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101 ปีมาแล้วท่ีธนาคารออมสินยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวไทยในฐานะสถาบันการเงิน 
ที่สานต่อพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้ าอยู่หั วรัชกาลที่  6 ผู้ทรงมี 
พระราชประสงค์ให้เกิด ‘สถานที่สำาหรับเก็บรักษาทรัพย์สินของราษฎร’ และพระราชทานกำาเนิด 
‘คลังออมสิน’ อันเป็นเสาหลักแห่งการออมของชาติ โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติอย่างเป็นทางการเมื่อวัน
ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456

คลังออมสินในวันนั้นได้ เ ติบโต สู่การเ ป็นธนาคารออมสิน ท่ีหยั่ งรากลึกลง สู่ หัวใจและ 
สังคมไทยในวันนี้ ด้วยวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและ 
ทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มคนระดับฐานรากและลูกค้ารายย่อย จากศตวรรษถึงก้าวแรก 
แห่งศตวรรษใหม่ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นให้เกิดการออมที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนด้วยการเสริมสร้าง 
องค์ความรู้และศักยภาพทางการเงินของชุมชนและสังคมในระดับฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง 
โดยธนาคารยังคงให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาการให้บริการทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องภายใต้การ 
บริหารจัดการในฐานะองค์กรแห่งธรรมภิบาล ในกรอบของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและ 
นโยบาย รวมท้ังดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง 
ความเป็นอยู่ ท่ีดีของประชาชนชาวไทยแล้ว ยัง เ ป็นการส่ง เสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้มีฐานรากที่แข็งแรง และนำาพาประเทศให้ก้าวไปสู่ความเจริญอย่างมั่นคงอีกด้วย    

เพื่ อ เ ป็นการตอบแทนคุณแผ่ นดิ น  ตอบแทน สั งคม และตอบแทน ลูกค้ า  ในวั นนี้  
ธนาคารออมสินพร้อมท่ีจะก้าวเข้า สู่ศตวรรษท่ี 2 ภายใต้แนวคิด ‘เ ติบโต ยั่ งยืน ตอบแทน 
คืนสู่สังคม’ โดยให้ความรู้ ในการดำาเนินการ เพิ่มโอกาสและความรู้ทางการเงินและการออม  
สร้างวินัยการออม การพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก (SMEs) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากข้ึน เพราะความสำ าเร็จของธนาคาร 
ออม สิน มิ ได้ วั ด จ ากผลประกอบการ เพี ย งอย่ า ง เ ดี ย ว  แ ต่ ร วม ถึ งความอิ่ ม เ อม ใจ ท่ีทำ า ใ ห้  
ประชาชนมีความสุข เป็นธนาคารเพื่อประชาชนทุกระดับ โดยมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมชุมชน 
เยาวชน สิ่งแวดล้อม และเป็นสถาบันทางการเงินที่มั่นคงเพื่อเป็นรากฐานสำาคัญในการเชื่อมโยง 
สังคมอันยั่งยืนสืบไป
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บทที่ 1
ข้อมูลธนาคารออมสิน

เนื่องด้วยการรักษาทรัพย์ในสมัยนั้นเป็นสิ่งยาก อีกทั้ง 
มีโจรผู้ร้าย โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายของ
เจ้าของทรัพย์เพราะเล่นการพนัน จึงทรงพระกรุณาพระราชทาน
พระบรมราชานุเคราะห์ จัดตั้งคลังออมสินเพื่อเก็บรักษาเงิน 
ของราษฎรที่นำามาฝาก ตลอดทั้งดำาเนินการให้ทรัพย์เพิ่มพูนขึ้น 
อันเป็นผลประโยชน์ที่พึงได้รับตามสิทธิ

คลงัออมสนิเมือ่ครัง้แรกกอ่ตัง้นัน้มฐีานะเปน็แผนก สงักดั
อยู่ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ซ่ึงก็คือกระทรวงการคลัง 
ในปัจจบัุน พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูหั่ว ทรงพระกรณุา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรี 
นฤนารถ เสนาบดกีระทรวงพระคลงัมหาสมบตัจิา่ยเงนิคงพระคลงั 
มหาสมบัติจำานวนหนึ่งแสนบาท ให้เป็นทุนประเดิมของคลัง
ออมสนิ เริม่ตราพระราชบญัญตั ิเมือ่วนัที ่26 มนีาคม พทุธศกัราช 
2455 ประกาศใช้เป็น ‘พระราชบัญญัติคลังออมสิน พุทธศักราช  
2456’ อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2456 ทำาการรับฝากเงิน 
ของราษฎรตัง้แตน่ัน้มา นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุอยา่งใหญห่ลวง 
ท่ีทรงวางรากฐานการธนาคารเพื่อปวงชนได้รู้จักการออมทรัพย์ 
อันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินอย่างยั่งยืนมาตราบทุกวันนี้  

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ทรงสถาปนากิจการ 
ออมสินของแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัย ด้วยพระราช
ประสงค์ให้มีสถานท่ีสำาหรับเก็บรักษาทรัพย์สินของราษฎร 
ท่ีออมมาจากความวิริยะอุตสาหะในการประกอบอาชีพ เพื่อ 
เป็นทุนติดตัวไว้อย่างปลอดภัย

ออมสิน เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

13



จากเงินทุนพระราชทานหนึ่งแสนบาท เมื่อพุทธศักราช 2456 วันเวลาได้ผ่านมาครบ 101 ปี ในวันที่  
1 เมษายน พุทธศักราช 2557 ธนาคารออมสินวันนี้ได้ดำาเนินการตามแนวพระราชปณิธานอย่างม่ันคง  
ในการส่งเสริมสวัสดิภาพทางทรัพย์สินให้แก่ประชาชน อำานวยประโยชน์และความสะดวกทางการเงินให้กับ
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ปลูกฝังนิสัยประหยัดมัธยัสถ์และส่งเสริมการออมให้กับประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
เพื่อทำาให้ชุมชน สังคม และประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

รายงานเสนาบดีเรื่องคลังออมสินครั้งแรก 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

1514บทที่ 1  |  วิวัฒนาการออมสิน



1716บทที่ 1  |  วิวัฒนาการออมสิน

ทุกการเดินทางย่อมมีจุดเร่ิมต้นการเร่ิมต้นออมของคนไทยนั้นโชคดีนัก 
เพราะเร่ิมต้นจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลใต้ร่มพระบารมีของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงวางรากฐานแนวคิดและวิถี
ปฏิบัติแห่งการออมให้แก่ราษฎรทุกชนชั้นการเดินทางกว่าศตวรรษของธนาคาร
ออมสนิแม้จะตอ้งพบกบัอุปสรรคทา่มกลางความเปลีย่นแปลงทางการเมอืง สงัคม
และเศรษฐกิจแต่ก็มิได้หยุดยั้งให้เราพัฒนาตนเองและเดินหน้าต่อไปโดยมิลืม
จะตอบแทนคุณให้แก่สังคมและแผ่นดินเคียงคู่กับการดูแลส่ิงแวดล้อมของชาติ
และต่อไปนี้คือเรื่องราวแห่ง 7 ยุคสำาคัญที่บอกเล่าถึงการเดินทางอันเข้มแข็งนี้

5 ปีสุดท้ายของยุคนี้จำานวนผู้ฝากเงิน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จำานวนเงินฝาก 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 27

• จากการเป็นแผนกในสังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ เพื่อประโยชน์ของราษฎรชาวนา แปรเปลี่ยนสู่แนวคิดการ
ระดมเงินออมภายในประเทศช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้รัฐและ
ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการออม

2456 ประกาศใช้พระราชบัญญัติคลังออมสิน วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2456 
2458 เปิดทำาการคลังออมสิน ณ ท่ีทำาการไปรษณียาคาร กระทรวงคมนาคม 
และที่เก็บเงินสรรพากรตามอำาเภอต่างๆ ในพระนครกระทรวงนครบาล
แต่ฐานผู้ฝากเงินยังแคบอยู่
2471 เตรียมปรับการจัดการใหม่ด้วยการโอนคลังออมสินไปสังกัดกรม
ไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงพาณิชย์และคมนาคมเพ่ือให้เข้าถึงราษฎร 
มากขึ้นระหว่างนั้นก็ส่งข้าราชการจำานวน 7 นายไปศึกษาดูงานคลัง 
ออมสิน ณ ประเทศออสเตรเลียนาน 6 เดือน

กำาเนิดคลังออมสิน2456
2471

1ยุคที่

5 ปีแรกของยุคนี้จำานวนผู้ฝากเงิน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 165 จำานวนเงิน 

ฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 158 

จากยอดเงินฝากและจำานวนผู้ฝากในธนาคารที่เติบโตขึ้น ทำาให้คณะรัฐมนตรี

นำาโดยนายปรีดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรีขณะนั้นยกฐานะคลังออมสินเป็น ‘ธนาคารออมสิน’ ถือเป็น

องค์กรของรัฐและมีฐานะเป็น นิติบุคคล สังกัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2490

ขยายฐานเพื่อความก้าวหน้า

2472 เริ่มดำาเนินการภายใต้สังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลขกระทรวงพาณิชย์
และคมนาคมวันที่ 1 มกราคม 2472 และมีสาขาเพิ่มขึ้นจำานวนผู้ฝากเงิน
และยอดฝากจึงเพิ่มขึ้น
2475 ปรับปรุงช่องทางฝากเงินเพิ่มข้ึนและรับฝากเงินนอกสถานท่ีโดย 
จัดเจ้าหน้าที่ออกไปรับฝากเงินถึงบ้านทุกเดือน และยังจัดเจ้าหน้าที่
ออกไปรับฝากเงินจากกรรมกรในวันจ่ายเงินค่าแรงถึงท่ีในโรงงาน แม้
จะเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่รัฐบาลในสมัยประชาธิปไตยก็ยังคง 
ใช้ประโยชน์จากธนาคารออมสินเช่นที่เคยปฏิบัติมาในอดีต
2481 - 2489 รัฐบาลนำาเงินคงคลังออมสินจำานวน 142,480,441 บาท 
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน 

สงครามโลกครั้งที่ 2 สู่การเป็น 
‘ธนาคารออมสิน’

