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ขอมูลทั่วไปของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา 

 

1.ช่ือกลุม กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา 
   บานปาเหมอืดสุขสําราญ หมูที่ 9 ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
2.ประวัติความเปนมาของกลุมองคกรอาชีพฯ 

“กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา” ไดยดึถือปรัชญาในการดําเนินการ ดังนี ้ 
               - กลุมองคกรอาชีพเปนของสมาชิก - บริหารโดยสมาชิก  
               - กลุมองคกรอาชีพบริการสมาชกิและบุคคลทัว่ไป 
               - กลุมองคกรอาชีพตองรวมแรงรวมใจ มีวินัย เสียสละ เพ่ือผลประโยชนรวมกัน  

“กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา”นี ้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวธิีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ โดยดําเนนิ
ธุรกิจการผลิต การคา การบริการ อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ เพ่ือประโยชนของสมาชิก 

               การดําเนินงานของกลุมองคกรอาชพี อบต.เวียงพางคํา  ตองบริการสมาชิกโดยไมหวังผลกําไร
ในการรวมกันผลิต รวมกันซือ้ รวมกันขาย รวมกันแกปญหารวมกัน เพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยเปด
โอกาสใหสมาชิกไดชวยเหลือตนเองใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดเปนหลกั   

 ใหคณะกรรมการดําเนินงานตางๆ ของกลุมองคกรอาชีพใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักการ
ซึ่งตองกําหนดไวเปนระเบยีบเปนเรื่องๆ ไป และจะเปดดําเนินธุรกจิในธุรกิจตอไปนี้ คือ  
               1)รานคากลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา  จําหนายสินคาอุปโภค - บริโภค สินคาเครื่องใช
ในชีวิตประจาํวัน ขนมขบเคีย้ว อาหารกระปอง ฯลฯ และเปดจาํหนายสินคาเพ่ือการเกษตร เชน  ปุย ยา
ปราบศัตรูพืช และเมล็ดพืชพันธุไมและผกัทุกประเภท เปดบริการในลักษณะขายสง  ตามความประสงค
ของสมาชิกตองการ ใชที่ทําการบริเวณชั้นลางอาคารศูนยสงเสริมสินคาพ้ืนเมือง  

               2) รานขายของฝากกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา ศูนยรวมจําหนายสินคาพ้ืนเมือง
ชายแดน สินคาของเกษตรกร และสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑ ของทุกกลุมอาชีพ ฯลฯ  

               3) ศูนยอาหารกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา  บริการอาหารหลากหลายชนิด  อาหารจาน
เดียว อาหารตามสั่ง อาหารสด ๆ พรอมปรุงราคาเปนกันเอง รับบรกิารกรุปทัวร  จําหนายขนมหลากหลาย
ชนิด พิเศษสมาชิกกลุมองคกรอาชีพฯ รับสวนลด 10 % เม่ือใชบริการในรานอาหารบริเวณสวนสาธารณะ
หนองแหวน   

               4) ศูนยบริการนักทองเที่ยวเมืองชายแดน  บริการขอมูลแหลงทองเที่ยว ,บริการตดิตอรถรับจาง
นักทองเที่ยว ,รับจัดทัวรทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานศิลปะวัฒนธรรม,จองหองพักที่พักนักทองเที่ยว   และ
บริการอินเทอรเน็ต 
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 5) ศูนยสงเสริมสุขภาพพลานามัย ใหบริการอํานวยความสะดวกแกสมาชิกและบคุคลทั่วไป ใน
การออกกําลังกายเตนแอโรบิก,การใชเครือ่งมืออุปกรณการออกกําลังกายสวนสาธารณะหนองแหวน,
หองอบสมุนไพร,เรือปนจักรยานน้ํา,สงเสริมตั้งชมรมรักสุขภาพตาํบลเวียงพางคํา 

 6) การดําเนินงานอื่นๆ อันเปนประโยชนตอสมาชิก อาทิเชน การรับฝากเงิน,ใหเงินกูแกสมาชิก,
การใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ทั้งนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ของกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา มีอํานาจกําหนดระเบียบการดําเนินงานในกิจกรรมแตละดาน ซึง่
ตองดาํเนินงานในลักษณะการมีสวนรวม มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

3) ผลการดาํเนินงานของกลุมในรอบป พ.ศ.2547 ที่ผานมา 

หุน   กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา มีมูลคาหุนละ 10 บาท   ปจจบุันมีจาํนวน 14,239 หุน 
จํานวนสมาชิก 252 คน มีเงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2548  เปน
เงินทั้งส้ิน 181,920.52 บาท  

