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อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 
 



 

 

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ 
 

1. ชื่อวิสาหกิจชุมชน  
  วิสาหกิจชุมชน โรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ 

2. สถานที่ด าเนินการ 
  เลขที่  35/1  หมู่ที่  5  บ้านสระยายชี  ต าบลเนินปอ  อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 

3. รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน   
  เลขที่  6-66-07-06/1-0003 

4. ชื่อผู้ประสานงาน 
   1. นายศักดา สุขเกษม      ต าแหน่ง   ประธาน   เบอร์โทรศัพท์   089-7039346 

2. นายชนะพล   ศรีเดช    ต าแหน่ง   กรรมการ  เบอร์โทรศัพท์  081-9710053 

5. ความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชน โรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ 
  บ้านสระยายชี  หมู่ที่  5 และ หมู่ที่ 6 ต าบลเนินปอ  อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  ชาวพ้ืนบ้าน
ดั้งเดิมส่วนใหญ่  มาจากจังหวัดอุทัยธานี  มีภาษาลาวครั่งเป็นภาษาท้องถิ่น   มีความผูกพันกันเหมือนพ่ีน้อง              
มีขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดถึงความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพคล้ายคลึงกัน  ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยพึ่งพาอาศัยอยู่กันแบบเครือญาติ  มีความเคารพผู้อาวุโส  วิถีชีวิตชุมชน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีความรู้ด้านเกษตรกรรม  มีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบกันมาแต่บรรพบุรุษ  เช่น  พิธีสู่ขวัญข้าว        
บวชนาคหมู่ แห่ดอกไม้ ยกธงบอกเลิกสงกรานต์   และตีกลองยาวแห่ข้าวพันก้อน  สภาพพ้ืนที่ บริเวณท่ีอยู่
อาศัยเป็นที่ดอน ส่วนบริเวณพ้ืนที่การเกษตรเป็นที่ลุ่ม เหมาะสมต่อการปลูกข้าว   
  เกษตรกรบ้านสระยายชี ส่วนใหญ่ท านาเป็นอาชีพหลัก พันธุ์ข้าวที่ปลูกมากในพ้ืนที่เป็นพันธุ์ข้าวส าหรับ
บริโภค ได้แก่ มะลิ 105 พิษณุโลก 80 หลวงประทาน ในปี 2516 ได้มีการวมกลุ่มจัดตั้งเป็น กลุ่มเกษตรกร
ท านาต าบลเนินปอ เพื่อร่วมกันท ากิจกรรมด้านการปลูกข้าว และมีการบริหารจัดการร่วมกัน โดยได้ด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม และสภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ พบปัญหาคือ 
ไม่สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตจนครบวงจรได้ ข้าวที่ผลิตได้ทั้งหมดขายให้พ่อค้าคนกลาง ซึ่งไม่
สามารถต่อรองราคาได้ รวมทั้งเกษตรกรไม่เหลือข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน เนื่องจากไม่สามารถแปรรูปเองได้  
แตต่้องไปซื้อข้าวสารจากพ่อค้าคนกลาง  หรือจากโรงสีมาบริโภค  ท าให้เสียผลต่างระหว่างข้าวเปลือก  และ
ข้าวสารเป็นจ านวนมาก  ซึ่งแกนน าของกลุ่มเกษตรกรท านาเนินปอ และผู้น าชุมชน ได้มีแนวคิดท่ีจะท าให้
เกษตรกรสามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตได้ครบวงจร โดยปลูกเอง รวบรวมผลผลิต และน ามาแปรรูป
เอง โดยมีโอกาส ไปศึกษาดูงานในกลุ่มที่ด าเนินการเกี่ยวกับโรงสีชุมชนที่ประสบความความส าเร็จ  จึงเกิดแรง
บันดาลใจในการแก้ปัญหาและพัฒนากิจกรรมการผลิตข้าวของเกษตรกรในชุมชน  ได้กระตุ้นและเป็นแกนน าใน
การจูงใจชาวบ้าน และจัดท าประชาคมหมู่บ้านและแผนชุมชน  จนเห็นชอบร่วมกันให้ด าเนินการสร้างโรงสี  
โรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนนิปอจึงเกิดขึ้น โดยงบประมาณในการก่อสร้าง  ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
ชุมชนเพ่ือสังคม (SIF)   325,525  บาท  จากชุมชนสมทบจ านวน  245,000  บาท  เริ่มก่อสร้างในปี  พ.ศ.  



๒ 

 

2544  และเริ่มด าเนินการวันที่  3  มกราคม  พ.ศ. 2545  ขนาดก าลังผลิต  4.5 ตัน/วัน   อัตราเฉลี่ยในการ
สีข้าว  360  วัน/ปี 

  ปี 2545 หลังจากโรงสีสวสัดิการชุมชนได้เริ่มด าเนินการแล้ว ได้พัฒนากิจการมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐหลายหน่วยงาน เมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้เกิดข้ึน  ในปี 2549 ด้วยการแนะน าของส านักงานเกษตรอ าเภอสามง่าม กลุ่ม
จึงด าเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ชื่อกลุ่ม  วิสาหกิจชุมชน โรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ โดย
นับตั้งแต่จัดตั้งกลุ่มและจดทะเบียนกลุ่ม จนถึงปัจจุบัน กลุ่มได้ด าเนินการมาแล้ว  16 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก
ทั้งหมด  890  คน ซึ่งเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่หมู่ 5 และ หมู่ 6 ต.เนินปอ และเกษตรกรในหมู่บ้านใกล้เคียง  
และยังมีสมาชิกในรูปของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ อีก  10  กลุ่ม  มีเงินหุ้นทั้งหมด  4,625,389  บาท  โดยกลุ่ม
สามารถสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรในชุมชน และพ้ืนที่ใกล้เคียง ในการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต
ข้าวปลอดภัยได้คุณภาพ และกลุ่มรับซื้อผลผลิตเพ่ือมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ส าหรับจ าหน่าย ท าให้เกิดรายได้
หมุนเวียนในชุมชน สร้างความม่ันคงให้แก่อาชีพเกษตรกร  และนอกจากนี้ ยังมีการพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม 
โดยบูรณาการและเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ ในรูปของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชน ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ฟาร์มชุมชน และโครงการตามมาตรการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ส่งผลให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง และเป็น
แกนหลักในพ้ืนที่ต าบลเนินปอ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร   

 
 วิสัยทัศน์                                                                                                                                                                                                                                              

     “จดัเป็นเวทีเรียนรู้  ผลิต  แปรรูปการตลาดของข้าว  ลด
รายจ่าย – เพ่ิมรายได้  ลดการเอารัดเอาเปรียบ  เอื้อเฟ้ือ  ห่วงใย  
แบ่งปันความสุข  สามัคคี”  

 
  พันธกิจ 

1. เสริมสร้างความสามัคคี ความมีส่วนร่วมของชุมชน  
2. พัฒนาเกษตรกร และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการร่วมกัน 
3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลผลิตข้าวของชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้ 
4. แปรรูปเพิ่มมูลค่า และเชื่อมโยงตลาด 

 
 กฎ  กติกา  ข้อบังคับของกลุ่ม 
  ข้อที่  ๑  ระเบียบบังคับนี้เรียกว่า “ ระเบียบข้อบังคับ กลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนนิปอ ” 
  ข้อที่  ๒  ที่ตั้งกลุ่มตั้งอยู่ที่  บ้านสระยายชี  หมู่ที่ ๕  ต าบลเนินปอ  อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  
  ข้อที่  ๓  ระเบียบข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประธานลงนามในกฎระเบียบข้อบังคับฉบับนี้เป็นต้นไป 
  ข้อที่  ๔  กลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนินปอ หมายความว่า องค์กรของชุมชนที่ด าเนินงานด้าน
แปรรูปข้าว และรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จัดตั้งขึ้นเพ่ือสร้างความเข็มแข็ง



๓ 

 

ให้กับชุมชนโดยไม่มุ่งเน้นผลก าไร และได้ขึ้นทะเบียนกับส านักงานเกษตรอ าเภอสามง่าม กรมสง่เสริมการเกษตร 
โดยมีเครื่องหมายตามรูปแบบทีก าหนดไว้ 
  ข้อที่  ๕  “ สมาชิก “ หมายความว่า  สมาชิกของ “ กลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนินปอ “ 
  ข้อที่  ๖   วัตถุประสงค์ 
   ข้อที่  ๖.๑  เพ่ือบริหารกลุ่มร่วมกัน  ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
  ข้อที่  ๖.๒  เพ่ือส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรการท าเกษตรปลอดภัย 
  ข้อที่  ๖.๓  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้บริโภคเอง เพ่ิมมูลค่าข้าวโดยการแปรรูป และ
สร้างมาตรฐานการแปรรูปผลผลิต 
  ข้อที่  6.๔  เพ่ือแหล่งเปิดจุดรวบรวมข้าวเปลือกของเกษตรกในพ้ืนที่และพ้ืนที่ไกล้เคียง 
รองรับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐเพิ่มรายได้ในการท าการเกษตรของเกษตรกร 
   ข้อที่  ๖.๕  เพ่ือเสร้างฐานการผลิตแปรรูปข้าวปลอดสารพิษจากสารเคมี  
  ข้อที่  ๗  คุณสมบัติของสมาชิก 
  ข้อที่  ๗.๑  เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
  ข้อที่  ๗.๒  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ เป็นผู้เห็นชอบและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับกลุ่ม 
   ข้อที่  ๗.๓  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ หรือนอกพ้ืนที่ 
   ข้อที่  ๗.๔  เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิก 
             ข้อที่ ๗.๕   เป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรรวมกัน 
   ข้อที่ ๗.๖ ต้องถือหุ้นอย่างน้อย ๑ หุ้น แต่ไม่เกิน ๑๐๐ หุ้น 
  ข้อที่  ๘  การเป็นสมาชิกภาพ 
   ข้อที่  ๘.๑ ยื่นความประสงค์ขอเข้าเป็นสมาชิก 
   ข้อที่  ๘.๒  ให้ขอ้มูลพ้ืนฐาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และข้อมูลของตนแก่คณะกรรมการกลุ่ม 
และเข้ารวมประชุม ปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ าทุกปี 
   ข้อที่  ๘.๔ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อที่ 7  
   ข้อที่  ๘.5  คณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้พิจารณาเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มโดยชอบธรรม 
  ข้อที่  ๙ ข้อบังคับการปฏิบัติของสมาชิก 
   ข้อที่  ๙.๑ ต้องน าสมุดสมาชิกมารับปันผลทุกครั้งตามที่กลุ่มก าหนด ตามมติที่ประชุมกลุ่ม 
   ข้อที่  ๙.๒ ถ้าสมาชิกไม่มารับเอาเงินปั้นผลภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ปันผล ให้ถือว่าสมาชิก
ยอมให้เงินปันผลนั้นสมทบเข้ากองทุน ในแต่ละปีตามมติที่ประชุมของกลุ่ม 
   ข้อที่  ๙.๓  หากสมาชิกต้องการถอนหุ้นต้องแจ้งคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่ ( 
วันปันผลประจ าปี ) อย่างน้อย ๑๕ วัน  
   ข้อที่  ๙.๔ สมาชิกจะถอนหุ้นได้ในวันประชุมใหญ่ ในเดือนกันยายน ของทุกปี 
   ข้อที่  ๙.๕  สมาชิกจะได้คืนก าไลจากใบเสร็จรับเงินในการซื้อของ ของโรงสีฯ เท่านั้น 
   ข้อที่  ๙.๕ สมาชิกต้องให้ความร่วมมือในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตข้าวเปลือกที่น ามาแปร
รูป 
   ข้อที่  ๙.6  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ๒ ครั้งต่อปีหรือตามท่ีกลุ่มนัดหมาย 
            ข้อที่ ๙.7 ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล กิจกรรมของกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มด าเนินการได้อย่างแข็แข็ง 
  ข้อที่  ๑๐ การพ้นสภาพการเป็นสมาชิก 



