
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าห่มไหมพรม  
ทะเบียน  4-35-09-04/1-0004 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าห่มไหมพรม  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  51  หมู่  8  ต าบลค าเตย  อ าเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  086-2569895 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางบุญเลิง  จุมพิลา  จ านวนสมาชิก  40  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 100  เป็นเงิน 10,200  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น ทอผ้า
ห่ม 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัดและ แหล่งวัตถุดิบอื่น 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -   จัดจ าหน่ายภายในชุมชน และหน่วยงาน
ภาครัฐ 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -   มีตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  7  ตุลาคม  2552 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการ
เป็นประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที 
และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่
ฝากโดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น  

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่  17  พฤศจิกายน 2552 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางบุญเลิง  จูมพิลา 

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 
 



วิสาหกิจชุมชนบ้านโสกผักหวาน 
ทะเบียน  4-35-02-02/1-0003 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนบ้านโสกผักหวาน 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  6  หมู่  10  ต าบลดู่ลาด  อ าเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร 

      โทรศัพท์  086-0462761 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางวิรัส  วงศรีแก้ว  จ านวนสมาชิก  52  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 50  เป็นเงิน 6,050  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น        
ผ้าปูโต๊ะ  ผ้าพันคอ  

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัดและแหล่งวัตถุดิบอื่น 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -   จัดจ าหน่ายภายในชุมชน และหน่วยงาน
ภาครัฐ 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -   มีตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  7  ตุลาคม  2552 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการ
เป็นประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที 
และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่
ฝากโดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น  

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่  17  พฤศจิกายน 2552 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางวิรัส  วงศรีแก้ว 

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 
 



วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 2  
ทะเบียน  4-35-04-05/1-0013 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 2 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  131  หมู่  2  ต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  086-2512009 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นายสมร  พิจารณ์  จ านวนสมาชิก  113  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 100  เป็นเงิน 102,720  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ออมทรัพย์ชุมชน 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -    
3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -    
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -    
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  6  ตุลาคม  2552 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการ
เป็นประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที 
และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่
ฝากโดยสม่ 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  นายสมร  พิจารณ์ 
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 
 
 
 



 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์วิสาหกิจชุมชนพลไว ม.3 
ทะเบียน  4-35-06-03/1-0006 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์วิสาหกิจชุมชนพลไว ม.3 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  110  หมู่  3  ต าบลคูเมือง  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  081-5795064 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นายดาว บุญยิ่ง  จ านวนสมาชิก  26  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ออมทรัพย์ชุมชน 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -    
3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -    
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -    
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการ
เป็นประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที 
และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่
ฝากโดยสม่ 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 

 
 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกเห็ดฟาง หมู่ 3 เพ่ือจ าหน่าย  
ทะเบียน  4-35-08-03/1-0006 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกเห็ดฟาง หมู่ 3 เพื่อจ าหน่าย 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  9  หมู่  3  ต าบลสวาท  อ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  085-7734920 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางอุไรรัตน์  บุญดี  จ านวนสมาชิก  9  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น เพาะ
เห็ดฟาง  

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 
3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -   จ าหน่ายภายในชุมชน และพ่อค้าคนกลาง 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -    
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการ
เป็นประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที 
และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่
ฝากโดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น  

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่   
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 

 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าห่มลายลูกหวายบ้านโนนใหญ่  
ทะเบียน  4-35-03-05/1-0004 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าห่มลายลูกหวายบ้านโนนใหญ่ 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  3  หมู่  9  ต าบลห้วยแก้ง  อ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  089-0437326 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางเพลินจิต  จันทร์สว่าง  จ านวนสมาชิก  10  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น ผ้าห่ม
ลายลูกหวาย ผ้าขาวม้า  ผ้าห่ม  

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 
3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -   จ าหน่ายสินค้าตามหน่วยงานของรัฐ  

จ าหน่ายภายในชุมชน 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -    
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการ
เป็นประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที 
และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่
ฝากโดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น  

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่   
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 
 



 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายกาบกล้วย  
ทะเบียน  4-35-05-01/1-0003 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายกาบกล้วย 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  9  หมู่  9  ต าบลโพธิ์ไทร  อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  086-7877404 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางสาวอ าพร  สารินทร์  จ านวนสมาชิก  9  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น ทอ
ผ้าลายกาบกล้วย 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 
3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -   จ าหน่ายสินค้าตามหน่วยงานของรัฐ  

จ าหน่ายภายในชุมชน 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -    
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการ
เป็นประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที 
และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่
ฝากโดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น  

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่   
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดาวกระจายหมอนสมุนไพร 
ทะเบียน  4-35-05-02/1-0003 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดาวกระจายหมอนสมุนไพร 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  44  หมู่  1  ต าบลกระจาย  อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  081-9670759 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางวาสนา  ทุ่มโมง  จ านวนสมาชิก  11  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น 
หมอนขิดสมุนไพร  

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 
3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -   จ าหน่ายสินค้าตามหน่วยงานของรัฐ  

จ าหน่ายภายในชุมชน 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -    
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการ
เป็นประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที 
และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่
ฝากโดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น  

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่   
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 
 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวบ้านสร้างช้าง  
ทะเบียน  4-35-02-05/1-0011 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวบ้านสร้างช้าง 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  133  หมู่  2  ต าบลไผ่  อ าเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร 

      โทรศัพท์  087-2529641 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นายทวี  ศรีมันตะ  จ านวนสมาชิก  48  คน 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น ผ้าห่ม
ลายลูกหวาย ผ้าขาวม้า  ผ้าห่ม  

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 
3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -   จ าหน่ายสินค้าตามหน่วยงานของรัฐ  

จ าหน่ายภายในชุมชน 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -    
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน   
     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่ง
ส่วนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการ
เป็นประจ าเพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมี
การออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที 
และมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่
ฝากโดยสม่ าเสมอและมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น  

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน 
และมีการจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่   
     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 
 


