ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
เรื่อง การจัดตั้งกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ตามโครงการศูนยกลางเรียนรู
และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ประจําป 2546
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดรับมอบหมายจากองคกรกลุมอาชีพ ประชาคมตําบลเวียงพางคํา
ในการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรูและพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ตามโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนภายใตแผนงานดานชุมชน นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว และบังเกิดผลเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น องคการ
บริหารสวนตําบลเวียงพางคํา รวมกับกลุมองคกรอาชีพ คณะกรรมการดําเนินงานรวมของโครงการศูนยกลางเรียนรูและ
พัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา จึงขอประกาศจัดตั้ง”กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา” ขึ้น
เพื่อเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการโครงการใหดาํ เนินไปอยางตอเนื่อง ยั่งยืน ทั้งนีภ้ ายใตคําปรึกษาแนะนําของ
คณะกรรมการรวมประชาคมตําบล-หมูบาน ,กลุมอาชีพ,กํานัน-ผูใหญบานและองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
ซึ่งมีรายละเอียดสาระสําคัญของการจัดตั้งกลุมอาชีพอันจะเปนแนวทางในการกําหนดระเบียบขอบังคับภายหลังจากที่
ไดมีการรับสมัครสมาชิกอยางเปนรูปธรรมแลว ตอไปนี้
“กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา” ไดยดึ ถือปรัชญาในการดําเนินการ ดังนี้
- กลุมองคกรอาชีพเปนของสมาชิก - บริหารโดยสมาชิก
- กลุมองคกรอาชีพบริการสมาชิกและบุคคลทั่วไป
- กลุมองคกรอาชีพตองรวมแรงรวมใจ มีวินยั เสียสละ เพื่อผลประโยชนรว มกัน
“กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา”นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ โดยดําเนินธุรกิจการผลิต การคา
การบริการ อุตสาหกรรม และอื่นๆ เพื่อประโยชนของสมาชิก
การดําเนินงานของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ตองบริการสมาชิกโดยไมหวังผลกําไรในการ
รวมกันผลิต รวมกันซื้อ รวมกันขาย รวมกันแกปญหารวมกัน เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัดโดยเปดโอกาสใหสมาชิก
ไดชวยเหลือตนเองใหเกิดประโยชนมากทีส่ ุดเปนหลัก
ใหคณะกรรมการดําเนินงานตางๆ ของกลุมองคกรอาชีพใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักการซึ่งตอง
กําหนดไวเปนระเบียบเปนเรือ่ งๆ ไป และคาดวาจะเปดดําเนินธุรกิจในธุรกิจตอไปนี้ คือ
1. รานคากลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา จําหนายสินคาอุปโภค - บริโภค สินคาเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน ขนมขบเคี้ยว อาหารกระปอง ฯลฯ และเปดจําหนายสินคาเพื่อการเกษตร เชน ปุย ยาปราบศัตรูพืช
และเมล็ดพืชพันธุไมและผักทุกประเภท เปดบริการในลักษณะขายสง ตามความประสงคของสมาชิกตองการ ใชที่
ทําการบริเวณชั้นลางอาคารศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมือง
2. รานขายของฝากกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ศูนยรวมจําหนายสินคาพื้นเมืองชายแดน สินคา
ของเกษตรกร และสินคาหนึง่ ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของทุกกลุมอาชีพ ฯลฯ
3. ศูนยอาหารกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา บริการอาหารหลากหลายชนิด อาหารจานเดียว อาหาร
ตามสั่ง อาหารสด ๆ พรอมปรุงราคาเปนกันเอง รับบริการกรุปทัวร จําหนายขนมหลากหลายชนิด พิเศษสมาชิกกลุม
องคกรอาชีพฯ รับสวนลด 10 % เมื่อใชบริการในรานอาหารบริเวณสวนสาธารณะหนองแหวน

