
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
เร่ือง    การจัดต้ังกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวยีงพางคํา ตามโครงการศูนยกลางเรียนรู 

และพัฒนาเครือขายเศรษฐกจิระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ประจําป 2546 

 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดรับมอบหมายจากองคกรกลุมอาชีพ ประชาคมตําบลเวียงพางคํา
ในการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ตามโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนภายใตแผนงานดานชุมชน นั้น  
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว และบังเกดิผลเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน องคการ
บริหารสวนตําบลเวียงพางคํา รวมกับกลุมองคกรอาชีพ คณะกรรมการดาํเนินงานรวมของโครงการศูนยกลางเรียนรูและ
พัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา จึงขอประกาศจัดต้ัง”กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา” ข้ึน 

เพื่อเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการโครงการใหดาํเนินไปอยางตอเนื่อง ยั่งยนื ท้ังนีภ้ายใตคําปรึกษาแนะนําของ
คณะกรรมการรวมประชาคมตําบล-หมูบาน ,กลุมอาชีพ,กํานัน-ผูใหญบานและองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  
ซ่ึงมีรายละเอียดสาระสําคัญของการจัดต้ังกลุมอาชีพอันจะเปนแนวทางในการกําหนดระเบียบขอบังคับภายหลังจากท่ี
ไดมีการรับสมัครสมาชิกอยางเปนรูปธรรมแลว ตอไปนี้ 

 “กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา” ไดยดึถือปรัชญาในการดําเนนิการ ดังนี ้ 
               - กลุมองคกรอาชีพเปนของสมาชิก - บริหารโดยสมาชิก  
               - กลุมองคกรอาชีพบริการสมาชิกและบุคคลท่ัวไป 
               - กลุมองคกรอาชีพตองรวมแรงรวมใจ มีวินยั เสียสละ เพื่อผลประโยชนรวมกัน  

“กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา”นี้  มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ โดยดําเนินธุรกจิการผลิต การคา 
การบริการ อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ เพื่อประโยชนของสมาชิก 

               การดําเนินงานของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา  ตองบริการสมาชิกโดยไมหวังผลกําไรในการ
รวมกันผลิต รวมกันซ้ือ รวมกนัขาย รวมกนัแกปญหารวมกัน เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัดโดยเปดโอกาสใหสมาชิก
ไดชวยเหลือตนเองใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดเปนหลัก   

 ใหคณะกรรมการดําเนินงานตางๆ ของกลุมองคกรอาชีพใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักการซ่ึงตอง
กําหนดไวเปนระเบียบเปนเร่ืองๆ ไป และคาดวาจะเปดดําเนินธุรกิจในธุรกิจตอไปนี้ คือ  
               1. รานคากลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา  จําหนายสินคาอุปโภค - บริโภค สินคาเคร่ืองใชใน
ชีวิตประจําวัน ขนมขบเค้ียว อาหารกระปอง ฯลฯ และเปดจําหนายสินคาเพื่อการเกษตร เชน  ปุย ยาปราบศัตรูพืช 
และเมล็ดพืชพันธุไมและผักทุกประเภท เปดบริการในลักษณะขายสง  ตามความประสงคของสมาชิกตองการ ใชท่ี
ทําการบริเวณชั้นลางอาคารศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมือง  

               2. รานขายของฝากกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ศูนยรวมจําหนายสินคาพื้นเมืองชายแดน สินคา
ของเกษตรกร และสินคาหนึง่ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของทุกกลุมอาชีพ ฯลฯ  

