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เตรยีมใหพ้รอ้ม  กอ่นเขา้สู.่..                                   
กจิกรรมเสรมิสรา้งและพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิ@น ปี 2563

  “ โครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น ” 
พฒันาความรู ้  เสรมิภมูปิญัญา สรา้งคณุคา่เศรษฐกจิชุมชน



 
 
 

เอกสารบรรยาย 
และเอกสารประกอบ  

 
เตรยีมใหพ้รอ้ม 
กอ่นเขา้สู ่ 

โครงการออมสนิ  
ยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น  
ปี 2563                                  

 
 

เอกสารบรรยาย 
และเอกสารประกอบ



 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสารแนบเตรยีมความพรอ้ม โครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น ประจาํปี 2563

1.     PPT เตรยีมความพรอ้ม ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น 2563 
2.1  โครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น ปี 2563 
2.2  กระบวนการดาํเนนิงานกจิกรรมออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น  
2.3  บนัทกึขอ้มลูตกลงความรว่มมอื (MOU)  
3.1  แนวทางการเสนอ Proposal โครงการใหญ ่(จดัทาํโดยสถาบนัอดุมศกึษา)  
3.2  ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการยวุพฒันข์องกลุม่องคก์รชุมชน  
4.    แนวทางการเเขยีนProposal  โครงการยอ่ยของนกัศกึษา 
4.1  แบบฟอรม์การพจิารณาโครงการยอ่ย 
4.2  ใบลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มงาน วนันําเสนอโครงการยอ่ย 
4.3  ตวัอยา่ง กาํหนดการวนันําเสนอโครงการยอ่ย 
5.    logo ธนาออมสนิและ logo โครงการออมสนิยวุพฒัน์ 
6.    VTR ความสาํคญัโครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น (ปี2561)  
7.    VTR เสน้ทางการพฒันาสูค่วามม ั@งค ั@งอยา่งย ั@งยนื  
8.    MV เพลง สขุใจ...ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น  
9.    ตวัอยา่ง VTR ที@จดัทาํโดยนกัศกึษา 
10.  ตวัอยา่ง PPT ที@จดัทาํโดยนกัศกึษา



ขอเชญิอาจารยแ์ละผูป้ระสานงาน  
ของสถาบนัอดุมศกึษาทกุทา่นที@สนใจเขา้รว่ม 
โครงการออมสนิยวุพฒันฯ์ ปี 2563 และ  
ธ.ออมสนิภาค/เขต/สาขาที@เก ี@ยวขอ้ง  

เขา้รว่มกลุม่ Line  
  

“ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น (อาจารย)์”  
 

เพื@อแจง้ขา่วสารการดาํเนนิงาน  
โครงการออมสนิยวุพฒันฯ์ รว่มกนั

เมื@อทา่น สแกนเขา้กลุม่ Line เรยีบรอ้ยแลว้  
ขอความกรณุาทา่นศกึษารายละเอยีดโครงการ 

ซึ@งไดจ้ดัเก็บไวท้ ี@ “โนต๊”  

 
 
 
 

Group Line 
 ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น  

(อาจารย)์ 

ขอเป็นช่องทางการสื่อสาร ระหว่าง 
ธนาคารออมสิน กับ สถาบันอุดมศึกษา  

เกี่ยวกับ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เท่านั้น



ขอความรว่มมอื คณะทาํงาน ผูป้ระสานงาน/
อาจารย/์เจา้หนา้ที@/นกัศกึษา/  
กลุม่องคก์รชุมชน และผูเ้ก ี@ยวขอ้ง 
โครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น  

ทกุทา่น  

ลงทะเบยีน ผา่น Google form 
เพื@อเป็นฐานขอ้มลูในการ 

พฒันาการทาํงานรว่มกบัธนาคารออมสนิตอ่ไป  

(ฝากสง่ตอ่ใหผู้เ้ก ี@ยวขอ้งทกุทา่นดว้ย)

google form 
ลงทะเบยีน  
โครงการ 

ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น 



กลา่วถงึ  
•  ความสําคญัและวตัถปุระสงคข์องโครงการ  
•  การเชื-อมโยง 3 โครงการดีๆ จาก ธ.ออมสนิ คอื        

   (1) โครงการมหาวทิยาลยัประชาชน 
   (2) โครงการออมสนิยวุพัฒนรั์กษ์ถิ-น 
   (3) โครงการ GSB Academy Startup  

•  การดําเนนิงานของสถาบนัอดุมศกึษา นักศกึษา  
   และกลุม่องคก์รชมุชน  

• ผลสมัฤทธิOที-เกดิขึPนของออมสนิยวุพัฒนรั์กษ์ถิ-น 

เชญิรบัชมวดิทีศัน์ 
กจิกรรมเสรมิสรา้งและพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิ@น “ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น” ปี 2561



เชญิรบัชมวดิทีศัน์ 
เสน้ทางการพฒันาภมูปิญัญาสูค่วามม ั@งค ั@งอยา่งย ั@งยนื ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น ปี 2562

กลา่วถงึ กระบวนการทํางานเชงิบรูณาการ
รว่มกนัระหวา่ง ธนาคารออมสนิ กบั 
สถาบนัอดุมศกึษาในการขบัเคลื-อนการ
ทํางานเพื-อเสรมิสรา้งพัฒนาภมูปัิญญา
ทอ้งถิ-นใหเ้กดิการสรา้งมลูคา่เพิ-ม ทําให ้
ชมุชนเกดิรายได ้มคีวามมั-งคั-งอยา่งยั-งยนื



เชญิรว่มรอ้งเพลง สขุใจ...ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น ปี 2562

แตง่โดย  
สมาคมสหภาพคนตาบอด จังหวดัเชยีงใหม่ 
เป็นเพลงที-เลา่ถงึการทํางานของธนาคาร
ออมสนิและนักศกึษาในโครงการออมสนิยวุ
พัฒนรั์กษ์ถิ-น

เพลง สุขใจ...ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น



•    ภมูปิญัญาทอ้งถิ@น  ถอืเป็นความภมูใิจในรากเหงา้แหง่ปญัญา ความสามารถและการ     
   ประยกุตใ์ชท้กัษะของคนในทอ้งถิ@น  

•    สง่เสรมิเอกลกัษณจ์าํเพาะถิ@นฐาน ใหเ้ป็นแบบอยา่งของภมูปิญัญาทอ้งถิ@น  

•    พฒันาองคค์วามรู ้ สนบัสนนุ และ เสรมิสรา้งประสบการณใ์หก้บันกัศกึษาไดต้ระหนกั  
   และเห็นความสาํคญัของความรบัผดิชอบตอ่ชุมชน รวมถงึการคาํนงึถงึ 
   ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่สว่นตน  

•    จติสาํนกึในการรกัประเทศชาต ิสงัคม ชุมชน และสิ@งแวดลอ้ม 

•    ธนาคารออมสนิ มนีโยบายและแผนงานประจาํปี ในการจดักจิกรรมเสรมิสรา้ง 
   และพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิ@น  โดยการบรูณาการภมูปิญัญาทอ้งถิ@น 
   ของกลุม่ชุมชน และ วทิยาการสมยัใหมข่องสถาบนัอดุมศกึษา 

•    เพื@อสรา้งกระบวนการเสรมิสรา้งและพฒันาเพื@อยกระดบัขดีความสามารถ 
   ในการประกอบการของกลุม่ชุมชน

ที@มาและความสาํคญั



•     พฒันาผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหม้ศีกัยภาพ มมีลูคา่เพิ@ม สามารถยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์ 
    หรอืบรกิารใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการของตลาด  

•     เสรมิสรา้งความม ั@นคงในอาชพีและรายได ้การมวีนิยัทางการเงนิ  
    และศกัยภาพในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ  

•     โดยผา่นกระบวนการบรูณาการองคค์วามรูส้มยัใหมข่องนกัศกึษาใหส้อดคลอ้ง   
    กบั ภมูปิญัญาทอ้งถิ@นของชุมชน  

•     ท ัZงนีZ สบืเนื@องจากความสาํเร็จอยา่งตอ่เนื@อง ต ัZงแตปี่ 2557 -2560 ธนาคารออมสนิ    
    รว่มกบั คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ภายใตช้ื@อ “ออมสนิ-ธรรมศาสตร ์โมเดล”  

•     ปี 2561 ธนาคารออมสนิ ขยายผล ไปยงั 16 สถาบนัอดุมศกึษาทกุภมูภิาค ภายใตช้ื@อ  
    “ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น”  

•     และ ในปี 2562-2563 ธนาคารออมสนิพรอ้มขบัเคลื@อนการทาํงานรว่มกบั   
    สถาบนัอดุมศกึษา 56 แหง่ ทกุภมูภิาคท ั@วประเทศภายใตช้ื@อ “ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น”



เพื@อสง่เสรมิศกัยภาพของกลุม่องคก์รชุมชน ประเภท กลุม่วสิาหกจิชุมชน  
กลุม่ผูป้ระกอบการ OTOP  หรอื กลุม่อาชพีในชุมชน

    พฒันาดา้นการบรหิารจดัการกลุม่ การพฒันาผลติภณัฑ ์ใหส้ามารถเขา้สูต่ลาดการคา้

เรยีนรู ้การทาํงานรว่มกนั ซึ@งกอ่ใหเ้กดิความสมัพนัธภ์าพที@ดรีะหวา่งกลุม่องคก์รชุมชน  
สถาบนัอดุมศกึษา และ ธนาคารออมสนิ ในการทาํงานรว่มกนักบัหนว่ยงานภาคทีี@เก ี@ยวขอ้ง