2483 เปิดรับฝากเงินประเภทพันธบัตรเพ่ือนำาไปใช้พัฒนาปรับปรุงประเทศ 
2485 มีการออกสลากออมสินเพื่อเป็นแรงจูงใจในการออม และมีการ 
เปลี่ยนจากสลากออมสินสามัญไปสู่แบบพิเศษ
• จอมพลป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ระดมเงินออมภายในประเทศ 
มากขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสงครามและปัญหาเศรษฐกิจ
• กำาหนดให้ข้าราชการท่ีมีเงินเดือน 300 บาทข้ึนไป เปิดบัญชีกับธนาคารใด 
ธนาคารหนึ่งหรือคลังออมสินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชาติให้พ้นภัย

2472
2482

2ยุคที่

3ยุคที่

2483
2490
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ออมสินและเศรษฐกิจเสรีนิยม

• แนวทางของธนาคารเปลี่ยนแปลงสู่การลดการให้เงินกู้แก่ส่วนราชการ
และวิสาหกิจของรัฐ 
• เนน้การลงทนุดว้ยการซือ้พนัธบตัรรฐับาลเปน็หลกัเพือ่สนบัสนนุการกูเ้งนิ
ภายในประเทศของรัฐบาลเพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
• สนับสนุนรัฐบาลในการลงทุนต่างๆ มีบทบาทในการระดมเงินออมจาก
ประชาชนสู่ตลาดทุนของประเทศ 
2518 มีส่วนสำาคัญในการร่วมก่อตั้งและพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

สนับสนุนรัฐกับเศรษฐกิจชาตินิยม
4ยุคที่

2491
2500

5ยุคที่
2501
2535

ธนาคารเพื่อประชาชน

ออมสินยุคใหม่ก้าวย่างมั่นคงสู่สังคม
และเศรษฐกิจฐานราก

• นอกจากการสนับสนุนการดำาเนินงานของรัฐธนาคารออมสินได้กำาหนด
บทบาทใหมภ่ายใตแ้นวคดิ ‘ธนาคารเพือ่ปวงชนเพือ่ชมุชนและเพือ่สงัคม’
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดในยุคแรกเริ่ม
• เน้นการทำางานเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
• เน้นพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้
• เน้นดูแลสภาพแวดล้อมและทรัพยากรผ่านการให้สินเช่ือและโครงการต่างๆ
• ก่อตั้งธนาคารชุมชนและการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาภายในท้องถิ่น

• ส่งเสริมการออมทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ 
‘เศรษฐกิจฐานราก’
• เกิดประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงาน 
ธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ. 2547 และพ.ศ. 2548 ทำาให้ 
สามารถบริการอย่าง ‘ครบวงจร’ มากขึ้น
• เนน้การพฒันาอยา่งยัง่ยนืเพือ่ปรบัปรงุเทคโนโลยสีารสนเทศและพฒันา
ผลติภณัฑท์างการเงนิใหมจ่นไดร้บัรางวลัผลติภณัฑด์า้นเงนิฝากยอดเยีย่ม
ประจำาปีพ.ศ. 2554
2556 ครบรอบ 1 ศตวรรษแห่งการเดินทางขยายการให้บริการ

ก่อนจะเป็นคลังออมสิน :
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6) ขณะเสด็จไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ 
ได้ทรงรับแนวคิดการคลังออมสินจากเอดินเบิร์กเซฟวิงแบงค์ (Edinburgh Saving Bank) มาใช้เป็นแบบอย่างโดยมีจุดเด่น 3 ข้อคือ กำาหนดอัตราฝากเงินขั้นต่ ำา ถอนง่าย 
และมดีอกเบีย้เปน็แรงจงูใจ 2450 - ‘แบงค์ลีฟอเทีย’ เป็น คลังออมสินทดลอง พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่6) โปรดใหจ้ดัตัง้ขึน้ เพือ่ทรงใชศ้กึษาและ
สำารวจนสิยัคนไทยในการออมเบือ้งตน้ พระองคท์รงเขา้ใจในราษฎรของพระองคแ์ละทรงทราบดว่ีาควรใชกุ้ศโลบายใดอนัจะจูงใจคนไทยใหม้องเหน็ความสำาคญัของการออม

6ยุคที่

2547
2556

7ยุคที่

2536
2546

• สนองตอบนโยบายรัฐเปน็แหลง่เงนิกูส้ำาคญัของหนว่ยงานรฐับาลวสิาหกจิ
เพื่อพัฒนาประเทศ
2500 เกิดรัฐประหารโดย คณะปฏิวัตินำาโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  
สิ้นสุดนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม (รัฐบาลเป็นผู้มีบทบาททางเศรษฐกิจ)
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จากเงินทุนพระราชทานซึ่งเป็นทุนประเดิม
ของคลังออมสินจำานวน 100,000 บาท ในปีพ.ศ. 
2556 นี้ ธนาคารออมสินได้เติบโตและขยายช่องทาง
บริการครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การออมให้แก่ประชาชนและเปิดโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

เครือข่ายช่องทางการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 8,646 ช่องทาง

ATM ADM PUM

* ATM คือ เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ  * PUM คือ เครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ  * ADM คือ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556” 

สาขาเต็มรูปแบบ สาขาย่อย
และสาขาธนาคารชุมชน

ธนาคารโรงเรียน หน่วยให้บริการ รถเคลื่อนที่ เรือเคลื่อนที่

2 ลำา130 คัน155 แห่ง853 แห่ง1,001 แห่งเครื่อง
4,901

631   
973

สินทรัพย์รวม

เงินให้สินเชื่อ

ลูกจ้าง

เงินฝาก
พนักงาน

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ1/

เปลีย่นแปลง  
(%YOY)

รายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมเเละบริการสุทธิ

รายได้จากการดำาเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น

กำาไรจากการดำาเนินงาน 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญเเละขาดทุน (กลับรายการ) จากการ

ด้อยค่าเเละการปรับโครงสร้างหนี้

กำาไรสุทธิ2/

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สินทรัพย์รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

เงินให้สินเชื่อ3/

หนี้สินรวม

เงินฝาก

ส่วนของทุน 

อัตราผลตอบเเทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA)2/

อัตราผลตอบเเทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE)2/

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย (NIM)

ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม2/

เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น4/

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงชั้นที่ 14/

อัตราส่วนสินเชื่อที่จะหยุดรับรู้รายได้ต่อเงินในสินเชื่อรวม (NPLs)3/

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ 

1,080,226

221,714

781,497

984,777

921,541

95,449

1,463,126

204,680

1,111,837

1,345,195

1,180,248

117,931

1,772,111

197,800

1,351,990

1,655,423

1,525,756

116,688

1,962,550

249,177

1,585,145

1,828,834

1,679,764

133,716

2,177,193

250,633

1,678,309

2,040,334

1,879,425

136,859

10.9

0.6

5.9

11.6

11.9

2.4

1.76

18.57

2.88

65.13

84.80

13.42

13.60

2.22

157.26

1.60

18.77

2.63

66.73

94.20

11.78

10.76

1.20

183.92

1.12

14.25

2.62

79.89

88.61

11.38

10.57

0.94

206.56

  1.16

17.21

2.67

79.79

94.37

10.63

9.75

1.06

171.21

1.07

16.12

2.63

76.53

89.30

10.56

9.88

1.14

168.60

พนักงาน

สาขา5/

หน่วยให้บริการ6/

เครื่อง ATM

ธนาคารโรงเรียน

10,433

620

236

1,184

349

11,374

726

229

2,332

470

12,737

867

140

3,549

613

13,787

932

160

4,821

733

14,666

1,001

155

4,901

853

6.4

3.2

9.7

38.3

(15.1)

8.5

11.3

86.0

2.9

(210.1)

(34.2)

41,637

15,644

25,993

1,388

2,322

12,473

17,230

1,356

15,874

-

15,874

53,351

21,555

31,796

2,790

2,013

17,254

19,345

(55)

19,400

11,649

31,049

80,108

38,780

41,328

2,251

5,046

28,291

20,334

2,714

17,620

(7,506)

10,114

99,226

50,083

49,143

2,705

3,106

31,258

23,696

2,402

21,294

4,494

25,788

105,620

51,713

53,907

3,741

2,636

33,908

26,376

4,467

21,909

(4,948)

16,961

งบกำาไรขาดทุน
(ปรับปรุง)

2552 2553 2554 2555 2556

1/ ปรับรูปแบบการนำาเสนองบการเงิน ปี 2553 - 2556 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
2/ ตั้งแต่ปี 2554 มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู้ 5 ปี ปีละ 5,346.7 ล้านบาทและประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพทยอยจ่าย 10 ปี
3/ เงินให้สินเชื่อได้รวมลูกหนี้สถาบันการเงินไว้ด้วย โดยปี 2552 จำานวน 43,900 ล้านบาท ปี 2553 จำานวน 40,286 ล้านบาท ปี 2554 จำานวน 34,568 ล้านบาท ปี 2555 จำานวน 93,824 ล้านบาท ปี 2556 จำานวน 138,923 ล้านบาท ตามลำาดับ
4/ คำานวณตามเกณฑ์ Basel II ตั้งแต่ปี 2554
5/ ประกอบด้วย สาขาเต็มรูปแบบ สาขาย่อย และสาขาธนาคารชุมชน
6/ ประกอบด้วย หน่วยบริการทั่วไป หน่วยให้บริการบนอำาเภอ รถ และเรือเคลื่อนที่

งบดุล

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ (ร้อยละ)
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• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ระดับประเทศ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน)
รางวัลที่จัดขึ้นสำาหรับองค์กรที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป ที่ให้ความสำาคัญและเอาใจใส่ เร่ืองความปลอดภัย
ในการทำางาน และการมีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ถูกสุขอนามัย โดยธนาคารออมสินได้รางวัลดังกล่าว
เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

• รางวัลบูธสวยงามดีเด่น ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 13 (วารสารการเงินการธนาคาร)
รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีการจัดบูธได้สวยงามดีเด่น ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 13 โดยธนาคาร
ออมสินได้รับรางวัลในประเภทพื้นที่ 250 - 500 ตารางเมตร

• โล่ขอบคุณจากสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย (สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย)
มอบให้ในโอกาสที่ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุน นักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน
รายการเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก IDBF 11th WORLD DRAGON BOAT RACING CHAMPIONSHIPS 2013 
ณ เมือง SZEGED ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

• รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น (สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง)
รางวัลทีม่อบใหก้บัรฐัวสิาหกจิทีม่กีารรายงานและเปดิเผยขอ้มลูทีด่ ีโปรง่ใส และสอดคลอ้งกบัหลกัการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดี

• โล่ขอบคุณจากอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
มอบให้เนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการจัดกิจกรรม 
‘คุม้ครองสทิธิ Charity Night Concert’ เพือ่หารายไดส้มทบกองทนุสำารองหมนุเวยีนในการใหค้วามชว่ยเหลอื 
เยียวยาทางการเงินแก่ผู้เสียหาย จำาเลย รวมทั้งเพื่อเป็นสวัสดิการสำาหรับบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ

• โล่เกียรติยศบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร แก่คุณวรวิทย์  
ชัยลิมปมนตรี ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน (มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
รางวัลท่ีจัดขึน้เพ่ือยกยอ่งเชดิชบูคุคลภาคธรุกจิทีเ่ปน็ตวัอยา่งทีด่ใีนการประยกุต์ใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ในการทำางานและทำาประโยชน์เพื่อสังคม

รางวัลเกียรติยศ 
ประจำาปี 2556

• รางวัลผู้บริหารองค์กรยอดเยี่ยม แก่คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 
(Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย)
รางวัลที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารองค์กรในประเทศไทยที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริม
ธุรกิจ SMEs 

• โล่รางวัลเกียรติยศบุคคลดีเด่นแห่งปี ด้านสังคม แก่คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำานวยการธนาคาร
ออมสิน (สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า)
เป็นรางวัลท่ีมอบในงาน ‘ราตรีประดับดาว’ ซ่ึงเป็นงานประเพณีท่ีสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าจัดข้ึน 
เป็นประจำาทุกปี เพื่อระลึกถึงวันครบรอบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว
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อย่างยั่งยืนของธนาคารออมสินปี 2556
นโยบายและแนวทางพัฒนา

 ในแต่ละปี ธนาคารออมสินมุ่งม่ันท่ีจะ 
เดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งยึดมั่นใน
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำาคัญ 
กับการออมซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญ ดำาเนินงานตาม
วสิยัทศัน ์(Vision) ในการ ‘เปน็สถาบนัการเงนิทีม่ัน่คง

เพือ่การออม และเปน็ผูน้ำาในการสนบัสนนุเศรษฐกจิ
ฐานราก และลกูคา้รายยอ่ย ดว้ยการบรหิารจดัการ
ที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล’ เพื่อจะเดินหน้า 
อย่างมั่นคง เคียงคู่กับประชาชนตลอดไป

‘ชุมชนและฐานราก’ คือ หัวใจสำาคัญของปี 2556 
 
 ในปี 2556 ที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้กำาหนดนโยบายและแนวทางดำาเนินงานตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ ดำาเนินงานปี 2556 - 2560 ของแผนวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ หรือ 
Statement of Direction : SOD ตามกำาหนดของกระทรวงการคลงั ซึง่เปน็นโยบายทีมุ่ง่เนน้การสรา้งมลูคา่เพิม่ 
ให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอันเป็นหัวใจหลักสำาคัญของสังคม พร้อมส่งเสริมการออมของประชาชน 
โดยมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบระเบียบ 
 และเพื่อให้เกิดผลสำาเร็จสูงสุดจึงมีการกำาหนดพันธกิจหลัก โดยไม่ลืมที่จะให้ความสำาคัญต่อ 
กลไกสำาคญั เชน่ การปฏบิตัตินของพนกังานและคา่นยิมขององคก์ร (VIPs) รวมทัง้เขา้สูร่ะบบการประเมนิผล
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งกระบวนการ
ดำาเนนิงานดงักลา่วจะช่วยสรา้งประสทิธภิาพในการทำางานและขับเคลือ่นใหอ้งคก์รเดนิหนา้ โดยมกีารกำาหนด
ทิศทางต่างๆ ภายในองค์กรดังนี้

พัฒนาอย่างยั่งยืน...อย่างไร?

วิสัยทัศน์
ที่ชัดเจน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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ส่งเสริมการ
ออมและสร้าง

วินัยทางการเงิน

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการลงทุน

เสริมสร้างศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมระดับ

ฐานราก และสิ่งแวดล้อม 
ของชุมชนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพิ่มประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถของ
องค์กรในการแข่งขัน

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

การขยายกลุ่ม
ลูกค้ารายย่อย

Mission

Strategy
ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

1

4 5

2

3

Vision Focus
มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์

Integrity                     
ยึดมั่นในคุณธรรม

Professionalism         
เชี่ยวชาญงานบริการ

Social Responsibility  
รับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยม
Core Value : VIPS 

V I P S
เป็นสถาบัน

เพื่อการออม
เป็นสถาบันที่ 

รับผิดชอบต่อสังคม
เป็นสถาบันเพื่อ

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก

เป็นสถาบันเพื่อ
การลงทุนและ
การพัฒนา

สมรรถนะหลัก
Core Competency

บริการด้วยหัวใจ 
(Service Mind)

ยึดมั่นในคุณธรรม 
(Intregrity)

ใส่ใจ ใฝ่รู้ 
(Passion to Learn)

บูรณาการทีม 
(Teamwork)

เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ 
(Product Knowledge)

มุ่งผลลัพธ์ 
(Result Oriented)
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เพื่อการทำางานที่มีประสิทธิภาพในการดำาเนินทางธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัว ลดต้นทุนและระยะเวลา 
ธนาคารออมสินจึงเน้นกระบวนการในการประกอบธุรกิจ  โดยคำานึงถึงสิ่งสำาคัญต่างๆ เหล่านี้

• ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• เป้าหมายของธนาคาร
• ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
• ผลิตภัณฑ์/บริการ
• ผลการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพของคู่เทียบ

• แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
• แนวคิดของพนักงาน
• นโยบายรัฐ
• ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีใหม่
• ข้อจำากัดและปัญหาของระบบงานเดิม

กระบวนการทางธุรกิจ
ทำางานแบบออมสิน คิดถึงอะไรบ้าง?

กระบวนการทางธุรกิจ แบ่งออกเป็น 10 ประเภทหลัก

ระบบการนำาองค์กร

ระบบงานสนับสนุน

ระบบงานหลัก

กระบวนการ

2.1 กระบวนการเงินฝาก/สงเคราะห์ชีวิต

กระบวนการ

กระบวนการ

กระบวนการ

2.2 กระบวนการสินเชื่อ

2.3 กระบวนการบริการทางการเงินอื่น

1.1 การกำาหนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
    ค่านิยมและยุทธศาสตร์
1.2 การจัดทำาแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
1.3 การประเมินผลการดำาเนินงาน
1.4 การจัดโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำางาน
1.5 การกำากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมองค์กร
1.6 การควบคุมภายในและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบ
1.7 การบริหารความเสี่ยง
1.8 การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
1.9 การพัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1.10 การดูแล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.11 การสื่อสารองค์กร

2.1.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝาก
2.1.2 ตลาดและการขาย
2.1.3 บริหารช่องทางการขาย

2.1.4 ให้บริการเงินฝาก
2.1.5 การรับฟังเสียงลูกค้า

3.1 บริหารเงิน
3.2 ลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
3.3 ตลาดและการขาย

3.4 สนับสนุนการบริหารเงิน
3.5 สนับสนุนการลงทุน

4.1 วางแผนทรัพยากรบุคคล
4.2 สรรหาและแต่งตั้ง
4.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.4 ประเมินผล การจ่าย ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
4.5 รักษาทรัพยากรบุคคล
4.6 แรงงานสัมพันธ์

5.1 วางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ

5.3 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
2.2.2 ตลาดและการขาย
2.2.3 บริหารช่องทางการขาย
2.2.4 อำานวยสินเชื่อ (รับคำาขอ ประเมินราคา
หลักทรัพย์ วิเคราะห์ กลั่นกรองอนุมัติ พิธีการสินเชื่อ)

2.2.5 ติดตามและบริหารคุณภาพหนี้
2.2.6 จัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
2.2.7 การรับฟังเสียงของลูกค้า

2.3.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
2.3.2 ตลาดและการขาย
2.3.3 บริการช่องทางการขาย 

2.3.4 ให้บริการ 
2.3.5 ให้บริการหลังการขาย
2.3.6 บริหารคู่ค้า

1.0 กระบวนการนำาองค์กร

4.0 กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.0 กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.0 ระบบงานบริการลูกค้า

3.0 กระบวนการลงทุนและบริหารสภาพคล่อง
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กระบวนการ

กระบวนการ

กระบวนการ

6.1 นโยบายและพัฒนาระบบงานบัญชี
6.2 ประมวลบัญชี
6.3 บัญชีบริหาร

6.4 สนับสนุนระบบงานบัญชี
6.5 บริหารเงินสด
6.6 บริหารเช็ค

7.1 สร้างและวัดความรู้องค์กร
7.2 เปรียบเทียบคู่เทียบ

7.3 บริหารจัดการความรู้
7.4 ส่งเสริมและสร้างนวัตกรรม

8.1 สนับสนุนงานบริหาร เช่น กฎหมาย คดี บังคับคดี เลขาฯ วิจัย
8.2 สนับสนุนทั่วไป เช่น จัดหาและบริหารพัสดุ บริหารงานกลาง ชีวอนามัยและความปลอดภัย

6.0 กระบวนการบัญชีและการเงิน

7.0 กระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม

8.0 กระบวนการสนับสนุนทั่วไป

Plan - วางแผน 
Do - นำาไปปฏิบัติ

Check - ตรวจสอบผล
Act - แก้ไขปัญหา

Eliminate - การกำาจัด
Combine - การรวมกัน

Rearrange - การจัดใหม่
Simplify - การทำาให้ง่าย

PDCA

ECRS

อักษรน่าจำา เพิ่มคุณค่าคนทำางาน

ธนาคารออมสนิ มีตวัอกัษร (ไม่) ลบัทีช่ว่ยปรับปรุงกระบวนการทำางานใหเ้กดิประสทิธภิาพ ลดความ
ปรวนแปรของกระบวนการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น และใส่ใจต่อการสำารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM (Customer Relationaship  
Management) และระบบการตลาดแบบบูรณาการทั้งในระดับองค์กร (Corporate Plan) และแต่ละกลุ่ม
ลูกค้า (Customer Segment) เพื่อลดเวลาในการอำานวยสินเชื่อ และเสริมศักยภาพการแข่งขัน

 ความคิดและแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ ถูกผนวกกับการจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ (IT Support Systems) โครงสร้างพื้นฐานสำาคัญท่ีช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของธนาคาร 
ท่ามกลางการแข่งขึ้นที่สูงขึ้น พร้อมทั้งรองรับโอกาสทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่ง
ธนาคารได้พัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างสม่ ำาเสมอให้มีความปลอดภัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายของระยะเวลาการ
ดำาเนนิงานใหส้ัน้ลง ทำาใหก้ลายเปน็กลยทุธส์ำาคญัทีช่ว่ยใหไ้ดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของธนาคาร พสิจูนไ์ดจ้าก
ผลสำารวจความพึงพอใจต่อระบบไอทีของลูกค้าในปี 2555 ที่อยู่ในเกณฑ์สูงสุด

ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005
บริษัทบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำากัด เป็นสิ่งการันตีว่าธนาคารออมสิน มีมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานหลักของธนาคาร
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สนับสนุนนโยบายรัฐ 
และขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ

เชื่อมโยงความคิด
สู่การปฏิบัติงานจริง

ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนฐานรากและสังคม

 เมื่อมองภาพรวมผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักและยุทธศาสตร์ต่างๆ  
อาจกล่าวได้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำาคัญต่อการกำาหนดกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจ และเป็น
ทิศทางสำาคัญที่ช่วยกำาหนดนโยบาย แผนงานและโครงการต่างๆ ของธนาคารออมสิน โดยจัดการ 
ภายใต้ระบบการประเมินรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ควบคู่กับหลักการ Balanced Scorecard (BSC)  
และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงานแบบห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) เล็งเห็นผลอย่าง 
ตอ่เน่ือง เพ่ือเปน็แนวทางในการปฏิบตังิานจริง และเสรมิสรา้งความสมดลุระหวา่งมมุมองดา้นคุณค่า
เพิ่มและความมั่นคงขององค์กร โดยดำาเนินตามแผนนโยบายการดำาเนินงาน 4 ด้านหลัก ดังต่อไปนี้

ส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยทางการเงิน

• สร้างแผนทางการออมเงินให้กับประชาชนทั่วไป
• จัดทำาโครงการธนาคารโรงเรียน 

เสรมิสรา้งศกัยภาพทางเศรษฐกจิ สงัคมระดบัฐานรากและส่ิงแวดล้อมของชุมชนตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง

• จัดทำาแผนพัฒนาความรู้ให้กับชุมชนและประชาชนฐานราก 
• จัดทำาแผนงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• โครงการธนาคารโรงเรียนปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม

ยุทธศาตร์ที่ 1  :  ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน 
ยุทธศาตร์ที่ 2  :  เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจสังคมระดับฐานราก
        และสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1

ด้านลูกค้า

ขยายกลุ่มลูกค้ารายย่อย

• โครงการขยายช่องทางการบริการ
• ส่งเสริมธุรกิจการบริการธุรกรรมทางการเงินด้วยช่องทางที่หลากหลาย
• แผนพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

2

ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม

ยุทธศาตร์ที่ 3 : การขยายกลุ่มลูกค้ารายย่อย

S2 S3

S4 S5

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ส่งเสริมการออม 
และสร้างวินัย

ทางการเงินให้กับ
เยาวชนและประชาชน

ส่งเสริมลูกค้า
ฐานรากให้พ่ึงพา

ตนเองได้

ดำาเนินงานด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม

S1

Value Proposition
SOCIAL
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กระบวนการภายใน 

•  ออกแบบและจัดการกระบวนการทำางานตามแนวทางระบบ SEPA
•  แผนยกระดับการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานบัญชีและรายงานทางการเงิน
•  แผนพัฒนาระบบและกระบวนการการจัดการสินเชื่อและการลงทุน

ด้านกระบวนการภายในและการเติบโต3
กลุ่มฐานราก 

สร้างความสัมพันธ์และ 
สร้างความผูกพันกับลูกค้า

พัฒนา/นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ตรงกับความต้องการ

ลูกค้า

เพิ่มสาขาและช่องทางต่างๆ

ปรับปรุงระบบ/ช่องทาง 
การฟังเสียงลูกค้าและจัดการ

ข้อร้องเรียน

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และให้บริการที่เป็นเลิศ

สื่อสารการตลาด
และสร้างภาพลักษณ์

ขยายกลุ่มลูกค้ารายใหม่

 กลุ่มภาครัฐ กลุ่มธุรกิจ

C1

C5

C4 C6

C7

C3

กลุ่มบุคคล

Value Proposition

Value Proposition

CUSTOMER

INTERNAL PROCESS

P5
P6

P4
ออกแบบและจัดการ
กระบวนการทำางานตาม
แนวทางระบบ SEPA

พัฒนาระบบและ
กระบวนการการจัดการ 
สินเชื่อและการลงทุน

ปรับปรุงกระบวนการ 
ให้บริการลูกค้า 

ยกระดับการบริหารความเสี่ยง 
ตามมาตรฐานบัญชีและรายงาน

ทางการเงิน 

ขยายความร่วมมือกับ 
พันธมิตร

การควบคุมภายในและ
ตรวจสอบแบบเชิงป้องกัน 

ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม

ยุทธศาตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน

C2

P1
P2

P3
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F4

F2 F6

F5 F7F3

F8

ถ่ายทอดค่านิยมและธรรมาภิบาล 
ให้พนักงานรับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติ 
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

วิจัยและพัฒนา

ด้านความมั่นคงขององค์กร

•  ควบคุมคุณภาพของสินทรัพย์
•  แผนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ และเพิ่มประสิทธิภาพเงินลงทุน
•  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุน
•  การควบคุมคุณภาพของสินทรัพย์
•  บริหารส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย
•  เพิ่มรายได้และค่าธรรมเนียม

4
กระบวนการเรียนรู้และเติบโต

•  แผนพัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
•  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน
         โครงการพัฒนาระบบ Investment System
•   เพ่ิมประสทิธิภาพและขดีความสามารถขององคก์รในการแขง่ขนัภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล
         โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA
         แผนงานบริหารความเสี่ยง ควบคุม ตรวจสอบ
         แผนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน พร้อมผลักดันหลักธรรมาภิบาล
         โครงการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
         และการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม

ยุทธศาตร์ที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันภายใต้หลัก 

     ธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
และสร้างความผูกพัน 

ส่งเสริมการพัฒนาเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื่องและนวัตกรรม

สร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐศาสตร์ (EP)

บริหาร NIM

เพิ่มประสิทธิภาพเงินลงทุน

เพิม่รายไดค้า่ธรรมเนยีม

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารเงินกองทนุ

ขยายเงินให้สินเชื่อ 

ควบคุมคุณภาพของสินทรัพย์

F1
ความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน

Value Proposition

Value Proposition

LEARNING AND GROWTH

FINANCIAL

L1

L4 L5

L2 L3
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 แผนแม่บทในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นได้ดำาเนินการมาต้ังแต่ปี 2552 และมีการทบทวน 
ทกุปี โดยยึดหลกัการเรียนรู้ การมีสว่นร่วม รวมถงึการใชท้รัพยากรรว่มกนัระหวา่งธนาคารและภาคีทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยไม่ลืมที่จะปรับปรุงการบริหารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง พร้อมกำาหนดกลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้าน  

 ทุกการดำาเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมจะมอบหมายต่อผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ พร้อมการวิเคราะห์โครงการโดยใช้เครื่องมือ CSR SCORING MODEL ทุกโครงการจะคำานึงถึงผลลัพธ์
และผลกระทบ 5 ด้าน คือ Environmental, Economic, Stakeholder, Social และ Voluntariness

แผนแม่บทและภารกิจต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคารออมสินปี 2556

สังคมและสิ่งแวดล้อมคือเพื่อนของเรา

การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ใครเป็นผู้กำากับดูแล?

ถามมา ตอบไป
ไขความเป็นมาของแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปี 2556 - 2560

เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เริ่มจาก 
นโยบายของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารออมสินได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กำากับดูแลอย่างเป็นระบบตามกฎบัตร 
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีอำานาจหน้าที่ในการจัดทำา 
แผนแม่บท กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมของธนาคารออมสิน ตลอดจนการติดตามผลการดำาเนินงานและรายงานเสนอ 
คณะกรรมการธนาคารออมสินเป็นรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำารายงานประจำาปี (CSR  
Report) เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป 

สรา้งวนิยัและสรา้งศกัยภาพของ
เด็กและเยาวชนในทุกด้าน

สร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน และลูกค้า
ฐานรากด้วยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาขีดความสามารถ
ในการดำาเนินงาน 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ให้มีความสุขในการทำางานและ 
มีจิตสาธารณะ แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เคยมีการปรับปรุงบ้างไหม ?

เคย เพือ่ให้การดำาเนนิงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของธนาคาร
ออมสินมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ยั่งยืน คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม จัดทำาแผนแม่บทปี 2556 
- 2560 ขึ้นใหม่ ทดแทนฉบับปี 2555 - 2559 

แผนแม่บท
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การสร้างความเข้มแข็งจากภายในและภายนอก คืออะไร?

การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน หมายถึงการให้ความสำาคัญต่อพนักงานภายใน
องค์กร ด้วยการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น สถานที่ออกกำาลังกาย ชมรมจริยธรรม การพัฒนา 
พนักงาน การส่งเสริมสุขภาพพนักงาน การปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์ การสร้าง 
ความเข้มแข็งภายนอก เช่น การส่งเสริมการสร้างวินัยการออม โครงการธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน กิจกรรมต่อยอดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน การประกวดดนตรี 
ธนาคารโรงเรียน การแข่งขันการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
โครงการอนรัุกษ์สิง่แวดลอ้ม อันเปน็การสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการใหค้วามสำาคญักบัความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารออมสินมาอย่างต่อเนื่อง

ISO
มาตรฐาน

26000

ที่มาแผนแม่บท
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผ
นพัฒนาเศ

รษ
ฐกิจ

และสังค
มแห่งชาต

ิ 

กระท
รว

งก
ารค

ลัง S
OD

แผ
นวิส

าห
กิจธนาค

าร

ออมสิน นโยบาย

คณะกรรม
การ

ควา
มรับ

ผิดชอบ

ต่อสังค
มและสิ่งแว

ดล้อม

ควา
มคิดเห็นจาก

ผู้มี

ส่วน
ได้ส่วน

เสีย

แผนแม่บท
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

กรอบ
ระยะเวลา งบประมาณ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ กิจกรรม/

ขั้นตอน

แผนปฏิบัติการ/โครงการ CSR
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ธนาคารออมสินวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้แผนแม่บท
นำาประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนชุมชนและสังคม โดยใช้นโยบายเหล่านี้เป็นเข็มทิศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 และ ฉบับที่ 11 ของประเทศไทย

