
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าค้อ หมู่ 6  
ทะเบียน  4-35-01-15/1-0002 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าค้อ หมู่ 6 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  19  หมู่  6  ต าบลขุมเงิน  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  089-7935038 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางสนธิ  อุ่นเรือน  จ านวนสมาชิก  35  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 100  เป็นเงิน 5,700  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น ปลาส้ม    
ไส้กรอกปลา      

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -   จัดจ าหน่ายภายในชุมชน และหน่วยงาน
ภาครัฐ 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -   มีตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  6  ตุลาคม  2552 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมี
การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดย
สม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่  16  พฤศจิกายน 2552 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางสนธิ  อุ่นเรือน  

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 



วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดต าบลส าราญ 
ทะเบียน  4-35-0-1-04/1-0007 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดต าบลส าราญ 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  หมู่  11  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  084-6073063 

1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – เพาะเห็ดบด  เห็ดขอนขาว   
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นายบุญมี  จ าปารัตน์  จ านวนสมาชิก  8  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น เห็ดบด 
เห็ดขอนขาว  

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -   จัดจ าหน่ายภายในชุมชน และตลาดชุมชน 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -    
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมี
การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดย
สม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

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 

 
 
 
 



วิสาหกิจชุมชนรวมพลังเครื่องปั้นดินเผาจงเจริญ 
ทะเบียน  4-35-01-02/1-0004 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนรวมพลังเคร่ืองปั้นดินเผาจงเจริญ  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง 56  หมู่  15  ต าบลน้ าค าใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  087-2460750 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางรุ่งนภา  ศรีวิเศษ  จ านวนสมาชิก  22  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น เตา   
หม้อดิน  

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -   จัดจ าหน่ายภายในชุมชน  
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -    
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมี
การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดย
สม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

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 

 
 
 
 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาดทอง 
ทะเบียน  4-35-01-03/1-0005 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาดทอง  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง 2  หมู่  10  ต าบลตาดทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  085-6112436 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นายอนันต์  สมเสาร์   
3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ออมทรัพย์ชุมชน 
3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -   จัดจ าหน่ายภายในชุมชน  
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -    
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมี
การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดย
สม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

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 

 
 
 
 
 



 

วิสาหกิจชุมชนท าไม้กวาดจากก้านตาล 
ทะเบียน  4-35-01-02/1-0001 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนท าไม้กวาดจากก้านตาล 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง 53 หมู่  7  ต าบลน้ าค าใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  086-2492122 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางนัททา  ทองศรี   
3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ไม้กวาดก้านตาล 
3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย   -  จ าหน่ายภายในชุมชน และร้านค้า 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -    
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมี
การเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดย
สม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

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 

 

 
 
 