               3. ศูนยอาหารกลุมองคกรอาชพี อบต.เวียงพางคํา  บริการอาหารหลากหลายชนิด  อาหารจานเดียว อาหาร
ตามส่ัง อาหารสด ๆ พรอมปรุงราคาเปนกันเอง รับบริการกรุปทัวร  จําหนายขนมหลากหลายชนดิ พิเศษสมาชิกกลุม
องคกรอาชีพฯ รับสวนลด 10 % เม่ือใชบริการในรานอาหารบริเวณสวนสาธารณะหนองแหวน   
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               4. ศูนยบริการนักทองเท่ียวเมืองชายแดน  บริการขอมูลแหลงทองเท่ียว ,บริการติดตอรถรับจาง
นักทองเท่ียว ,รับจัดทัวรทองเท่ียวเชิงอนุรักษดานศิลปะวัฒนธรรม,จองหองพักท่ีพกันักทองเท่ียว   และบริการ
อินเทอรเน็ต 

 5. ศูนยสงเสริมสุขภาพพลานามัย ใหบริการอํานวยความสะดวกแกสมาชิกและบุคคลท่ัวไป ในการออก
กําลังกายเตนแอโรบิก,การใชเคร่ืองมืออุปกรณการออกกําลังกายสวนสาธารณะหนองแหวน,หองอบสมุนไพร,เรือ
ปนจักรยานนํ้า,สงเสริมต้ังชมรมรักสุขภาพตําบลเวียงพางคํา 

 6. การดําเนนิงานอ่ืนๆ อันเปนประโยชนตอสมาชิก อาทิเชน การรับฝากเงิน,ใหเงินกูแกสมาชิก,การให
สวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ท้ังนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการของกลุมองคกร
อาชีพ อบต.เวยีงพางคํา มีอํานาจกําหนดระเบียบการดําเนนิงานในกิจกรรมแตละดาน ซ่ึงตองดาํเนินงานในลักษณะ
การมีสวนรวม มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

 การรับสมัครสมาชิกและมูลคาหุน 

หุน   กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละ 10 บาท     

การถือหุน สมาชิกแตละคนตองถือหุนในกลุมเม่ือแรกเขาและถือหุนเปนประจําตามท่ีระบุไวในใบ 

สมัครเขาเปนสมาชิก  ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนเพิ่มข้ึนอีกเม่ือใดกย็อมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุนท้ังหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด  สมาชิกจะโอน
หรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได 

คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันท่ียื่นใบสมัครเปนสมาชิก จํานวนเงิน 20 
บาท  คาธรรมเนียมแรกเขานีใ้หถือวาเปนรายไดของกลุมจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใดๆ 

สมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา มี 3 ประเภท คือ 

1)  สมาชิกสามัญ        คุณสมบัติของสมาชิก  
              (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของกลุมองคกรอาชีพนี ้ 
              (2) เปนบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะ  อายุครบ 18 ป บริบูรณ  
              (3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยด ี 
              (4)ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ                           
 (5)ไมเปนบุคคลผูมีหนี้สินลนพนตัว           
 (6) เปนบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาหรือทรัพยสินท่ีใชประกอบอาชีพอยูในตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จงัหวัด
เชียงราย             
  (7) ถือสัญชาติไทย 

