ที่ ชร 75101/ ว.

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
ถนนพหลโยธิน อําเภอแมสาย ชร 57130
23 สิงหาคม 2548

เรื่อง

ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมใหญสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา

เรียน

กํานัน-ผูใหญบา น /สมาชิกสภา อบต.ทุกหมูบ าน และสมาชิกกลุมองคกรฯ ทุกทาน
คุณ..........................................................................

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมอาชีพตางๆ
รวมทั้งมีการสงเสริมจัดตั้งเปนกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ขึ้นนั้น ขณะนี้คณะกรรมการกลุม
องคกรฯ ชุดที่มีนายอํานวย แกวตาติ๊บ กํานันตําบลเวียงพางคํา เปนประธานกลุม ไดครบวาระการดํารง
ตําแหนง และจะไดแถลงรายงานการใชจา ยเงินในที่ประชุมใหญสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุม ในวันที่
27 สิงหาคม 2548 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมหนองแหวน ที่ทําการ อบต. โดยมีขอที่จะหารือในที่
ประชุม แยกเปน
1.การแจงคาใชจาย ผลกําไร การปน ผลหุน ใหที่ประชุมใหญ รับรอง
2.การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม แทนชุดเดิมที่รักษาการ
3.การหารือดําเนินธุรกิจของกลุมองคกรอาชีพฯ
4.การหารือแนวทางที่สมาชิกของถอนหุน และแนวทางการรับสมาชิกใหม
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และขอเชิญเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานทีด่ ังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

( นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
สํานักงานปลัด
โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6569, 0-5364-6393
ไปรษณียอิเลคทรอนิคส 6570902@thailocaladmin.go.th ,www.nang-non.com

ที่ ชร 75101/ ว.

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
ถนนพหลโยธิน อําเภอแมสาย ชร 57130
29 สิงหาคม 2548

เรื่อง

ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมหารือการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑของกลุม

เรียน

นายกเทศมนตรีตาํ บลแมสาย/หวยไคร ,นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง ใน อ.แมสาย

สิ่งที่สงมาดวย -แบบสํารวจขอมูลกลุมสินคาที่จะจําหนายฯ

จํานวน 1 ชุด

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมอาชีพตางๆ
รวมทั้งมีการสงเสริมจัดตั้งเปนกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ขึ้น และทางหางเทสโกโลตัสได
สนับสนุนใหกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา เขาดําเนินการจัดรานจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ภายในหางฯ เนือ้ ที่ประมาณ 300 ตารางเมตร นั้น
เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน และสงเสริมการตลาดของสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑในอําเภอแมสาย องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา จึงขอเรียนเชิญทานและขอความกรุณา
แจงผูแทนของผูผลิตสินคา OTOP ภายในตําบลของทาน เขารวมประชุม ในวันที่ 31 สิงหาคม
2548 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมหนองแหวน ที่ทําการ อบต. เพื่อจะไดแจงใหทราบถึงแนวทางการ
ดําเนินงานและหารือเกี่ยวกับการจัดทําแผนสงเสริมการตลาดตอไป
อนึ่ง เนื่องจาก อบต.เวียงพางคํา ไมมีขอ มูลของผลิตภัณฑสินคาฯ จึงขอความกรุณาจาก
ทานไดแจงใหผูประกอบการนําเสนอขอมูลเบื้องตนตามรายละเอียดเอกสารที่สงมาดวย
หรือนําสงเปน
เอกสารใหภายหลัง เพื่อที่จะไดนาํ เสนอใหทางหางเทสโกโลตัส ประกอบการพิจารณาขอรับสิทธิ์ในการจัด
จําหนายตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานทีด่ ังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

( นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
สํานักงานปลัด
โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6569, 0-5364-6393
ไปรษณียอิเลคทรอนิคส 6570902@thailocaladmin.go.th ,www.nang-non.com

แบบสํารวจขอมูลสินคาที่จะจําหนาย
ในราน OTOP CORNER ของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
ชื่อผลิตภัณฑ/สินคา ……………………………. หมวดผลิตภัณฑ ………………………..