เพื@อเสรมิสรา้งประสบการณใ์นการเรยีนรูก้ารทาํงานเป็นกลุม่ การทาํงานตอ่ยอด  
องคค์วามรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิ@น

   กอ่ใหเ้กดิประสบการณด์า้นการพฒันาศกัยภาพตวัเองเมื@อออกสูต่ลาดแรงงาน

   สรา้งความม ั@นคงของรากฐานสงัคมจากพืZนฐานความเขา้ใจของคนรุน่ใหม่

วตัถปุระสงค์



พธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลง  
   ระหวา่งธนาคารออมสนิ กบั  
        มหาวทิยาลยัราชภฎั 
           จาํนวน 38 แหง่   
               และมหาวทิยาลยัศรปีทมุ   

พธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลง  
   ระหวา่ง ธนาคารออมสนิ  
       กบั สถาบนัอดุมศกึษา   
           จาํนวน 16 แหง่ 



ตวัอยา่งบนัทกึขอ้ตกลง MOU (ตามเอกสารแนบ)



วตัถปุระสงค์

1. เพื-อสง่เสรมิศกัยภาพของกลุม่องคก์รชมุชน 
  

2. พัฒนาดา้นการบรหิารจัดการกลุม่  
การพัฒนาผลติภณัฑ ์ใหเ้กดิมลูคา่เพิ-ม  
สามารถเขา้สูต่ลาดการคา้ได ้ 

3. เพื-อสรา้งการเรยีนรู ้การทํางานรว่มกนั  
ซึ-งกอ่ใหเ้กดิความสมัพันธภาพที-ดี 
ระหวา่งกลุม่องคก์รชมุชน  
สถาบนัการศกึษา  
และ ธนาคารออมสนิ  

4. เพื-อเสรมิสรา้งประสบ 
การณใ์นการเรยีนรู ้ 
การทํางานเป็นกลุม่  
การนําความรูส้มยัใหม่ 
ตอ่ยอดองคค์วามรู ้ 
ภมูปัิญญาทอ้งถิ-น  

5. กอ่ใหเ้กดิประสบการณด์า้น 
การพัฒนาศกัยภาพตวัเอง  
เมื-อออกสูต่ลาดแรงงาน  

6. สรา้งความมั-นคงของรากฐานสงัคม  
จากพืPนฐานความเขา้ใจ ของคนรุน่ใหม่

ตวัชีZวดั 
      ความ  
       สาํเร็จ

ตวัชีZวดัเชงิปรมิาณ  
:  กลุม่องคก์รชุมชนสามารถลดรายจา่ยหรอืมรีาย
ไดเ้พิ@มขึZนจากการจาํหนา่ยสนิคา้ไมน่อ้ยกวา่   

รอ้ยละ 50  กอ่นเสร็จสิZนโครงการ

ตวัชีZวดัเชงิคณุภาพ  
: ประกอบดว้ย 3 ดา้น 1. ดา้นเศรษฐกจิ 

> เกดิการสรา้งงาน  
    สรา้งอาชพี สรา้งรายได ้ 
    ใหแ้กส่มาชกิในชมุชนเพิ-มขึPน 
>  การจดบนัทกึบญัช ี
    รับ-จา่ย เพิ-มขึPน มผีลติภาพ  
    (Productivity) เพิ-มขึPน /  
     ปรมิาณการขายเพิ-มขึ-น

2. ดา้นสงัคมและชุมชน  
➢การมสีว่นรว่มของคนในชมุชน 
    การชว่ยเหลอืเกืPอกลูกนั   
    การจัดสวสัดกิารเพื-อประโยชน ์
    ชมุชน เพื-อคณุภาพชวีติที-ดขี ึPน

3. ดา้นความย ั@งยนื     
> ชมุชนเกดิการเรยีนรู ้มคีวาม
เขา้ใจ ตระหนักในความสําคญัและ
สามารถนําไปคดิตอ่ยอดองคค์วาม
รูไ้ด ้

ประโยชนท์ี@เกดิขึZน

นโยบายธนาคารออมสนิ
จาํนวน 

สถาบนัอดุมศกึษา

ธนาคารออมสนิ 
 รว่มมอืกบั 

สถาบนัอดุมศกึษา 
ของรฐั และเอกชน 
ทกุภมูภิาค 
ครอบคลมุ 
ท ั@วประเทศ 

 

ยทุธศาสตรท์ ี@ 2   
ดา้นการพัฒนาสู่ 
ความยั-งยนื ตามหลกั  
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

(Sustainable Development) 

Initiative/กลยทุธ ์2  
พัฒนาความเขม้แข็งใหก้บัองคก์ร

ชมุชน 
เพื-อใหเ้กดิความมั-งคั-ง ยั-งยนื

กลไกสาํคญัตอ่การ 
เสรมิสรา้งและพฒันา

นักศกึษารวมกลุม่กนั 
ไมน่อ้ยกวา่ 7-10 คน ตอ่ โครงการยอ่ย  
โดยมคีวามหลากหลายขององคค์วามรู ้

นักศกึษามกีารแบง่หนา้ที- 
การทํางานอยา่งชดัเจนตามเหมาะสม  
มอีาจารยท์ี-ปรกึษาประจําโครงการ 

สถาบนัอดุมศกึษา  
นําเสนอโครงการใหญ ่และ 
นักศกึษานําเสนอโครงการยอ่ย 

(1โครงการยอ่ย คอื  1 กลุม่องคก์รชมุชน)

กลุม่องคก์รชุมชน :พัฒนาผลติผลใหม้มีลูคา่ทางเศรษฐกจิเพิ-มขึPน 
สรา้งมลูคา่เพิ-มในผลติภณัฑ ์และบรกิารแกก่ลุม่องคก์รชมุชน  
สรา้งโอกาสทางการตลาด สง่ผลตอ่ความเขม้แข็ง 
ของระบบเศรษฐกจิฐานรากอยา่งยั-งยนื

  สถาบนัอดุมศกึษา :สามารถเป็นแหลง่เรยีนรูท้างวทิยาการ 
   สมยัใหม ่ สามารถสรา้งประโยชนเ์ป็นรปูธรรม วดัและประเมนิผลได ้
   อยา่งชดัเจน
 นกัศกึษา  :ไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจ เห็นคณุคา่ขอทรัพยากร 
และภมูปัิญญาทอ้งถิ-น สามารถฝึกทกัษะอาชพีเลีPยงตนเองได ้
ธนาคารออมสนิ : สามารถพัฒนาธรุกจิของธนาคารไดอ้ยา่ง  
มคีณุภาพ และประสทิธภิาพ ทําใหล้ดความเสี-ยงดา้นสนิเชื-อ และมฐีาน
ลกูคา้เพิ-มมากขึPน



ประโยชนท์ี@เกดิขึZนรว่มกนั 4 ฝ่าย

เพื-อสามารถพัฒนามูลค่าของ
ผลติผลใหเ้กดิมูลค่าเพิ-มทาง
เศรษฐกจิ และสรา้งมลูคา่เพิ-ม
ในผลติภัณฑ ์ และบรกิารแก่
กลุ ่มองค์กรชุมชน ต่อยอด
ภูมปัิญญาทอ้งถิ-น และสรา้ง
โอกาสทางการตลาด และการ
แข่งขัน ส่งผลต่อความเขม้
แ ข็ ง ข อ ง ร ะ บบ เ ศ รษฐกิจ
ฐานรากอย่างยั-งยืน รวมถึง
สามารถฝึกทักษะการเป็นผู ้
ประกอบการโดยผสมผสาน
ภมูปัิญญาในทอ้งถิ-นกับความรู ้
ทางวทิยาการสมยัใหม ่เพื-อให ้
เกดิอาชพีและรายไดท้ี-มั-นคง

สามารถเป็นแหล่งเรียนรู ้
ทางวทิยาการสมัยใหม่ที-
สามารถสรา้งประโยชน์
เ ป็นรูปธรรม ที-วัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ไ ด ้อ ย่ า ง
ชัดเจน รวมทั Pงสามารถ
พัฒนาองค์ความรู เ้ ป็น
หลักการ แนวทางในการ
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ที -มี
ประสทิธภิาพ  

ไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจ 
เห็นคุณค่าของทรัพยากร
และภูมิ ปัญญาท อ้ งถิ -น 
สามารถ ฝึกทกัษะการเป็น
ผู ป้ ร ะ กอบกา ร โดยมี
โอกาสพัฒนาเป็นอาชีพ
เ พื -อ ใ ห ้มี ร า ย ไ ด ้เ ลี Pย ง
ตนเองได ้

ไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจ
ในบรบิทของธรุกจิชมุชน
ที-สามารถพัฒนาธุรกิจ
ขอ ง ธน าค า ร ให ต้ อบ
สนองความตอ้งการของ
ชมุชนไดอ้ย่างมคีุณภาพ
และประสทิธภิาพ ทําให ้
ลดความเสี-ยงดา้นสนิเชื-อ
และมฐีานลูกคา้เพิ-มมาก
ขึPน

ธนาคารออมสนินกัศกึษา  สถาบนัอดุมศกึษา

ชุมชน  



สถาบนัอดุมศกึษาจกัตอ้งเตรยีมใหพ้รอ้มกอ่นเขา้สู ่                                  

  “โครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น ” 

  ปี 2563



จาํนวนสถาบนัอดุมศกึษาที@เขา้รว่มโครงการ  
ในปี 2560-2562 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1 แหง่ 
6 องคก์รชุมชน

