
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีผู้ผลิตหมอนปักมือบ้านหนองเรือ 
ทะเบียน  4-35-01-17/1-0003 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีผู้ผลิตหมอนปักมือบ้านหนองเรือ  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง 3 หมู่  1  ต าบลหนองเรือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  080-1699108 

1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – เบาะรองนั่ง 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางสีนวล  พงษ์สนิท  จ านวนสมาชิก 39  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น 
เบาะรองหนัง หมอนอิง  

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย   -  จัดแสดงสินค้าตามหน่วยงานของรัฐและ
จัดจ าหน่ายตามออร์เดอร์ลูกค้า 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  - มีตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ 
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการ
จัดแบ่งส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุม
คณะกรรมการเป็นประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน  

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชี
ทันที และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับ
สมุดคู่ฝากโดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้
เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้
ชัดเจน และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็น
ปัจจุบัน 

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี  
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 



วิสาหกิจชุมชนเสื่อส าราญใจ 
ทะเบียน  4-35-01-04/1-0001 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนเสื่อส าราญใจ 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง 141 หมู่  1  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  087-2586062 

1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – แปรรูปกก 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางเพ็ญ  เพชรไกร  จ านวนสมาชิก 15  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น    
ทอเสื่อกก 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย   -  จัดแสดงสินค้าตามหน่วยงานของรัฐและ
จัดจ าหน่ายตามออร์เดอร์ลูกค้า 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  -  
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการ
จัดแบ่งส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุม
คณะกรรมการเป็นประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน  

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชี
ทันที และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับ
สมุดคู่ฝากโดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้
เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้
ชัดเจน และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็น
ปัจจุบัน 

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี  
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 



วิสาหกิจชุมชนเสื่อส าราญใจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย 
ทะเบียน  4-35-01-05/1-0001 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนเสื่อส าราญใจ 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง 59 หมู่  6  ต าบลค้อเหนือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  083-3871673 

1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – ทอผ้า 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางหนูพิน  ชนะพันธ์  จ านวนสมาชิก 20  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น    
ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย   -  จ าหน่ายภายในชุมชนและหน่วยงานรัฐ 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  -  
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการ
จัดแบ่งส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุม
คณะกรรมการเป็นประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน  

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชี
ทันที และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับ
สมุดคู่ฝากโดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้
เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้
ชัดเจน และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็น
ปัจจุบัน 

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี  
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบากรุ่งเรืองพัฒนา 
ทะเบียน  4-35-01-04/1-0003 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบากรุ่งเรืองพัฒนา  
1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง 8 หมู่  8  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  086-8685211 

1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – ทอผ้า 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางหนูกร  ศรีวิเศษ  จ านวนสมาชิก 52  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น    
ทอพื้นเมือง ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย   -  จ าหน่ายภายในชุมชนและหน่วยงานรัฐ 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  - มีตราสัญญาลักษณ์ของกลุ่ม 
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการ
จัดแบ่งส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุม
คณะกรรมการเป็นประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน  

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชี
ทันที และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับ
สมุดคู่ฝากโดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้
เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้
ชัดเจน และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็น
ปัจจุบัน 

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี  
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 



วิสาหกิจชุมชนสตรีจักสานกระติบข้าวบ้านดอนกลอง 
ทะเบียน  4-35-01-17/1-0002 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนสตรีจักสานกระติบข้าวบ้านดอนกลอง  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง 21 หมู่  7  ต าบลหนองเรือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  080-1699108 

1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – จักสานไม้ไผ่ 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางบรรจง  ศรีธรรม  จ านวนสมาชิก 17  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น    
สานกระติบข้าว  

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย   -  จ าหน่ายภายในชุมชนและหน่วยงานรัฐ 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  -  
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการ
จัดแบ่งส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุม
คณะกรรมการเป็นประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน  

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชี
ทันที และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับ
สมุดคู่ฝากโดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้
เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้
ชัดเจน และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็น
ปัจจุบัน 

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี  
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 