ใชแบบสํารวจหนึ่งชุดตอผลิตภัณฑ 1 รายการ
รูปภาพผลิตภัณฑ/สินคาชุมชน
(อยางนอย 1 รูปตอสินคา 1 รายการ)

(หากมีรูปถายที่จัดเก็บไวในแผนดิสก หรือซีดีรอม ใหระบุแนบทายแบบสํารวจ)

รายละเอียดผลิตภัณฑ :……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
วัตถุดิบที่ใช
มีในทองถิ่น
สั่งมาจาก ………………………………………………..
อื่น ๆ (บรรยาย ) ……………………………………………………………….
ขนาดและน้ําหนัก :
กวาง (W)

ลึก (D)

สูง (H)

น้ําหนัก (กรัม)

ขายปลีก (บาท)

ขายสง (บาท)

ปริมาณการผลิต/สงมอบ : ………………….. ชิ้น/เดือน
ผูผลิต : กลุม …………………………………………
ชื่อ (ประธานฯ) …………………………………
เลขที่ …………….. หมูที่ ………….. บาน ………………………. ตําบล …………………………
อําเภอ ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสทางไกล …………
โทรศัพท ……………………………

-2สถานที่จําหนาย :
จําหนายที่กลุมซึ่งทําการผลิต
จําหนายที่อนื่ ๆ (ระบุสถานที่ และหมายเลขโทรศัพท)
………………………………………………………………………………………
เงื่อนไขในการชําระเงิน :
……………………………………………………………………………………………………………………….
เงื่อนไขราคา :
……………………………………………………………………………………………………………………….
การขนสงสินคา :
……………………………………………………………………………………………………………………….
รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ :
รางวัลที่ไดรับ …………………………………………………………………………………..
ไดรับ อ.ย.แลว (ระบุเลขที่ อ.ย. ……………………………… )
ขายในทองถิ่น
ขายในระดับอําเภอ
ขายภายในจังหวัด
ขายที่จงั หวัดอืน่ ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………….
สงออกไปขายยังตางประเทศ (ระบุ) ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
เปนผลิตภัณฑทไี่ ดรบั การคัดเลือกเขาโครงการ "หนึ่งตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ"
โดย ……………………………………………… เหตุผล …………………………………………….
การพัฒนาผลิตภัณฑที่ตองการ :
……………………………………………………………………………………………………………………….
หนวยงานทีเ่ ขามาชวยเหลือ :
……………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ / อืน่ ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………….
ผูประสานงานระดับตําบล : ……………………………………….. โทร : …………………………………….
จัดทําขอมูล เมื่อวันที่ ……………………………
หมายเหตุ: ใหปรับเปลี่ยนแบบตามความเหมาะสม แตขอใหมีรายละเอียดสาระสําคัญตามขางตน และหากรูปถายมี
การจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือ ซีดีรอม จะสะดวกในการนําเสนอขอมูล มากกวาเปนรูปถายทั่วไป

ที่ ชร 75101/

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
ถนนพหลโยธิน อําเภอแมสาย ชร 57130
29 สิงหาคม 2548