๔ 

 

   ข้อที่  ๑๐.๑  การเสียชีวิต 
   ข้อที่  ๑๐.๒  ลาออก ถอนหุ้น และได้รับอนุมัติให้ลาออก  จากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โดย
ไม่มีหนี้สิน และภาระผูกพันใด ๆ กับกลุ่ม 
   ข้อที่  ๑๐.๓  ที่ประชุมใหญ่สมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของที่ประชุม 
  ข้อที่  ๑๑  การลาออกจากสมาชิก 
   ข้อที่  ๑๑.๑ ให้ยื่นความประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
   ข้อที่  ๑๑.๒  ผู้ที่จะลาออกจากกลุ่มจะต้องช าระหนี้ ที่ตนยังผูกพันต่อกลุ่ม 
  ข้อที่  ๑๒  การให้ออกจากสมาชิก 
   ข้อที่  ๑๒.๑  จงใจฝ่าฝืน  ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม  หรือแสดงตนเป็นปรปักษ์หรือไม่ให้ความ
ช่วยเหลือความร่วมมือแก่กลุ่ม  
  ข้อที่  ๑๓  การบริหารด้านการเงิน 
   ข้อที่  ๑๓.๑  จัดท าบัญชีรายรับ – บัญชีรายจ่าย 
   ข้อที่  ๑๓.๒  รายงานการใช้จ่ายเงินของกลุ่มให้สมาชิกทราบทุกเดือน และติดประกาศให้
สมาชิกทราบประชุมทุกครั้ง 
 ข้อที่  ๑๓.๓  จ่ายเงินปั้นผลก าไรที่ได้ให้สมาชิก ปีละ ๑ ครั้ง  แบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
     - ร้อยละ ๔๐   สมทบกองทุนโรงสีฯ 
     - ร้อยละ ๓๕  จัดเป็นสวัสดิการ 
     - ร้อยละ ๕  บริหารจัดการของคณะกรรมการ 
     - ร้อยละ ๕  จัดเวทีเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร 
     - ร้อยละ ๑๕  จัดปันผลก าไรให้สมาชิก                                       
 ข้อที่  ๑๔  ทรัพย์สินของกลุ่ม 
      ทรัพย์สินของกลุ่มอันเกิดจากมีผู้บริจาค หรือเงินอุดนุหนจากส่วนราชการ องค์กรเอกชน  หรือ
น าเงินของกลุ่มไปซื้อ  ย่อมเป็นทรัพย์สินของกลุ่มของสมาชิกทุกคน  ใดจะน าเงินหรือทรัพย์สินของกลุ่มไปใช้ใน
กิจกรรมส่วนตัวมิได้ และสมาชิกทุกคนต้องรับผิดชอบร่มกัน 
  ข้อที่  ๑๕ คณะกรรมการ 
   ข้อที่ ๑๕.๑ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ๙ คน  ประกอบด้วย 
      นายศักดา     สุขเกษม          ประธานกรรมการ 
     นายสุนทร   มัจฉิม   รองประธานกรรมการ 
       นายเสริญ         พิลึก       รองประธานกรรมการ 
     นายสมคิด สุวรรณทา เลขานุการ 
     นายเปี่ยม         แก้ววิเชียร เหรัญญิก 
     นายทองอินทร์   ดวงเวียง          หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 
     นายมณี   ศรีเรืองพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ 
     นายรุ่งศักดิ์        สาระทิศ  คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ 
     นายบุญมี  นาจารย์  คณะกรรมการฝ่ายการตลาด 
           ข้อที่  ๑๖ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
เป็นผู้ด าเนินกิจการทั้งปวง และเป็นผู้แทนกลุ่มด าเนินกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก ตลอดจนในทางอันควร
เพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่กลุ่มรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 



๕ 

 

             ข้อที่  ๑๖.๑ ก าหนดนโยบาย แผนงาน  วิธีการ  ตลอดจนขั้นตอนของการดูแลให้กิจการของ
กลุ่มด าเนินไปตามข้อระเบียบบังคับ  และในช่วงเวลาที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดี  แก่สมาชิก  และ
กลุ่ม  
     ข้อที่  ๑๖.๒  ด าเนินตามนโยบายของทางราชการ  และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กลุ่ม รวมทั้ง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ประเพณี และศลีธรรมอันดี เพ่ือให้เกิผลดีแก่กลุ่ม และสมาชิก 
   ข้อที่  ๑๖.๓  เสนอข้อคิดเห็น  รวบรวมปัญหาและการด าเนินการแก็ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่ม กรรมการ และของสมาชิก 
   ข้อที่  ๑๖.๔  รายงานผลการปฏิบัติงานให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวของตามท่ีเห็นสมควร 
             ข้อที่ ๑๖.๕ ด าเนินการเรื่องจ้างและเลิกจ้าง เจ้าหน้าที่ของกลุ่ม 
             ข้อที่ ๑๖.๖ จัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน 
             ข้อที่ ๑๖.๗ ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่ม 
             ข้อที่ ๑๖.๘ ดูแลที่ดนิ ส านักงาน อาคาร อุปกรณ์และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่ในการดูแลของ
กลุ่ม ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย  
             ข้อที่ ๑๖.๙ ด าเนินการเรื่องสมาชิกลาออกจากกลุ่ม  จ่ายเงินคืน ตามจ านวนหุ้น 
           ข้อที่  ๑๗ คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ 
   ข้อที่  ๑๗.๑  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตที่จะปฏิบัติงานในกลุ่มได้ 
   ข้อที่  ๑๗.๒  เป็นสามชิกกลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนนิปอ 
   ข้อที่  ๑๗.๓  มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือกลุ่มองค์กรส่วนรวม และเสียละ ซื่อสัตย์
สุจริต 
   ข้อที่  ๑๗.๔  ไม่เคยเป็นผู้ที่กระท าความผิดฐานยักยอก  หรือทุจริตในทางการเงิน 
   ข้อที่  ๑๗.๕  ไม่เคยเป็นผู้ที่ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
          ข้อที่  ๑๘  การอยู่ในวาระของคณะกรรมการโรงสีสวัสดิการฯ 
             ข้อที่ ๑๘.๑ การเลือกตั้งและการแต่งตั้งกรรมการให้ที่ประชุมใหญ่สามัญเลือกตั้งสมาชิกเป็น
คณะกรรมการด าเนินการ ๑ คณะจ านวนไมน่้อยกว่า ๗ คน และไม่เกิน  ๑๓ คน  
            ข้อที่ ๑๘.๒ ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลขึ้นมาด ารงต าแหน่ง ประธาน  -  รอง
ประธาน - เลขา – เหรัญญิก และต าเหน่งต่าง ๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือกรรมการ
สมทบต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนได้อีก เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสังค์ของกลุ่ม 
   ข้อที่  ๑๘.๓ ให้คณะกรรมการโรงสีสวัสดิการชุมชนฯ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศแต่งตั้ง  แต่เมื่อครบวาระแล้ว หากยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ให้
คณะกรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้กรรมการชุใหม่  ทัง้นี้ให้คณะกรรมการชุดเก่าส่งมอบ
งานให้คณะกรรมการชุดใหม่ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่   
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อาจได้รับเลือกและแต่งตั้งอีกได้ 
           ข้อที่  ๑๙ การพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการโรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนินปอ 
             ข้อที่  ๑๙.๑  พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ทุกต าแหน่ง 
   ข้อที่  ๑๙.๒  ตาย 
    ข้อที่  ๑๙.๓ ลาออกโดยแสดงความจ านงต่อคณะกรรมการ หรือเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ 
   ข้อที่  ๑๙.๔  ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพของกลุ่ม 



๖ 

 

   ข้อที่  ๑๙.๕  ที่ประชุมของคณะกรรมการกลุ่มโรงสีฯ ลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม 
  ข้อที่ ๒๐ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
             ข้อที่ ๒๐.๑ จัดท าทะเบียนข้อมูลของสมาชิก 
             ข้อที่ ๒๐.๒ ให้ข้อมูลการการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับหน่วยราชการ และองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือเทศบาล เพ่ือวางแผนพัฒนาส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต 
             ข้อที่ ๒๐.๓ วางแผนส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก การจัดหาปัจจัยการผลิตเพ่ือบริการสมาชิก
รวมทั้งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรออกขาย หรือแปรรูปออกขาย 
              ข้อที่ ๒๐.๔ จัดให้มีการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
              ข้อที่ ๒๐.๕ สร้างความม่ันคงด้านผลผลิตทางการเกษตร 
 
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 

  1.กลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน ใช้คติพจน์ในการบริหารงาน “ยึดการท างานเป็นแกน ยึดแผน
เป็นหลัก เน้นหนักความสามัคคี” มีการบริหารจัดการเป็นรูปของคณะกรรมการ มีประธาน รอง
ประธาน และแบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่าย ๆ 
  2.ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก ่ลานตากข้าว, กิโลกลาง, ตลาดนัดชุมชน และร้านค้าสวัสดิการชุมชน การ
ก่อสร้างทั้งหมดมาจากแรงงานสมทบของชาวบ้านโดยมิได้คิดค่าแรงงานใด ๆ ทั้งสิ้น 
  3.ชุมชนเรียนรู้การท าแผนชุมชนและการจัดท าประชาคมของชุมชนเอง เพ่ือให้รู้ปัญหา วิธีการ
แก้ไข และการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
  4.ชุมชนสร้างฐานเศรษฐกิจจากการออม และสร้างชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง โดย  

สัญลักษณ์ของกลุ่ม 
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กระบวนความคิดของกลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ 
 

 

         +                     + 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของวิสาหกิจชุมชนโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ 

