
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศิริพัฒนาป่าตอง  
ทะเบียน  4-35-05-01/1-0004 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศิริพัฒนาป่าตอง  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  98  หมู่  3  ต าบลโพธิ์ไทร  อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  045-795156  
1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – หมอนขิด เบาะรองนั่ง 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางส าเร็จ  รูปหล่อ  จ านวนสมาชิก  42  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 20  เป็นเงิน 840  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น     
หมอนขิด  เบาะรองนั่ง  

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -  ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ลูกค้า จ าหน่ายสินค้า     
ตามหน่วยงานของรัฐ 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -  มีตราสัญญาลักษณ์ของกลุ่ม  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  31  ตุลาคม  2554 

     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  31 ตุลาคม 2554 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางพนมพร  ช่างเหล็ก 

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนเปือย  
ทะเบียน  4-35-03-02/1-0002 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนเปือย  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  114  หมู่  1  ต าบลโนนเปือย  อ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  087-2434159  
1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – ทอเสื่อกก  
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางสังเวียน  ครุผาด   จ านวนสมาชิก  67  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 100  เป็นเงิน 6,700  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ  ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น ทอเสื่อกก  
3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -  ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ลูกค้า จ าหน่ายสินค้า     
ตามหน่วยงานของรัฐ 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -  มีตราสัญญาลักษณ์ของกลุ่ม  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  31  ตุลาคม  2554 

     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  31 ตุลาคม 2554 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางปัญพร  อุ่นตา 

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 
 



วิสาหกิจชุมชนหมอนขิดบ้านหนองไร่  
ทะเบียน  4-35-02-05/1-0016 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศิริพัฒนาป่าตอง  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  63/1  หมู่  5  ต าบลไผ่  อ าเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  087-8689650  
1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – หมอนขิด เบาะรองนั่ง ที่นอนระนาด 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางสนิท  สันศีลา  จ านวนสมาชิก  15  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 100  เป็นเงิน 1500  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น     
หมอนขิด  เบาะรองนั่ง  ที่นอนระนาด 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -  ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ลูกค้า จ าหน่ายสินค้า     
ตามหน่วยงานของรัฐ 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -  มีตราสัญญาลักษณ์ของกลุ่ม  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  31  ตุลาคม  2554 

     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  31 ตุลาคม 2554 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางสาววชิรากร  เวฬุวนารักษ์  
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 



วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนบ้านใหม่พัฒนา  
ทะเบียน  4-35-09-05/1-0001 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนบ้านใหม่พัฒนา  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  16  หมู่  8  ต าบลค าไผ่  อ าเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  085-9099781  
1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน – ท าขนมทองม้วน  ออมทรัพย์กลุ่ม 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นางอนงค์รักษ์  จ านวนสมาชิก  11  คน 

2.2 การรวมหุ้น        - 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น      
      ขนมทองม้วน  ออมทรพัย์ 
3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -  จ าหน่ายสินค้าในแหล่งชุมชนและจัดส่งตาม
ร้านค้าชุมชน 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -   
4. ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  2  พฤศจิกายน  2554 

     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  2  พฤศจิกายน  2554 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางอนงค์รักษ์  คุณรักษ์ 
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านค าเกิ่ง  
ทะเบียน  4-35-08-12/1-0006 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านค าเกิ่ง 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  11  หมู่  8  ต าบลโคกส าราญ  อ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  085-0175982 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางอ่อนจันทร์  สีด า  จ านวนสมาชิก  43  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 20  เป็นเงิน 860  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  2  พฤศจิกายน  2554 

     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  2  พฤศจิกายน 2554 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางปทุมวัน  ค าพา 

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 
 

 



วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งนางโอก  
ทะเบียน  4-35-01-16/1-0002 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งนางโอก 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  200  หมู่  3  ต าบลทุ่งนางโอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  045-795156  
1.4 ด าเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ – ด้านองค์ความรู้ 
1.5 กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน –  จ าหน่ายน้ าดื่ม 
2. ข้อมูลสมาชิกและหุ้น 

2.1 ประธานกลุ่ม นายลุน  ลายงาม  จ านวนสมาชิก  139  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 500  เป็นเงิน 69,500  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น น้ าด่ืม 
3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -  ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ลูกค้า จ าหน่ายสินค้า     
ตามร้านค้าในชุมชน 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -  มีตราสัญญาลักษณ์ของกลุ่ม  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  2 พฤศจิกายน  2554 

     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  2 พฤศจิกายน 2554 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นายอุทิศ  สืบศรี 
5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 

 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกู่จานหมู่ 1  
ทะเบียน  4-35-04-08/1-0005 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกู่จานหมู่ 1 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  1  หมู่  1 ต าบลกู่จาน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  081-7306412 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางเบ็ญจพร  ขันอาสา  จ านวนสมาชิก  20  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 100  เป็นเงิน 2,000  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น            
ข้าวกล้องงอก 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -  ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ลูกค้า จัดแสดงสินค้า
ตามหน่วยงานของรัฐ 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -  มีตราสัญญาลักษณ์ของกลุ่ม  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  3 พฤศจิกายน  2554 

     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  2 พฤศจิกายน 2554 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางอารีย์  พอกพูน 

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านคู 2 ชั้น  
ทะเบียน  4-35-06-02/1-0020 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านคู  2  ชั้น 

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  4  หมู่  4 ต าบลหัวเมือง  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  0807970824 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นางกฤษณา  ลับรัมย์  จ านวนสมาชิก  35  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 100  เป็นเงิน 3,500  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น            
ข้าวกล้องงอก 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -  ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ลูกค้า จัดแสดงสินค้า
ตามหน่วยงานของรัฐ 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -  มีตราสัญญาลักษณ์ของกลุ่ม  

4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  3 พฤศจิกายน  2554 

     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  3 พฤศจิกายน 2554 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางสมเพียร  แหวนหล่อ  

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 



วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนาเกษตรกรอินทรีย์บ้านเหล่าน้อย  
ทะเบียน  4-35-07-04/1-0005 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่าน้อย  

1.2 สถานการณ์ด าเนินการ – ด าเนินการ 

1.3 ที่ตั้ง  70  หมู่  8 ต าบลค้อวัง  อ าเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  

      โทรศัพท์  089-7197187 

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

2.1 ประธานกลุ่ม นายยอด รัตนวงค์  จ านวนสมาชิก  80  คน 

2.2 การรวมหุ้น  หุ้นละ 100  เป็นเงิน 8,000  บาท 

3. การด าเนินธุรกิจ 

3.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ   ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย อาทิเช่น            
ข้าวกล้อง เพาะเห็ด 

3.2  แหล่งวัตถุดิบ  ภายในจังหวัด   

3.3 ช่องทางการจ าหน่าย    -  ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ลูกค้า จัดแสดงสินค้า
ตามหน่วยงานของรัฐ 

3.4 ตราสัญญาลักษณ์ของวิสาหกิจ   -   
4.ความพร้อมด้านการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
4.1 การวางระบบควบคุมภายใน  วันที่  1 พฤศจิกายน  2554 

     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  1 พฤศจิกายน 2554 

     4.2.1  เคร่ืองมือในการจัดท าบัญชี  จัดท าบัญชีด้วยมือ  

     4.2.2  จัดท าบัญชีด้วยมือ  สมุดเงินสด  ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

4.3  ผู้จัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นางสาววลัยพร  ศรีสอน 

5. การแบ่งปันผล   มีการแบ่งผลก าไร 