16   แหง่ 
105 องคก์รชุมชน

56   แหง่ 
411 องคก์รชุมชน



สถาบนัอดุมศกึษาเป้าหมาย ปี 2563

สถาบนัอดุมศกึษาเดมิ 
ที@ไดล้งนาม MOU  
ปี 2560-2562  
ใชฉ้บบัเดมิ 

สถาบนัอดุมศกึษาใหม่ 
ที@สนใจและพรอ้ม 
ทาํงานรว่มกนั  

(จกัไดท้าํ MOU ตอ่ไป)  

เป้าหมาย 
รวม  

ไมเ่กนิ 56 แหง่ 
เทา่น ัZน



โครงการใหญ่ โครงการยอ่ย

สถาบนัอดุมศกึษา 
เป็นผูจ้ดัทาํ 

เพื@อนําเสนอธนาคารออมสนิ  
ในภาพรวม 

ของการดาํเนนิงานตา่งๆ

นกัศกึษา เป็นผูจ้ดัทาํ 
เพื@อนําเสนอคณะกรรมการ 

(ประกอบดว้ย คณาจารยแ์ละธนาคารออมสนิ)  
พจิารณาให้ 

คาํแนะนําเพิ@มเตมิกอ่นการทาํงาน 
เพื@อการพฒันา 

ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล



โครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น (ตามเอกสารแนบ)
กรณุาศกึษาข ัZนตอนรายละเอยีด



กระบวนการดาํเนนิงาน (ตามเอกสารแนบ) กรณุาศกึษาข ัZนตอนรายละเอยีด



ชีPแจงแนวทางการ
ทํางานรว่มกนัระหวา่ง
ธนาคารออมสนิ กบั
สถาบนัอดุมศกึษา 

14 พ.ย. 2562

สถาบนัอดุมศกึษา และ    
ธ.ออมสนิภาค 1-18 
รว่มกนัพจิารณาคดัเลอืก 
กลุม่องคก์รชมุชนที-จะเขา้
รว่มกจิกรรม ซึ-งตั Pงอยูใ่นพืPนที-
ของธนาคารออมสนิภาค   
( พ.ย. 62- ม.ค. 63)

สถาบนัอดุมศกึษา 
สง่โครงการใหญ ่ 
และงบประมาณ  
มาที@ ธ.ออมสนิภาค 
ไมเ่กนิ 15 ม.ค.63 

 

นักศกึษา และ อาจารยท์ี-
ปรกึษา 

ดําเนนิการเสรมิสรา้งและ
พัฒนาผลติภณัฑ/์บรกิาร
ของกลุม่ชมุชน 

ตามแนวทางการพัฒนา
โครงการยอ่ยที-นําเสนอ เพื-อ
ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์

และตวัชีPวดั 
(ก.พ. – ก.ย.)

สถาบนัอดุมศกึษาจัดพธิปิีดโครงการ  
โดยใหน้ศ. นําเสนอรปูแบบ  
Video และ Power Point  

ตอ่อาจารย ์และ ธ.ออมสนิรว่มรับฟัง  
พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะเพื-อการพัฒนา 

                  (ไมเ่กนิ ต.ค.)

ธนาคารออมสนิจัดงาน 
พธิสีง่มอบโครงการ  
ออมสนิยวุพัฒนรั์กษ์ถิ-น 

(ประมาณตน้ พ.ย.)

ธ.ออมสนิและสถาบนั
อดุมศกึษา  
ลงพืPนที-ตดิตาม 

ประเมนิผลความยั-งยนื 
ของกลุม่องคก์รชมุชน  

และ 
จัดสง่รายงานโครงการใหญ่

ฉบบัสมบรูณ ์  

(ไมเ่กนิ 30 พ.ย.) 

ธนาคารออมสนิจัดทํา
รายงานผลสมัฤทธิOของ
กจิกรรม ตอ่ธนาคาร 

(ธ.ค.)

ลงนามบนัทกึขอ้ตกลง
ความรว่มมอืระหวา่ง    
ธ.ออมสนิ กบั สถาบนั

อดุมศกึษา 
(กรณียงัไมไ่ด ้MOU)     

ธนาคาร 
ออมสนิ
สนับสนุนงบ
ประมาณ เขา้
บญัชขีอง
สถาบนัอดุม 
ศกึษา

10

สถาบนัอดุมศกึษาเปิด
บญัชกีบั  

ธ.ออมสนิสาขา

นักศกึษาลงพืPนที-สอบถามปัญหาและความ
ตอ้งการของกลุม่ชมุชน  

จากนัPน สถาบนัอดุมศกึษาจัดเวทใีห ้
นักศกึษานําเสนอ Proposal  ตอ่อาจารย ์
และ ธ.ออมสนิ เพื-อพจิารณาและใหคํ้า
แนะนําการพัฒนารว่มกนั พรอ้มจัดสง่
รายงานโครงการยอ่ย (Proposal) 

ให ้ธ.ออมสนิภาค   
ไมเ่กนิ 31  ม.ีค. 2563

แผนงานและระยะเวลา โครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น ปี 2563

ธ.ออมสินมีหนังสือตอบรับเข้าร่วมโครงการ



หนว่ยงานภาครฐัและเอกชน  
เป็นผูใ้หก้ารสง่เสรมิ/สนบัสนนุ  

 กลุม่องคก์รชุมชน 
สถาบนัอดุมศกึษา และธ.ออมสนิ  
รว่มกนัคดัเลอืกกลุม่ชุมชนดว้ยกนั

ธนาคารออมสนิเชื@อมตอ่กบั  
หนว่ยงานภาค ีเชน่ วว. วสทช. 
พช.  กสก. และยกระดบั 

ผลติภณัฑ/์บรกิาร ใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 
รวมถงึขยายชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย  

ใน E-market place

ธนาคารออมสนิ สนบัสนนุ  
การเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ  

เพื@อสรา้งโอกาสทางการเงนิ ลดความ
เหลื@อมลํ Zา เสรมิสรา้งเศรษฐกจิ

กลุม่ตอ้งมคีวามพรอ้มและ
ความตอ้งการที@จะพฒันา 
ผลติภณัฑ/์บรกิารของกลุม่ 

 + ผูนํ้าตอ้งมวีสิยัทศัน์
พรอ้มพฒันาตนเอง

การสนบัสนนุใหเ้กดิการ 
ยกระดบัมาตรฐาน 
ผลติภณัฑ/์บรกิาร 

สูก่ารสรา้งความไดเ้ปรยีบ  
ในการแขง่ขนัทางการตลาด 

 - สนิเชื@อ OTOP/ วสิาหกจิชุมชน 
 - สนิเชื@อธนาคารประชาชน 
 - สนิเชื@อ SMEs Start up  
 - สนิเชื@อ SME 
 - สนิเชื@อ โฮมสเตย ์
 - บรกิารทางการเงนิของธนาคาร 
   รวมถงึ ผลติภณัฑท์างการเงนิอื@นๆ 
   ของธนาคาร 

ความเขม้แข็ง  
และย ั@งยนื 
ดว้ยการพี@งพา
ตนเอง

กลุม่องคก์รชุมชนเป้าหมาย

กลุม่เร ิ@มกอ่ต ัZง กลุม่ยงัไมม่ ี
ผลติภณัฑท์ี@ชดัเจน กลุม่ยงัไมม่ ี
ความพรอ้มในการพฒันา ตนเอง 

สรปุ กลุม่ยงัไมเ่หมาะสมที@จะเขา้
รว่มโครงการฯ

กลุม่ต ัZงไข่ กลุม่เดนิได ้และพรอ้มจะกา้วเดนิ กลุม่ว ิ@งได้ กลุม่กา้วกระโดดได้

1 2 3 4

การคัดเลือกกลุ่มองค์กรขุมชน



คณุสมบตัขิองสถาบนัอดุมศกึษาที@จะเขา้รว่มโครงการ

1.  สถาบนัอดุมศกึษามเีป้าประสงคก์ารทาํงานสอดคลอ้งกบัเป้าประสงคข์องธนาคารออมสนิ  
       ในการทาํงานเพื@อสงัคมและชุมชน 

2.     สถาบนัอดุมศกึษาพรอ้มจะขบัเคลื@อนการทาํงานรว่มกบัธนาคารออมสนิเพื@อใหเ้กดิผลสาํเร็จ  
 ตามเป้าหมายรว่มกนั รวมถงึการตดิตามประเมนิผลใหเ้กดิความย ั@งยนื 

3.     สถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้งแตง่ต ัZง คณะทาํงานและผูป้ระสานงาน จาํนวน 5 คน เพื@อประสานการทาํงาน  
  รว่มกบัธนาคารออมสนิสว่นกลางและสว่นภมูภิาค อยา่งชดัเจนและตอ่เนื@อง 

4.     สถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้งจดัใหม้อีาจารยท์ ี@ปรกึษาอยา่งนอ้ย 1 ทา่น ตอ่ทมีนกัศกึษา เพื@อเป็นที@ปรกึษา 
  ใหค้าํแนะนําในการทาํงานของนกัศกึษากบัชุมชน เพื@อใหเ้กดิผลสมัฤทธิท̀ ี@มปีระสทิธภิาพ 
  และประสทิธผิลตามเป้าหมายที@กาํหนด 

5.    สถาบนัอดุมศกึษาพรอ้มใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมของธนาคาร และสนบัสนนุการทาํงานของธนาคารออมสนิ  
เพื@อชว่ยสรา้งโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิแก ่อาจารย/์บคุลากร/นกัศกึษา/กลุม่องคก์รชุมชน  
ที@เขา้รว่มโครงการ

สถาบนัอดุมศกึษา



คณุสมบตัขิองสถาบนัอดุมศกึษาที@จะเขา้รว่มโครงการ (ตอ่) 