1. เพ่ือให้เกษตรกรในชุมชนสามารถน าข้าวเปลือกท่ีผลิตได้มาสีในโรงสีสวัสดิการของชุมชนเอง  และได้
บริโภคข้าวของตนเอง 

2. เพ่ือให้บริการเกษตรกรในท้องถิ่นน าข้าวมาสีในราคาถูก 
3. เพ่ือสร้างงานในชุมชน ท าให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน   
4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
5. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการร่วมกันของเกษตรกรในชุมชน ในรูปของการรวมกลุ่ม 
6. เพ่ือให้เกษตรกรที่ด้อยโอกาส  ได้มีสวัสดิการ 
7. เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องการผลิต การลดต้นทุน การแปรรูป  และการจัดการเชิงธุรกิจ   

6. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ  
  การบริหารงานของโรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนินปอ  แบ่งคณะกรรมการออกเป็น  2  ฝ่าย  
ดังต่อไปนี้ 
  1.คณะกรรมการฝ่ายบริหาร  มีหน้าที่ก าหนดแนวทางนโยบายและประสานงานการด าเนิน
กิจการต่าง ๆ  ภายในองค์กร  เป็นผู้มีสิทธิ์ชี้ขาดในด้านการตัดสินใจต่าง ๆ ของโรงสี ประกอบด้วย   
 
 

ผู้บริโภค 
บริษัทผู้ค้าข้าว

ต่าง ๆ 

มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได ้
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
- ชุมชนต าบลเนินปอ 

กลุ่มโรงสีสวสัดิการชุมชน 
ต.เนินปอ ผู้บริโภค 

รายได ้
- เกษตรกร 
- ชุมชน 

กลุ่มสามารถผลติข้าวได้ตาม
ความต้องการของตลาด  

กระบวนการเรียนรู ้
- ข้าวปลอดภัยเพื่อบริโภค 

- มาตรฐานผลิตภณัฑ ์
 

เทคโนโลยีต่าง ๆ 
- ระบบ GAP 

- เพิ่มประสิทธภิาพการผลติ 
 



๘ 

 

   1.1 นายศักดา     สุขเกษม          ประธานกรรมการ 
   1.2 นายสุนทร    มัจฉิม   รองประธานกรรมการ 
    1.3 นายเสริญ         พิลึก       รองประธานกรรมการ 
   1.4 นายสมคิด   สุวรรณทา เลขานุการ 
   1.5 นายเปี่ยม         แก้ววิเชียร เหรัญญิก 
   1.6 นายทองอินทร์    ดวงเวียง          หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 
   1.7 นายมณ ี   ศรีเรืองพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ 
   1.8 นายรุ่งศักดิ์       สาระทิศ  คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ 
   1.9 นายบุญมี   นาจารย์   คณะกรรมการฝ่ายการตลาด 
   1.10 นายจันที        พิลึก      ที่ปรึกษา 
   1.11 นายสวสัดิ์       พิลึก    ที่ปรึกษา 
   2.คณะกรรมการประจ าวัน  มีจ านวนทั้งสิ้น    31  คน  แบ่งหน้าที่คนละวันใน 1 เดือน  มี
หน้าที่ท าบัญชี   รับ – จ่าย  ในการขายสินค้าที่มาจากการแปรรูปของโรงสี   รวมทั้งปิดบัญชีประจ าวัน   โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแล    และสรุปบัญชีประจ าเดือนทุกวันที่  1  ของเดือน  
     2.1 นายศักดา        สุขเกษม 
      2.2 นายสุนทร       มัจฉิม 
       2.3 นายเปี่ยม        แก้ววิเชียร 
      2.4 นายเสริญ        พิลึก 
      2.5 นายสมคิด       สุวรรณทา               
      2.6 นายทองอินทร์  ดวงเวียง 
      2.7 นายมณี          ศรีเรืองพันธ์       
       2.8 นายชนะพล     ศรีเดช 
      2.9 นายบุญมี        นาจารย์   
      2.10 นายรุ่งศักดิ์      สาระทิศ 
      2.11 นายประดิษฐ์   นาจารย์                
      2.12 นายสัญญา     ศรีเดช 
      2.13 นายบุตรศรี      สุวรรณทา 
      2.14 นายสวสัดิ์       พิลึก 
      2.15 นางล าไย         มะลิมาตร     
      2.16 นายบุญเพ็ญ    มะลิมาตร  
      2.17 นางแก้วตา      ชินหงษ์ 
      2.18 นายอุทัย         บุญหนัก 
      2.19 นายมลตรี        สุวรรณทา 
      2.20 นายบุญมี        พิลึก 
      2.21 นายบุญมี        ธรรมเรียน 
      2.22 นางลักษณ์      เที่ยงธรรม            
      2.23 นางรุ่งฟ้า         ขันสิงหา 
      2.24 นายบุญเลิศ     นาจารย์ 
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      2.25 นายอุทาน       พิลึก 
      2.26 นายนายแอ๊ว   แสนชิต 
      2.27 นายณรงค์       สุบินตา 
      2.28 นางนงภา        ขจร 
     2.29 นางชุติภรณ์     สุขเกษม 
    2.30 นายแก่นตา       สุขเกษม 
    2.31 นายโสดา          ศรีเรืองพันธ์ 
               
7. แผนงานของกลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ 
 วิสาหกิจชุมชนโรงสีสวสัดิการชุมชน ต.เนินปอ มีการจัดท าแผนงานเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ดังนี้ 

แผนฏิบัติงานของกลุ่ม 
ที ่ กิจกรรม รับผิดชอบโดย ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 ประชุมประจ าเดือน   ประธาน ทุกวันท่ี  1  ของเดือน เป็นการกระจายข่าวสาร   

แผนการผลติ  การเก็บเกีย่ว  
การตลาด  ให้แก่สมาชิก และ
ตรวจสอบบญัชีรับจ่ายของกลุ่ม ให้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หา
ข้อบกพร่องการด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะของสมาชิก และ
ข้อสรุปร่วมกัน 

2 การประชุมสามญัประจ าปี   คณะกรรมการ ทุกวันท่ี  15  กันยายน
ของทุกปี    

เพื่อแจ้งผลการด าเนินงานประจ าปี 
รายรับ-รายจ่าย คืนก าไร และปัน
ผลใหส้มาชิก 

3 ก าหนดพื้นทีผ่ลติข้าวปลอดภัย   คณะกรรมการ ปี  2559 
ปี  2560 
ปี  2561 

พื้นที่เพ่ิมเป็น  1,000 ไร่  
พื้นที่เพ่ิมเป็น  1,500 ไร ่
พื้นที่เพ่ิมเป็น  2,500 ไร่   

4 แผนพัฒนาบุคลากร 
1. ศึกษาดูงาน 
2. อบรมหลักสตูรการลดต้นทุน 
3. อบรมหลักสตูรการจัดท าบญัชี 

1.คณะกรรมการ 
2.เทศบาลต าบลเนินปอ 
3.ส านักงานเกษตร
อ าเภอสามง่าม 

ทุกป ี สมาชิกมีการพัฒนาการผลิตข้าวได้
คุณภาพตามความต้องการของ
ตลาด 

5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่
มาตรฐาน  GAP 

คณะกรรมการ และ 
ศูนย์ข้าวพิษณุโลก 

ปี  2559 
ปี  2561 

ได้มาตรฐานจ านวน  20 แปลง 
ได้มาตรฐานเพิ่ม  30 แปลง 

6 รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก และ
เกษตรกรทั่วไป 

คณะกรรมการ ทุกป ี ได้ผลผลิตขา้วเปลือก เพื่อจ าหนา่ย
ต่อ และเตรียมส าหรับการแปรรปู 

7 แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร คณะกรรมการ  ทุกป ี มีข้าวสารคุณภาพดีพร้อมจ าหน่าย 
8 การตลาด คณะกรรมการ ,

ส านักงานเกษตรฯ , 
อ าเภอสามง่าม, สหกรณ์
, ธกส. 

จัดท าสญัญาซื้อขายปตี่อ
ปีกับคู่ค้า และ
ประสานงานบริษัทมา
รับซื้อผลผลิต 

ผลผลติของสมาชิกมีตลาดที่
แน่นอน 

 
 



๑๐ 

 

แผนการผลิตข้าวคุณภาพดี ดังนี้ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

2560/61  
ผู้รับผิด 
ชอบ 

มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

1. จัดประชุมกลุ่มทุกวันท่ี 1
ของเดือน 

            ประธาน 

2. เตรียมเมล็ดพันธ์ุ             สมาชิก 

3. เตรียมดิน             สมาชิก 

4. ปลูกข้าว             สมาชิก 

5. ดูแลรักษา/ใส่ปุ๋ย/ฉีดยา             สมาชิก 

6. เก็บเกี่ยวผลผลิต             สมาชิก 

7. ลดความชื้น             สมาชิก 

8. แปรรูป             สมาชิก 

9. การจ าหน่ายผลผลิต  
 

            สมาชิกและ
คณะกรรม 
การ  

10. ประชุมสามัญประจ าปี 
วันท่ี 15 กันยายน 

            ประธาน 

 
           

 

. 
 

ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน 



๑๑ 

 

  
 

 
 
8. การจัดหา และบริหารจัดการเงินทุนของกลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ 
  1.  ระดมทุนจากสมาชิก โดยมีการลงหุ้น ๆ ละ 100  บาท  ไม่เกิน  100  หุ้นต่อสมาชิก  1  คน  
และในรูปของกลุ่มอีกไม่จ ากัดวงเงิน โดยให้เพิ่มหุ้นได้เฉพาะใน 3 ปี แรก ของการด าเนินกิจการกลุ่ม  ปัจจุบันมี
เงินทุนหมุนเวียนของโรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนินปอ  เท่ากับ  4,625,389  บาท  แบ่งเป็นเงินค่าหุ้น  
4,015,389  บาท  และเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านสระยายชี  610,000  บาท   
       ทั้งนี้ เงินหุ้นแบ่งออกเป็น เงินหุ้นในส่วนของสมาชิก จ านวน 890 ราย และเงินหุ้นในส่วนของกลุ่ม
องค์กรผู้ถือหุ้น จ านวน 10 กลุ่ม ได้แก่  
    1. กลุม่ประปาหมู่ 5-6  บ้านสระยายชี 

  2. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  หมู่  5 
    3. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  หมู่  6 

  4. กลุ่มแม่บ้านสระยายชี  หมู่  5 
    5. กลุ่มท าขนมหมู่  5 
    6. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี 

  7. กลุ่มทอผ้าตีนจกลาวคั่งบ้านสระยายชี 
    8. กลุ่มท าดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 
    9. กลุ่มแปรรูปอาหาร 
                10. กองทุนพลังงานทดแทน หมู่ 5-หมู่ 6 
 

ผลิตภัณฑ์ข้าวสารของกลุ่ม 



๑๒ 

 