-24. ศูนยบริการนักทองเที่ยวเมืองชายแดน บริการขอมูลแหลงทองเที่ยว ,บริการติดตอรถรับจาง
นักทองเที่ยว ,รับจัดทัวรทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษดานศิลปะวัฒนธรรม,จองหองพักที่พกั นักทองเที่ยว และบริการ
อินเทอรเน็ต
5. ศูนยสงเสริมสุขภาพพลานามัย ใหบริการอํานวยความสะดวกแกสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในการออก
กําลังกายเตนแอโรบิก,การใชเครื่องมืออุปกรณการออกกําลังกายสวนสาธารณะหนองแหวน,หองอบสมุนไพร,เรือ
ปนจักรยานน้ํา,สงเสริมตั้งชมรมรักสุขภาพตําบลเวียงพางคํา
6. การดําเนินงานอื่นๆ อันเปนประโยชนตอสมาชิก อาทิเชน การรับฝากเงิน,ใหเงินกูแกสมาชิก,การให
สวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ทั้งนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการของกลุมองคกร
อาชีพ อบต.เวียงพางคํา มีอํานาจกําหนดระเบียบการดําเนินงานในกิจกรรมแตละดาน ซึ่งตองดําเนินงานในลักษณะ
การมีสวนรวม มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
การรับสมัครสมาชิกและมูลคาหุน
หุน กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละ 10 บาท
การถือหุน สมาชิกแตละคนตองถือหุนในกลุมเมื่อแรกเขาและถือหุนเปนประจําตามที่ระบุไวในใบ
สมัครเขาเปนสมาชิก ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุน ทัง้ หมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด สมาชิกจะโอน
หรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได
คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันทีย่ ื่นใบสมัครเปนสมาชิก จํานวนเงิน 20
บาท คาธรรมเนียมแรกเขานีใ้ หถือวาเปนรายไดของกลุมจะเรียกคืนไมไดไมวา ดวยกรณีใดๆ
สมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา มี 3 ประเภท คือ
1) สมาชิกสามัญ คุณสมบัติของสมาชิก
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของกลุมองคกรอาชีพนี้
(2) เปนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ อายุครบ 18 ป บริบูรณ
(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดี
(4)ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
(5)ไมเปนบุคคลผูมีหนี้สินลนพนตัว
(6) เปนบุคคลที่มีภูมิลําเนาหรือทรัพยสินที่ใชประกอบอาชีพอยูในตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย
(7) ถือสัญชาติไทย
2)สมาชิกสมทบ คุณสมบัติของสมาชิก
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของกลุมองคกรอาชีพนี้
(2) เปนบุคคลทั้งที่บรรลุนิติภาวะ และยังไมบรรลุนิติภาวะ ในกรณีทยี่ ังไมบรรลุนิติภาวะจะตองไดรับคํา
ยินยอมจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษร
(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดี
(4)ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน- ไมสมประกอบ
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(6) เปนบุคคลที่ทั้งถือสัญชาติไทย และไมมีสัญชาติไทย กรณีไมมีสัญชาติไทยตองมีทะเบียนควบคุมที่ทาง
ราชการออกใหและตองมีภมู ิลําเนาเฉพาะอยูในทองที่ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย (7) เปนกลุม
อาชีพ กลุมสตรี กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ และกลุมอื่นๆที่ทางราชการสนับสนุนหรือรับรองฐานะและสมัครเปน
สมาชิกกลุมองคกรอาชีพ ในนามกลุม
3)สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ขอ(1) ถึงขอ(5) และ
(6) เปนขาราชการ ตํารวจ ทหาร คหบดี นักพรต นักบวช พระภิกษุ สามเณร หรือผูทสี่ นใจการดําเนินงาน
ของกลุมและสมัครเปนสมาชิกกลุม
การสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครสมาชิก
2. แนบสําเนาทะเบียนบาน และบัตรประชาชน อยางละ 1 ฉบับ
3. ยืน่ ใบสมัครพรอมเอกสารตอเจาหนาทีก่ ลุมองคกรอาชีพ โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
ศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ไมนอยกวา 2 คน ลงชื่อรับรอง
4. ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 10 บาท และเงินคาหุน หุน ละ 10 บาท
หมายเหตุุ :
1. สมาชิกถือหุนตัง้ แต 100 หุน ขึ้นไป จะไดรบั บัตรสมาชิกและใบถือหุน หากถือหุนไมถึง 100 หุนจะ
ไดรับเฉพาะบัตรสมาชิก
2. การเปลี่ยนแปลงชื่อ,สัญชาติและที่อยูของสมาชิก สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องชื่อ,สัญชาติ
และที่อยู, ตองแจงใหกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก
1. สมาชิกสามัญถือหุนตั้งแต 10 หุน ขึ้นไป มีสิทธิ์ไดรับเงินปนผลประจําปและเงินเฉลีย่ คืน จากยอดซื้อ
สินคา (กรณีทธี่ ุรกิจมีกําไร)
2. สมาชิกสามัญที่ถือหุนไมถึง 10 หุน หรือเปนสมาชิกสมทบ ถือหุนไมถึง 50 หุน หรือเปนสมาชิก
กิตติมศักดิ์ ถือหุนไมถึง 100 หุน มีสิทธิ์เฉพาะรับเงินเฉลีย่ คืนจากยอดซือ้ สินคา ไมมีสิทธิ์ออกเสียงหรือลงมติในเรื่อง
ใด ๆ
3.สมาชิกสมทบ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ สามารถเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะได แตไมมีสิทธิ์ออกเสียง
ลงคะแนน ,การเขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ ,การเสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ
4. สมาชิกสามารถนําสินคาที่ผลิตมาเสนอขายใหกับกลุมองคกรอาชีพ ฯ ได หากอยูใ นเกณฑ มาตรฐานที่
กําหนด
5. สมาชิกไดรับสวนลดในการใชบริการตาง ๆ ภายในศูนยธุรกิจของกลุมองคกรอาชีพฯ
6. สิทธิประโยชนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา จะได
กําหนดขึ้นตอไป
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบล
เวียงพางคํา ที่จะสามารถเปนผูรับรองการสมัครเขาเปนสมาชิกได ประกอบดวย
1.คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.1 พระครูสุนทรสีลวัตร
1.2 นายประสงค สีเหลือง
1.3 นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง

เจาคณะตําบลเวียงพางคํา
กํานันตําบลเวียงพางคํา
ประธานกรรมการบริหาร อบต.