มีผลกําไรสุทธิ  34,598 บาท เฉล่ียปนผลหุนละ 2.25 บาท 

4)คณะกรรมการบริหารงาน ชุดปจจุบนั ไดรับการแตงตั้งในทีป่ระชุมใหญ เมื่อวันที ่27 สิงหาคม 2548 
   ประกอบดวย 
 1)นายอํานวย แกวตาติ๊บ ประธานกลุมฯ  โทรศัพท 0-5364-6153,0-1993-8030 
 2)นายสวัสดิ ์ แสนปง  รองประธานกลุม โทรศัพท 0-5364-6155,0-4804-7445 
 3)นายศรีนวล   รับงาน  รองประธานกลุม โทรศัพท 0-5364-0219,0-7193-9063 
 4)นายเดวิทย   แสนใจวฒุ ิ เลขานุการ  โทรศัพท 0-1288-0618 
 5)นายสมศักดิ์  กนิษฐารมณ กรรมการ  โทรศัพท  
 6)นายบุญรอด  ออนตะไคร กรรมการ  โทรศัพท 
 7)นายเสารคํา   คาํเหลือง กรรมการ  โทรศัพท 
 8)นายชาญยทุธ  รุงทวีพิทยากุล กรรมการ  โทรศัพท 
 9)นายสมชาย  ลาภรักษาพร กรรมการ  โทรศัพท 
 10)นายคลาย  คูเช้ือ  กรรมการ  โทรศัพท 
 11)จ.ส.อ.จรูญ  ขายสุวรรณ กรรมการ  โทรศัพท 
 12)นายณรงคศักดิ ์นราธรพิพัฒน กรรมการ  โทรศัพท 0-1883-9266 
 13)นายจักรพงษ   มหาปริุมกุล กรรมการ  โทรศัพท 
 14)นายกมล  เจริญวัย  กรรมการ  โทรศัพท 
 15)นางเอมอร  วงคชัยชนะ กรรมการ  โทรศัพท 
 ที่ปรึกษา 
 1)นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง นายก อบต.เวยีงพางคํา โทรศัพท 0-1764-5075 
 2)ร.ท.กิตติชัย  เจริญยิ่ง  ปลัด อบต.  โทรศัพท 0-9432-4646 
 3)นางรุงรัตน  สายเรือนแกว พัฒนากร ต.เวียงพางคํา โทรศัพท 0-6914-3774 
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รูปแบบการจัดราน OTOP  CONNER    
ขององคกรกลุมอาชีพ อบต.เวียงพางคํา 

 
1.ดําเนนิการจดัทําแบบประชาสัมพันธสินคาชุมชน 
สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ ของอําเภอแมสาย 
และเครือขายกลุมอาชีพตาง ๆ  โดยจดัทําปายไวนิล 
แสดงรายละเอียดใหเหมาะสมกับรูปแบบ บริเวณ
ดานหนาทีไ่ดรับอนุญาตใหจัดรานฯ โดยมีกลุมสินคา
ดังนี ้

• กลุมผลิตภัณฑประเภท อาหาร 
• กลุมผลิตภัณฑประเภท เครื่องดื่ม 
• กลุมผลิตภัณฑประเภท ผาและเครื่องแตงกาย 
• กลุมผลิตภัณฑประเภท ของใชและของประดับตกแตง 
• กลุมผลิตภัณฑประเภท ศิลปประดษิฐและของที่ระลึก 
• กลุมผลิตภัณฑประเภท สมนุไพรที่ไมใชอาหาร 
• กลุมผลิตภัณฑประเภท เบด็เตลด็ เชน นวดคลายเสนแผนไทย,ผลไมสดทองถ่ินตามฤดูกาล (ล้ินจี่,

สตรอเบอรี่) 
2.วิธีดําเนนิงาน 

• กลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา จะเปนผูดาํเนนิงานในการบริหารจัดการราน OTOP CONNER 
โดยการติดตอกลุมจําหนายผลิตภณัฑของชุมชนโดยตรง  เร่ิมแรกจะนําสินคาที่ชุมชนผลิตในเขต
พ้ืนที่อําเภอแมสาย แลวจะดําเนินการขยายติดตอเครือขายสินคาชุมชนที่ผานเกณฑมาตรฐาน
ภายในจังหวัด และนอกเขตจังหวัด โดยเฉพาะอยางย่ิง สินคาของกลุมฯ ที่เดนิทางมาทัศนศึกษาดู
งานที่ อบต.เวยีงพางคํา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนสินคา พัฒนารูปแบบตอไป 