 
       2.  การปันผลให้สมาชิก มีแผนดังนี้ 
    สมทบกองทุนโรงสี ฯ    40  % 
    จัดสรรเป็นสวัสดิการ   35  % 
    บริหารจัดการของคณะกรรมการ   5   % 
    จัดเวทีเรียนรู้และการพัฒนา  5   % 
    จัดปันผลก าไรให้สมาชิกผู้ถือหุ้น   15  % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ่ายเงินปันผลให้สมาชิก 

 
  3. ใช้เงินทุนของกลุ่ม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดังนี้ 
   3.1 ปี พ.ศ. 2545 ติดตั้งระบบไฟ 3 เฟส โดยใช้เงินหุ้นของกลุ่ม จ านวน 130,000 บาท 
   3.2 ปี  พ.ศ. 2546  สร้างลานตากข้าว  ขนาด 4 ไร่ พร้อมกิโลและตาชั่ง  งบประมาณจาก
งบกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  ต าบลละ  1  ล้าน  และเงินทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบอีก   610,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างลานตากข้าว โดยแรงงานเกษตรกรในชุมชน 
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  3.3 ปี พ.ศ. 2564 โรงปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด  ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน  โดยเป็น
ที่ดินของกลุ่มที่ได้จากการจัดสรรก าไรในการด าเนินธุรกิจน ามาซื้อ 

  3.4 ปี  พ.ศ. 2547  ซ้ือรถตักข้าวเปลือก  ขนาด  WA 100  ราคา  1,040,000  บาท  
โดยการระดมหุ้นของสมาชิกและเงินจากกลุ่มออมทรัพย์สมทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                      รถตักข้าวของกลุ่ม 
 
  3.5 ปี  พ.ศ. 2548 สร้างฉางข้าว ขนาด  600  ตัน  งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดและ
เงินทุนเรือนหุ้นของสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉางเก็บข้าวของกลุ่ม 
 

 3.6 ปี  พ.ศ. 2548 ซ้ือเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ โดยน าเงินที่ได้จากการระดมหุ้นของสมาชิก
มาซื้อ  เป็นเงิน  375,000  บาท   
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9. การท าบัญชีกองทุนและบัญชีครัวเรือน 

      ก่อนจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ สมาชิกและคณะกรรมการ
บางส่วน ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านสระยายชี ซึ่งมีการ
จัดท าบัญชี การจัดการด้านการเงินและทุนหมุนเวียน ท าให้มีความช านาญด้านบัญชี จึงเป็นการน าความรู้และ
ประสบการณ์มาต่อยอดในการพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ 
ในการบริหารจัดการกลุ่ม การจัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย เอกสารหลักฐาน  การค านวณต้นทุน-ก าไร  การ
ออมทรัพย์  บัญชีประจ าเดือน/ปี  และสามารถน าข้อมูลจากการท าบัญชีมาวางแผนการพัฒนากลุ่มได้ รวมทั้ง
การขยายผลไปสู่สมาชิก ให้รู้จักการท าบัญชีครัวเรือน วางแผนการใช้จ่าย เพ่ือความมั่นคงในอาชีพมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การจัดท าบัญชีของกลุ่ม 
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การจัดท าบัญชีของกลุ่ม 
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วิสาหกิจชุมชนโรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนินปอ 
งบดุล 

ณ  วันที่ 30  กันยายน  2559 
 

สินทรัพย์ หนี้สินและทุน 
สินทรัพย์หมุนเวียน         บาท 
 เงินสด        42,428 
 เงินฝากธนาคาร        1,900,000 
 สินค้าคงคลัง (ข้าว+ปุ๋ย)   2,676,439 
     รวม      4,618,867 
 
 
ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์   2,625,389 
 เครื่องใช้ส านักงาน    15,000 
 รถตัก        999,999  
 ลานตาก       1,000,360 
 ฉาง        1,950,000 
      รวม      6,590,748 
 
 
 
 
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น      11,209,615  

หนี้สิน                       บาท 
 เจ้าหนี้เงินกู้  ธ.ก.ส.    3,500,000 
 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 978,108 
 เงินกองทุนสงเคราะห์ฯ   350,000 
    รวม     4,828,108 
 
ทุน 
 ทุนเรือนหุ้น      4,774,731 
 ทุนส ารอง        780,954 
 กองทุนอยู่ดีมีสุข         29,000 
 กองทุนข้าวมะลิ       165,000 
 กองทุนพลังงานทดแทน      100,000 
 ก าไรสุทธิ         531,822 
  รวมทุน      6,381,507 
 
 
 
รวมหนี้สินและทุน     11,209,615 
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วิสาหกิจชุมชนโรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนินปอ 

งบดุล 
ณ  วันที่ 30  กันยายน  2560 

 
สินทรัพย์ หนี้สินและทุน 

สินทรัพย์หมุนเวียน         บาท 
 เงินสด        260,000 
 เงินฝากธนาคาร        2,168,176 
 สินค้าคงคลัง (ข้าว+ปุ๋ย)   408,665 
     รวม      2,836,841 
 
 
ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์   2,625,389 
 เครื่องใช้ส านักงาน    51,000 
 รถตัก        999,999  
 ลานตาก       1,977,360 
 ฉาง        1,950,000 
      รวม      7,603,748 
 
 
 
 
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น      10,440,589  

หนี้สิน                       บาท 
 เจ้าหนี้เงินกู้  ธ.ก.ส.    3,700,000 
 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   426,290 
 เงินกองทุนสงเคราะห์ฯ     450,000 
    รวม     4,576,290 
 
ทุน 
 ทุนเรือนหุ้น      4,674,864 
 ทุนส ารอง        895,435 
 กองทุนอยู่ดีมีสุข         29,000 
 กองทุนข้าวมะลิ       165,000 
 กองทุนพลังงานทดแทน      100,000 
 ก าไรสุทธิ         629,130 
  รวมทุน      5,864,299 
 
 
 
รวมหนี้สินและทุน     10,440,589 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 

 

วิสาหกิจชุมชนโรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนินปอ 
งบดุล 

ณ  วันที่ 30  กันยายน  2561 
 

สินทรัพย์ หนี้สินและทุน 
สินทรัพย์หมุนเวียน         บาท 
 เงินสด        120,000 
 เงินฝากธนาคาร     343,141 
 สินค้าคงคลัง (ข้าว+ปุ๋ย)   1,330,079 
  รวม       1,793,220 
 
 
ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์   2,625,389 
 เครื่องใช้ส านักงาน      61,000 
 รถตัก        999,999  
 ลานตาก       1,977,360 
 ฉาง        1,950,000 
      รวม      7,613,748 
 
 
 
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น      9,406,968  

หนี้สิน                       บาท 
 เจ้าหนี้เงินกู้  ธ.ก.ส.    2,800,000 
 เงินกองทุนสงเคราะห์ฯ     334,000 
    รวม     3,134,000 
 
 
ทุน 
 ทุนเรือนหุ้น      4,780,348 
 ทุนส ารอง         525,400 
 กองทุนอยู่ดีมีสุข         29,000 
 กองทุนข้าวมะลิ       165,000 
 กองทุนพลังงานทดแทน      100,000 
 ก าไรสุทธิ         673,220 
  รวมทุน      6,272,968 
 
 
รวมหนี้สินและทุน     9,406,968 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

วิสาหกิจชุมชนโรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนินปอ 
งบก าไร-ขาดทุน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2559 
 

รายรับ รายจ่าย 
          รายการ              บาท 
 
 รับจ้างสี      105,494 
 ขายข้าวสาร     369,486 
 ขายข้าวท่อน     113,449 
 ขายปลายข้าว    358,635 
 ขายร าอ่อน     524,380 
 ขายร าหยาบ     84,781 
 ขายแกลบ      76,013 
 ขายกระสอบ     16,330 
 รับค่าบริการลานตาก  1,309,451 
 ค่าชั่ง       272,724 
 ค่าบริการรถตัก    709,911 
 ค่าบดข้าวคั่ว     1,436 
 ค่าคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว   144,373 
 ค่าปุ๋ยอินทรีย์     29,665 
 ค่าบริการลงข้าวเปลือก  826,519 
 ขายข้าวเปลือก    826,519 
 รายรับอื่น ๆ     44,956 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             รวม     4,759,776 

            รายการ            บาท 
 
 ค่าลากข้าวมาสี     81,625 
 ค่าแรงงานสีข้าว     242,622 
 ซื้อข้าวท่อน      52,902 
 วัสดุซ่อมบ ารุง     334,827 
 ค่าไฟฟ้า       220,594 
 ค่าน้ ามันดีเซล     256,721 
 ค่าแรงงานเสมียน    221,450 
 เบี้ยประชุมกรรมการ   22,600 
 ค่าอาหาร       203,558 
 ค่าแรงงานคนงานลานตาก  193,385 
 อุปกรณ์ส านักงาน    85,650 
 ซื้อข้าวเปลือกแห้ง    130,518 
 ซ่อมอุปกรณ์ (รถตัก)    18,874 
 ค่าโทรศัพท์      1,830 
 ค่าสวัสดิการสงเคราะห์   4,500 
 ซ่อมร่องน้ า      43,002 
 ค่าใช้จ่ายซื้อข้าวแปรรูป   196,696 
 อุปกรณ์ท าแท่นยกข้าว   57,052 
 จ่ายคืนกลุ่มต่าง ๆ    961,960 
 จ่ายอุปกรณ์      35,250 
 จ่ายภาษีลานตาก    11,772 
 ซื้อปุ๋ยขี้ไก่       146,369 
 อ่ืน ๆ        130,187 
 จ่ายคืนเงินกองทุนสงเคราะห์ 370,610 
 (ก าไรสุทธิ)      531,822 
 
   รวม      4,759,776 
 
 
 

 



๒๐ 

 

วิสาหกิจชุมชนโรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนินปอ 
งบก าไร-ขาดทุน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2560 
 

รายรับ รายจ่าย 
          รายการ              บาท 
 
 รับจ้างสี      59,194 
 ขายข้าวสาร     2,018,539 
 ขายข้าวท่อน     192,336 
 ขายปลายข้าว    548,216 
 ขายร าอ่อน     603,654 
 ขายร าหยาบ     112,263 
 ขายแกลบ      79,998 
 ขายกระสอบ     28,467 
 รับค่าบริการลานตาก 1  828,708 
 ค่าชั่ง       434,924 
 ค่าบริการรถตัก    1,137,293 
 ค่าบริการลงข้าวเปลือก  74,978 
 ค่าบดข้าวคั่ว     5,634 
 ค่าคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว   78,795 
 ค่าปุ๋ยอินทรีย์     30,415 
 ค่าบริการลงข้าวเปลือก  74,978 
 ขายข้าวเปลือก    5,276,963 
 ค่าบริการลานตาก 2  45,834 
 รายรับอื่นๆ     530,605 
 
 
 
 
 