นโยบายรัฐบาล 

จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่8 ตามหลกั ‘ปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง’ สู่แนวคิดจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งเน้นให้ ‘คนเป็น
ศนูย์กลางของการพฒันา’ เปน็แผนพฒันาสองฉบบัทีเ่นน้การสรา้งและพฒันาความ
สมดลุในทกุมติ ิไดแ้ก ่สงัคม เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข มีคุณภาพและยั่งยืน

นโยบายรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวม
เป็นการเน้นการบริหารจัดการอย่างบูรณาการระหว่างมิติของเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเพ่ิมบทบาทร่วมของประชาชนและ
ชุมชน ดังนี้

1. ใช้อย่างสมดุล : เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน กระตุ้นความใส่ใจต่อการสร้างความสมดุลในการใช้ประโยชน์  
การถือครองและการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่าและทรัพยากร 
ธรรมชาตอิยา่งจรงิจงั รวมทัง้การมสีว่นรว่มของผูเ้กีย่วขอ้งใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
เพือ่ใหก้ารใชท้รพัยากรธรรมชาตเิปน็ไปเพือ่การพฒันาประเทศ และคณุภาพชวีติ
อย่างยั่งยืน

2. ดินของเรา ป่าของเรา : อนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ โดยการยุติการเผา 

ไรน่าและทำาลายลา้งหนา้ดนิ การลดการใช้สารเคมเีพือ่การเกษตร รวมท้ังการฟืน้ฟดูนิและป้องกนั 
การชะล้างทำาลายดิน โดยการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำาริ รวมทั้งมีการกระจายและ
จัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างเป็นธรรม อนุรักษ์และป้องกันป่าที่สมบูรณ์ สนับสนุนให้มีการปลูก 
และฟ้ืนฟูป่าตามแนวพระราชดำาริ สนับสนุนการจัดการป่าชุมชนและส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 
ในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมตามหลกัวชิาการ และการสนบัสนนุบทบาทของชุมชนในการบรหิารจดัการน้ ำา  
เช่น การทำาฝายต้นน้ ำาลำาธารหรือฝายชะลอน้ำาตามแนวพระราชดำาริ
 
3. เตือนภัยไว้ก่อน : จัดให้มีมาตรการป้องกันและพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ
ดำาเนนิมาตรการการลดผลกระทบและความเดอืดรอ้นของประชาชนจากภยัพบัิตทิางธรรมชาติ
 
4. มลพิษติดลบ : เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ ำาเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจาก
การผลติและบรโิภค โดยเฉพาะเรง่รดัการสรา้งระบบน้ำาเสยีทีเ่กดิข้ึนจากสงัคมเมอืงและการผลติ 
ในภาคเกษตรและอสุาหกรรม การจดัทำาระบบกำาจดัขยะ โดยวธิทีีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และ
เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำาจัดขยะและบำาบัดน้ ำาเสีย
 
5.  เทคโนโลยีดูแลชีวิต : ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ที่เหมาะ
สมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตวัสดุท่ีสามารถย่อยสลายได้ 
การหมนุเวยีนการใช้วตัถดุบิและเทคโนโลยทีีส่ะอาด และการใช้หลกัผูก้อ่มลพษิเปน็ผูร้บัภาระคา่ 
ใช้จ่ายเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลดการก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม
 
6. คนเปลี่ยน อากาศเปลี่ยน : ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
การดำาเนินกิจกรรมและการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค เพื่อบรรเทาผลจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสนับสนุนการดำาเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ที่จะนำามาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทิศทางสู่การดำาเนินงาน

1
2

ของแผนแม่บทฉบับปี 2556 - 2560   
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การวิเคราะห์ และประเมินทิศทางการดำาเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ ทำาให้
ธนาคารออมสินสามารถทำากิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งต่อสังคมและชุมชนได้อย่าง
ย่ังยืน สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของกระทรวง 
การคลัง โดยธนาคารออมสินได้ใช้หลักตามมาตรฐานสากล 

ธนาคารออมสินมีนโยบายแนวทางการดำาเนินกิจกรรมเพื่อนำาไปสู่การ
สร้างคุณค่าให้กับองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (Creating 
Shared Value) ดังนี้

• ส่งเสริมการออมให้กับเยาวชนและประชาชน
• สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลูกค้าระดับฐานราก ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
• สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม    
  ให้เป็นมากกว่าผู้ค้าโดยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
• ใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่ปน็มติรกบัสงัคม (Socially-
   Friendly-Product)
• สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิปัญญา   
   ท้องถิ่น และเน้นการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมกันดูแลรักษา ให้ชุมชนเข้มแข็ง
   พึ่งตนเองได้
• เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
  เป็นรูปธรรมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

การดำาเนินตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ISO 26000 

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมของธนาคารออมสิน

นโยบายกระทรวงการคลัง

1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ปี 2538 เห็นชอบให้นำาระบบประเมินผลการดำาเนินงาน 
รัฐวิสาหกิจมาใช้ เพื่อติดตามและกำากับดูแลประสิทธิภาพการดำาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ โดยเชื่อมโยงทั้งระบบแรงจูงใจของพนักงานและคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ทำาหน้าที่
พิจารณาประเมินผลฯ

2. คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกจิ ไดป้รบัปรงุระบบประเมนิผลเปน็ระยะ 
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำาเนินการของรัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2551 คณะ
กรรมการประเมินผลฯ เห็นชอบให้ประยุกต์รูปแบบการประเมินตนเอง (Self  
Assenment) และเกณท์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality  
Award หรือ TQA) โดยใช้ชื่อว่า ‘ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ’ (State  
Enterprise Appraisal หรือ SEPA) และให้เริ่มนำามาใช้ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  
ตั้งแต่ปี 2552 โดยธนาคารออมสินจะเข้าสู่ระบบประเมินผลตามเกณฑ์ SEPA  
ในปี 2556 

3.  ระบบ  SEPA ไดเ้ชือ่มโยงมมุมองการกำากับดแูลองค์กรทีด่แีละมคีวามรบัผดิชอบต่อ 
ประเทศชาติและสังคม (เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐวิสาหกิจได้ให้ความสำาคัญ 
และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อให้สภาพแวดล้อม สังคม 
เศรษฐกิจดีขึ้น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ   

4. หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลการประกวดรัฐวิสาหกิจดีเด่น กระทรวงการคลัง  
ได้จัดให้มีการมอบรางวัล ‘รัฐวิสาหกิจดีเด่น’ ขึ้น โดยมีรางวัลที่กำาหนดปัจจัย และ
บทบาทด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น 3 รางวัล คือ รางวัลการ
ดำาเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี และ
รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

3

4

5
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ระดับคณะกรรมการ

ระดับผู้บริหาร

ระดับพนักงาน/ลูกจ้าง

แต่งตั้งโดยธนาคาร มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้ 

• กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำาเนินงานด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
• สนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 
ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 
• ควบคุมและติดตามการดำาเนินงาน จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 
• เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางทีจ่ำาเปน็เพือ่เปน็การสง่เสรมิการดำาเนนิงาน 
ของธนาคารออมสิน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• มีบทบาทในการเสนอแนวทางการดำาเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารกำาหนดเปน็นโยบาย กลยทุธ ์แผนงานและเปา้หมาย ตลอดจน
สนับสนุนให้มีกิจกรรมและพิจารณาแผนการดำาเนินงาน งบประมาณ 
• สร้างกระบวนการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาโครงการ 
• ใหค้ำาปรกึษาแกพ่นกังานในการตอ่ยอดขยายผลการดำาเนนิงานดา้น
สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่ว
• เข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร 
• ริเริ่มโครงการท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยการรวมกลุ่มจัดตั้งชมรมอาสาสมัคร 
ทำากจิกรรมเพือ่สงัคม โดยธนาคารเป็นผูส้นบัสนนุกจิกรรม
ต่างๆ ที่ชมรมนำาเสนอ 
• แสดงออกถึงความมุ่งมั่น มีจิตสำานึกที่ดีในเรื่องของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โครงสร้างการบริหารจัดการ

คณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินส่วนภูมิภาค
( ภาค/เขต/สาขา )

ธนาคารออมสินส่วนกลาง

พนักงาน/ลูกจ้าง

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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แผนแม่บทสร้างประโยชน์แก่ใคร?
การดำาเนินงานภายใต้ความมุ่งม่ันในการสร้างความย่ังยืน 

ท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ได้คำานึงถึง
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม (Stakeholder) 
คือ

เน้นการดำาเนินงานจากการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างธนาคาร 
และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนในชุมชน การศึกษาปัญหา 
และความจำาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา ร่วมกันกำาหนดรูปแบบในการ 
ดำาเนินการ กำาหนดทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการดำาเนินการ และ 
ติดตามผล

นอกจากนี้ ยังมีการมอบหมายงานให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจากธนาคารมีสาขา 
ให้บริการอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ แบ่งเป็น 6 สาย 18 ภาค จำานวนกว่า 1,000 สาขา ที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้อง 
ในชุมชน จึงจำาเป็นต้องกำาหนดรูปแบบและแนวทาง สร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งกำาหนดเวลาและพื้นที ่
ที่เหมาะสม 

การดำาเนินงานควรมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาหรือ
ความจำาเป็น และความต้องการของชุมชน จึงมีโครงการ
หลากหลายเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ

เป็นโครงการที่มีการศึกษาไตร่ตรองร่วมกัน 
อย่างรอบคอบแล้วว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ 
ต่อชุมชน ซึ่งอาจนำาไปสู่ความขัดแย้ง ความแตกแยก 
และไม่เกิดผลดีโดยรวม

กิจกรรมที่ธนาคารและชุมชนร่วมกันดำาเนินงานต้องเป็น 
ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนอย่างทั่วถึง เพ่ือลดปัญหาข้อขัดแย้ง 
ภายในชุมชนและเกิดผลอย่างยั่งยืน

สร้างความรู้สึกหวงแหนและเป็นเจ้าของ โดย 
ธนาคารส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการ 
พัฒนา อาจอยู่ในรูปแบบของการใช้แรงงานหรือการใช้ 
ทรัพยากร หรือการนำาวัตถุดิบในแต่ละท้องถ่ิน เข้ามา 
ประยุกต์ ใช้ในการดำาเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้สึก 
เป็นเจ้าของ เกิดความหวงแหน ต้องการช่วยกันดูแล 
รักษาต่อไป