เรื่อง

การจัดประชุมหารือการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ

เรียน

นายอําเภอแมสาย

สิ่งที่สงมาดวย -แบบสํารวจขอมูลกลุมสินคาที่จะจําหนายฯ

จํานวน 1 ชุด

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมอาชีพตางๆ
รวมทั้งมีการสงเสริมจัดตั้งเปนกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ขึ้น และทางหางเทสโกโลตัสได
สนับสนุนใหกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา เขาดําเนินการจัดรานจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ OTOP CORNER ภายในหางฯ เนือ้ ที่ประมาณ 300 ตารางเมตร นั้น
เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน และสงเสริมการตลาดของสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑในอําเภอแมสาย องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดประสานงานเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบลทุกแหง ในพื้นที่อําเภอแมสาย โดยไดขอความรวมมือในการแจงกลุมชุมชนที่ผลิตสินคา
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สํารวจขอมูลสินคาและเชิญเขารวมประชุมหารือแนวทางการดําเนินงาน ดังนั้น
จึงขอเรียนเชิญทานเปนประธานในที่ประชุมหารือ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 เวลา 13.30 น. ณ
หองประชุมหนองแหวน ที่ทําการ อบต. เพื่อจะไดแจงใหทราบถึงแนวทางการดําเนินงานและหารือ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนสงเสริมการตลาดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
สํานักงานปลัด
โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6569, 0-5364-6393
ไปรษณียอิเลคทรอนิคส 6570902@thailocaladmin.go.th ,www.nang-non.com

เรื่อง

ประกาศกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
การประกาศเงินปนผล การรับสมัครและถอนหุนของสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ
ขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
--------------------------------------------------------

ตามที่ไดมีการประชุมใหญสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ไปแลว เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2548 นั้น ที่ประชุมใหญไดมีการรับรองผลการดําเนินงานและคั ดเลือกคณะกรรมการ
ดําเนินงานชุดใหม นั้น
กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานที่ผานมาของกลุม ดังนี้
-ขอมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2547
จํานวนสมาชิกทั้งหมด 252 ราย จํานวนหุน
14,239.00 หุน
เงินคาหุน
เปนเงิน
142,390.00 บาท
เงินคาสมัครแรกเขา
เปนเงิน
5,040.00 บาท
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก เปนเงิน
183,147.52 บาท
ยอดกําไรสุทธิ
เปนเงิน
35,717.52 บาท
ทุนสํารอง 10% ของกําไร
เปนเงิน
3,571.52 บาท
32,146.00 บาท
ยอดเงินปนผลคงเหลือ
เปนเงิน
เฉลี่ยปนผลคืนสมาชิก 14,239 หุนๆละ 2.25 บาท
(รวม 2 ป ป 2547 ปนผลหุนละ 0.27 บาท ป 2548 ปนผลหุน ละ 1.98 บาท)
ดังนั้น จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และขอประชาสัมพันธการรับสมัครสมาชิกใหม
ดังนี้
1. การรับสมัครสมาชิกและมูลคาหุน
หุน กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ออกหุนไดโดยจํากัดคนละไมเกิน 1,000 หุน
มีมูลคาหุนละ 10 บาท
การถือหุน สมาชิกแตละคนตองถือหุนในกลุมเมื่อแรกเขาและถือหุนเปนประจําตามที่ระบุ
ไวในใบสมัครเขาเปนสมาชิก ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความ
จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระ
แลวทั้งหมด สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไ มได
คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันที่ยื่นใบสมัครเปน
สมาชิก จํานวนเงิน 20 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของกลุมจะเรียกคืนไมไดไมวา ดวย
กรณีใดๆ