2)สมาชิกสมทบ        คุณสมบัติของสมาชิก  
              (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของกลุมองคกรอาชีพนี ้ 
              (2) เปนบุคคลท้ังท่ีบรรลุนิติภาวะ และยังไมบรรลุนิติภาวะ ในกรณีท่ียังไมบรรลุนิติภาวะจะตองไดรับคํา
ยินยอมจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษร         
 (3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยด ี 
              (4)ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน- ไมสมประกอบ  
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(5)ไมเปนบุคคลผูมีหนี้สินลนพนตัว  
 (6) เปนบุคคลท่ีท้ังถือสัญชาติไทย และไมมีสัญชาติไทย กรณีไมมีสัญชาติไทยตองมีทะเบียนควบคุมท่ีทาง
ราชการออกใหและตองมีภมิูลําเนาเฉพาะอยูในทองท่ีตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย (7) เปนกลุม
อาชีพ กลุมสตรี กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ และกลุมอ่ืนๆท่ีทางราชการสนับสนุนหรือรับรองฐานะและสมัครเปน
สมาชิกกลุมองคกรอาชีพ ในนามกลุม         
 3)สมาชิกกิตตมิศักดิ์       มีคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ขอ(1) ถึงขอ(5)  และ    
 (6) เปนขาราชการ ตํารวจ ทหาร คหบดี นกัพรต นักบวช พระภกิษุ สามเณร หรือผูท่ีสนใจการดําเนินงาน
ของกลุมและสมัครเปนสมาชิกกลุม          
 การสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา  
             ขั้นตอนการสมัคร  
               1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมคัรสมาชิก  
               2. แนบสําเนาทะเบียนบาน และบัตรประชาชน อยางละ 1 ฉบับ  
               3. ยืน่ใบสมัครพรอมเอกสารตอเจาหนาท่ีกลุมองคกรอาชีพ โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
ศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ไมนอยกวา 2 คน ลงช่ือรับรอง 
               4. ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 10 บาท และเงินคาหุน หุนละ 10 บาท    
 หมายเหตุ ุ :  
               1. สมาชิกถือหุนต้ังแต 100 หุน ข้ึนไป จะไดรับบัตรสมาชิกและใบถือหุน      หากถือหุนไมถึง 100 หุนจะ
ไดรับเฉพาะบัตรสมาชิก            
 2. การเปล่ียนแปลงช่ือ,สัญชาติและท่ีอยูของสมาชิก สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลง ในเร่ืองช่ือ,สัญชาติ
และท่ีอยู,ตองแจงใหกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีเปล่ียนแปลง 
 สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก  
               1. สมาชิกสามัญถือหุนต้ังแต 10 หุน ข้ึนไป มีสิทธ์ิไดรับเงินปนผลประจําปและเงินเฉล่ียคืน จากยอดซ้ือ
สินคา (กรณีท่ีธุรกิจมีกําไร)  
               2. สมาชิกสามัญท่ีถือหุนไมถึง 10 หุน หรือเปนสมาชิกสมทบ ถือหุนไมถึง 50 หุน หรือเปนสมาชิก
กิตติมศักดิ์ ถือหุนไมถึง 100 หุน มีสิทธ์ิเฉพาะรับเงินเฉล่ียคืนจากยอดซ้ือสินคา ไมมีสิทธ์ิออกเสียงหรือลงมติในเร่ือง
ใด ๆ             
 3.สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์  สามารถเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะได แตไมมีสิทธ์ิออกเสียง
ลงคะแนน ,การเขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ ,การเสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ  
 4. สมาชิกสามารถนําสินคาท่ีผลิตมาเสนอขายใหกับกลุมองคกรอาชีพ ฯ ได หากอยูในเกณฑ มาตรฐานท่ี
กําหนด  
               5. สมาชิกไดรับสวนลดในการใชบริการตาง ๆ ภายในศูนยธุรกิจของกลุมองคกรอาชีพฯ   
  6. สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวยีงพางคํา จะได
กําหนดข้ึนตอไป 

 รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตาํบล
เวียงพางคํา  ท่ีจะสามารถเปนผูรับรองการสมัครเขาเปนสมาชิกได ประกอบดวย 