สู่การปฏิบัติจริง
เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ

เพื่อความปรองดอง

ความจำาเป็นสำาคัญที่สุด

ทุกคนคือเจ้าของ 

เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

ธนาคารออมสินได้บูรณาการแนวความคิด โดยการนำานโยบายความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาผสมผสานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม จนไปสู่ 
การปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

4

5

2
3

In-House 
Interest

Public Relation
Interest

Stakeholders
Interest

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง และครอบครัว

ลูกค้า เยาวชน ชุมชนที่องค์กร
ตั้งอยู่ สิ่งแวดล้อม

คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป 
และสิ่งแวดล้อม
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของธนาคารออมสินปี 2556

 ธนาคารออมสนิ เปน็องคก์รทีม่วีฒันธรรมในเรือ่งการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
ด้วยความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 
ในการทำางาน สามารถตรวจสอบได้ พร้อมท้ังมุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการ เพ่ือการ
แข่งขันทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Governance Policy) ทำาการสอบทานหลักการและแนวทางการ
กำากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ไปอยา่งรวดเรว็ และเพือ่เปน็สถาบนัการเงนิทีม่ัน่คงเรือ่งการออม ควบคู่ไปกบัยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  

ACCOUNTABILITY

RESPONSIBILITY 

VALUE CREATION

ETHICS

EQUITABLE TREATMENT

TRANSPARENCY

PARTICIPATION

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตามหน้าที่

ความสำานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

การส่งเสริมพัฒนาการกำากับดูแลและจรรยาบรรณ
ที่ดีในการประกอบธุรกิจ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณา 
ให้เกิดความเท่าเทียมกัน

ความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ 
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of 
Information Disclosure)

เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำาเนินการใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต  และความเป็นอยู่ของ
ชุมชนหรือท้องถิ่น

โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร 
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารออมสินมุ่งเน้นในการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ประสิทธิภาพการทำางานให้มีคุณภาพที่จะนำาไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กร 
ได้อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน มุ่งมั่นที่จะ 
นำาเอาหลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล ทั้ง  
7 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, 
Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation มาใช้ในการ 
ดำาเนินงาน มีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการธนาคาร
และผู้อำานวยการธนาคารออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการธนาคาร 
มีบทบาทสำาคัญในการเป็นตัวอย่างการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา   
พร้อมทั้งกำาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานสำาคัญของธนาคาร 
โดยจะตอ้งพจิารณาถงึปจัจยัเสีย่งและวางแนวทางการบรหิารจดัการทีม่คีวาม 
เหมาะสม  รวมท้ังตอ้งดำาเนนิการเพือ่ให้ม่ันใจวา่ระบบบัญชี  รายงานทางการเงนิ 
และการสอบบัญชีมีความน่าเช่ือถือ นอกจากนี้ธนาคารออมสินยังมีนโยบาย 
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร ทั้งในเรื่องทางการเงินและ 
ท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของธนาคารได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน 
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การดำาเนินงาน
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

   ธนาคารออมสินร่วมจัดตั้งสภาสถาบันการเงิน 
ของรัฐกับสถาบันการเงินของรัฐอีก 8 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารกรงุไทย  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ ์
การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ธนาคารเพือ่การ 
ส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนา
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทประกัน 
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทตลาดรอง 
สินเช่ือที่อยู่อาศัย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสถาบัน 
การเงินของรัฐให้เติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน มี
เสถียรภาพ อีกทั้งเพ่ือสนับสนุนให้องค์กร และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงินของรัฐมีการสร้าง 

   การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทาง 
การดำาเนินงาน ปี 2557 - 2561 โดยมีผู้บริหารตั้งแต่
ระดับผู้อำานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเข้าร่วม
การประชมุ ณ หอประชมุเพชรรตัน ธนาคารออมสนิ 
สำานักงานใหญ่

   การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ 
ธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับสูง ณ โรงแรม
ฮิลตัน พัทยา จ.ชลบุรี

      การรับมอบนโยบายดำาเนินงาน ปี 2556 จาก
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

    ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 527 ว่าด้วย
นโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยมีการปรบัปรงุ
เนื้อหาให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน 
เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่มี
ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ มีการกำากับดูแล
กิจการและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรม
ในการดำาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

 ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 528 ว่าด้วย 
นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ 
นโยบายของธนาคารออมสินเหมาะสมกับสถานการณ์ ทันสมัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน
ของธนาคารออมสิน และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    จรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคาร 
    กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการมีความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตอำานาจหน้าท่ี และบทบาทของคณะกรรมการ และกำาหนดให้มีการสอบทานข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

การดำาเนินการผ่านระบบการนำาองค์กร

จัดทำาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

มาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบ 
การบริหารจัดการที่โปร่งใส ยุติธรรม รวมทั้ง 
มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 
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   ถาม - ตอบ (Q&A) เกี่ยวกับระบบการ 
ป้องกันการฟอกเงิน (Anti Money Laundering 
System: AMLS) 

    ซักซ้อมวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
รายชือ่ลกูคา้กบัรายชือ่บคุคลทีถ่กูกำาหนด (AMLO 
List) ของสำานักงานปปง.

   ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมาย
ก่อการร้าย 

   แนวทางการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูก
กำาหนด (Amlo List) 

    วิธีปฏิบัติในการบันทึกข้อมูล KYC และ 
คำานวณระดับความเส่ียงลูกค้าในระบบงาน
ป้องกันการฟอกเงิน (AMLS)

    วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบันทึกข้อมูลเอกสาร
แสดงตนของลูกค้าในระบบงาน CBS เพื่อ
การตรวจสอบรายช่ือลูกค้ากับรายช่ือบุคคลท่ี 
ถูกกำาหนด (AMLO LIST)

    ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การบันทึกข้อมูลการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุ 
อันควรสงสัย (แบบปปง.1-03) ในระบบงาน
ป้องกันการฟอกเงิน (AMLS) 

การติดตามและประเมินผล

     วารสารธรรมาภบิาล เพือ่ประชาสมัพนัธ์หลกัการ
กำากับกจิการทีด่ ีการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์จริยธรรม 
และจรรยาบรรณพนักงาน และการจัดกิจกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่เป็นราย 2 เดือน 
และจัดส่งให้ทุกหน่วยงานอย่างทั่วถึง

    โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
หลักการกำากับกิจการที่ดีให้ผู้บริหารและพนักงาน 
รับรู้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
     การประชาสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ต 

 ธนาคารออมสินได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2556 ซึ่งผลการสำารวจความคิดเห็นของพนักงานในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ  
78.8 โดยจำาแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3
การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ทัศนคติต่อแนวทางการส่งเสริมหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ความรู้ความเข้าใจในหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

80.8 % 82.6 %
การประชาสัมพันธ์

     สร้างการรับรู้ โดยการจัดพิมพ์ประมวลจริยธรรม
ธนาคารออมสิน จรรยาบรรณธนาคารออมสิน และ
จัดส่งให้กรรมการ ผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง 
ทุกคน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

   สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดอบรม
เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี และการอบรม
กรรมฐานบริหารจิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน

   รณรงค์ให้ยึดถือปฏิบัติ โดยการให้รางวัล
จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน 
ประจำาปี 2555 แก่ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง
ทีม่จิีตสำานึกและทัศนคตทิีด่ ีมีความรับผิดชอบตอ่
ตนเอง ต่องาน และต่อสังคม

    สร้างการมีส่วนร่วม โดยการจัดกิจกรรม ‘วัน
กำากับดูแลกิจการที่ดี’ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิดหลัก 
Value Creation ซึ่งหมายถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้แก่กิจการ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดย
มูลคา่นัน้ตอ้งเปน็การเพิม่ความสามารถในทกุดา้น 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

กระบวนการส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

75.6 %
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เพื่อประชาชนทั่วไป เสริมสร้างนิสัยรักการออม 

ธนาคารออมสินมุ่งเน้นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมทั้งบริการที่ครบวงจร เพ่ือ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มฐานรากและลูกค้ารายย่อย สามารถเข้าถึงการออม 
และธุรกรรมทางการเงินได้อย่างง่ายดาย พร้อมติดตามดูแลลูกค้าสินเชื่อและการดำาเนินธุรกิจของลูกค้า
อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ และส่งเสริมกระบวนการลงทุนและบริหาร 
สภาพคล่อง เพื่อสร้างความมั่นคงสู่ธนาคาร และคืนประโยชน์สู่ชุมชนและสังคมในที่สุด

ธนาคารร่วมมือกับพหุภาคี ร่วมมือกับองค์กร 
หลายฝ่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนา 
เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น 
ในการสร้างประโยชน์ร่วมกันเรียนรู้ ร่ วมกัน มีการ 
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม 
ให้ ชุ ม ชนมี ก า รออมทรั พย์ แ ล ะส่ ง เ ส ริ ม ให้ ชุ ม ชน
สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทั้งในระดับแนวตั้งและแนวดิ่ง 
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคง พึ่งพาตนเองได้

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อสังคม

 ฝากแล้วยังได้ลุ้น เพราะเป็นรูปแบบหน่ึงของการออม ท่ีผู้ฝากจะได้รับ
ดอกเบ้ียตามอัตรากำาหนด พร้อมสิทธิลุ้นรางวัลทุกเดือน ครบกำาหนดแล้วได้เงินต้น
คืนพร้อมดอกเบ้ีย จุดเด่นคือ ปลอดภัยไม่สูญเงินต้น ได้รับดอกเบ้ียสูง พร้อมลุ้น
รับรางวัลทุกเดือนจนกว่าสลากจะหมดอายุ มีทั้งแบบ 3 ปี 5 ปี และแบบกุศล

 ฉุกเฉินเมื่อไหร่ ใช้ได้ทุกเมื่อ คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน
และไม่เสยีภาษดีอกเบ้ีย นำาสมุดเงนิฝากมาค้ ำาประกนัเงนิกูห้รอื
เบิกเงินเกินบัญชีได้ 

เลือก สลากออมสิน
คนชอบลุ้น

เลือก บริการเงินฝากเผื่อเรียก
และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

คนใช้ด่วน

เพื่อการใช้ชีวิตและเป็นเงินสำารองยามฉุกเฉิน

เลือก เงินฝากประจำารายเดือนต่างๆ 
เงินฝากประจำาระยะสั้นและยาว

คนรอบคอบ
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กลุ่มพี่น้องชาวอิสลาม

ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในกิจการ 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม 

• รับฝากเงินวาดิอ๊ะฮ์ เพื่อรักษาเงินออมของผู้ฝาก สามารถฝากถอนได้ทุกเวลาทำาการ
• รับฝากเงินเพื่อทำาฮัจย์ และอุมเราะฮ์ เป็นการออมทรัพย์เพื่อการปฏิบัติศาสนกิจ
• รับฝากเงินเพื่อการลงทุน (มูฎอรอบ๊ะฮ์) เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ด้านรายได้จากการลงทุน

 เรียนชั้นไหนก็สบายใจ ให้นักเรียนและนักศึกษาด้วย
ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากทั่วไป  

เลือก เงินฝาก Youth Savings 
คนรักเรียน

 ดูแลครอบครัวผ่านการออมเงินด้วยเงินฝาก 
ในรูปแบบการประกันชีวิต ที่พัฒนาต่อเนื่องกว่า 70 ปี  
โดยแบ่งประเภทออกเป็น กลุ่มออมเงินพร้อมรับความ
คุ้มครอง/กลุ่มเพื่อบุตรหลาน/กลุ่มลงทุน/กลุ่มบำานาญ 
ลดหย่อนภาษีและกลุ่ม Micro Insurance

เลือก เงินฝากประกันชีวิต 
GSB LIFE 

คนรักความมั่นคง 

 ลงทนุทำาธรุกจิ ตอ้งการเงนิหมุนเวยีนและความ
คล่องตัว ถอนเงินได้ทันใจ ทุกสาขาทั่วประเทศ

เลือก เงินฝากกระแสรายวัน
คนค้าขาย
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บริการครบครัน ด้วยช่องทางที่ทั่วถึง 

บริการธรุกรรมทางการเงนิผา่น ATM (เครือ่ง
ถอนเงินอัตโนมัติ) และ ADM (เครื่องฝากเงิน
อัตโนมัติ) ทั้งฝาก ถอน โอน ชำาระสินค้าและบริการ 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกพื้นที่ แม้ในพื้นที่
ทุรกันดาร

รถและเรือเคลื่อนที่พร้อมให้บริการ
ทางการเงินทั้งฝาก ถอน รับคำาขอสินเชื่อและ 
บริการต่างๆ ผ่าน ATM พร้อมเคาน์เตอร์ให้ 
บริการตามงานออกรา้น และโครงการอสงัหา- 
ริมทรัพย์ เพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน
อย่างเท่าเทียม  

เปิดช่องทางการให้บริการ Internet Banking ให้
บริการด้านข้อมูลบัญชีและบริการทางการเงิน สามารถบริการ
โอนเงินภายในธนาคาร บริการโอนเงินต่างธนาคาร บริการซื้อ
สลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง การรับชำาระค่าสินค้า
และบริการ (Bill Payment) และบริการเติมเงินมือถือ (Mobile 
Top-up)

ด้วยบัตรออมสิน ATM พอเพียง เป็นบัตรสมาชิกเพื่อ
กองทนุหมูบ่า้นหรอืธนาคารประชาชน ใหบ้รกิารทางดา้นสนิเชือ่ 
เพื่อใช้เป็นเงินทุน และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ 
ต่อกลุ่มและสมาชิก ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้วยบัตรออมสิน VISA Debit Smart Life ให้ความอุ่นใจ
ด้วยวงเงินคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด  
เหมาะกับพนักงานขาย พนักงานขับรถ บุคคลผู้เดินทางบ่อย หรือ
พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย

ฝากถอนได้ทันใจ โครงการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชน

อยู่ไหนจะไปหา

ออนไลน์ ได้เสมอ

หมุนเวียนอย่างพอเพียง

อุบัติเหตุบรรเทาได้

เพื่อสถาบันการเงินในชุมชน

มุ่งเน้นการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ กลุ่มองค์กรการเงิน 
ชุมชน เพื่อนำาไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบโปรแกรมบัญชี
ที่จำาเป็นต่อสถาบันการเงินชุมชน

ดำารงบทบาทในฐานะสถานท่ีเก็บออมเงินท่ีสะดวก ปลอดภัย
ช่วยลดการเป็นหนี้นอกระบบ ด้วยการช่วยให้ประชาชนระดับฐานราก
มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้น ก่อให้เกิดการหมุนเวียน
ทางการเงินในระดับชุมชนซ่ึงจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร 
การเงินชุมชน สร้างประโยชน์ต่อประเทศลงลึกถึงระดับฐานรากและ 
นำามาสู่ความเข้มแข็งของประเทศ

ในปจัจบุนัยงัมกีารตอ่ยอดความพยายาม ดว้ยโครงการพฒันา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) โดยยกระดับเป็น สถาบัน 
การเงินชุมชนนำาร่องปี 2556 ภายใต้การสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมือง ท่ีได้ผ่านการอบรมโปรแกรมบัญชีสถาบันการเงินชุมชน 
จำานวน 30,842 แห่ง พัฒนาเพื่อยกระดับเป็น สถาบันการเงินชุมชน
นำาร่องของประเทศ จำานวน 5,000 แห่งทั่วประเทศ

• Micro Insurance เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (ทรัพย์ 
ม่ันคง) แต่เดิมสมาชิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้านมักไม่มีหลักประกันด้าน 
การประกันชีวิตให้กับครอบครัวและไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจาก 
ค่าใช้จ่ายในการทำาประกันชีวิตสูงมากเกินกำาลังจ่าย ธนาคารออมสิน 
จึงได้ออกแบบการประกันชีวิตให้โดยเฉพาะ ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย 
มากขึ้น เบี้ยประกันไม่แพง เสมือนเป็นสวัสดิการให้กับชุมชน โดย 
ขยายโอกาสการฝากเงินออมสินแบบทรัพย์มั่นคงนี้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ 
7 ขวบไปจนถึงผู้สูงอายุ 75 ปีบริบูรณ์

• บริการออมสิน Internet Banking กองทุนหมู่บ้านและสถาบัน 
การเงินชุมชน ให้บริการผ่าน https://ib.gsb.or.th ท่ีให้บริการ 
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง 
ให้บริการด้านข้อมูลบัญชี ได้ทั้ง เงินฝาก สลากออมสิน สินเชื่อ และ
การบริการทางการเงินต่างๆ 
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มากกว่าสินเชื่อ คือการเกื้อกูล
ธนาคารออมสินสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง โดยการ 

ส่ง เสริมและให้บริการสินเชื่อที่ เรียกว่า ‘สินเชื่อ เพื่อสังคม’ ซึ่ ง ไม่ ใช่ เพียงการทำาให้ประชาชน 
มีเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีวัตถุประสงค์สำาคัญในการวางรากฐานเพื่อพัฒนา 
ประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืน 

โครงการเพื่อประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ด้วยเงื่อนไขการบริการด้านสินเชื่อที่ 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ในวงเงินที่เพียงพอต่อความจำาเป็น รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพ ให้คำาปรึกษา
และพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของโครงการธนาคารประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรการเงินชุมชนมีความเข้มแข็งโดยการส่งเสริมการออมทรัพย์และ 
มีการให้สินเชื่อ ซึ่งสินเชื่อดังกล่าว ประกอบด้วย

1) สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท

 ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำาหรับกลุ่มองค์กรชุมชน เพ่ือ 
เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มหรือสมาชิก   

2) สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทเพื่อผู้ประกอบการ OTOP หรือ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 ให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนใหม่ในกิจกรรมการ
ผลิตหรือการค้า โดยมีวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท   

3) สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทเพื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 เน้นการเป็นเงินทุนหมุนเวียน   

4) สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

 เพื่อการอุปโภคบริโภค ใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้าน ทั้งซื้อ
หรือซ่อมแซม 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อองค์กรชุมชน

เหมาะกับ : ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย 

เหมาะกับ : สถาบันการเงินชุมชน

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ฯลฯ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ระยะสั้น เช่น เงินกู้เบิกเกินบัญชี และประเภทเงินกู้ระยะยาว ให้กู้ได้ตามความจำาเป็นและความสามารถใน
การชำาระคืน ทั้งนี้ยังให้การสนับสนุนโครงการ ‘โชว์ห่วย โชว์สวย ทั่วไทย ร่วมใจช่วยสังคม’ ของกระทรวง
พาณิชย์อีกด้วย

1) สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค./ช.พ.ส./เกื้อกูลผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา

โครงการความร่วมมือระหว่างสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กับธนาคารออมสิน
เพื่อสร้างสวัสดิการและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก  
2) สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู 

แก้ไขปัญหาหนี้สินและเสริมสร้างกำาลังใจให้ครู เน้นการจัดตั้งกลุ่ม
เพื่อให้ครูเกิดการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือกัน   
3) สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตข้าราชการทหาร

โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก กองทัพอากาศ กองบัญชาการ 
กองทัพไทย และธนาคารออมสินแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตข้าราชการทหาร  
4) สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ

โครงการความร่วมมือระหว่างสำานักงาน ก.พ. และธนาคารออมสิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือน เสริมสร้าง 
วินัยทางการเงินควบคู่กับการให้สินเชื่อ  
 5) สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตข้าราชการส่วนท้องถิ่น

โครงการความรว่มมือระหวา่งองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่กบัธนาคาร 
ออมสินแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นกลไกเพื่อให้มีการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เป็นสินเช่ือเพื่อนำาเป็นทุนใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวในกรณีจำาเป็น เช่น การศึกษา  
ค่ารักษาพยาบาล ชำาระหนี้ และอื่นๆ ตลอดจนจัดและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ

สินเชื่อธุรกิจห้องแถว

สินเชื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ

เหมาะกับ : ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อธุรกิจแสวงหากำาไร  

เหมาะกับ : สมาชิกท่ีอยู่ในหน่วยงานราชการ ท้ังครู บุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
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สอดคล้องกับนโยบาย
สำาคัญของรัฐบาล

นอกจากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ธนาคารออมสินยังได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ การสนับสนุน
กิจกรรมของรัฐบาล เพื่อการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งการ 
ให้ความสนับสนุนด้านการเงินแบบให้เปล่า เงินกู้ และด้านเทคนิค เพ่ือช่วยแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
แก่ประชาชนระดับรากหญ้า ในเงื่อนไขและข้อตกลงที่ไม่ยุ่งยากและง่ายต่อการเข้าถึง ในการเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการทางการเงิน อาทิ