-2สมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา มี 3 ประเภท คือ
1) สมาชิกสามัญ
คุณสมบัติของสมาชิก
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของกลุมองคกรอาชีพนี้
(2) เปนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ อายุครบ 18 ป บริบูรณ
(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดี
(4)ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไม
สมประกอบ
(5)ไมเปนบุคคลผูมีหนี้สินลนพนตัว
(6) เปนบุคคลที่มีภูมิลําเนาหรือทรัพยสินที่ใชประกอบอาชีพอยูในตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
(7) ถือสัญชาติไทย
2)สมาชิกสมทบ
คุณสมบัติของสมาชิก
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของกลุมองคกรอาชีพนี้
(2) เปนบุคคลทั้งทีบ่ รรลุนิติภาวะ และยังไมบรรลุนิติภาวะ ในกรณีที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
จะตองไดรับคํายินยอมจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษร
(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดี
(4)ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ
(5)ไมเปนบุคคลผูม ีหนี้สินลนพนตัว
(6) เปนบุคคลที่ทั้งถือสัญชาติไทย และไมมีสัญชาติไทย กรณีไมมีสัญชาติไทยตองมี
ทะเบียนควบคุมที่ทางราชการออกใหและตองมีภูมิลาํ เนาเฉพาะอยูใ นทองที่ตาํ บล
เวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
(7) เปนกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ และกลุมอืน่ ๆที่ทางราชการ
สนับสนุนหรือรับรองฐานะและสมัครเปนสมาชิกกลุม องคกรอาชีพ ในนามกลุม
3)สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ ขอ(1) ถึงขอ(5) และ
(6) เปนขาราชการ ตํารวจ ทหาร คหบดี นักพรต นักบวช พระภิกษุ สามเณร หรือผูที่
สนใจการดําเนินงานของกลุมและสมัครเปนสมาชิกกลุม
การสมัครเปนสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
ขั้นตอนการสมัคร
1) กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครสมาชิก
2) แนบสําเนาทะเบียนบาน และบัตรประชาชน อยางละ 1 ฉบับ
3) ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารตอเจาหนาที่กลุมองคกรอาชีพ โดยมีคณะกรรมการ

-3ดําเนินงานของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ไดแก กํานัน-ผูใหญบาน ทุกหมูบานในตําบลเวียงพาง
คํา หรือสมาชิกสภา อบต. เวียงพางคํา ทุกหมูบาน ไมนอยกวา 2 คน ลงชื่อรับรอง
4) ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 20 บาท และเงินคาหุน หุนละ 10 บาท
5)ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2548
โดยใหผูที่สนใจแจงความประสงคขอรับใบสมัคร ไดที่ สํานักงานปลัด อบต./หรือ สมาชิกสภา อบต.ทุก
หมูบาน เพื่อที่จะไดจัดเตรียมใบสมัครใหเพียงพอ
2.การถอนหุนของสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.
สําหรับสมาชิกกลุมองคกรอาชีพฯ เดิม ที่มีความประสงคจะขอถอนหุน ขอใหแจงความ
ประสงคที่สมาชิกสภา อบต.ทุกหมูบาน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 โดยจะ
คืนเงินคาหุน ตามมูลคาหุน รวมกับเงินปนผลที่จะไดรับเทานั้น เงินคาสมัครแรกเขาจะไมคืนใหไมวากรณี
ใดๆ
3.การเฉลี่ยคืนเงินปนผลหุน
สมาชิ ก สภา อบต.หรื อ ผู ใ หญ บ า นทุ ก หมู บ า น จะประสานงานดํ า เนิ น การแจ ง
ประชาสัมพันธทางเสียงตามสาย โดยจะคืนเงินปนผลหุนแกสมาชิกฯ ทุกคน หุนละ 2.25 บาท ตามบัญชี
รายชื่อแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ

ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2548

( นายอํานวย แกวตาติบ๊ )
ประธานกลุมองคกรอาชีพองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
(กํานันตําบลเวียงพางคํา)

ที่ 1/2548

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
ถนนพหลโยธิน อําเภอแมสาย ชร 57130
12 กันยายน 2548

เรื่อง

การประกาศเฉลี่ยเงินปนผล การรับสมัครและถอนหุนของสมาชิกกลุมองคกรอาชีพฯ

เรียน

ผูใหญบาน และสมาชิกสภา อบต. ทุกหมูบา นในตําบลเวียงพางคํา

สิ่งที่สงมาดวย 1.ประกาศกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา
2.บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุมองคกรอาชีพฯ

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

ตามทีไ่ ดมีการประชุมใหญสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ไปแลว เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2548 นั้น
กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา จึงขอประชาสัมพันธกิจกรรมการรับสมัครสมาชิก
ใหม การถอนหุน และการจายเงินปนผลใหกับสมาชิกกลุมองคกรอาชีพ และราษฎรในตําบลเวียงพางคํา
ดังนั้น จึงขอความรวมมือจากทานชวยดําเนินการประชาสัมพันธทางเสียงตามสาย และประสานขอความ
รวมมือในการดําเนินการชี้แจงใหกับราษฎรในหมูบา นของทาน ไดเขาใจถึงวัตถุประสงคการดําเนินงานของ
กลุม รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาพรอมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดําเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายอํานวย แกวตาติบ๊ )
ประธานกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา/
กํานันตําบลเวียงพางคํา
สํานักงานปลัด
โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6569, 0-5364-6393
ไปรษณียอิเลคทรอนิคส 6570902@thailocaladmin.go.th ,www.nang-non.com

ใบตอบรับ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ................................. จังหวัดเชียงราย
ไมสามารถ นําผลิตภัณฑเขารวมจําหนาย ในชวงดังกลาวได
มีความประสงค จัดสงผลิตภัณฑเขารวมจําหนาย โดยมอบหมายให......................................
โทรศัพท................................. เปนผูต ิดตอประสานงาน ดังมีผลิตภัณฑที่เขารวมจําหนายทายนี้
ประเภทผลิตภัณฑ
OTOP ระดับ(ดาว)

ชื่อผลิตภัณฑ

ชื่อผูผลิต
ที่อยู

ราคา (บาท) /หนวย
หมายเหตุ
ขายสง ขายสง ขายปลีก ขายปลีก โทรศัพท
(พิเศษ)
ทีผลิต ทั่วไป ติดตอได

หมายเหตุ 1)ในชวงแรกของการเปดรานฯ(14 ตุลาคม 2548) ผูผลิตจะนําสินคามาวางในสถานที่ที่กลุม
องคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา จัดเตรียมให ก็ได
2) หากผูผ ลิตไมสามารถอยูสาธิต นําเสนอสินคาของตนเอง ก็สามารถแจงฝายขายของกลุมองคกร
อาชีพฯ เปนผูแทนจําหนาย ก็ได
3) ในชวงวันที่ 14-31 ต.ค.48 ทางกลุมองคกรฯ ไดเตรียมบูทแสดงสินคา ขนาดประมาณ
1.50X1.70X1.50 เมตร แยกรวมในแตละอําเภอ นํามาจําหนาย (สินคาทีผ่ านการคัดสรรแลว)
4)แนวทางดําเนินงานภายหลังกําหนดเปดราน ฯ กลุมองคกรอาชีพจะดําเนินการรับฝากขายสินคา
OTOP ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจะมีการแยกบูทจําหนายผลิตภัณฑในแตละประเภท และ
หมุนเวียนสินคา OTOP ในแตละกลุม เครือขาย อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง สลับสับเปลี่ยนกันไป
5) สนใจ สอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6569, 0-5364-6393
E-mail: 6570902@thailocaladmin.go.th เวบไซด www.nang-non.com

ที่ ชร 75101/ ว.

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
ถนนพหลโยธิน อําเภอแมสาย ชร 57130
ตุลาคม 2548

เรื่อง

ขอเชิญชวนนําผลิตภัณฑสนิ คาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เขารวมงานเปดราน OTOP CORNER

เรียน

พัฒนาการอําเภอ....................................

สิ่งที่สงมาดวย 1.ใบตอบรับแจงความประสงคเขารวมงานฯ
2.แบบสํารวจขอมูลกลุมสินคาที่จะจําหนายฯ