 
             รวม    12,161,794 

            รายการ            บาท 
 
 ค่าลากข้าวมาสี     87,508 
 ค่าแรงงานสีข้าว     328,530 
 ซื้อข้าวท่อน      79,528 
 อุปกรณ์วัสดุ      272,060 
 ซ่อมบ ารุง       125,178 
 ค่าแรงคนงาน     155,570 
 ค่าแรงคนขับรถตัก    142,358 
 ค่าโทรศัพท์      4,600 
 ค่าบริการอินเตอร์เนต   7,800 
 ค่าไฟฟ้า       215,164 
 ค่าน้ ามันดีเซล     348,630 
 ค่าอาหาร       252,151 
 ค่าน้ าประปา      3,195 
 ค่าแรงงานเสมียน    268,837 
 เบี้ยประชุมกรรมการ   29,100 
 โบนัสกรรมการ     8,000 
 สวัสดิการสงเคราะห์    12,395 
 ซื้อข้าวเปลือกไว้แปรรูป   8,082,084 
 ซื้อปุ๋ยอินทรีย์      43,360 
 จ่ายค่าแรงงานคนคัดข้าว  33,694 
 จ่ายภาษีลานตาก    15,520 
 จ่ายคืนเงินกู้      1,104,910 
 (ก าไรสุทธิ)      629,130 
 
   
   รวม      12,161,794 
     
 
 
 

 



๒๑ 

 

วิสาหกิจชุมชนโรงสีสวัสดิการชุมชนต าบลเนินปอ 
งบก าไร-ขาดทุน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2561 
 

รายรับ รายจ่าย 
          รายการ              บาท 
 
 รับจ้างสี      64,364 
 ขายข้าวสาร     594,701 
 ขายข้าวท่อน     138,983 
 ขายปลายข้าว    284,075 
 ขายร าอ่อน     451,439 
 ขายร าหยาบ     75,016 
 ขายแกลบ      51,121 
 ขายกระสอบ     19,231 
 รับค่าบริการลานตาก 1  213,149 
 ค่าชั่ง       104,054 
 ค่าบริการรถตัก    139,161 
 ค่าบริการลงข้าวเปลือก  47,177 
 ค่าบดข้าวคั่ว     4,594 
 ค่าคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว   74,902 
 ค่าปุ๋ยอินทรีย์     23,945 
 ค่าบริการลงข้าวเปลือก  47,177 
 ขายข้าวเปลือก    1,612,977 
 ค่าบริการลานตาก 2  45}117 
 รายรับอื่นๆ     49,435 
 
 
 
 
 
 
             รวม    4,101,041 

            รายการ            บาท 
 
 ค่าลากข้าวมาสี     74,447 
 ค่าแรงงานสีข้าว     251,015 
 ซื้อข้าวท่อน      53,001 
 อุปกรณ์วัสดุ      138,975 
 ค่าไฟฟ้า       167,889 
 ค่าซ่อมบ ารุง      143,715 
 ค่าโทรศัพท์      5,200 
 ค่าบริการอินเตอร์เนต   7,800 
 ซื้อกระสอบ      13,475 
 ค่าอาหาร       50ล492 
 เบี้ยประชุมกรรมการ   19,800 
 ค่าน้ ามันดีเซล     103,730 
 ค่าแรงงานเสมียน    251,158 
 ซื้อข้าวเปลือกแปรรูป   1,807,140 
 ซื้อปุ๋ย        54,400 
 ค่าแรงงานคนงาน    140,612 
 จ่ายคืนเงินกู้      112,000 
 จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้    30,500 
 จ่ายค่าน้ า       3,850 
 จ่ายสวัสดิการสงเคราะห์  18,670 
 เสียภาษีลานตาก     11,020 
 รายจ่ายอื่นๆ      19,424 
 (ก าไรสุทธิ)      673,220 
 
   
   รวม      4,101,041 
         
 
 
 

 



๒๒ 

 

วิสาหกิจชมุชนโรงสสีวัสดิการชมุชน ต.เนินปอ 
บัญชีรับ – จ่าย 

 
 

วัน เดือน ปี รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

   ตุลาคม  2558   205,672.00   238,972.00  -33,300.00   
   พฤศจิกายน 2558   219,373.00   170,882.00   48,491.00   
   ธันวาคม  2558   4,250,518.00   3,869,612.00   380,906.00   ซื้อข้าวเปลือกไว้เพ่ือแปรรูป  
   มกราคม  2559   291,243.00   261,211.00   30,032.00   
   กุมภาพันธ์  2559   383,129.00   276,316.00   106,813.00   
   มีนาคม  2559   640,992.00   345,162.00   295,830.00   
   เมษายน  2559   455,858.00   227,731.00   228,127.00   
   พฤษภาคม  2559   383,040.00   338,491.00   44,549.00   
   มิถุนายน  2559   360,036.00   211,862.00   148,174.00   
   กรกฎาคม  2559   458,452.00   526,574.00  -68,122.00   จ่ายคืนเงินกู้กลุ่มเกษตรกร  
   สิงหาคม  2559   616,850.00   294,442.00   322,408.00   
   กันยายน  2559   4,300,402.00   3,416,089.00   884,313.00   
   ตุลาคม  2559   559,011.00   542,426.00   16,585.00   
   พฤศจิกายน 2559   1,068,598.00   986,954.00   81,644.00   
   ธันวาคม  2559   5,635,675.00   5,326,237.00   309,438.00   ซื้อข้าวเปลือกไว้เพ่ือแปรรูป  
   มกราคม  2560   1,218,983.00   1,180,118.00   38,865.00   
   กุมภาพันธ์  2560   411,794.00   163,079.00   248,715.00   
   มีนาคม  2560   844,580.00   456,039.00   388,541.00   
   เมษายน  2560   400,437.00   331,463.00   68,974.00   
   พฤษภาคม  2560   4,025,351.00   3,844,761.00   180,590.00    ขายข้าวเปลือกและจ่ายคืนเงินกู้  
   มิถุนายน  2560   380,533.00   142,253.00   238,280.00   
   กรกฎาคม  2560   744,527.00   193,121.00   551,406.00   
   สิงหาคม  2560   496,988.00   735,566.00  -238,578.00   จ่ายคืนเงินกู้กลุ่มเกษตรกร  
   กันยายน  2560   332,855.00   201,140.00   131,715.00   
   ตุลาคม  2560   283,041.00   156,263.00   126,778.00   
   พฤศจิกายน 2560   416,609.00   352,874.00   63,735.00   
   ธันวาคม  2560   524,630.00   1,214,954.00  -690,324.00   จ่ายเงินกู้กลุ่มเกษตรกร  
   มกราคม  2561   228,430.00   173,151.00   55,279.00   



๒๓ 

 

วัน เดือน ปี รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) หมายเหตุ 

   กุมภาพันธ์  2561   1,138,692.00   97,159.00   
1,041,533.00  

 รับเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจากกลุ่ม
เกษตรกร  

   มีนาคม  2561   280,871.00   169,614.00   111,257.00   
   เมษายน  2561   252,086.00   77,987.00   174,099.00   
   พฤษภาคม  2561   1,057,890.00   152,989.00   904,901.00    ขายข้าวเปลือก (มะลิ)  
   มิถุนายน  2561   172,074.00   76,899.00   95,175.00   
   กรกฎาคม  2561   288,442.00   92,163.00   196,279.00   
   สิงหาคม  2561   145,421.00   82,498.00   62,923.00   
   กันยายน  2561     -     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

วิสาหกิจชมุชนโรงสสีวัสดิการชมุชน ต.เนินปอ 
บัญชีเงินออมทรัพย ์

 

วัน/เดือน/ปี รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
14 ก.ย. 58 ยอดยกมา 

  
36,011.05 

26 ก.ย. 58 ดอกเบี้ยเงินฝาก 1,803.96 
 

37,815.01 
2 ต.ค. 58 เงินฝากออมทรัพย์ 60,000.00 

 
97,815.01 

11 ธ.ค. 58 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 
 

197,815.01 
29 ธ.ค. 58 เงินฝากออมทรัพย์ 400,000.00 

 
597,815.01 

8 ม.ค. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 110,000.00 
 

707,815.01 
2 ก.พ. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 

 
807,815.01 

2 มี.ค. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 
 

907,815.01 
18 มี.ค. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 

 
1,007,815.01 

26 มี.ค. 59 ดอกเบี้ยเงินฝาก 1,111.01 
 

1,008,926.02 
30 มี.ค. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 

 
110,892,602.00 

7 เม.ย. 59 ดอกเบี้ยเงินฝาก 100,000.00 
 

1,208,926.02 
11 เม.ย. 59 ดอกเบี้ยเงินฝาก 100,000.00 

 
1,308,926.02 

26 พ.ค. 59 ดอกเบี้ยเงินฝาก 100,000.00 
 

1,408,926.02 
20 มิ.ย. 59 ดอกเบี้ยเงินฝาก 100,000.00 

 
1,508,926.02 

7 ก.ค. 59 ซื้อข้าวเปลือกสมาชิก 
 

309,000.00 1,199,926.02 
21 ก.ค. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 200,000.00 

 
1,399,926.02 

1 ส.ค. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 110,000.00 
 

1,509,926.02 
8 ส.ค. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 101,000.00 

 
1,610,926.02 

15 ส.ค. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 
 

1,710,926.02 
13 ส.ค. 59 ซื้อข้าวเปลือกสมาชิก 

 
300,000.00 1,410,926.02 

16 ก.ย. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 300,000.00 
 

1,710,926.02 
20 ก.ย. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 200,000.00 

 
1,910,926.02 

20 ก.ย. 59 ซื้อข้าวเปลือกสมาชิก 
 

1,856,109.56 54,816.46 
24 ก.ย. 59 ดอกเบี้ยเงินฝาก 3,436.09 

 
58,252.55 

11 พ.ย. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 
 

158,252.55 
8 ธ.ค. 59 ยอดยกมา 

  
420,752.55 

9 ธ.ค.. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 300,000.00 
 

720,752.55 
15 ธ.ค. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 62,500.00 

 
783,252.55 



๒๕ 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
19 ธ.ค. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 200,000.00 

 
983,252.55 

21 ธ.ค. 59 เงินฝากออมทรัพย์ 50,000.00 
 

1,033,252.55 
21 ธ.ค. 59 ซื้อข้าวเปลือกสมาชิก 

 
780,000.00 253,252.55 

5 ม.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 
 

353,252.55 
31 ม.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 50,000.00 

 
403,252.55 

15 ก.พ. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 
 

503,252.55 
28 ก.พ. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 

 
603,252.55 

8 มี.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 
 

703,252.55 
21 มี.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 200,000.00 

 
903,252.55 

21 มี.ค. 60 ดอกเบี้ยเงินฝาก 5,450.00 
 

908,702.55 
25 มี.ค. 60 ดอกเบี้ยเงินฝาก 840.91 

 
909,543.46 

30 มี.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 50,000.00 
 

959,543.46 
17 เม.ย. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 61,000.00 

 
1,020,543.46 

09 พ.ค. 60 ขายข้าวเปลือก 2,500,000.00 
 

3,520,543.46 
11 พ.ค. 60 ขายข้าวเปลือก 1,200,000.00 

 
4,720,543.46 

11 พ.ค. 60 ใช้หนี้เงินกู้ ธ.ก.ส. 
 