 1.คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 1.1 พระครูสุนทรสีลวัตร   เจาคณะตําบลเวียงพางคํา   ท่ีปรึกษา 
 1.2 นายประสงค  สีเหลือง  กํานันตําบลเวยีงพางคํา   ท่ีปรึกษา 
 1.3 นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง  ประธานกรรมการบริหาร อบต.  ท่ีปรึกษา 
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 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 2 เปนกรรมการ 
 2.7 นายเสารคํา  คําเหลือง ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูท่ี 4  เปนกรรมการ 
 2.8 นายประพรรณ  ศรีวิชัย ประธานกลุมผูเล้ียงไกพื้นเมือง หมูท่ี 4 เปนกรรมการ 
 2.9 นายอํานวย  แกวตาต๊ิบ ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูท่ี 5  เปนกรรมการ 
 2.10 น.ส.พิมพิกา   รุงอุดมสมบัติ ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูท่ี 6  เปนกรรมการ 
 2.11 นางอาจู  มาเยอะ  ประธานกลุมแมบานปกผาอาขา หมูท่ี 7 เปนกรรมการ 
 2.12 นายคลาย  คูเช้ือ  ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูท่ี 8  เปนกรรมการ 
 2.13 นายสวัสดิ์ 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 4 เปนกรรมการ 
 2.19 นางรุจินยั  กล่ินไกล  ประธานกลุมมาลัยดินหอมมะลิ หมูท่ี 3 เปนกรรมการ 
 2.20 ร.ท.กิตติชัย  เจริญยิ่ง ปลัด อบต.เวียงพางคํา  เปนกรรมการ/เลขานุการฯ 
 2.21 พนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต.เวียงพางคํา ทุกทาน เปนกรรมการ/ผช.เลขานุการฯ 
 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร   ในระยะแรกเริ่มเปดโครงการ 
 -ระหวางวนัท่ี  12- 30 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมือง ท่ีทําการ อบต.เวียงพางคํา 
 โดยขอรับใบสมัครสมาชิกไดท่ี ท่ีทําการผูใหญบานทุกหมูบานในเขต อบต.เวียงพางคํา หรือ สํานักงานปลัด 
อบต.ท่ีทําการ อบต.เวียงพางคํา ท้ังนี้ ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตอเจาหนาท่ีกลุมองคกรอาชีพ โดยมี
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ไม
นอยกวา 2 คน  ลงช่ือรับรอง 
   
   ประกาศ   ณ   วันท่ี       7       พฤษภาคม พ.ศ.2546 
 
 

(ลงช่ือ) 
(นายศิลาฤทธ์ิ   กวางทอง) 
ประธานกรรมการบริหาร 

องคการบริหารสวนตําบลเวยีงพางคํา 
 



 

ขอเชิญชวนสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา 
 

การรับสมาชิกและมูลคาหุน 

• รับสมาชิก 3 ประเภท ไดแก สมาชิกสามัญ,สมาชิกสมทบ,สมาชิกกิตตมิศักดิ ์
• มูลคาหุนละ  10 บาท 

• สมาชิกแตละทาน ซ้ือหุนไดไมจํากัดจํานวนหุน 

• คาธรรมเนียมแรกเขา 20 บาท/สมาชิก 
(เปนคาบัตรสมาชิก ,คาใชจายระบบเอกสารและการติดตอ ) 

วิธีสมัคร 

• ขอรับใบสมัครสมาชิกไดที่ ศูนยสงเสริมสินคาพ้ืนเมือง อบต.เวียงพางคํา 
    หรือสํานักงานปลัด อบต. โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6569 

• กรอกใบสมัครเขาเปนสมาชิก และขอถือหุนฯ แลวสงใบสมัครตนฉบับที่ลง
ลายมือชื่อ พรอมผูรับรองถูกตอง และชําระเงินโดย 

• กรณีสมัครดวยตนเอง ยื่นใบสมัครที่ลงลายมือชื่อจริงของผูสมัคร 

• ระหวางวันที่ 12-30 พฤษภาคม 2546  ณ ศูนยสงเสริมสินคาพ้ืนเมือง อบต.เวียงพางคํา 
การใชประโยชนของสมาชิก 

• ไดรับสิทธิ์เงินปนผล และสิทธิ์อื่นตามระเบียบขอบงัคับทันททีี่เปน
สมาชิก 

• ใชสิทธิ์บันทึกสวนเฉล่ียคืนส้ินป  ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2546 
(เน่ืองจากกลุมองคกรอาชีพฯ จะเริ่มดําเนินการเปนขั้นตอน ตั้งแต 1 มิถนุายน 2546) 

 

สํานักงานปลัด อบต. 
7 พฤษภาคม 2546 