6. การคดัเลอืกกลุม่องคก์รชุมชนที@จะเขา้รว่มโครงการฯ ขอใหเ้นน้ไปในพืZนที@ของธนาคารออมสนิ 100 
สาขา Social Branch (ตามรายชื@อแนบ) 

7.    หากเป็นสถาบนัอดุมศกึษาเดมิ ปี 2562 จะตอ้งจดัสง่โครงการใหญฉ่บบัสมบรูณ ์และโครงการยอ่ย 
       ฉบบัสมบรูณ ์ใหธ้นาคารออมสนิภาค ไมเ่กนิวนัที@ 15 ธ.ค. 62  กอ่นเขา้รว่มโครงการปี 2563   
       (จากน ัZน ธ.ออมสนิภาค รวบรวมสง่ตอ่ให ้ธ.ออมสนิสาํนกังานใหญ ่ไมเ่กนิวนัที@ 20 ธ.ค. 62)



คณุสมบตั ิทมีนกัศกึษารวมกลุม่กนั จาํนวน 7-10 คน

1.     นกัศกึษามทีศันคตทิี@ดตีอ่การทาํงานเพื@อชุมชน และตอ่ธนาคารออมสนิ 

2.     นกัศกึษามกีารทาํงานเป็นทมี เพื@อใหเ้กดิการเรยีนรูก้ระบวนการทาํงาน 
        และแลกเปลี@ยนองคค์วามรูร้ว่มกนั 

3.     นกัศกึษาแตล่ะทมี ตอ้งมคีวามหลากหลายขององคค์วามรู ้ 

4.     นกัศกึษามกีารแบง่หนา้ที@การทาํงานอยา่งชดัเจน (ประธาน ฝ่ายการจดัการ ฝ่ายการเงนิ  
  ฝ่ายตลาดและประชาสมัพนัธฝ่์ายเทคโนโลย ีฯลฯ) 

5.     นกัศกึษาแตล่ะทมีจะตอ้งมอีาจารยท์ ี@ปรกึษาอยา่งนอ้ย 1 ทา่น เพื@อใหค้าํแนะนํา 
  ในการทาํงานอยา่งใกลช้ดิ 

6.     นกัศกึษาเป็นลกูคา้ประเภทใดประเภทหนึ@งของธนาคารออมสนิ 
 

 ขอ้แนะนํา: นกัศกึษาที@เขา้รว่มกจิกรรม ควรจะอยูร่ะหวา่งการศกึษาช ัZนปีที@ 2-3  
         เพื@อใหก้ารทาํงานเกดิความตอ่เนื@อง แตท่ ัZงนีZอยูท่ ี@ดลุยพนิจิของสถาบนัอดุมศกึษา 

  

นกัศกึษา



 
จาํนวนเป้าหมายกลุม่องคก์รชุมชนที@จะเขา้โครงการฯ ปี 2563  

จาํนวนรวม 
ไมน่อ้ยกวา่ 7 กลุม่ชุมชน  
ตอ่ สถาบนัอดุมศกึษา

กลุม่สนิคา้/บรกิาร 
จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 4 กลุม่

กลุม่โฮมสเตย์ 
(รวม Supply Chain)  
จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 3 กลุม่

พรอ้มที@จะเขา้ถงึ 
บรกิารทางการเงนิ  

/แหลง่เงนิกบั ธ.ออมสนิ  
ในอนาคตไมน่อ้ยกวา่ 1 กลุม่

สามารถเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ  
หบั ธ.ออมสนิได้ 
ไมน่อ้ยกวา่ 2 กลุม่

พรอ้มที@จะเขา้ถงึ 
บรกิารทางการเงนิ  

หรอืแหลง่ทนุกบัธ.ออมสนิ

กลุม่องคก์รชุมชน

กลุม่ทอ่ง
เที-ยว   
ชมุชน  

กลุม่OT
OPกลุม่

รักษา
ภมูปัิญญ
า

วสิาหกจิ
ชมุชน

กลุม่โฮม 
สเตย์

กลุม่
อาชพี

กลุม่อื-นๆ



 1. กลุม่องคก์รชุมชน ไดแ้ก ่กลุม่วสิาหกจิชุมชน /กลุม่ OTOP / กลุม่ผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์/ กลุม่อาชพีในชุมชน โดยจะ   
  ตอ้งเป็นกลุม่ที@เกดิจากการรวมตวักนัของสมาชกิในชุมชน เพื@อผลติสนิคา้/บรกิาร หรอื มสีถานที@ทอ่งเที@ยวชุมชน เพื@อให ้  
  เกดิการสรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิใหก้บัชุมชน  

2. เป็นกลุม่องคก์รชุมชนที@มคีวามพรอ้ม และมศีกัยภาพที@ตอ้งการจะยกรบัดบัคณุภาพ  ผลติภณัฑ/์บรกิารใหด้ขี ึZน  ซึ@งต ัZงอยู่
ในพืZนที@ของธนาคารออมสนิภาคที@ดแูล โดยกลุม่จะตอ้งมกีารบรหิารจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล 

3. กลุม่จะตอ้งเป็นลกูคา้ของธนาคารออมสนิ หรอื พรอ้มจะเป็นลกูคา้ของธนาคารออมสนิ 

4. ความตอ้งการของชุมชนตอ้งสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของธนาคารออมสนิ 

5. การมสีว่นรว่ม ระหวา่งชุมชน สถาบนัอดุมศกึษา ธนาคารออมสนิ และหนว่ยงานพนัธมติรในพืZนที@ 

6. ชุมชนมโีอกาสในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ เพื@อกระตุน้เศรษฐกจิฐานรากในการเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง ลดความเหลื@อมลํ Zา
ทางสงัคม

คณุสมบตักิลุม่องคก์รชุมชน 
 

(ขอให ้สถาบนัอดุมศกึษา ประสานกบั หนว่ยสถาบนัการเงนิชุมชน ธ.ออมสนิภาคในพืZนที@  
รว่มกนัพจิารณาคดัเลอืกกลุม่องคก์รชุมชนที@จะเขา้รว่มโครงการฯ  

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 7 กลุม่ชุมชน/สถาบนัอดุมศกึษา)



.............................................

ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการออมสนิออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@นของกลุม่องคก์รชุมชน  

คาํชีZแจง 
1. กลุม่องคก์รชุมชน กรอกใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ 
2. สง่ใหส้ถาบนัอดุมศกึษา เแนบในรายงานโครงการใหญ ่(Proposal) และสง่ใหห้นว่ยสถาบนัการเงนิาชุมชน ธนาคาร
ออมสนิภาค...  

3. จากน ัZน หนว่ยสถาบนัการเงนิชุมชน ธนาคารออมสนิภาค...  รวบรวมให ้ฝ่ายบรหิารผลติภณัฑ ์การตลาด และพฒันา
ลกูคา้องคก์รชุมชน ตอ่ไป 



แนวทางการเขยีนโครงการใหญ ่จดัทาํโดยสถาบนัอดุมศกึษา

ตวัอยา่งตาม 
เอกสารแนบ

1. หนังสือนำส่งปะหน้า  เรียน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
       เรื่อง แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 และ นำส่งโครงการใหญ่  

2. จัดส่งให้ หน่วยสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาคในพื้นที่ จำนวน 2 เล่ม  
(หน่วยภาค เก็บไว้ 1 เล่ม และ ส่งต่อให้ ฝตอ. 1 เล่ม) 

จัดส่งไม่เกินวันที 15 มกราคม 2563 เท่านั้น โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ  
พร้อมจัดส่ง File .doc ให้ทางอีเมล Aomsin.yuwaphat@gmail.com 



การดาํเนนิงานของสถาบนัอดุมศกึษา รว่มกบั  
ธนาคารออมสนิภาค 1-18 ในพืZนที@

หวัขอ้การนําเสนอโครงการยอ่ย (Proposal) 

1. ขอ้มลูกลุม่ชุมชน      2. ปญัหาและความตอ้งการที@จะไดร้บัการพฒันา    3. สิ@งที@นกัศกึษาคาดวา่จะชว่ยพฒันา  

4. ตวัชีZวดัความสาํเร็จ    5. ประโยชนท์ี@คาดวา่จะเกดิขึZน                             6. ภาคใีนพืZนที@ท ี@เก ี@ยวขอ้ง  
  
   โดยนําเสนอผา่น VTR 3 นาท ี+ PPT 3 นาท+ี รายงานโครงการยอ่ย 



ข ัZนตอนการดาํเนนิงานของสถาบนัอดุมศกึษารว่มกบัธนาคารออมสนิภาค1-18 ในพืZนที่

ขอย้ำ..จัดส่งเอกสารให้หน่วยสถาบันการเงินชุมชน	ธ.ออมสินภาคที่ดูแล	ไม่เกิน	15	ม.ค.63	เท่านั้น	



ข ัZนตอนการดาํเนนิงานของสถาบนัอดุมศกึษารว่มกบัธนาคารออมสนิภาค1-18 ในพืZนที@ (ตอ่)

สถาบนัอดุมศกึษาจักตอ้งเปิดบญัชเีงนิฝากธนาคารออมสนิประเภทเผื-อเรยีก   
ชื-อบญัช ี“ออมสนิยวุพัฒนรั์กษ์ถิ-น  ตามดว้ยชื-อสถาบนัอดุมศกึษา” เพื-อรองรับการโอนเงนิ 
สนับสนุนเขา้บญัช ีโดยตอ้งสง่สําเนาหนา้สมดุบญัชใีหธ้นาคารออมสนิ ไมเ่กนิ ก.พ.63