3,514,767.12 1,205,776.34 
30 พ.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 

 
1,305,776.34 

2 มิ.ย. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 
 

1,405,776.34 
9 มิ.ย. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 

 
1,505,776.34 

15 มิ.ย. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 
 

1,605,776.34 
14 ก.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 

 
1,705,776.34 

21 ก.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 
 

1,805,776.34 
31 ก.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 300,000.00 

 
2,105,776.34 

11 ส.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 
 

2,205,776.34 
21 ส.ค. 60 ค่าซ่อมบ ารุง 

 
200,000.00 2,005,776.34 

22 ส.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 250,000.00 
 

2,255,776.34 
30 ส.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 

 
2,355,776.34 

1 ก.ย. 60 ซื้อข้าวเปลือกสมาชิก 
 

320,000.00 2,035,776.34 
14 ก.ย. 60 ซื้อข้าวเปลือกสมาชิก 

 
500,000.00 1,535,776.34 

19 ก.ย. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 489,000.00 
 

2,024,776.34 
23 ก.ย. 60 ดอกเบี้ยเงินฝาก 3,930.46 

 
2,028,706.80 

9 พ.ย. 60 ซื้อข้าวเปลือกสมาชิก 
 

1,000,000.00 1,028,706.80 



๒๖ 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
4 ธ.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 150,000.00 

 
1,178,706.80 

12 ธ.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 150,000.00 
 

1,328,706.80 
12 ธ.ค. 60 ซื้อข้าวเปลือกสมาชิก 

 
1,000,000.00 328,706.80 

19 ธ.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 
 

428,706.80 
26 ธ.ค. 60 เงินฝากออมทรัพย์ 50,000.00 

 
478,706.80 

24 ม.ค. 61 เงินฝากออมทรัพย์ 72,000.00 
 

550,706.80 
28 ก.พ. 61 ขายข้าวเปลือก 1,027,600.00 

 
1,578,306.80 

14 มี.ค. 61 เงินฝากออมทรัพย์ 50,000.00 
 

1,628,306.80 
24 มี.ค. 61 ดอกเบี้ยเงินฝาก 2,834.72 

 
1,631,141.52 

26 มี.ค. 61 ธนาคารท ารายการผิด 
 

50,000.00 1,581,141.52 
26 มี.ค. 61 ธนาคารท ารายการผิด 

 
-         50,000.00 1,631,141.52 

26 มี.ค. 61 เงินฝากออมทรัพย์ 50,000.00 
 

1,681,141.52 
30 เม.ย. 61 เงินฝากออมทรัพย์ 170,000.00 

 
1,851,141.52 

18 พ.ค. 61 เงินฝากออมทรัพย์ 50,000.00 
 

1,901,141.52 
23 พ.ค. 61 เงินฝากออมทรัพย์ 800,000.00 

 
2,701,141.52 

1 มิ.ย. 61 เงินฝากออมทรัพย์ 50,000.00 
 

2,751,141.52 
29 มิ.ย. 61 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 

 
2,851,141.52 

16 ก.ค. 61 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 
 

2,951,141.52 
31 ก.ค. 61 เงินฝากออมทรัพย์ 50,000.00 

 
3,001,141.52 

13 ก.ย. 61 ซื้อข้าวเปลือกสมาชิก 
 

300,000.00 2,701,141.52 
17 ก.ย. 61 เงินฝากออมทรัพย์ 150,000.00 

 
2,851,141.52 

17 ก.ย. 61 ซื้อข้าวเปลือกสมาชิก 
 

2,780,000.00 71,141.52 
29 ก.ย. 61 ดอกเบี้ยเงินฝาก 6,043.23 

 
77,184.75 

4 ต.ค. 61 เงินฝากออมทรัพย์ 700,000.00 
 

777,184.75 
11 ต.ค. 61 เงินฝากออมทรัพย์ 450,000.00 

 
1,227,184.75 

18 ต.ค. 61 เงินฝากออมทรัพย์ 100,000.00 
 

1,327,184.75 
7 พ.ย. 61 ซื้อข้าวเปลือกสมาชิก 

 
500,000.00 827,184.75 
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10. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
 

ปี พ.ศ. โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หน่วยงานที่สนับสนุน 
- สนับสนุนบุคลากรในการด าเนินการเขียนแบบ 

เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- เทศบาลต าบลเนินปอ   

2531 จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ท าให้เกษตรกรในชุมชนได้
เรียนรู้ด้านบัญชี ด้านการบริหารจัดการเงินทุน 
หมุนเวียน จนน าความรู้มาบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนโรงสีสวสัดิการชุมชน ต.เนินปอ 

- กรมการพัฒนาชุมชน 

2545 สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงสี  
 

325,525 กองทุนชุมชนเพ่ือ
สังคม (SIF)    

2549 ส านักงานเกษตรอ าเภอสามง่าม แนะน าและให้
การสนับสนุนในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน 

- กรมส่งเสริม
การเกษตร   

2554 สนับสนุนเครื่องสีข้าว ขนาด 8 ตัน / วัน  
จ านวน 1 เครื่อง  

700,000 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 

2555 สนับสนุนเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว ขนาด 24 ตัน/
วัน จ านวน 1 เครื่อง บาท และ  

473,000 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 

2555 สนับสนุนก่อสร้างอาคารส าหรับคัดเมล็ดพันธ์ข้าว  
ขนาด 10+12 ม.จ านวน 1 หลัง  

1,000,000 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 

2557 สนับสนุนเงินทุนสร้างอาคารจัดเก็บเครื่องคัด
เมล็ดพันธุ์ข้าว  

40,000 สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การ
มหาชน) 

2557 ส านักงานเกษตรอ าเภอสามง่าม ร่วมกับกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 จ านวน 
3 ตัน เพ่ือขยายพันธุ์ และส่งเสริมการผลิตใน
กลุ่ม 

- กรมส่งเสริม
การเกษตร 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 
กรมการข้าว 

2559 สนับสนุนงบประมาณโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ต าบลละ 5 ล้านบาท เพ่ือด าเนินการต่อเติมห้อง
ประชุมของกลุ่ม 

250,000 กรมการปกครอง 

2559 สนับสนุนเครื่องชั่งน้ าหนักแบบตั้งพ้ืนระบบ
ดิจิตอล  ขนาด  300 กก. จ านวน 1 เครื่อง  

30,000 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 
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ปี พ.ศ. โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) หน่วยงานที่สนับสนุน 
2559 สนับสนุนเครื่องซิลสุญญากาศ  ขนาด  2 ห้อง 

จ านวน 1 เครื่อง  
60,000 กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง 
2560 สนับสนุนเครื่องซิลสุญญากาศ  จ านวน 1 เครื่อง   50,000 กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง 
2560 สนับสนุนเครื่องบรรจุข้าวสาร ขนาด 8 ตัน / วัน 

จ านวน 1 เครื่อง 
- กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง 
2560 ส านักงานเกษตรอ าเภอสามง่าม ร่วมกับศูนย์วิจัย

ข้าวพิษณุโลก ด าเนินโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย  สนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 จ านวน 3 ตัน 
เพ่ือขยายพันธุ์ และส่งเสริมการผลิตในกลุ่ม 

- กรมส่งเสริม
การเกษตร 
กรมการข้าว 

2561 ส านักงานเกษตรอ าเภอสามง่าม แนะน าและ
ประสานงาน จัดตั้งเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ และ
สนับสนุนการด าเนินโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 
2561 สมาชิกเข้าร่วมจ านวน 48 ราย พื้นที่ 
1,200 ไร ่

- กรมส่งเสริม
การเกษตร 
 

2561 สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)  
และสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด ระหว่างกลุ่ม 
กับสมาคมผู้ส่งออกข้าว 

- 
 

กรมการข้าว 

- สนับสนุนการด าเนินการด้านการตลาด ในการ
รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกของกลุ่ม 

- ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
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คณะกรรมการและสมาชิกผ่านการอบรมจากโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 
 
 

 
อาคารโรงสี 

 
 
      
 
 



๓๐ 

 

 
เครื่องสีข้าวของกลุ่ม 

 
 
 

 
เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
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อาคารจัดเก็บเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ 

 
 
 

  
   

ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว จากโครงการส่งเสริมการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และ โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย 
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งบประมาณต่อเติมห้องประชุม 

 
 

 
เครื่องชั่งน้ าหนัก 
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ได้รับค าแนะน าและประสานงานจัดตั้งเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ 
 

 
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับกลุ่ม 
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 11. ผลการด าเนินงาน 
  11.1 ผลการประกอบกิจการ   
   1) รายได้ รายจ่าย ก าไร ย้อนหลัง  4  ปี  ดังนี้ 
ปี รายได้(บาท) ค่าใช้จ่าย (บาท) ก าไรสุทธิ (บาท) 
2558 3,862,326 3,044,289 818,037 
2559 4,729,276 3,640,947 1,088,329 
2560 20,086,816 18,274,551 1,812,265 
2561 4,101,041 3,427,821 673,220 
  
        2) จ านวนเงินทุนส าหรับบริหารจัดการย้อนหลัง 3 ปี 
 

พ.ศ. 2559 2560 2561 
จ านวนเงิน  (บาท) 674,000 3,989,699 3,368,000 
 
      3) เงินลงทุน 

แหล่งเงินทุน 2559 2560 2561 
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 4,774,731 4,674,864 4,710,348 
ทุนส ารอง 780,954 895,435 525,400 
ก าไรสุทธิประจ าปี 531,822 629,130 673,220 

รวม 6,087,107 6,828,559 5,908,968 
 
     4) รายการที่ใช้เงินทุน 

แหล่งเงินทุน 2559 2560 2561 
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,756,420 4,450,000 2,890,000 
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 4,620,000 4,660,000 4,750,500 

รวม 8,376,420 9,110,000 7,640,500 
 
 11.2 การด าเนินกิจกรรมด้านการผลิตข้าว 
    กลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ มีกิจกรรมที่สนับสนุนให้สมาชิกผลิตข้าวปลอดภัยและได้
คุณภาพ ดังนี้ 
    1) มีแหล่งเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืมเพ่ือน าไปลงทุนในการผลิตข้าว ได้แก่ กลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต(มีเงินทุนหมันเวียน 43 ล้านบาท) 
    2) มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 5 ต.เนินปอ เพื่อ
กระจายพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก ในราคาถูก 
    3) มีการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี น้ ามัน ในราคาที่ถูกกว่า
ท้องตลาด 
    4) มีการส่งเสริมความรู้ให้แก่สมาชิก ในการผลิตข้าวปลอดภัย คุณภาพดี และ
ส่งเสริมให้ได้รับรองมาตรฐาน GAP  