• กลุมองคกรอาชีพ อบต. ไดรับการสนบัสนุน
งบประมาณทีจ่ะดาํเนินการจัดทําช้ันวางสนิคา 
ตกแตงรานในรูปแบบลานนา ประยุกตเขากับ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินของชนเผาตาง ๆ เชน 
ไทยลื้อ,ไทยใหญ,ชาวไทยภเูขาเผาอาขา เปน
ตน  ซึ่งรูปแบบการจัดวางสินคา แนวทางเดิน
เขา-ออก จะดําเนนิการใหเหมาะสม ทั้งนี้จะ
ดําเนนิการภายหลังที่ไดมีการตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจริง เพ่ือใหชางที่จะดาํเนนิการ
จัดทําช้ันวาง ตกแตงราน OTOP CONNER ไดเห็นรูปแบบที่เปนรูปธรรม 
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3.แนวทางเดนิของราน 
• ดานหนาจะดาํเนินการตกแตงรานทําปายชื่อ “OTOP CONNER” ดวยศิลปะการมดัเชือก มีมุมที่นั่ง

พักผอน 
• แนวทางเดนิของราน ผูซื้อ

สามารถเดินทางดูสินคา ได
รอบบริเวณพื้นที่ของราน 
OTOP CONNER โดยจะทํา
แนวทางเดนิในรูปวงรี  ดานมุม
ในสุดทางเดนิของราน จะมีมุม
นวดคลายเสน ของกลุมอาชีพ
บานผาหมี  มีมุมจิบน้าํชา-
กาแฟสด พ้ืนบาน ที่หมูบาน
ชาวไทยภูเขาเผาอาขา บานผา
หมีผลิตขึ้นภายในของหมูบาน 

• กิจกรรมเสริมของกลุมองคกร
อาชีพ อบต.เวียงพางคํา จะดําเนินธุรกิจในการตดิตอซื้อขายสิ่งของเครื่องใชภายในสํานักงาน 
ระหวางสวนราชการ กับทางหางเทสโกโลตัส (ในกรณทีี่ทางหางไมมหีนวยบริการสินคาสําหรับการ
ซื้อขายกับหนวยงานราชการ)  โดยทางกลุมจะดําเนินการจัดหาพนักงานขายของราน ทาํหนาทีใ่น
การจัดทําเอกสารการซื้อขายกับสวนราชการ เพ่ือเปนรายไดเสริมของกลุมองคกรอาชีพฯ  รวมทั้ง
เปนจุดตดิตอจองหองพัก สําหรับนักทองเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวในอําเภอแมสาย และพ้ืนที่
ใกลเคียง   
     

รูปชั้นวางสินคา OTOP CONNER ที่จะดาํเนินการในระยะแรก 
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รูปการวางสินคา OTOP CONNER ที่จะดําเนินการในระยะแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• จะดาํเนินการจัดทําช้ันวางสนิคาแบบสําเร็จ ความสูง
ประมาณ 1.50X1.70X1.50 เพ่ือวางแสดงสินคา 
แยกตามประเภทสินคา OTOP ประมาณ 10 จุด 

• จัดทําปายไวนลิ ประชาสัมพันธสินคา OTOP และรูปภาพแสดงหองพัก ที่พัก ของโรงแรม รีสอรท 
แหลงทองเที่ยวสําคัญ ท่ีตั้งอยูในเขต อบต.เวียงพางคํา และสถานทีต่าง ๆ เพ่ือเปนจุดรวมรับจอง
หองพักสําหรับนักทองเที่ยว ตลอดจนผูสนใจทั่วไป 

 
ประเภทของสินคา ที่จะนาํมาจาํหนายในราน OTOP CONNER โดยมีกลุมองคกรอาชีพ อบต.เวียงพางคํา 
เปนผูดําเนนิการจัดจาํหนาย บริหารจดัการ เลือกสรรสินคา OTOP ทีม่ีอยูในอําเภอแมสาย และสินคาเดนๆ 
ในแตละอําเภอของจังหวัดเชียงราย  อาทเิชน 