เวทกีารนําเสนอ
โครงการยอ่ย 

ใชเ้วลา 1 วนั 

เพื@อใหน้กัศกึษานํา
เสนอ และ ธนาคาร
ชีZแจงการดาํเนนิงาน

สถาบนัอดุมศกึษากาํหนดวนัเวลาสถานที@  
ทาํหนงัสอืแจง้ ธ.ออมสนิ เขา้รว่มเพื@อพจิารณาคดัเลอืกโครงการยอ่ยรว่มกนั

ผูเ้ขา้รว่ม ประกอบดว้ย  
(1)นกัศกึษาทกุคน  
(2) คณะทาํงานและอาจารยท์ ี@ปรกึษา 
(3) ธ.ออมสนิสว่นกลาง/ภมูภิาค

 กาํหนดการ  ใชเ้วลา 1 วนั (09.00-16.30น.) 
ชว่งเชา้ : ธ.ออมสนิบรรยายการดาํเนนิงานของโครงการ ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@นและ
การใหค้วามรูท้างการเงนิ 
ชว่งบา่ย : นกัศกึษาแตล่ะทมีนําเสนอโครงการยอ่ย  
กลุม่ละ 10 นาท ีดว้ย VTR 3 นาท ี และ PPT3นาที

นกัศกึษานําสง่ VTR + PPT+ ตวัเลม่รายงานโครงการยอ่ย จาํนวน 3 เลม่ ให้
ธนาคารออมสนิในวนัที@นําเสนอ  พรอ้มสง่File เขา้อเีมลธ.ออมสนิดว้ย

ธ.ออมสนิและสถาบนัอดุมศกึษารว่มกนัพจิารณาคดัเลอืกโครงการยอ่ย 

เวทกีารนําเสนอโครงการยอ่ย ของทมีนกัศกึษา 

1

3

4

5

2



คาํชีZแจง :  

       หนงัสอืนําสง่ปะหนา้ 
       เรยีน  ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการธนาคารออมสนิ สายงานลกูคา้รายยอ่ยและองคก์รชุมชน (ผูอ้าํนวยการโครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น) 
       เร ื@อง  เชญิเขา้รบัฟงัและพจิารณาการนําเสนอโครงการยอ่ยของนกัศกึษา และนําสง่รายงานโครงการยอ่ย 

        
        ใหจ้ดัสง่ โดรงการยอ่ย จาํนวน 3 เลม่ ให ้หนว่ยสถาบนัการเงนิชุมชน ธนาคารออมสนิภาคที@ดแูล ในวนัที@จดันําเสนอโครงการยอ่ย 

        พรอ้มจดัสง่ File  VTR + PPT + word มายงัอเีมลของธนาคารออมสนิ Aomsin.yuwaphat@gmail.com  

1 
 

2 
 

3 
 



การใหค้วามรูท้างการเงนิแกน่กัศกึษาและกลุม่องคก์รชุมชน

บญัชรีบัจา่ยครวัเรอืน 
 (บญัชสีว่นบคุคล)

บญัชตีน้ทนุกลุม่องคก์รชุมชน  
(บญัชกีลุม่) 

 

ความรูท้างการเงนิ กอ่ใหเ้กดิ ประโยชน ์5 ส. คอื   

(1)   สง่เสรมิการออม               (2)   สรา้งวนัิยทางการเงนิ           (3)   สรา้งประวตัทิางการเงนิ 

(4)   สรา้งโอกาสเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ        (5)   สรา้งคณุภาพชวีติที-ดขี ึPน

ใชเ้วลา 3 ช ั@วโมง 
ในการใหค้วามรูท้างการเงนิ และแนวทางการดาํเนนิ

งานโครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น  
ใหแ้กน่กัศกึษาที@เขา้รว่มกจิกรรมทกุคน

นกัศกึษานําความรูท้ ี@ได้ 
ไปถา่ยทอดใหแ้ก่ 
คณะกรรมการ  
และสมาชกิ  

กลุม่องคก์รชุมชน

กลุม่องคก์รชุมชน 
นําความรูท้างการเงนิที่
ไดร้บัไปปรบัใชใ้น
ดาํเนนิงาน

ธ.ออมสนิ อบรมใหค้วาม
รูท้างการเงนิ แก่
นกัศกึษาที@เขา้รว่ม
โครงการ 

ออมสนิยวุพฒันร์กัถ ิ@น
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2 
 

3 
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4 
 



หลกัเกณฑก์ารพจิารณาโครงการยอ่ยที@นกัศกึษานําเสนอ 

1.     เป็นกลุม่องคก์รชุมชนที@เป็นลกูคา้ของ ธ.ออมสนิ หรอืพรอ้มจะเป็นลกูคา้ของธ.ออมสนิ  
  โดยจะตอ้งต ัZงอยูใ่นพืZนที@สงักดัของธนาคารออมสนิภาคที@ดแูล  

2.     เป็นกลุม่องคก์รชุมชนที@มคีวามพรอ้มและความตอ้งการที@จะพฒันาศกัยภาพของผลติภณัฑ/์บรกิาร 

3.     การพฒันาตอ้งเกดิจากปญัหา และความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้รงิ 

4.     การดาํเนนิงานตอ้งมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น คอื กลุม่ชุมชน, นกัศกึษา, สถาบนัอดุมศกึษา  
  ธนาคารออมสนิ และหนว่ยงานภาคี 

5.     เป็นกลุม่ที@มโีอกาสเขา้ถงึธรุกรรมทางการเงนิของธนาคารได้ 

6.     มวีตัถปุระสงคแ์ละแนวทางการทาํงานเป็นไปตามตวัชีZวดัของธนาคารและสถาบนัอดุมศกึษา 
  ที@กาํหนดรว่มกนั 
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ตวัชีZวดัความสาํเร็จ เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

เชงิปรมิาณ :   
        กลุม่องคก์รชุมชน สามารถลดรายจา่ยหรอืมรีายไดเ้พิ@มขึZน 
จากการจาํหนา่ยสนิคา้/บรกิาร  ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 50 กอ่นเสร็จสิZนโครงการ  

เชงิคณุภาพ :  ประกอบดว้ย 3 ดา้น 

        1. ดา้นเศรษฐกจิ >  เกดิการสรา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้งรายไดใ้หแ้กส่มาชกิในชุมชนเพิ@ม
มากขึZน รวมถงึสมาชกิมกีารจดบนัทกึบญัชรีบั – จา่ย พอเพยีง เพิ@มขึZน มผีลติภาพ (Productivity) 
เพิ@มขึZน/ปรมิาณการขายเพิ@มขึZน รายไดเ้พิ@มขึZน/ลดตน้ทนุ 

        2. ดา้นสงัคมและชุมชน > การมสีว่นรว่มของคนในชุมชน การชว่ยเหลอืเกืZอกลูกนั การจดั
สวสัดกิาร เพื@อประโยชนชุ์มชน เพื@อคณุภาพชวีติที@ดขี ึZน 

        3. ดา้นความย ั@งยนื  > ชุมชนเกดิการเรยีนรู ้มคีวามเขา้ใจ ตระหนกัในความสาํคญั และ
สามารถนําไปคดิตอ่ยอดองคค์วามรูเ้องได ้ 

50%



• ยอดขายเพิ@มขึZน 

• คา่ใชจ้า่ยลดลง 

• กาํไรเพิ@มขึZน 

• ผูร้บัประโยชนม์ากขึZน 

• ผลติภณัฑ/์บรกิารไดร้บัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ/์บรกิาร 

จากหนว่ยงานที@ไดร้บัการยอมรบัและมคีวามนา่เชื@อถอื 

• กลุม่มกีารจดัทาํบญัชตีน้ทนุของกลุม่ 

• นกัศกึษา และ สมาชกิกลุม่ชุมชน มกีารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน 

• กลุม่ชุมชน สามารถเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิกบัธนาคารออมสนิได ้

• มกีารปรบัเปลี@ยนรปูแบบบรรจภุณัฑ ์

• มกีารสบืสานภมูปิญัญา ขนบธรรมเนยีมวฒันธรรม ใหค้งอยูส่บืตอ่ไป

ผลสมัฤทธิข̀องโครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น



ประเมนิผลการทาํงานของทมีนกัศกึษา

ผลสมัฤทธิจ̀าก 
การดาํเนนิโครงการ 

70 %

การประเมนิ 
เพื@อนรว่มกลุม่ 

30%

- ผลสาํเร็จของกจิกรรมตามขอบเขต และตวับง่ชี้ 
          ในขอ้เสนอกจิกรรม ที@ไดร้บัความเห็นชอบจากอาจารยท์ ี@
ปรกึษา 

- ความพงึพอใจของกลุม่องคก์รชุมชนที@ไดร้บัการสนบัสนนุ  
          ในกจิกรรม ซึ@งเป็นกลุม่ที@ไดร้บัประโยชนจ์ากกจิกรรม 

-  ความย ั@งยนืของกลุม่องคก์รชุมชน หลงัจากที@นกัศกึษา 
              สง่โครงการแลว้ กลุม่สามารถดาํเนนิงานตอ่ได้ 
              ดว้ยการพึ@งพาตนเอง

 ผลประเมนิจากนกัศกึษาตอ่
นกัศกึษา โดยมอีาจารยเ์ป็น                

ผูก้ล ั@นกรอง

100%



งบประมาณสนบัสนนุจากธนาคารออมสนิ  
 จาํนวนไมเ่กนิ 1.0 ลา้นบาท/สถาบนัอดุมศกึษา   แบง่เป็น 3 หมวดหลกั 

โดยการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารออมสนิ ชื@อ “ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น ตามดว้ยชื@อสถาบนัอดุมศกึษา”

