
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าค้อ หมู่ 6  
ทะเบียน  4-35-10-01/1-0002 
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 และหน่วยงานภาครัฐ 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -   มีตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  6  ตุลาคม  2552 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่งส่วน
งานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็นประจ า
เพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมีการ
เปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดยสม่ าเสมอ
และมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน และมี
การจัดท 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 



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 มีการจัดแบ่งส่วน
งานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็นประจ า
เพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมีการ
เปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดยสม่ าเสมอ
และมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน และมี
การจัดท 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 
 



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 ทอผ้าห่ม 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัดและ แหล่งวัตถุดิบอื่น 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -   จัดจ าหน่ายภายในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -   มีตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  7  ตุลาคม  2552 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่งส่วน
งานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็นประจ า
เพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมีการ
เปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดยสม่ าเสมอ
และมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน และมี
การจัดท 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  -   ภายในจังหวัดและแหล่ววัตถุดิบอ่ืน 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -   จัดจ าหน่ายภายในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -   มีตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  7  ตุลาคม  2552 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่งส่วน
งานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็นประจ า
เพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมีการ
เปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดยสม่ าเสมอ
และมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน และมี
การจัดท 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 



วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง  
ทะเบียน  4-35-06-09/1-0005 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  41  หมู่  3  ต าบลพระเสาร์  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  081-0746260 

1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย   
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางค านาง  โรมพันธ์  จ านวนสมาชิก  44  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 200  เป็นเงิน 8,800  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น ทอผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -   จัดจ าหน่ายภายในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -   มีตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  13  ตุลาคม  2552 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่งส่วน
งานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็นประจ า
เพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมีการ
เปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดยสม่ าเสมอ
และมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน และมี
การจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่  4  พฤศจิกายน 2552 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางค านาง  โรมพันธ์  
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเปาะ  
ทะเบียน  4-35-0/04/1/0004 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าค้อ หมู่ 6 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  6  หมู่  6  ต าบลค้อวัง  อ าเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  089-4768810 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางแสงเดือน  บุญภา  จ านวนสมาชิก  37  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 100  เป็นเงิน 3,700  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น ทอผ้าฝ้าย 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัดแหล่งวัตถุดิบนอกจังหวัด  

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -   จัดจ าหน่ายภายในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -   มีตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  13  ตุลาคม  2552 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่งส่วน
งานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็นประจ า
เพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมีการ
เปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดยสม่ าเสมอ
และมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน และมี
การจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่  4  พฤศจิกายน 2552 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางแสงเดือน  บุญภา  

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานบ้านโนนชาด  
ทะเบียน  4-35-08/13/1-0009 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานบ้านโนนชาด 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  35  หมู่  3  ต าบลสร้างมิ่ง  อ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  089-4268942 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นายสา  พุฒลา  จ านวนสมาชิก  32  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 50  เป็นเงิน 13,940  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น เคร่ืองจักร
สาน 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -   จ าหน่ายภายในชุมชน และร้านค้าชุมชน 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -    
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  7  ตุลาคม  2552 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่งส่วน
งานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็นประจ า
เพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมีการ
เปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดยสม่ าเสมอ
และมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน และมี
การจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่  4  พฤศจิกายน 2552 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นายสา  พุฒลา 

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง  
ทะเบียน  4-35-03-03/1-0002 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  100  หมู่  17  ต าบลก าแมด  อ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  081-3930746 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางพัชรา  พรวนทอง  จ านวนสมาชิก  65  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 1,800  เป็นเงิน 117,000  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น ท าผ้าม่าน 
ผ้าปูโต๊ะ  

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัดแหล่งวัตถุดิบภายนอกจังหวัด  

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -   จัดจ าหน่ายภายในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -   มีตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  14  ตุลาคม  2552 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่งส่วน
งานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็นประจ า
เพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมีการ
เปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดยสม่ าเสมอ
และมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน และมี
การจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่  3  พฤศจิกายน 2552 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางพัชรา พรวนทอง 

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกระจาย 3 ร่วมพัฒนา  
ทะเบียน  4-35-05-02/1-0017 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกระจาย 3 ร่วมพัฒนา  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  169  หมู่  3  ต าบลกระจาย  อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  081-8764684 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางอมร  สูติสงค์  จ านวนสมาชิก  52  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 200  เป็นเงิน 10,400  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น แชมพูสระ  

ผม ครีมนวด น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ  สบู่  
3.2  แหล่งวัตถุดิบ  -   ภายในจังหวัด 

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย     -   จัดจ าหน่ายภายในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ 
3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -   มีตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  14  ตุลาคม  2552 

     4.1.1  ด้านการบริหารงานทั่วไป  มีการก าหนดระเบียบ มีการจัดแบ่งส่วน
งานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมี การประชุมคณะกรรมการเป็นประจ า
เพื่อติดตามผลงานปฏิบัติงาน 

     4.1.2  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร  มีการก าหนดระเบียบและมีการ
ออกหลักฐานการรับและจ่ายเงินทุกคร้ังและน ามาบันทึกบัญชีทันที และมีการ
เปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคู่ฝากโดยสม่ าเสมอ
และมีการก าหนดเงินขั้นต่ าที่เก็บรักษาได้เท่าที่จ าเป็น 

     4.1.3 ด้านค่าหุ้น  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ชัดเจน และมี
การจัดท าทะเบียนคุมการถือหุ้นของสมาชิกไว้เป็นปัจจุบัน  

4.2 การวางรูปแบบบัญชี  วางรูปแบบบัญชี วันที่  3  พฤศจิกายน 2552 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จ าท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางอมร สูติสงค์ 
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 