• กลุมผลิตภัณฑประเภท อาหาร 
-พริกลาบสมนุไพร น้าํพริกตาแดง น้ําพริกเผา ของกลุมพัฒนาสตรี
บานปาเหมือด หมูที่ 9 ต.เวียงพางคํา 
-หมูเสน  กลุมเศรษฐกิจชุมชนครอบครัว เลขที่ 36/1 หมูที่ 10 ต.
ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
-ลําใยอบแหง กลุมแปรรูปผลผลิตเกษตร เลขที่ 153 หมูที่ 5 ต.
สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 
-มะขาม 5 รส กลุมแมบานเกษตรกรแมสรวยกาวหนา เลขที่ 121 
ม.3ต.แมสรวย อ.แมสรวย จ.เชียงราย 
- แคบหมูไรมนั กลุมแมบานทําแคบหมูไรมัน เลขที่ 26 ม.1 ต.โรง
ชาง อ.ปาแดด จ.เชียงราย 
-กลวยกวนเชียงแสน กลุมอาชีพสหกรณ เลขที่ 273 ม.3 ต.ปาสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
-ขาวแตนน้ําสมุนไพร กลุมแปรรูปอาหาร เลขที่ 227 ม.16 ต.แมขาวตม อ.เมือง จ.เชียงราย 
-แหนม กลุมสตรีสหกรณตําบลปาหุง เลขที่ 5 ม.9 ต.ปาหุง อ.พาน จ.เชียงราย 
-วุนสับปะรด กลุมวุนสับปะรด เลขที่ 40 ม.13 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 
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• กลุมผลิตภัณฑประเภท เครื่องดื่ม 

-สมุนไพรสามรส,ชาใบหมอน กลุมแปรรูปสมุนไพรสามรส เลขที่ 270 ม.
7 ต.ปาสัก อ.เชียงแสน 
-ชาเขียวอูหลงเบอร 12 กลุมสวนชาดอยตุง เลขที่ 109 ม.1 ต.แมฟา
หลวง อ.แมฟาหลวง 
-ชาเขียวอัสสัม กลุมเกษตรกรผูปลูกชาบานพญาไพร เลขที่ 72 ม.6 ต.
เทอดไทย อ.แมฟาหลวง 

-ไวน    กลุมสหกรณนําจํา,ต.
เวียงพางคํา ต.โปงผา อ.แมสาย  
-ไวน    หจก.เวียงเชียงราย  
เลขที่ 197 ม.7 ต.ศรีถอย อ.แมสรวย 
 

• กลุมผลิตภัณฑประเภท ผาและเครื่องแตงกาย  
-เส้ือผาแตงลายปกชาวเขาเผาอาขา ศนูยคาทอลิกพระวิสุทธิวงค 
เลขที่ 107 ม.7 ต.โปงงาม อ.แมสาย 

-ผาปกลายอาขา  บานผาหมี,หวยน้ําริน,ปายางผาแตก ต.เวียง
พางคํา อ.แมสาย  
-รองเทาผาปก กลุมพัฒนาสตรีเย็บผาปกผาพ้ืนเมือง เลขที่ 
224 ม.5 ต.ทรายขาว อ.พาน 
-ผาไหมมัดหมี่ กลุมสตรีทอผาไหม เลขที่ 11 ม.8 ต.สันมะคา 
อ.ปาแดด 
-ผาคลุมไหลยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาและตดัเย็บเสือ้ผาบาน
รองปลาคาว เลขที่ 428/2 ม.22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย 
-ผาถุง ลายผสมน้ําไหล กลุมทอผา เลขที่ 65 ม.12 ต.สถาน 
อ.เชียงของ 

-ผาฝายทอมอื กลุมทอ
ผาวัดฝงหมิ่น เลขที่ 30 
ม.6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
-เส้ือผาสําเร็จรูปจากผามดัยอม กลุมผามัดยอมและตัดเสื้อ
สําเร็จรูป เลขที่ 132 ม.4 ต.ปาออดอนชยั อ.เมืองเชียงราย และ
กลุมตัดผาสําเร็จรูป ม.8 ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย 
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• กลุมผลิตภัณฑประเภท ของใชและของประดับตกแตง 

-ที่รองแกวน้ํา,กระเปาใสโทรศัพท,หมอนใบชาดับกลิน่ กลุม
ผลิตภณัฑจากงานฝมือกลุมสตรีบานทุงเกล้ียง เลขที่ 13/1 ม.6 
ต.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย 
-ไมกวาดดอกหญา กลุมทําไมกวาดบานตาหัวฝาย เลขที่ 180 ม.
3 ต.ตา อ.ขุนตาล  
-เครื่องเคลือบดนิเผาเวียงกาหลง กลุมสงเสริมหัตถศิลปเวียงหา
หลง เลขที่ 639 ม.1 ต.แมเจดีย อ.เวียงปาเปา 
-ตะกราดอกไมดูดกลิน่ กลุมดอกไมดูดกลิ่นฟอกอากาศ เลขที่ 
140 ม.1 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย 
-หมอนเมือง กลุมผลิตหมอนเมือง เลขที่ 493/1 ม.12 ต.แมคาํ 
อ.แมจัน 