1. ดา้นการสนบัสนนุกลุม่องคก์รชุมชน     2. ดา้นการสนบัสนนุนกัศกึษาและ  
อาจารยท์ ี@ปรกึษาประจาํทมีในการทาํงาน 

3. ดา้นการบรหิารจดัการ 
ของสถาบนัอดุมศกึษา 

- คา่พัฒนาผลติภณัฑ ์/ บรรจภุณัฑ ์            

- คา่การตลาด / การพัฒนาชอ่งทาง 

  การตลาด / คา่จัดทําสื-อประชาสมัพันธ ์     
  สื-อMedia ฯลฯ  
  ( เชน่  ไวนลิ 1 แผน่ , X-stand 2 อนั 
    ,แผน่พับโบวช์วัร,์ ป้ายประชาสมัพันธ์ 
    บอกทางสําหรับโฮมสเตย ์ ฯลฯ ) 

 หมายเหต ุ: จะตอ้งมโีลโกย้วุพัฒน ์โลโก ้
สถาบนัอดุมศกึษา และ โลโกภ้าคี 
ที-เกี-ยวขอ้งอยูใ่นสิ-งที-ทําดว้ย

- คา่เบีZยเลีZยง  

- คา่ที@พกั   

- คา่เดนิทาง 

- คา่ประกนัภยัการเดนิทาง 

- คา่อปุกรณเ์ครื@องมอื 

- คา่จดัทาํ VTR รายงาน  
  เพื@อนําเสนอ โครงการยอ่ย 

- ฯลฯ

- คา่บํารงุสถาบนัอดุมศกึษา 

- คา่เดนิทาง/คา่ที-พัก เพื-อมารว่มประชมุกบั
ธนาคารออมสนิ  จํานวนไมเ่กนิ 3 ครัPงๆ ละไม่
เกนิ 3 วนั   

- คา่จัดทําเสืPอทมีใหนั้กศกึษา/อาจารยสํ์าหรับ
ใสป่ฏบิตังิานลงพืPนที- 

- คา่จัดทําเสอืทมีใหก้ลุม่ชมุชน สําหรับใส่
เวลาไปขายของ ออกบทู  

- คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน เชน่ วนันําเสนอ  
  โครงการยอ่ย  วนัพธิปิีดโครงการ ฯลฯ 

- คา่ใชจ้า่ยในการลงพืPนที-ตรวจเยี-ยมและ  
  ตดิตามประเมนิผลรว่มกบั ธ.ออมสนิ 

-คา่ใชจ้า่ยในการจัดทํารายงานโครงการใหญ ่
จัดสง่ใหธ้นาคารออมสนิ ฯลฯ

ทั PงนีPไมร่วมถงึ การซืPอเครื-องจักร โรงเรอืน หรอื
ทรัพยส์นิถาวร ที-ไมก่อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่การ
เรยีนรูข้องนักศกึษา



การพัฒนาตอ้ง
เกดิจากปัญหา
และความ
ตอ้งการของ
ชมุชนโดย
แทจ้รงิ

ขบัเคลื-อนการทํางานแบบบรูณาการของหน่วย
งานทกุภาคสว่น 
1. ผูนํ้าและคณะกรรมการกลุม่ 
2. หน่วยงานตน้สงักดัในพืPนที- (เชน่ พช.& 
กรมสง่เสรมิการเกษตร ฯลฯ) 

3. สถาบนัอดุมศกึษา (อาจารย ์& นักศกึษา) 
4. ธนาคารออมสนิ (สว่นกลาง & ภมูภิาค) 
5. สมาชกิและผูรั้บประโยชนใ์นหว่งโซอ่ปุทาน

ยดึหลกั 5 ร. 
รว่มคดิ  
รว่มทํา  
รว่มพัฒนา 

รว่มรับประโยชน ์
รว่มกนั

เสรมิภมูปัิญญา เพื-อสรา้งมลูคา่ 
1. การบรหิารจัดการกลุม่ 
2. การจัดทําบญัช-ีบรหิารเงนิ 
3. การบรหิารการผลติ & สตอ๊คสนิคา้ 
4. การรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ ์
5. การบรหิารการตลาด & ชอ่งทางการ
จําหน่ายO2O & การโฆษณา
ประชาสมัพันธ ์สื-อSocial 

6. การยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑด์ว้ย
นวตักรรม

ถอดบทเรยีนเพื-อกา้วตอ่อยา่งมั-นคง 
1. เวทถีอดองคค์วามรูจ้ากผูเ้กี-ยวขอ้งทกุฝ่าย  
2. จัดสง่ฐานขอ้มลู+คูม่อืการทํางานใหก้ลุม่ 
3. เป็นที-ปรกึษาใหคํ้าแนะนําชว่ยเหลอืตอ่เนื-อง

ประสาน ตดิตาม เยี-ยมเยอืน  
ใหคํ้าปรกึษา สมํ-าเสมอ ตอ่เนื-อง 
นักศกึษา+อาจารย+์ธนาคารออมสนิ

แนวทางสรา้งความสาํเร็จ การเสรมิสรา้งและพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิ@น
1.

2.

3. 4.

5.6.



รบัชมตวัอยา่ง VTR ที@นกัศกึษาจดัทาํแสดงถงึผลสมัฤทธิข̀องการทาํงาน

วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองไทรวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง (ณิชกร)



ตวัอยา่ง PPT ในการนําเสนอโครงการยอ่ย จดัทาํโดยนกัศกึษา  

ชื-อกลุม่ ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน เป้าหมายในการพัฒนา ยอดขาย(รายไดร้วม/กําไร) กอ่นและหลงัพัฒนา 
คดิเป็น  บาท/เปอรเ์ซน็

ผลติภณัฑ ์กอ่นและหลงัพัฒนา รวมถงึผลติภณัฑท์ี-คดิคน้ขึPนมาใหม่ การวางรากฐานใหช้มุชน เพื-อความยั-งยนืหลงัจากจบโครงการ



ตวัอยา่งรปูแบบรายงานฉบบัสมบรูณ ์จดัทาํโดยทมีนกัศกึษา 



คาํชีZแจง :   

1. โลโกข้องธนาคารออมสนิ แนวต ัZง และแนวนอน  ขอใหพ้จิารณาเลอืกใชต้ามความเหมาะสม 
(หา้มตดัแตง่ หรอื แบง่ภาพโลโกธ้.ออมสนิ)  

2. โลโกอ้อมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น   เพื@อใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ 
    ท ัZงนีZจะตอ้งใสโ่ลโกอ้ยูใ่นผลติภณัฑ/์บรกิาร และ สื@อประชาสมัพนัธ ์ 
    (VTR , PPT, ป้ายประชาสมัพนัธ ์และสื@อทกุชนดิ) ที@เกดิจากกจิกรรมนีZ รวมถงึเสืZอทมีดว้ย ฯลฯ 

โลโกข้อง ธนาคารออมสนิ และ โลโกอ้อมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น

ใหใ้ชโ้ลโก้
ตาม 

File  AI  
ที@แนบมา
พรอ้มนีZ 



การแตง่ต ัZงคณะทาํงานผูป้ระสานงาน 5 คนของสถาบนัอดุมศกึษา

แบบฟอรม์นีZอยูใ่นเอกสารการเขยีนโครงการใหญ่

สาํคญั โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น ❖  ขอใหส้ถาบนัอดุมศกึษา แตง่ตั Pงคณะทํางานเพื-อ
ประสานการทํางานรว่มกบัธนาคารออมสนิ จํานวน 5 คน 
โดยขอความกรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น โดยเฉพาะ
เบอรโ์ทรศพัท ์และอเีมล เนื-องจาก ธ.ออมสนิจะจัดสง่
เอกสารให ้5 ทา่นที-แจง้มานีP เทา่นัน้ 
   
❖ ใหส้ถาบนัอดุมศกึษา คดัเลอืกผูท้ี-จะทําหนา้ที-เป็น 
Admin ของ Page ออมสนิยวุพัฒนรั์กษ์ถิ-น จํานวน 2 คน  
โดยขอใหแ้จง้ชื-อ Facebook และ Email ที-ผกูกบั 
Facebook ของ 2 คน มาดว้ย   
เพื-อ ธ.ออมสนิจักไดเ้ชญิทา่นเขา้รว่มเป็นสว่นสําคญัใน
การประชาสมัพันธก์จิกรรมนีPรว่มกนั  

❖ ขอใหส้ง่ “โลโกข้องสถาบนัอดุมศกึษา เป็น File AI”  
มายงั Email : Aomsin.yuwaphat@gmail.com ดว้ย 
เพื-อการทําสื-อประชาสมัพันธ์



ชอ่งทางการตดิตามขา่วสาร

: ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น คน้หาคาํวา่  
“ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น”

VTR นกัศกึษานํา
เสนอถงึผลสมัฤทธิ`
ของโครงการออมสนิ
ยวุพฒันร์กัษถ์ ิ@น

จะขอเชญิ 
อาจารย ์ 

จาํนวน 2 ทา่น ตอ่
สถาบนัอดุมศกึษา 

รว่มเป็น Admin 
เพื@อชว่ยกนั
ประชาสมัพนัธ์
กจิกรรมออมสนิยวุ
พฒันร์กัษถ์ ิ@น

ขอฝากประชาสมัพันธใ์หผู้ท้ี-เขา้รว่มโครงการ กดไลค ์กดแชร ์ กนัดว้ย



• หน่วยงานสว่นภมูภิาค : หน่วยสถาบนัการเงนิชมุชน ธ.ออมสนิภาค 1-18 
• หน่วยงานสว่นกลาง :  
  1.  โครงการออมสนิยวุพัฒนรั์กษ์ถิ-น :  
       ฝ่ายบรหิารผลติภณัฑ ์การตลาด และพัฒนาลกูคา้องคก์รชมุชน (ฝตอ.) 
     2.  โครงการมหาวทิยาลยัประชาชน 
       ฝ่ายบรหิารและพัฒนาหนีPนอกระบบ (ฝบพ.) 
  3   โครงการ SMEs Start up 
                     3.1 ฝ่ายการตลาดลกูคา้ผูป้ระกอบการ SMEs Start up (ฝตป.) 
                  3.2 ฝ่ายพัฒนาธรุกจิลกูคา้ผูป้ระกอบการ SMEs Start up (ฝพป.) 