๓๕ 

 

    5) พื้นที่ผลิตข้าวปลอดภัย คุณภาพดี ของกลุ่ม จ านวน 2,000 – 2,500 ไร่ ต่อปี 
ประกอบด้วยพันธุ์ข้าว มะลิ 105 พิษณุโลก 80 และ หลวงประทาน ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวส าหรับบริโภค โดยกลุ่มมี
กระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตของสมาชิก ได้แก่ การให้ค าแนะน าด้านการจัดการศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง เพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภาพดี การลด
ความชื้น  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพ่ือกระจายให้แก่สมาชิก 

 
   
 
 
    
 
 
 
 
 

จัดหาปัจจัยการผลิตให้สมาชิก 
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  11.3 การด าเนินกิจกรรมด้านการรวบรวมผลผลิต และแปรรูป 
   กลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ  มีกิจกรรมในการรวบรวมผลผลิต และแปรรูป ดังนี้  
    1) รับซื้อผลผลิตข้าวของสมาชิก โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม และสมาชิกมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบกระบวนการรับซื้อ การช่างน้ าหนัก ท าให้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ แผนการรับซื้อผลผลิต 
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ  
     - ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม รับซื้อข้าวเปลือกเฉลี่ยวันละ 300 
ตัน รวม 9,000 ตัน ต่อเดือน ข้าวที่รับซื้อส่วนมาก เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง หรือข้าวนาปี( มะลิ 105 พิษณุโลก
80 หลวงประทาน) การรับซื้อมีพ่อค้าจากโรงสีมาก าหนดราคาตามคุณภาพข้าว มีคณะกรรมการกลุ่มร่วม
ตรวจสอบ โดยกลุ่มสามารถรับซื้อผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงกว่าตลาด ท าให้สมาชิกมีความสะดวกท่ีไม่ต้องน า
ผลผลิตไปขายไกล 
     - ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน รับซื้อข้าวเปลือกเฉลี่ยวันละ 400 
ตัน รวม 12,000 ตัน ต่อเดือน ข้าวที่รับซื้อส่วนมาก เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง หรือข้าวนาปรัง( พิษณุโลก 2 
กข 49 ) โดยกลุ่มรับซื้อในราคาท่ีใกล้เคียงกับท้องตลาด 
    2) ผลผลิตข้าวเปลือกที่รวบรวมได้ น ามาผ่านกระบวนการลดความชื้น และแบ่ง
ผลผลิตออกเป็น 2 ส่วน คือ 
     - รวบรวมส าหรับแปรรูป โดยข้าวส าหรับบริโภค 3 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ มะลิ 
105 พิษณุโลก 80 และ หลวงประทาน เตรียมไว้อย่างละ 200 ตัน  เพ่ือสีแปรรูปเป็นข้าวสาร ก าลังการสี 
จ านวน 4 ตัน ต่อวัน หลังจากนั้น น ามาแพคบรรจุเพ่ือเตรียมจ าหน่ายต่อไป 
     - รวบรวมส าหรับจ าหน่ายเปน็ข้าวเปลือกให้กับ พ่อค้าโรงสี หรือบริษัทรับ
ซื้อ ในราคาที่ต่อรองได้ และเกิดผลก าไรต่อกลุ่ม เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก 
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รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก 
 

  
 

  
 
 
 
  
 
 
 

แม่ค้าโรงสีมาร่วมก าหนดราคา ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต โดยคณะกรรมการกลุ่มร่วมในการตรวจสอบ 
 

 11.4 การด าเนินกิจกรรมด้านการตลาด 
   กลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ  มีกิจกรรมด้านการตลาด ดังนี้ 
    1) การท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับสมาคมผู้ส่งออกข้าว ก าหนดปริมาณการซื้อขาย 
เพ่ือวางแผนการผลิตให้แก่สมาชิกตามปริมาณการซื้อขาย 
    2) ข้าวเปลือกที่รวบรวมไว้ จ าหน่ายต่อให้กับพ่อค้าโรงสี หรือบริษัท  
     3) ข้าวสาร จ าหน่ายให้กับร้านค้าทั่วไปในชุมชน เกษตรกรทั่วไป และมีผู้รับซื้อซึ่งเป็น
ลูกค้าประจ า ได้สั่งจองผลผลิตไว้ 
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ท าสัญญาซื้อขายกับสมาคมผู้ส่งออกข้าว 
 

  11.5 การด าเนินกิจการโรงสีชุมชน มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ด าเนินงาน หรือรับจ้างแรงงาน ดังนี้ 
    1) คนขับรถตักข้าว ได้ค่าตอบแทน ตันละ 5 บาท (คิดเป็นวันละ 300 บาท) 
    2) คนสีข้าว ได้ค่าตอบแทนตันละ 250 บาท (วันละ 2 คน) 
    3) เสมียนควบคุมกิโลชั่ง ได้ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท 
    4) เสมียนประจ าวัน ได้ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท  
    5) คนรับจ้างตากข้าว ได้ค่าตอบแทนตันละ 100 บาท  
 

   
เสมียนประจ าวัน และเสมียนควบคุมกิโลชั่ง 

 
 11.6 การด าเนินกิจการอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่ม 
    1) ผลผลิตที่เหลือจากกระบวนการแปรรูป จ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เข้ากลุ่ม ดังนี้ 
     1.1) ข้าวท่อน จ าหน่าย กิโลกรัมละ 12 บาท 
     1.2) ข้าวปลาย จ าหน่าย กิโลกรัมละ 9 บาท 
     1.3) แกลบ จ าหน่าย ตันละ 300 บาท 
     1.4) ร าอ่อน จ าหน่าย กิโลกรัมละ 7 บาท 
     1.5) ร าหยาบ จ าหน่าย กิโลกรัมละ 3 บาท 
     2) รายได้ท่ีได้รับจากการให้บริการของกลุ่ม 
     2.1) ค่าจ้างลงข้าวเปลือก ตันละ 10 บาท 
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     2.2) ค่าจ้างคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ตันละ 150 บาท 
     2.3) ค่าบริการกิโลชั่ง ตันลพ 15 บาท 
     2.4) ค่าเช่าลานตากข้าวพร้อมรถตัก ตันละ 100 บาท 
     2.5) ค่าเช่าสถานที่จัดงาน คืนละ 3,000 บาท 
  11.7 มีกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน  ได้แก่   
    1) มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก เป็นประจ าทุกปี ตามปริมาณผลก าไร  
    2) สนับสนุนข้าวสาร และอาหาร ให้แก่หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการ เวลามี
กิจกรรม หรืองานพิธีต่าง ๆ   
    3) เจ้าภาพโรงทาน   
 

 
มอบข้าวสารให้อ าเภอสามง่ามเพ่ือใช้ในงานพิธี 

 
 11. สมาชิกหลายคนในกลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ  ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนให้เป็น
ผู้น าของชุมชน  เช่น  ประธานคือ  นายศักดา  สุขเกษม  เป็นอดีตก านันต าบลเนินปอ  ,นายจันที  พิลึก เป็น
นายกเทศมนตรีต าบลเนินปอ ,นายชนะพล  ศรีเดช เป็นผู้ใหญ่บ้านสระยายชี หมู่ 5 ต.เนินปอ , นายยงยุทธ  
อ่อนจันทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้านสระยายชี หมู่ 6 ต.เนินปอ , นายบุญมี  นาจารย์ เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
 
 ผลดีที่เกิดขึ้นต่อชุมชน 
1. ชุมชนมีแหล่งอาหารปลอดภัย คือข้าวสาร ที่สามารถผลิตและแปรรูปได้เองในชุมชน 
2. เกษตรกรในชุมชนมีความสะดวกในการปลูกข้าวไว้กินเอง  
3. เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน  
4. เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงในอาชีพ 
5. สร้างอาชีพให้คนในชุมชนเพ่ิมข้ึน เช่น  การจ้างแรงงานในขั้นตอนการแปรรูปข้าว 
6. ชุมชนเกิดความสามัคคี มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
7. เกษตรกรที่ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการ  
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13. การบูรณาการกิจกรรมของกลุ่มร่วมกับเครือข่าย 
  โรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ มีกิจกรรมที่หลากหลาย และเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่าย สนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ดังนี้ 
  13.1 ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 5 ต าบลเนินปอ 
   1) ด าเนินกิจกรรมด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีการ
ด า มีการตัดพันธุ์ปน คัดเมล็ดพันธุ์ จึงมีความเชื่อมโยงกับ กลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนนิปอ ในการเป็นแหล่ง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับสมาชิก เพ่ือน าไปผลิตข้าวคุณภาพดีในแปลงของตนเอง 
   2) ขอสนับสนุนงบประมาณตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากภาครัฐ โครงการ 9101 
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในปี 2560 โดยด าเนินโครงการ
จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  
    2.1) โครงการการผลิตปุ๋ยหมัก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนแก่ชุมชนเนิน
ปอ งบประมาณ 603,560 บาท  ด าเนินการผลิตปุ๋ยหมัก โดยจ้างแรงงานเกษตรกรในพ้ืนที่ ท าให้เกิดรายได้
หมุนเวียนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาท าปุ๋ยหมัก เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 
   
     
  
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตปุ๋ยหมักโดยจ้างแรงงานในชุมชน 
  2.2) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยสารชีวภัณฑ์ งบประมาณ 805,120 
บาท ด าเนินการจ้างแรงงานเกษตรกร ผลิตสารชีวภัณฑ์ และส่งเสริมการใช้ในพ้ืนที่ เป็นการสร้างรายได้และ
ส่งเสริมให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต  
 
 
    
 
 
 
 
 
  

ผลิตสารชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี เพ่ือลดต้นทุนการผลิตข้าว 



๔๑ 

 

  13.2 กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 5 บ้านสระยายชี 
   มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ ในการเป็นกลุ่มที่ด าเนินกิจกรรมการ
ผลิตข้าว ตามแผนความต้องการผลผลิตของโรงสี  และตามแผนการท าสัญญาขายล่วงหน้ากับผู้รับซื้อ รวมทั้ง 
เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตข้าวคุณภาพดี และแนวทางการลดต้นทุน ให้แก่สมาชิก และเกษตรกรใน
ชุมชน  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 

สมาชิกเรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่สมาชิก 
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แปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดี 
 

  13.3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมบ้านสระยายชี 
   1) เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ ที่ท าอาชีพ
เสริม เช่น ไม้ผล ผัก ปศุสัตว์ ประมง  
   2) ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดย
ด าเนินโครงการฟาร์มชุมชนบ้านสระยายชี งบประมาณ 50,000 บาท ด าเนินกิจกรรมฟาร์มชุมชน สร้างเป็น
แหล่งผลิตอาหาร และสร้างรายได้ 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 