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ชุด

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมองคกรอาชีพ
อบต.เวียงพางคํา ซึ่งไดมกี ารดําเนินกิจกรรมตอเนื่องมาตั้งแตป 2546 ในการกอสรางหางเทสโกโลตัส
สาขาแมสาย กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ไดรับการสนับสนุนใหเขาดําเนินการจัดรานจําหนาย
สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ภายในหางฯ เนื้อทีป่ ระมาณ 300 ตารางเมตร
เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน และสงเสริมการตลาดของสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑในจังหวัดเชียงราย ตลอดจนเปนการสรางเครือขายของกลุมอาชีพเพื่อดําเนินธุรกิจชุมชนรวมกัน
ในอนาคต องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา จึงใครขอประสานงานจากหนวยงานของทานแจงผูแทน
ของผูผลิตสินคา OTOP ภายในอําเภอของทาน หากมีความประสงคจะนําสินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑเขารวมเครือขายของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ขอความกรุณาไดสํารวจขอมูลตามสิ่งที่
สงมาดวย 2
นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญหนวยงาน
ของทาน รวมจัดสงนําผลิตภัณฑสินคาหนึ่งตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑที่ไดรับการ
คัดสรร OTOP Product Champion ระดับประเทศป พ.ศ.2547 ไดเขารวมจําหนายแสดงใน
งานเปดราน OTOP CORNER ของกลุมองคกรอาชีพฯ ในระหวางวันที่ 14-31 ตุลาคม 2548 ณ
หางเทสโกโลตัส สาขาแมสาย พรอมนี้ไดแนบใบตอบรับมาเพื่อขอความกรุณาแจงกลับ อบต.เวียงพางคํา
ทางโทรสาร 0-5364-6393 ,0-5364-6569 E-mail: 6570902@thailocaladmin.go.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรบั ความรวมจากทานดังเชนเคย
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
สํานักงานปลัด
โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6393 ,0-5364-6569
ไปรษณียอิเลคทรอนิคส 6570902@thailocaladmin.go.th ,www.nang-non.com

ที่ ชร 75101/1035

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
ถนนพหลโยธิน อําเภอแมสาย ชร 57130
17 ตุลาคม 2548

เรื่อง

ขอความรวมมือเสนอแผนการดําเนินงานของกลุมองคกรอาชีพฯ ประจําปงบประมาณ 2549

เรียน

ประธานกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา (นายอํานวย แกวตาติ๊บ กํานันตําบลเวียงพางคํา)

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมองคกรอาชีพ
อบต.เวียงพางคํา ซึ่งไดมกี ารดําเนินกิจกรรมตอเนื่องมาตั้งแตป 2546 ในการกอสรางหางเทสโกโลตัส
สาขาแมสาย กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ไดรับการสนับสนุนใหเขาดําเนินการจัดรานจําหนาย
สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ภายในหางฯ เนื้อทีป่ ระมาณ 300 ตารางเมตร นัน้
เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการใชจายเงินและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
ของรานคา กลุมองคกรอาชีพฯ องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา จึงขอใหคณะกรรมการดําเนินงาน
ของกลุมองคกรอาชีพ ไดพิจารณาเสนอแผนงานที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยมี
แนวทางดําเนินงานดังนี้
1.ขอความรวมมือคณะกรรมการกลุมองคกรอาชีพฯ ไดพิจารณาเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย ขึ้นมา จํานวน 1 บัญชี เพื่อใชในการรับฝากเงิน-ถอนเงิน ที่เกิดขึ้นจากการบริหร
จัดการของรานคา กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ภายในหางเทสโกโลตัส สาขาแมสาย
2.ใหคณะกรรมการกลุมองคกรอาชีพฯ จัดทําประวัติของพนักงานที่ชว ยดําเนินการภายใน
รานจําหนายสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ,การกําหนดคาตอบแทน ,แผนงานดําเนินธุรกิจ และเสนอ
แนวทางการดําเนินงานอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในการสนับสนุนการดําเนินงานใหเกิดความตอเนื่อง
ยั่งยืน ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรบั ความรวมจากทานดังเชนเคย

ขอแสดงความนับถือ

( นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
สํานักงานปลัด
โทรศัพท/โทรสาร 0-5364-6393 ,0-5364-6569
ไปรษณียอิเลคทรอนิคส 6570902@thailocaladmin.go.th ,www.nang-non.com