        

การตดิตอ่ประสานงานกบัธนาคารออมสนิ

1

2

3



หนว่ยสถาบนัการเงนิชุมชนภาค 1-18 (หนว่ยงานภมูภิาค)

ธนาคาร
ออมสนิ
ภาค

ดแูลพืZนที@จงัหวดั
ชื@อ-สกลุ 

หวัหนา้หนว่ยสถาบนัการเงนิ
ชุมชน ภาค...

ชื@อเลน่ โทรศพัท์ อเีมล

1 กรงุเทพฯ นายธรีพล  สนธสิาขา 
นายวชิญพฒัน ์ยิZมถนอม

ออ๋ย 
พดั

0972475413 
0860084667 Unit.cfi1@gsb.or.th

2 กรงุเทพฯ นายธรีะศกัดิ ̀ ทองทศ อุย๋ 0817736892 Unit.cfi2@gsb.or.th

3 กรงุเทพฯ วา่ที@รอ้ยตรวีฒุชิยั เหลา่ชํานาญวฒุิ วฒุ ิ 0635395354 Unit.cfi3@gsb.or.th

4 สมทุรสาคร,สมทุรสงคราม,ราชบรุ,ีเ
พชรบรุ,ีประจวบฯ นางสาวเกษรา  สาํเภาทอง พกุกา้ 0898198828 Unit.cfi4@gsb.or.th

5 นนทบรุ,ีนครปฐม,สพุรรณบรุ,ี 
กาญจนบรุี นายสมวงศ ์ บาํรงุรส หมหูวาน 0852164449 Unit.cfi5@gsb.or.th

6 ลพบรุ,ีเพชรบรูณ,์ชยันาท,นครสวรร
ค,์อทุยัธาน,ีพจิติร นายเกรยีงสทิธิ ̀พงษไ์พบลูย์ เกรยีง 0632329354 Unit.cfi6@gsb.or.th

7 อตุรดติถ,์พษิณุโลก,ตาก,สโุขทยั,กาํ
แพงเพชร นายดาํหล ิ ตนัเยี@ยน แซม 0815322425 Unit.cfi7@gsb.or.th

8 เชยีงใหม,่ลาํพนู,แมฮ่อ่งสอน นายนคร  สวุรรณกาศ บอย 0814737879 Unit.cfi8@gsb.or.th

9 เชยีงราย,แพร,่นา่น,พะเยา,ลาํปาง น.ส.ปรยีาภรณ ์เมอืงมา แนท 0949394655 Unit.cfi9@gsb.or.th



ธนาคาร
ออมสนิ
ภาค

ดแูลพืZนที@จงัหวดั
ชื@อ-สกลุ 

หวัหนา้หนว่ยสถาบนัการเงนิ
ชุมชนภาค....

ชื@อเลน่ โทรศพัท์ อเีมล

10 อดุรธาน,ีเลย,หนองคาย,สกลนคร,น
ครพนม,หนองบวัลาํภ,ูบงึกาฬ  น.ส.อษุณีย ์เชาวนช์ื@น กระแต 0854926099 Unit.cfi10@gsb.or.th

11 ขอนแกน่,มหาสารคาม,รอ้ยเอ็ด,มกุด
าหาร,กาฬสนิธุ,์ชยัภมู ิ นายวษิณุ ชนไฮ นุ๊ 0616964747 Unit.cfi11@gsb.or.th

12 อบุลฯ,สรุนิทร,์ศรสีะเกษ,บรุรีมัย,์ 
ยโสธร,อาํนาจเจรญิ นายทวศีกัด ิ ̀ ลทัธริมย์ ศกัด ิ` 0899492290 Unit.cfi12@gsb.or.th

13 นครราชสมีา,ปราจนีฯ ,นครนายก,สร
ะแกว้ นายเทพฤทธิ ̀ ศรนีาค เปิZ ล 0989690629 Unit.cfi13@gsb.or.th

14 อยธุยา,อา่งทอง,สงิหบ์รุ,ีสระบรุ,ีปทมุ
ธานี นายธาน ี เดชฤดี เอก 0897440052 Unit.cfi14@gsb.or.th

15 ชลบรุ,ีระยอง,จนัทบรุ,ีตราด,ฉะเชงิเท
รา,สมทุรปราการ นายฤทธไิกร สงิหท์อง เอ 0895372815 Unit.cfi15@gsb.or.th

16 สรุาษฎรฯ์,ขมุพร,ระนอง,พงังา,ภเูก็ต นายสกนธ ์วชิญวศิษิฎช์ล เอ๋ 0869409450 Unit.cfi16@gsb.or.th

  17 นครศรธีรรมราช,พทัลงุ,ตรงั, 
กระบี@,สตลู นายระพพีนัธุ ์จนัทรป์ระสทิธิ` โอ๋ 0848392662 Unit.cfi17@gsb.or.th

  18 สงขลา,ปตัตาน,ียะลา,นราธวิาส นางผอ่งพรรณ  จตุภิาคโสธร กิcก 0815840845 Unit.cfi18@gsb.or.th



 
หนว่ยงาน : ฝ่ายบรหิารผลติภณัฑ ์การตลาด และพฒันาลกูคา้องคก์รชุมชน   
              สว่นพฒันาลกูคา้องคก์รชุมชน  ธนาคารออมสนิสาํนกังานใหญ่

ที@ ชื@อ ชื@อ
เลน่

ตาํแหนง่ เบอรโ์ทร อเีมลที@ใชใ้นการสง่งาน
ออมสนิยวุพฒันฯ์ 

1 นางสาว วลิาน ีแซ่
แต(้หวัหนา้คณะทํางาน) จา๋ รองผูอํ้านวยการฝ่ายบรหิารผลติภณัฑก์ารตลาด

และพัฒนาลกูคา้องคก์รชมุชน 083-471-1714
Aomsin.yuwaphat

@gmail.com 

เบอรก์ลาง  
081-827-2055

2 นายณัฐวฒุ ิธรรมตานนท์ ป๊อบ ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ่ายบรหิารผลติภณัฑก์ารตลาด
และพัฒนาลกูคา้องคก์รชมุชน 081-836-2648

3 นางสาวศริพิร อนิพรม 
(ผูป้ระสานงาน) เกด พนักงานที-ปรกึษาลกูคา้ฐานราก 096-925-1616

4 นายนฤดล พรหมสทุธิO 
(สื-อประชาสมัพันธ)์ เพลงิ พนักงานที-ปรกึษาลกูคา้ฐานราก 088-753-6936

ที@อยูใ่นการจดัสง่เอกสาร  :   
ฝ่ายบรหิารผลติภณัฑ ์การตลาด และ พฒันาลกูคา้องคก์รชุมชน (สว่นพฒันาลกูคา้องคก์รชุมชน)  
ธนาคารออมสนิสาํนกังานใหญ ่(อาคาร 100 ปี ช ัZน 10)  
470 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรงุเทพฯ 10400   
โทร. 02-2998000 ตอ่ 149511 , 1510



ที่ ชื่อ ชื่อ
เล่น

ตำแหน่ง เบอร์โทร อีเมลล์

1 นางสาวรววิรรณ การะโชติ กุง้ ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ่ายบรหิารและพัฒนา 
หนีPนอกระบบ หน่วยปฏบิตักิารหนีPนอกระบบ 1

02-299-8000 
ตอ่ 155441 RawiwanK@gsb.or.th

2 นายปรญิญา สรรคพ์งษ์ ตอ๊บ ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ่ายบรหิารและพัฒนา 
หนีPนอกระบบ หน่วยปฏบิตักิารหนีPนอกระบบ 2 098-2561271 ParinyaS@gsb.or.th

3 นายสทุธคิณุ ศริอินันต์ โบว์ ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ่ายบรหิารและพัฒนา หนีPนอกระบบ หน่วยปฏบิตักิารหนีPนอกระบบ 3 081-9275587 SutikunS@gsb.or.th

หนว่ยงานสว่นกลาง โครงการมหาวทิยาลยัประชาชน

ที@อยูใ่นการจดัสง่เอกสาร  :   
ฝ่ายบรหิารและพฒันาหนีZนอกระบบ (ฝบพ.)  
ธนาคารออมสนิสาํนกังานใหญ ่(อาคาร 100 ปี ช ัZน 10)  
470 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรงุเทพฯ 10400   
โทร. 02-2998000 ตอ่ 155441



หนว่ยงานสว่นกลาง โครงการ SMEs Start up 

ที@ งานที@รบัผดิชอบ ฝ่ายงานที@รบัผดิชอบ ผูป้ระสานงาน เบอรโ์ทร Email

1 University Model 
(SMEs Start up)

League 1 
ฝ่ายการตลาดลกูคา้ผูป้ระกอบการ 
SMEs Start up (ฝตป.)

หยก (กนก
วรรณ)

086-629-6907 Department.ssmup@
gsb.or.th

League 2 
ฝ่ายพัฒนาธรุกจิลกูคา้ผูป้ระกอบ
การ SMEs Start up (ฝพป.)