ฟาร์มชุมชนบ้านสระยายชี 
  13.4 กลุ่มเกษตรกรท านาเนินปอ 
   เป็นกลุ่มเครือข่ายที่เป็นนิติบุคคล จึงเชื่อมโยงกับโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ โดย
ด าเนินการธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เพ่ือน าเงินทุนมาซื้อข้าวเปลือกของสมาชิกรวบรวมไว้ เให้
โรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ น ามาแปรรูป และจ าหน่ายให้กับพ่อค้าต่อไป 
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กลุ่มเกษตรกรท านาเนินปอ 
 
 13.5 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอสามง่าม 
    มีความเชื่อมโยงกัน โดยโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ เป็นศูนย์เครือข่าย ในการพัฒนา
เกษตรกร ถ่ายทอดความรู้ และแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศพก. อ าเภอสามง่าม เพื่อวางแผนการพัฒนาร่วมกัน 
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เป็น ศพก.เครือข่ายในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 

 
  13.6 กลุ่มประปาหมู่ 5-6  บ้านสระยายชี 
    มีความเชื่อมโยงกันโดยร่วมถือหุ้นกับโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ จึงมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนการด าเนินกิจการ และร่วมรับผลประโยชน์จากการปันผล 
  13.7 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  หมู่  5 
   มีความเชื่อมโยงกันโดยร่วมถือหุ้นกับโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ และเป็นทางเลือกแหล่ง
เงินทุนให้กับสมาชิก รวมทั้งมีส่วนร่วมในการลงทุนการด าเนินกิจการ และร่วมรับผลประโยชน์จากการปันผล 
  13.8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระยายชี  หมู่  5 
   เป็นกลุ่มที่ด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับ
ครอบครัว และชุมชน โดยน าผลผลิตที่มีในชุมชน มาสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยร่วมเป็นเครือข่าย
ของโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ รวมทั้งร่วมถือหุ้นในรูปกลุ่ม จึงมีส่วนร่วมในการลงทุนการด าเนินกิจการ 
และร่วมรับผลประโยชน์จากการปันผล 
  13.9 กลุ่มท าขนมหมู่  5 
   มีความเชื่อมโยงกันโดยร่วมถือหุ้นกับโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ จึงมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนการด าเนินกิจการ และร่วมรับผลประโยชน์จากการปันผล 
  13.10 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านสระยายชี 
    มีความเชื่อมโยงกัน ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดท าบัญชี การบริหารจัดการกลุ่ม การ
บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 

หลักสูตรการเรียนรู้การจัดท าบัญชี และการบริหารจัดการกลุ่ม 
 

  13.11 กลุ่มทอผ้าตีนจกลาวคั่งบ้านสระยายชี 
   เป็นกลุ่มที่ช่วยเสริมหนุนกัน ในด้านอาชีพเสริม และน าพาให้ผู้คนเข้ามารู้จัก และเยี่ยมที่กลุ่ม 
เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์กิจการของโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ รวมทั้งร่วมถือหุ้นในรูปกลุ่ม จึงมีส่วนร่วม
ในการลงทุนการด าเนินกิจการ และร่วมรับผลประโยชน์จากการปันผล และถือว่าเป็น 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรตรวจเยี่ยมกลุ่มทอผ้าตีนจก 
 
  13.12 กลุ่มท าดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 
   มีความเชื่อมโยงกันโดยเป็นอาชีพเสริมให้สมาชิก และร่วมถือหุ้นกับโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.
เนินปอ จึงมีส่วนร่วมในการลงทุนการด าเนินกิจการ และร่วมรับผลประโยชน์จากการปันผล 
  13.13 กลุ่มแปรรูปอาหาร 
   เป็นกลุ่มที่ช่วยต่อยอดกิจการ โดยน าผลิตภัณฑ์ข้าวสารของโรงสี มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
การแปรรูป และร่วมถือหุ้นกับโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ จึงมีส่วนร่วมในการลงทุนการด าเนินกิจการ และ
ร่วมรับผลประโยชน์จากการปันผล 



๔๖ 

 

           13.14 กองทุนพลังงานทดแทน หมู่ 5-หมู่ 6 
   มีความเชื่อมโยงกันโดยร่วมถือหุ้นกับโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ จึงมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนการด าเนินกิจการ และร่วมรับผลประโยชน์จากการปันผล 
  13.15 ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านสระยายชี 
   เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าในชุมชน มีความเชื่อมโยงในการประชาสัมพันธ์และกระจายสินค้า
ของกลุ่ม ให้ผู้คนได้รู้จักมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

น าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาจ าหน่ายที่ตลาดบ้านสระยายชี 
  13.16 ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี บ้านสระยายชี  
   มีความเชื่อมโยงในการ เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
รวมทั้ง สมาชิกโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาให้แก่กลุ่มและชุมชน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สินค้า 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 13.17. กลุ่มผู้ปลูกมันส าปะหลังบ้านสระยายชี 
   โรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ เป็นจุดรับซื้อผลผลิตให้แก่ผู้ปลูกมันส าปะหลัง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รับซื้อมันส าปะหลังของเกษตรกรในชุมชน 
 

14. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและการแก้ไข 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอ ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ  ดังนี้ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. การรวมเป็นกลุ่ม สามารถบริหารจัดการร่วมกัน ในการ
ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
2. กลุ่มมีอ านาจในการต่อรองราคา 
3. คุณภาพผลผลิตปลอดภัย 
4. สามารถผลิตข้าวได้หลายชนิด ตามความต้องการของ
ตลาด 
5. สามารถวางแผนการผลิตได้ดี ท าให้มีปริมาณผลผลิต
ตามท่ีตลาดต้องการ 
6. คณะกรรมการกลุ่มมีความเข้มแข็ง ร่วมกันบริหาร
จัดการได้ดี 
7. มีสถานที่ และอุปกรณ์ พร้อมตลอดกระบวนการผลิต 
8. สมาชิกมีความรู้ดี และให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจการกลุ่ม 

1. อุปกรณ์แปรรูปข้าวของกลุ่ม ยังขาดความ
ทันสมัย  
2. การผลิตข้าว มีโรคแมลงรบกวน 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีตลาด/บริษัท  ที่รับซื้อผลผลิตที่แน่นอน   
2. ตลาดมีความต้องการพันธุ์ข้าวเพื่อบริโภคมากขึ้น 
3. มีหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  ให้การสนับสนุน 

1. สภาพอากาศไม่แน่นอน บางปีฝนมาช้า 
หรือไม่เพียงพอต่อการผลิตข้าว บางปีฝนเยอะ
จนเกิดอุทกภัย ผลผลิตเสียหาย 

 
 
 



๔๘ 

 

15. รางวัลและการศึกษาดูงาน  
รางวัลที่ได้รับ  มีดังนี้ 
    1. ปี 2547 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 
2547 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   2. ปี 2547 ได้รับเกียรติบัตร ตราสัญลักษณ์ผลผลิตคุณภาพจังหวัดพิจิตร 
   3. ปี  2552  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ให้การสนับสนุนการด าเนินงานวิถีชุมชนคนพิจิตร  
การศึกษาดูงาน  มีดังนี้ 

1. ปี  2551  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ น าสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัด
เพชรบูร มาศึกษาดูงานที่กลุ่ม 

2. ปี  2551 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ได้มาตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของกลุ่ม     
3. ปี  2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร (ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร) ได้มาศึกษาดูงาน 

เรื่องการบริหารจัดการ ที่กลุ่ม 
4. ปี 2551 ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแพร่ ได้มาศึกษา

ดูงานที่กลุ่ม 
5. ปี 2551 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต บ้านทรัพย์ท่าเสา จ.ก าแพงเพชร ได้มาศึกษาดูงาน 

ที่กลุ่ม 
6. ปี 2551 นายสมชัย  หทยะตันติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มาตรวจเยี่ยมการ

ปฏิบัติงานของกลุ่ม 
7. ปี 2552 แกนน ากลุ่มบ้านต้นชุมแสง ม. 1 ต.งิ้วราย ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหาร

จัดการ ที่กลุ่ม 
8. ปี 2552 สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักปกครอง

ระดับสูง รุ่นที่ 53) ได้มาศึกษาดูงานที่กลุ่ม 
9. ปี 2556 นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มาตรวจเยี่ยมการ

ด าเนินงานของกลุ่ม 
10.  ปี 2556 นางค าแข ธรรมนิยาย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการ

ที่ 3,18 ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของกลุ่ม 
11. ปี 2557 ตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 17 จังหวัดภาคเหนือ มา

ศึกษาดูงานที่กลุ่ม 
12. ปี 2558 กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองตาลเสี้ยน และบ้านเพื่อนแก้ว ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ 

จ.สุพรรณบุรี มาศึกษาดูงานที่กลุ่ม 
13.  ปี 2560 เครือข่ายโรงสีชุมชน อ าเภอไพศาลีศึกษาดูงานที่กลุ่ม 
14.  ปี 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ มาศึกษาดูงาน ภายใต้หลักสูตรฝึกอบรม

นานาชาติประจ าปี (AITC) แผนระยะ 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 
บทสรุป 
 
  จากผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโรงสีสวัสดิการชุมชน ต.เนินปอทีผ่่านมา  ได้มีการปรับปรุง
และพัฒนาจนมีความเข้มแข็ง สามารถด าเนินกิจการการผลิตได้คบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริมการผลิตข้าว 
รวบรวมผลผลิต และแปรรูป และกลุ่มยังสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาการค้ าจุนจากภายนอก 
ด้วยองค์ประกอบของกลุ่มที่มีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเสียสละที่จะ
น าพากลุ่มให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และความพร้อมของกลุ่มด้านเงินทุน ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จน
ปัจจุบันมีเงินทุนส ารองจ านวน  4,625,389  บาท รวมทั้งมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อม ท าให้การด าเนินกิจการ
ของกลุ่ม สามารถส่งเสริมการพัฒนาไปสู่สมาชิก และเกษตรกรในชุมชน ให้มีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น 
สามารถผลิตข้าวปลอดภัยด้วยวิธีการที่ลดต้นทุน มีการบริหารจัดการร่วมกัน และผลผลิตมีแหล่งตลาดที่
แน่นอน มีความเป็นธรรม เกษตรกรและสมาชิก จึงมีรายได้หมุนเวียนในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตที่
เพียงพอ และกลุ่มยังสามารถเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาในด้านอาชีพเสริม หรือการเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิก 
โดยมีกิจกรรมที่เกื้อหนุนกันที่หลากหลาย เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ฟาร์มชุมชน ตลาดรวบรวมสินค้า 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว และกลุ่มยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้กับ กลุ่มหรือองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งในพ้ืนที่ และ
ต่างพ้ืนที่ ที่ได้มาศึกษา เรียนรู้จากที่กลุ่ม เพ่ือน าแนวการการด าเนินงานของกลุ่ม ไปใช้ในการพัฒนาได้ต่อไป 

 


