ขึ้นไป มีสทิธ์ิไดรับเงินปนผลประจําปและเงินเฉล่ียคืน 
จากยอดซื้อสินคา (กรณีท่ีธุรกิจมีกําไร)  
          2. สมาชิกสามัญท่ีถือหุนไมถึง 10 หุน หรือเปนสมาชิกสมทบ ถือหุนไมถึง 50 หุน หรือเปน
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ถือหุนไมถึง 100 หุน มีสิทธ์ิเฉพาะรับเงินเฉล่ียคืนจากยอดซื้อสินคา ไมมีสิทธ์ิออก
เสียงหรือลงมติในเรื่องใด ๆ          
 3.สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์  สามารถเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะได แตไมมี
สิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน ,การเขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ ,การเสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ            
 4. สมาชิกสามารถนําสินคาท่ีผลิตมาเสนอขายใหกับกลุมองคกรอาชีพ ฯ ได หากอยูในเกณฑ 
มาตรฐานที่กําหนด  
          5. สมาชิกไดรับสวนลดในการใชบริการตาง ๆ ภายในศูนยธุรกิจของกลุมองคกรอาชีพฯ  
 6. สิทธิประโยชนอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา 
จะไดกําหนดขึ้นตอไป  

วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร   ในระยะแรกเริ่มเปดโครงการ 

 -ระหวางวันท่ี  12- 30 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนยสงเสริมสนิคาพื้นเมือง ท่ีทําการ อบต.เวียง
พางคํา  โดยขอรับใบสมัครสมาชิกไดท่ี ท่ีทําการผูใหญบานทุกหมูบานในเขต อบต.เวียงพางคํา หรือ 
สํานักงานปลัด อบต.ท่ีทําการ อบต.เวียงพางคํา ท้ังน้ี ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตอเจาหนาท่ีกลุม
องคกรอาชีพ โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจ
ระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ไมนอยกวา 2 คน  ลงช่ือรับรอง 
 

สํานักงานปลัด อบต. 

7 พฤษภาคม 2546 



การสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคาํ  
             ขั้นตอนการสมัคร  
               1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครสมาชิก  
               2. แนบสําเนาทะเบียนบาน และบัตรประชาชน อยางละ 1 ฉบับ  
               3. ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตอเจาหนาท่ีกลุมองคกรอาชีพ โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพาง
คํา ไมนอยกวา 2 คน ลงช่ือรับรอง 
               4. ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 10 บาท และเงินคาหุน หุนละ 10 บาท 

สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก  
        1. สมาชิกสามัญถือหุนต้ังแต 10 หุน ขึ้นไป มีสิทธ์ิไดรับเงินปนผลประจําปและเงินเฉล่ียคืน 
จากยอดซื้อสินคา (กรณีท่ีธุรกิจมีกําไร)  
         2. สมาชิกสามัญท่ีถือหุนไมถึง 10 หุน หรือเปนสมาชิกสมทบ ถือหุนไมถึง 50 หุน หรือเปน
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ถือหุนไมถึง 100 หุน มีสิทธ์ิเฉพาะรับเงินเฉล่ียคืนจากยอดซื้อสินคา ไมมีสิทธ์ิออก
เสียงหรือลงมติในเรื่องใด ๆ          
 3.สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์  สามารถเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะได แตไมมี
สิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน ,การเขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ ,การเสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ            
 4. สมาชิกสามารถนําสินคาท่ีผลิตมาเสนอขายใหกับกลุมองคกรอาชีพ ฯ ได หากอยูในเกณฑ 
มาตรฐานที่กําหนด  
       5. สมาชิกไดรับสวนลดในการใชบริการตาง ๆ ภายในศูนยธุรกิจของกลุมองคกรอาชีพฯ  
 6. สิทธิประโยชนอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา 
จะไดกําหนดขึ้นตอไป 

 รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานโครงการศนูยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขาย
เศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา  ที่จะสามารถเปนผูรับรองการสมัครเขาเปนสมาชิก
ได ประกอบดวย 