1. ปลา 
2. ปอ

082-487-8333 
099-114-5268

Department.ssbd 
@gsb.or.th

2 Innovation Club 
(SMEs Start up)

ฝ่ายพัฒนาธรุกจิลกูคา้ผูป้ระกอบ
การ SMEs Start up (ฝพป.)

1. มิPม 
2. ปิc ก

087-839-5131 
081-837-1799

Department.ssbd 
@gsb.or.th



ลาํดบัที่ สายงานกจิการสาขา ภาค สาขา เขต จงัหวดั

1 1 2 สาขาลาดกระบงั เขตมนีบรุี กรงุเทพฯ

2 2 4 สาขาทบัสะแก เขตประจวบครีขีนัธ์ ประจวบครีขีนัธ์

3 2 4 สาขาหนองหญา้ปลอ้ง เขตเพชรบรุี เพชรบรุี

4 2 4 สาขาวดัเพลง เขตราชบรุี ราชบรุี
5 2 4 สาขาอมัพวา เขตสมทุรสาคร สมทุรสงคราม

6 2 4 สาขาบางคนที เขตสมทุรสาคร สมทุรสงคราม

7 2 4 สาขาบา้นแพว้ เขตสมทุรสาคร สมทุรสาคร

8 2 5 สาขาทองผาภมูิ เขตกาญจนบรุี กาญจนบรุี

9 2 5 สาขาบางเลน เขตนครปฐม นครปฐม

10 2 5 สาขาไทรนอ้ย เขตนนทบรุ ี2 นนทบรุี

11 2 5 สาขาเดมิบางนางบวช เขตสพุรรณบรุี สพุรรณบรุี

12 2 6 สาขาหนัคา เขตอทุยัธานี ชยันาท
13 2 6 สาขาชมุตาบง เขตนครสวรรค์ นครสวรรค์

14 2 6 สาขาสามงา่ม เขตพจิติร พจิติร

15 2 6 สาขาโพทะเล เขตพจิติร พจิติร

16 2 6 สาขาวงัโป่ง เขตเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

17 2 6 สาขาโคกสําโรง เขตลพบรุี ลพบรุี

18 2 6 สาขาลานสกั เขตอทุยัธานี อทุยัธานี

รายชื่อสาขา Social 100 สาขา



รายชื่อสาขา Social 100 สาขา

ลาํดบัที่ สายงานกจิการสาขา ภาค สาขา เขต จงัหวดั

19 3 7 สาขาคลองขลงุ เขตกําแพงเพชร กําแพงเพชร

20 3 7 สาขาแมร่ะมาด เขตตาก ตาก

21 3 7 สาขานครไทย เขตพษิณุโลก 2 พษิณุโลก

22 3 7 สาขาบางระกํา เขตพษิณุโลก 1 พษิณุโลก

23 3 7 สาขาทุง่เสลี-ยม เขตสโุขทยั สโุขทยั

24 3 7 สาขาพชิยั เขตอตุรดติถ์ อตุรดติถ์

25 3 8 สาขาอมกอ๋ย เขตเชยีงใหม ่3 เชยีงใหม่

26 3 8 สาขาแมแ่จม่ เขตเชยีงใหม ่3 เชยีงใหม่

27 3 8 สาขาปาย เขตลําพนู แมฮ่อ่งสอน

28 3 8 สาขาแมล่านอ้ย เขตลําพนู แมฮ่อ่งสอน

29 3 8 สาขาลีP เขตลําพนู ลําพนู



ลาํดบัที่ สายงานกจิการสาขา ภาค สาขา เขต จงัหวดั

42 4 10 สาขาทา่อเุทน เขตนครพนม นครพนม

43 4 10 สาขาโพนสวรรค์ เขตนครพนม นครพนม

44 4 10 สาขาโซพ่สิยั เขตบงึกาฬ บงึกาฬ

45 4 10 สาขาภกูระดงึ เขตเลย เลย

46 4 10 สาขาภเูรอื เขตเลย เลย

47 4 10 สาขากสุมุาลย์ เขตสกลนคร สกลนคร

48 4 10 สาขาโพนพสิยั เขตหนองคาย หนองคาย

49 4 10 สาขาโนนสงั เขตหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู

50 4 10 สาขานํPาโสม เขตอดุรธาน ี1 อดุรธานี

51 4 11 สาขาทา่คนัโท เขตกาฬสนิธุ์ กาฬสนิธุ์

52 4 11 สาขาภผูามา่น เขตขอนแกน่ 2 ขอนแกน่

53 4 11 สาขาเขาสวนกวาง เขตขอนแกน่ 1 ขอนแกน่

54 4 11 สาขาคอนสวรรค์ เขตชยัภมูิ ชยัภมูิ

55 4 11 สาขาบา้นเขวา้ เขตชยัภมูิ ชยัภมูิ

56 4 11 สาขานาเชอืก เขตมหาสารคาม มหาสารคาม

57 4 11 สาขานคิมคําสรอ้ย เขตมกุดาหาร มกุดาหาร

58 4 11 สาขาหนองพอก เขตรอ้ยเอ็ด รอ้ยเอ็ด

รายชื่อสาขา Social 100 สาขา



ลาํดบัที่ สายงานกจิการสาขา ภาค สาขา เขต จงัหวดั

30 3 9 สาขาเวยีงเชยีงรุง้ เขตเชยีงราย เชยีงราย

31 3 9 สาขาแมส่รวย เขตเชยีงราย เชยีงราย

32 3 9 สาขาขนุตาล เขตเชยีงราย เชยีงราย

33 3 9 สาขาแมจ่รมิ เขตน่าน น่าน

34 3 9 สาขาสองแคว เขตน่าน น่าน

35 3 9 สาขาเฉลมิพระเกยีรติ เขตน่าน น่าน

36 3 9 สาขาปง เขตพะเยา พะเยา

37 3 9 สาขาแมใ่จ เขตพะเยา พะเยา

38 3 9 สาขาสอง เขตแพร่ แพร่

39 3 9 สาขาลอง เขตแพร่ แพร่

40 3 9 สาขาวงัชิPน เขตแพร่ แพร่

41 3 9 สาขาวงัเหนอื เขตลําปาง ลําปาง

รายชื่อสาขา Social 100 สาขา



ลาํดบัที่ สายงานกจิการสาขา ภาค สาขา เขต จงัหวดั
67 5 13 สาขาองครักษ์ เขตปราจนีบรุี นครนายก

68 5 13 สาขาแกง้สนามนาง เขตนครราชสมีา 2 นครราชสมีา
69 5 13 สาขาเสงิสาง เขตนครราชสมีา 1 นครราชสมีา

70 5 13 สาขาประจันตคาม เขตปราจนีบรุี ปราจนีบรุี
71 5 13 สาขาวงัสมบรูณ์ เขตสระแกว้ สระแกว้

72 5 14 สาขาลําไทร เขตปทมุธาน ี2 ปทมุธานี
73 5 14 สาขาผักไห่ เขตพระนครศรอียธุยา 2 พระนครศรอียธุยา

74 5 14 สาขามหาราช เขตพระนครศรอียธุยา 2 พระนครศรอียธุยา
75 5 14 สาขาวหิารแดง เขตสระบรุี สระบรุี
76 5 14 สาขาบางระจัน เขตอา่งทอง สงิหบ์รุี
77 5 14 สาขาโพธิOทอง เขตอา่งทอง อา่งทอง
78 5 15 สาขาสอยดาว เขตจันทบรุี จันทบรุี
79 5 15 สาขาบางนํPาเปรีPยว เขตฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา

80 5 15 สาขาสนามชยัเขต เขตฉะเชงิเทรา ฉะเชงิเทรา
81 5 15 สาขาหวักญุแจ เขตชลบรุ ี3 ชลบรุี

82 5 15 สาขาเขาสมงิ เขตจันทบรุี ตราด
83 5 15 สาขาบา้นคา่ย เขตระยอง ตราด

84 5 15 สาขาเพ เขตระยอง ระยอง
85 5 15 สาขาปู่ เจา้สมงิพราย เขตสมทุรปราการ 2 สมทุรปราการ

รายชื่อสาขา Social 100 สาขา



ลาํดบัที่ สายงานกจิการสาขา ภาค สาขา เขต จงัหวดั

86 6 16 สาขาทา่แซะ เขตชมุพร 1 ชมุพร

87 6 16 สาขาเกาะยาว เขตพังงา พังงา

88 6 16 สาขาสี-แยกทา่เรอื เขตภเูกต็ ภเูกต็

89 6 16 สาขากระบรุี เขตชมุพร 1 ระนอง

90 6 16 สาขาบา้นนาสาร เขตสรุาษฎรธ์าน ี1 สรุาษฎรธ์านี

91 6 17 สาขาคลองทอ่ม เขตกระบี- กระบี-

92 6 17 สาขาทุง่ยาว เขตตรัง ตรัง

93 6 17 สาขารัษฎา เขตตรัง ตรัง

94 6 17 สาขาชะอวด เขตนครศรธีรรมราช 2 นครศรธีรรมราช

95 6 17 สาขาป่าบอน เขตพัทลงุ พัทลงุ

96 6 17 สาขาทา่แพ (สตลู) เขตตรัง สตลู

97 6 18 สาขารอืเสาะ เขตนราธวิาส นราธวิาส

98 6 18 สาขาสายบรุี เขตปัตตานี ปัตตานี

99 6 18 สาขาบนันังสตา เขตปัตตานี ยะลา

100 6 18 สาขาสทงิพระ เขตสงขลา 1 สงขลา

รายชื่อสาขา Social 100 สาขา



 เตบิโต ย ั@งยนื ตอบแทนคนืสูส่งัคม