-หมวกคาวบอย 
กลุมหมวก

คาวบอยและกระเปาหนัง เลขที่ 2 ม.2 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย 
-ดอกไมแหง กลุมประดิษฐดอกไมแหง เลขที่ 62 ม.2 ต.ปาแดด 
อ.ปาแดด 
-ดอกไมดินหอมมะลิ กลุมมาลัยดินหอมมะลิ ต.เวียงพางคํา อ.
แมสาย  
-ผาปกดวยมอื กลุมผาปก เลขที่ 109 ม.2 ต.แมไร อ.แมจัน 

 
• กลุมผลิตภัณฑประเภท ศลิปประดิษฐและของที่ระลึก 
-ภาพประดบัมุก กลุมเมืองศิลปเวียงเชียง
รุง เลขที่ 145 ม.1 ต.ทุงกอ ก่ิง อ.เวียง
เชียงรุง 
-พระพุทธรูป,วรรณคดีไทย,รูปสัตวตาง 
ๆ กลุมสิงหหนึ่งแกะสลักหยก เลขที่ 
388/41 ม.2 ต.แมสาย –แกะสลักพระ
พุธทรูป,กําไล แจกันฯลฯ กลุมแกะสลกั
หินสวยงาม เลขที่ 70 ม.8 ต.เวียงพางคาํ 
อ.แมสาย 
-แกะสลักไม กลุมแกะสลักพ้ืนบานใน
ครัวเรือน เลขที่ 111 ม.6 ต.ทาสุด อ.
เมืองเชียงราย  
-ส่ิงประดิษฐจากไม กลุมคนเฒาคนแก เลขที่ 268 ม.3 ต.ปาแดด อ.แมสรวย 
-สลอ ซอ ซึง กลุมสลอ ซอ ซึง บานรองดู เลขที่ 301 ม.16 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย 
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-ตุงเงินตุงทอง กลุมนวัตกรรมสินคาที่ระลึกบานศรีดอนมูล 
เลขที่ 352 ม.9 ต.ศรีดอนมลู อ.เชียงแสน   
 
-แกะสลักเปนรูป
สัตวแลวแตงเปน
ลายโมบาย กลุม

แกะสลัก
หัตถกรรม เลขที่ 
68 ม.9 ก่ิง อ.
เวียงเชียงรุง 
 
 
 
 

 

• กลุมผลิตภัณฑประเภท สมุนไพรที ่ไมใชอาหาร 
-ไมกวาดแสงจันทร  กลุมแมบานเกษตรกรอโลเวรา เลขที่ 
263 ม.15 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 
-ลูกประคมสมุนไพร กลุมดอยน้ําซับ เลขที่ 22 ม.2 ต.แมฟา
หลวง อ.แมฟาหลวง 
-ชาหอมดูดกลิ่น กลุมผลิตชาหอมดูดกลิน่ เลขที่ 32 ม.6 ต.
จอมสวรรค อ.แมจัน 
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• กลุมผลิตภัณฑประเภท เบด็เตล็ด เชน นวดคลายเสนแผนไทย,ผลไมสดทองถิน่ตามฤดูกาล 

(ล้ินจี่,สตรอเบอรี่) 
-นวดสมุนไพร คลายเสน กลุมนวดสมุนไพร จับเสน บานผาหมี ม.6 ต.เวียงพางคาํ อ.แมสาย 
-ล้ินจี่สด  ศนูยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.เวียงพางคํา 
-สตรอเบอรี่สด ศนูยถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร ต.เวยีงพางคํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************* 
คําขวัญประจําตําบลเวียงพางคํา 

 
“เวียงพางคํา เมืองกําเนิดแหงสยาม 

นามแผนดินพระเจาพรหมปฐมกษัตรามหาราช 
งามวิลาส ดอยผาหมี ลิ้นจี่หวาน 

น้ําหนองแหวนเย็นรมรื่น 
ชนหลากเผาล่าํคาวัฒนธรรม 

สุดชายแดนถิน่ธุรกิจเหนือสยาม” 
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