 1.คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1.1 พระครูสนุทรสีลวัตร   เจาคณะตําบลเวียงพางคํา  ท่ีปรึกษา 
 1.2 นายประสงค  สีเหลือง   กํานันตําบลเวียงพางคํา  ท่ีปรึกษา 
 1.3 นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง   ประธานกรรมการบริหาร อบต.  ท่ีปรึกษา 
 1.4 นายสมจิตร บุญยวง   ประธานประชาคมตําบล  ท่ีปรึกษา 
 1.5 ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบลเวียงพางคํา     ท่ีปรึกษา 
 1.6 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคําทุกทาน   ท่ีปรึกษา 
 2.คณะกรรมการดําเนินงาน 
 2.1 นายแสวง  จําปา      ประธานสภา อบต.       เปนประธานกรรมการ 
 2.2 ประธานประชาคมหมูบานทุกหมูบานในตําบลเวียงพางคํา  10 คน เปนกรรมการ 
 2.3 นายจอน  จันทาพูน  ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูท่ี 1 เปนกรรมการ 
 2.4 นายแกว  วรรณโวหาร  ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูท่ี 2 เปนกรรมการ 
 2.5 นายจรัญ  ปญญา   ประธานกลุมอาชีพทําอาหาร หมูท่ี 2 เปนกรรมการ 
 2.6 นางขาว  วรรณโวหาร  ประธานกลุมพัฒนาอาชีพดอยงามหมูท่ี 2เปนกรรมการ 
 2.7 นายเสารคํา  คําเหลือง  ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูท่ี 4 เปนกรรมการ 
 2.8 นายประพรรณ  ศรีวชัิย  ประธานกลุมผูเล้ียงไกพื้นเมือง หมูท่ี 4เปนกรรมการ 
 2.9 นายอํานวย  แกวตาต๊ิบ  ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูท่ี 5 เปนกรรมการ 
 2.10 น.ส.พมิพิกา   รุงอดุมสมบัติ  ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูท่ี 6 เปนกรรมการ 
 2.11 นางอาจู  มาเยอะ  ประธานกลุมแมบานปกผาอาขา หมูท่ี 7เปนกรรมการ 
 2.12 นายคลาย  คูเช้ือ  ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูท่ี 8 เปนกรรมการ 
 2.13 นายสวัสด์ิ แสนปง  ประธานกลุมเกษตรกรทํานา หมูท่ี 9 เปนกรรมการ 
 2.14 นายจํานงค  คําต๋ันแกว ประธานกลุมเกษตรกรเพาะปลูกพืช หมู 9  เปนกรรมการ 
 2.15 นายบรรเลง คําเงิน  ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูท่ี 10 เปนกรรมการ 
 2.16 นายบุญ  วงคสกุล  ประธานกลุมเล้ียงสัตวบานปาเหมือดหมู9 เปนกรรมการ 
 2.17 นางจารี  โสภา  ประธานกลุมแปรรูปพริกสมุนไพร หมูท่ี 9  เปนกรรมการ 
 2.18 นายเสารคํา คําเหลือง ประธานกลุมเล้ียงสุกรขุนบานปายางใหม หมูท่ี 4เปนกรรมการ 
 2.19 นางรุจินัย  กล่ินไกล  ประธานกลุมมาลัยดินหอมมะลิ หมูท่ี 3เปนกรรมการ 
 2.20 ร.ท.กติติชัย  เจริญยิ่ง ปลัด อบต.เวียงพางคํา     เปนกรรมการ/เลขานุการฯ 
 2.21 พนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต.เวียงพางคํา ทุกทานเปนกรรมการ/ผช.เลขานุการฯ 
 วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร   ในระยะแรกเริ่มเปดโครงการ 
 -ระหวางวันท่ี  12- 30 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนยสงเสริมสนิคาพื้นเมือง ท่ีทําการ อบต.เวียง
พางคําโดยขอรับใบสมัครสมาชิกไดท่ี ท่ีทําการผูใหญบานทุกหมูบานในเขต อบต.เวียงพางคํา หรือ 
สํานักงานปลัด อบต.ท่ีทําการ อบต.เวียงพางคํา ท้ังน้ี ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตอเจาหนาท่ีกลุม
องคกรอาชีพ โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจ
ระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ไมนอยกวา 2 คน  ลงช่ือรับรอง 