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

-41.4 นายสมจิตร บุญยวง
ประธานประชาคมตําบล
ที่ปรึกษา
1.5 ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบลเวียงพางคํา
ที่ปรึกษา
1.6 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคําทุกทาน
ที่ปรึกษา
2.คณะกรรมการดําเนินงาน
2.1 นายแสวง จําปา
ประธานสภา อบต.
เปนประธานกรรมการ
2.2 ประธานประชาคมหมูบานทุกหมูบานในตําบลเวียงพางคํา 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 2 เปนกรรมการ
2.7 นายเสารคํา คําเหลือง
ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูที่ 4
เปนกรรมการ
2.8 นายประพรรณ ศรีวิชัย
ประธานกลุมผูเลี้ยงไกพื้นเมือง หมูที่ 4 เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
2.9 นายอํานวย แกวตาติ๊บ
ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูที่ 5
2.10 น.ส.พิมพิกา รุงอุดมสมบัติ ประธานกลุมออมทรัพยฯ หมูที่ 6
เปนกรรมการ
2.11 นางอาจู มาเยอะ
ประธานกลุมแมบานปกผาอาขา หมูที่ 7 เปนกรรมการ
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 หมูที่ 9 เปนกรรมการ
2.18 นายเสารคํา คําเหลือง
ประธานกลุมเลี้ยงสุกรขุนบานปายางใหม หมูที่ 4 เปนกรรมการ
2.19 นางรุจินยั กลิ่นไกล
ประธานกลุมมาลัยดินหอมมะลิ หมูที่ 3 เปนกรรมการ
2.20 ร.ท.กิตติชัย เจริญยิ่ง
ปลัด อบต.เวียงพางคํา
เปนกรรมการ/เลขานุการฯ
2.21 พนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต.เวียงพางคํา ทุกทาน
เปนกรรมการ/ผช.เลขานุการฯ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ในระยะแรกเริ่มเปดโครงการ
-ระหวางวันที่ 12- 30 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมือง ที่ทําการ อบต.เวียงพางคํา
โดยขอรับใบสมัครสมาชิกไดที่ ที่ทําการผูใหญบานทุกหมูบานในเขต อบต.เวียงพางคํา หรือ สํานักงานปลัด
อบต.ที่ทําการ อบต.เวียงพางคํา ทั้งนี้ ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตอเจาหนาที่กลุมองคกรอาชีพ โดยมี
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยกลางเรียนรู และพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจระดับชุมชนตําบลเวียงพางคํา ไม
นอยกวา 2 คน ลงชื่อรับรอง
ประกาศ ณ วันที่
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(ลงชื่อ)
(นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง)
ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา

ขอเชิญชวนสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา

การรับสมาชิกและมูลคาหุน
• รับสมาชิก 3 ประเภท ไดแก สมาชิกสามัญ,สมาชิกสมทบ,สมาชิกกิตติมศักดิ์
• มูลคาหุนละ 10 บาท
• สมาชิกแตละทาน ซื้อหุนไดไมจํากัดจํานวนหุน
• คาธรรมเนียมแรกเขา 20 บาท/สมาชิก
(เปนคาบัตรสมาชิก ,คาใชจายระบบเอกสารและการติดตอ )

วิธีสมัคร
• ขอรับใบสมัครสมาชิกไดที่ ศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมือง อบต.เวียงพางคํา
หรือสํานักงานปลัด อบต. โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6569
• กรอกใบสมัครเขาเปนสมาชิก และขอถือหุนฯ แลวสงใบสมัครตนฉบับที่ลง
ลายมือชื่อ พรอมผูรับรองถูกตอง และชําระเงินโดย
• กรณีสมัครดวยตนเอง ยื่นใบสมัครที่ลงลายมือชื่อจริงของผูสมัคร
• ระหวางวันที่ 12-30 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนยสงเสริมสินคาพื้นเมือง อบต.เวียงพางคํา

การใชประโยชนของสมาชิก
และสิทธิ์อื่นตามระเบียบขอบังคับทันทีที่เปน

• ไดรับสิทธิ์เงินปนผล
สมาชิก
• ใชสิทธิ์บันทึกสวนเฉลี่ยคืนสิ้นป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2546

(เนื่องจากกลุมองคกรอาชีพฯ จะเริ่มดําเนินการเปนขั้นตอน ตั้งแต 1 มิถนุ ายน 2546)
สํานักงานปลัด อบต.
7 พฤษภาคม 2546

