
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 



Logo   

ความหมาย 
นักศึกษาชาย - หญิง หมายถงึ   เยาวชนท่ีได้น าความรู้สมัยใหม่ไป 
                                                     พัฒนาชุมชน 
คนชุมชน              หมายถงึ    กลุ่มองค์กรชุมชนที่น าภูมิปัญญา 
                                                     ท้องถิ่น  มาร่วมพัฒนากับชุมชน 
ต้นไทร                  หมายถงึ    ความมั่นคง และความเจริญงอกงาม 
หวัใจ                         หมายถงึ    การโอบล้อมด้วยความรัก ความเอื้อ  
                                           อาทร ความช่วยเหลือ 
 



อุปกรณ์ให้นักศึกษาลงพืน้ที่ 



X-stand 
จ านวน 1 อันต่อกลุ่ม 
ขนาด 80 x 180 cm 



ป้ายโฟมบอร์ด 
จ านวน 1 อันต่อกลุ่ม 
ขนาด 30x 40 cm 

กรณีกลุ่มน าสินค้าไปจ าหน่ายในงานต่างๆ 
สามารถวางบนโต๊ะ หรือแขวนได้ 

* กลุ่มจะต้องมีบัญชีเงินฝากเผ่ือเรียกกับธนาคารออมสิน 

 
สแกน QR code 
ซื้อสบาย สะดวกทุกการรับจ่าย  
ด้วย Mobile Banking  
ทุกธนาคาร 
 



ป้ายไวนิล 
จ านวน 1 อันต่อกลุ่ม 
ขนาด 1x3 m. ส าหรับติดหน้าที่ท าการกลุ่ม หรือที่ประกอบการกลุ่ม 



ป้าย Logo และไฟล์ AI 

เพื่อใช้ในการถ่ายรูป และใช้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของป้ายผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกิจกรรม “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” 

 
*ปกติใช้โลโก้หัวใจสีชมพู  
แต่หากกรณีที่ใช้พื้นสีชมพูให้ใช้โลโก้ที่มี
หัวใจสีขาว 



เสือ้ยืดคอ V 
ส าหรับให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมคนละ 2 ตัว 



วันปิดโครงการ 



X-stand 
จ านวน 1 อันต่อกลุ่ม 
ขนาด 80 x 180 cm 



ใบประกาศเกียรตคุิณ 
ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 



Admin 2 คน ต่อสถาบันอุดมศึกษา 
โดยขอให้ admin ผู้ท าหน้าที่ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ดูแลรับผิดชอบลงภาพ  
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนี ้

Fanpage ออมสินยุวพฒัน์รักษ์ถิ่น 



กลุ่ม line (1) (นักศึกษา + อาจารย์ที่ปรึกษา + ออมสิน) 
                 (2) (ชุมชน + นักศึกษา + อาจารย์ที่ปรึกษา + ออมสิน) 

ใช้ช่ือ U – (อักษรย่อสถาบัน) 

โดย ขอให้เชญิทีมงานออมสนิในกลุ่ม line ด้วย 

พี่จ๋า พี่มด เกด เพลิง 



สมุดรับ – จ่าย พอเพียง 500 เล่มต่อสถาบัน 

(1) เพื่อให้นักศึกษาได้มีการจด 
        บัญชีรับจ่ายเป็นรายบุคคล 
(2) เพื่อให้นักศึกษา ได้แนะน าให้ชุมชน 
        ได้มีการจดบัญชี รับ – จ่าย เป็น  
        รายบุคคลด้วย 



ข้อมูล “ทมีนักศึกษา” กิจกรรมออมสินยุวพฒัน์รักษ์ถิ่น 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา____________อาจารย์ที่ปรึษา__________โทร_______ 
ชื่อกลุ่มองค์กรชุมชน____________ที่อยู่________________โทร________ 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ชัน้ปี คณะ ต าแหน่ง 
ในกลุ่ม
นักศึกษา 

เบอร์โทร E-mail ID line 

 

1 ประธาน 

2 รอง 
ประธาน 

3 เลขานุการ 

… เหรัญญิก 

10 ….. 



ข้อมูล “กลุ่มองค์กรชุมชน” กจิกรรมออมสินยุวพฒัน์รักษ์ถิ่น 
ชื่อกลุ่ม_________________________________________________________ 
ที่อยู_่____________________________รหัสไปรษณีย_์______________________ 
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม__________________________เบอร์โทร_______________________ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทร 

1 ประธาน 

2 รอง 
ประธาน 

3 เลขานุการ 

… เหรัญญิก 

10 ….. 

บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา_________________________________ประเภทเผื่อเรียก 
เลขบัญช_ี_____________________ ID line กลุ่ม ______________________ 
Fackbook ___________________________________________ 
 
 
 
 
 

QR code line 

ภาพผลิตภัณฑ์                  ภาพคณะกรรมการ                     ภาพที่ท าการ 



เอกสารใช้ประกอบการเปิดบัญชีเงนิฝากธนาคารออมสิน 
ช่ือบัญชี “ออมสินยุวพฒัน์รักษ์ถิ่น - ตามด้วย ช่ือสถาบันอุดมศึกษา” 

 
                               
 
 
 
 
 

   ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น - ตามด้วย ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

 



สถาบันการศึกษารัฐบาล 
• ใบอนุญาตจัดตั้งองค์กร 

• เอกสารแสดงรายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

• ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้ที่ลงนามในหนังสือ (ถ้าม)ี 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือแสดงความประสงค์ ในการท าธุรกรรม
กับธนาคาร โดยระบุผู้มีอ านาจลงนามและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย 

• ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอ านาจลงนามในการเบิกจ่ายเงินทุกคน 

หมายเหตุ ให้จัดส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวและส าเนาสมุดเงินฝากหน้าแรก ส่งมาที่  
    ฝ่ายบริหารผลิตภณัฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน (ฝตอ.) 
                    อาคาร 100 ปี ชัน้ 8 ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน  
                    แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
                    โทร 02-2998000 ต่อ 150870-75  
                    จัดส่งไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2561 



สถาบันการศึกษาเอกชน 
• ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา 

• หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด หรือหนังสือแต่งตังอธิการบดี 

• ส าเนาบัตรประชาชนผู้บริหารสูงสุด 

• หนังสือหรือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือแสดงความประสงค์ ในการท าธุรกรรม
กับธนาคาร โดยระบุผู้มีอ านาจลงนามและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย 

• บัตรประชาชน ของผู้มีอ านาจลงนามในการเบิกจ่ายเงินทุกคน 

หมายเหตุ ให้จัดส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวและส าเนาสมุดเงินฝากหน้าแรก ส่งมาที่  
    ฝ่ายบริหารผลิตภณัฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน (ฝตอ.) 
                    อาคาร 100 ปี ชัน้ 8 ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน  
                    แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
                    โทร 02-2998000 ต่อ 150870-75  
                    จัดส่งไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2561 



การน าเสนอโครงการใหญ่ 
ขอให้เพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี ้
(1) ข้อมูลกลุ่มองค์กรชุมชนประกอบไปด้วยกลุ่มอะไรบ้าง อธิบายพอสังเขป  
(2) แผนการด าเนินงานของโครงการท าอะไร เมื่อไหร่ ? 
(3) รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
(4) กระบวนการ หลักเกณฑ์ การคัดเลือกนักศึกษาและกลุ่มองค์กรชุมชน 

หมายเหตุ ให้จัดส่งส าเนาเอกสารตาม 1-4 ส่งมาที่  
    ฝ่ายบริหารผลิตภณัฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน (ฝตอ.) 
                    อาคาร 100 ปี ชัน้ 8 ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 470  ถนนพหลโยธิน  
                    แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
                    โทร 02-2998000 ต่อ 150870-75  
                    จัดส่งไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2561 

               
                 # โดยมีหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาปะหน้าน าส่งถงึผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 



เอกสารประกอบการเบิก-จ่าย ค่าใช้จ่าย ตามงบประมาณ 
กจิกรรม “ออมสินยุวพฒัน์รักษ์ถิ่น” 

• การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกครั้ง ขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน “ในนามของสถาบันอุดมศึกษา” หาก
กรณีไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ ขอให้ออก“ใบแทนใบเสร็จรับเงิน”  แทน โดยให้ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้ลงนาม 

• เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ขอให้สถาบันอุดมศึกษา จัดท าหนังสือสรุปค่าใช้จ่ายน าส่ง พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินตามจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้รับตามงบประมาน 

จัดส่งให้    ฝ่ายบริหารผลิตภณัฑ์ การตลาด และพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน (ฝตอ.) 
                    อาคาร 100 ปี ชัน้ 8 ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน  
                    แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
                    โทร 02-2998000 ต่อ 150870-75  
                    ก าหนดส่งภายใน 15 วันหลังเสร็จสิน้การด าเนินงานตามกิจกรรม 



ร่างแผนงาน นักศึกษาน าเสนอโครงการย่อย 

22 

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (สามารถแจ้งเปลีย่นแปลงได้) 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

      

                           
 
             1 2 3 

4 5 6 

        
 
              7 8 

 
 
           9 10 

11 12 13 14 

 
 
           15 

  
 
           16 17 

18 19 20 21 

 
 
             22 

 
 
            23 24 

25 26 27 

 
 
             28  1 2  3 

ม.ธรรมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา 

ม.สวนดุสิต    มทร.พระนคร 
มจล.เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ม.บูรพา 

ม.เกษมบัณฑิต ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม 

มรภ.อุบลราชธานี ม.แม่ฟ้าหลวง ม.มหาจุฬาฯ 

ม.ศิลปากร 
ม.สงขลา หาดใหญ่ 

มทร.ล้านนา 
ม.สงขลา ปัตตาน ี ม.วลัยลักษณ์ 

 

 

 

  

 



การน าเสนอโครงการย่อยของนักศึกษา  
ต่อคณะอาจารย์ และธนาคารออมสิน 

• ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งวันที่นักศึกษาน าเสนอโครงการย่อยแบบไม่เป็น
ทางการก่อนใน line กลุ่ม 

• จากนั้นขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหนังสือเรียนเชิญผู้อ านวยการธนาคาร
ออมสิน เข้าร่วมการน าเสนอโครงการย่อยของนักศึกษาตามวัน-เวลา-สถานที่ 
ที่ก าหนด และแนบก าหนดการ 

       โดยจัดส่งทาง email : department.cds@gmail.com 
      หรือ fax 02-614-9579 

mailto:department.cds@gmail.com