โดยการลดและเลิกใช้สารทำาลายชั้น
บรรยากาศโอโซน : ทั้งการมอบเงินช่วยเหลืออย่าง
ใหเ้ปลา่แก่ผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรมโฟมและ
ผูผ้ลติเครือ่งปรบัอากาศเพือ่การใชส้ารทดแทน และ
การมอบความช่วยเหลือด้านเทคนิค การฝึกอบรม 
และการจัดซื้อต่างๆ โดยว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้
เกิดความเข้าใจในระยะยาว

สินเชื่อสำาหรับผู้ที่ยังศึกษาอยู่ 
หรือจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี  
(ภายใต้เงื่อนไข) แต่ต้องการประกอบ
ธุรกิจ

สินเชื่อสำาหรับผู้ประกอบการ
รายย่อยที่เป็นผู้ค้าสมาชิกบริษัท ซึ่ง 
ผลิตหรือจำาหน่ายสินค้า เช่น บริษัท 
สยามแม็คโคร จำากัด (ภายใต้เงื่อนไข)

สำาหรับผู้ค้าในตลาดคลองเตย ใช้กู้ยืม 
เพื่อเช่าแผงค้าหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

1) โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2) สินเชื่อกองทุนตั้งตัวได้ 

3) สินเชื่อโชห่วย ช่วยผู้ค้าสมาชิก

4) สินเชื่อคลองเตยโมเดล

 เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความม่ันคง สร้างแรงจูงใจ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวินัยทางการเงิน 

สำาหรับลูกค้าผู้มีภาระหนี้กับธนาคารออมสิน 

 ลดการลงทุนซ้ ำาซ้อน และสร้างโอกาสให้
ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการเงิน และแหล่งเงินทุน
ต้นทุนต่ ำา

5) โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
และประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้
คงค้างไม่เกิน 500,000 บาท

 6) การทำาประกันชีวิตสำาหรับลูกค้า
โครงการแก้ ไขหนี้สินภาคประชาชน 
(หนี้นอกระบบ)

7) การใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกัน 
ของรัฐวิสาหกิจระยะยาว (ปี 2556 – 2560) 
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เพราะเชื่อว่า สังคมท่ีแข็งแรงจำาเป็นต้องมี
รากฐานท่ีแข็งแกร่งและม่ันคง รากฐานดังกล่าวน้ี
ไม่ใช่เพียงสิ่งก่อสร้าง ความคิดหรือความเชื่ออย่าง
ใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ แตย่งัหมายถงึ การดแูลคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัยให้สามารถดูแล 
และพึง่พาตนเองได ้มสีทิธเิสรภีาพและมคีวามมัน่คง
ทางการเงนิอนัเกดิจากการออม รวมทัง้การพฒันา
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตเคียงข้างกัน  

ในฐานะธนาคารท่ียืนหยัดเพื่อประชาชน 
ชมุชนและสงัคมมากวา่ศตวรรษ ป ี2556 นี ้ธนาคาร
ออมสินจึงเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
ในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังกระตุ้นให้เกิด
ความรักในการออมอันเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำาคัญ
ของชีวิต ด้วยหวังว่า ความมุ่งมั่นนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีช่วยสร้างสรรค์สังคมให้แข็งแรงและเกิดความสุข
อันยั่งยืนในที่สุด

เดินหน้าอย่างมุ่งมั่น
การดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ธนาคารออมสิน ปี 2556

บทที่ 3

คน สังคมและสิ่งแวดล้อม
คือหัวใจแห่งการดำาเนินงาน 
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‘บคุลากร’ คอืสิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุทีจ่ะขบัเคลือ่นองคก์รใหก้า้วไกลไปขา้งหนา้ และมสีว่นสำาคญัในการ
สร้างความเขม้แขง็ให้กบัองคก์ร กอ่นจะเปน็สือ่กลางสำาคญัในการสง่เสรมิการออมใหแ้กป่ระชาชน ชมุชนและ
สงัคม ธนาคารออมสินจงึใหค้วามสำาคญัตอ่การพฒันาบคุลากรของธนาคารเปน็อยา่งยิง่ ไมว่า่จะเปน็ระดบั
ผู้บริหาร หรือพนักงานธนาคารก็ตาม โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนเป็นทั้ง ‘คนดี’ และ ‘คนเก่ง’ 

ธนาคารออมสินกำาหนดวิสัยทัศน์ของการดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
องคก์รและบรหิารทรพัยากรบคุคลควบคูก่บัการเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ ความผกูพนัองคก์รและธรรมาภบิาล 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดำาเนินงานเพื่อ ‘บุคลากร’ ของธนาคาร

คุณภาพชีวิตที่ดีสร้างได้

1. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของธนาคาร
2. บริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human CapitalManagement) ด้านการบริหารอัตรากำาลัง พัฒนา 
เคร่ืองมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใหม่ๆ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ด้วยการจัดการความรู้ด้วย 
ช่องทางท่ีหลากหลาย และการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้เพือ่พฒันาไปสู่องคก์รท่ีมีผลการดำาเนนิงานยอดเยีย่ม
3. ออกแบบพัฒนาโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำางานให้รองรับกลยุทธ์ของธนาคาร
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน และความผูกพันองค์กร (Engagement)

พันธกิจ 

นโยบาย

พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วย 
หลักการเคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน 
อย่างเป็นธรรมตามหลักสากล (Human Rights & 
Labor Rights) ขณะเดียวกัน พนักงานก็จะต้อง 
รับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และ
ยึดถือในจริยธรรมและวัฒนธรรมขององค์กร 

จัดให้มีผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ 
ทั้งสวัสดิการ เงินกู้ รวมทั้งการให้รางวัลและยกย่อง
ชมเชย โดยพิจารณาจากคุณภาพและผลสำาเร็จของ
งานทีค่ำานงึถงึประสทิธภิาพการทำางาน อกีทัง้สง่เสรมิ
ใหพ้นกังานมคีวามมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้กิจกรรม 5ส

จัดวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี 
ความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม คำานึงถึงหลัก 
ธรรมาภิบาล สร้างความรักและผูกพันภายในองค์กร 
ส่ ง เสริมและพัฒนาเพื่ อ ให้พนักงานทำางานที่ 
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีความก้าวหน้า
ในสายอาชพี โดยพจิารณาจากความรูค้วามสามารถ 
ทัศนคติและศักยภาพของพนักงานท่ีตรงกับความ
ต้องการขององค์กร โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน 

1.อยู่ดีและมีสุข 

3. แรงจูงใจไม่รู้จบ

2. ระบบที่ดีเพื่อชีวิตที่ดี

เราจัดสรรและดูแลอย่างไร ?

ภาพรวมการจัดสรรและดูแลกิจการ
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CSR สำาหรับพนักงาน

ด้านการออมและการศึกษา
ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
CSR สำาหรับพนักงาน
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ก้าวไปสู่ความเป็นคนดีและคนเก่ง
ธนาคารดำาเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาทั้งศักยภาพในการทำางาน และคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรขึ้น ครอบคลุมใน 7 ด้านหลัก ได้แก่

•  ด้านผลตอบแทนในการทำางาน และสวัสดิการต่างๆ
•  ด้านการสร้างขวัญกำาลังใจให้กับพนักงานผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
•  ด้านการส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน
•  ด้านการเสริมสร้างความรักความผูกพันกับองค์กร
•  ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
•  ด้านการรองรับภัยพิบัติ
•  ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

ด้านผลตอบแทน ในการทำางานและสวัสดิการต่างๆ

ธนาคารออมสินเห็นความสำาคัญของการสร้างขวัญ กำาลังใจ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลตอบแทนในการทำางาน และการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน โดย 
ในปี 2556 ธนาคารได้เน้นถึงสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยแก่พนักงาน 
และบุคคลในครอบครัว อาทิ

ปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาของพนักงาน จากเดิมไม่เกินปีละ 30,000 บาท ปรับ
ขึ้นเป็นไม่เกินปีละ 60,000 บาท และกำาหนดค่ารักษาจากสถานพยาบาลของเอกชนและคลินิกประกอบโรค
ศิลป์ทั่วไป ประเภทผู้ป่วยนอกให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายไปจริงภายในวงเงินไม่เกินปีละ 3,600 บาท 

จดัทำาบนัทกึขอ้ตกลงเกีย่วกบัการใชส้ทิธเิบกิจา่ยตรงคา่รกัษาพยาบาลของพนกังานในสถานพยาบาล 
ของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลวชิระ และคลินิกศูนย์แพทย์
พัฒนา เพียงแค่แสดงบัตรพนักงาน โดยไม่ต้องทดรองจ่ายไปก่อน และกำาลังดำาเนินการจัดทำาข้อตกลงกับ 
สถานพยาบาลของรัฐเพิ่มอีกหลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร

เพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำาหรับบิดามารดา

สิทธิเบิกจ่ายตรงใน 4 โรงพยาบาลของรัฐ

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
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การตรวจสุขภาพประจำาปี

การตรวจสอบคุณภาพของร้านอาหาร

จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพร้านอาหาร
เป็นประจำาทุกไตรมาส เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคลากรทุกคน

กระจายการให้บริการทางด้านสุขภาพที่มี
คุณภาพ และได้มาตรฐานให้กับบุคลากรทั้งในส่วน
กลาง และที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ

เพื่อตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้นให้แก่
พนักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้น
เป็นประจำาทุกปี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ท้ังในส่วนกลาง
และภูมิภาค

การส่งเสริมด้านการออกกำาลังกาย

การจัดให้มีสถานที่ออกกำาลังกายเป็นศูนย์
ออกกำาลงักายทีส่ว่นกลาง และพนกังานสว่นภูมิภาค
ทั่วประเทศ ตลอดจนการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 

การจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ทางด้าน
สุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพดี 

ให้การดูแลพนักงานของธนาคารที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง หรืออยู่ในกลุม่เสีย่ง เพื่อให้มีแนวทาง
ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และลดอัตราเสี่ยงการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อสุขภาพ

ส่งเสริมสนับสนุน และยกย่องพนักงานท่ีปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความตั้งใจ จัดให้มี
โครงการให้รางวัลหน่วยงาน และพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ที่สามารถบริหารจัดการและดำาเนิน
งานได้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ และวิสัยทัศน์ของธนาคาร อันเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการทำางาน ทำาให้พนักงานเกิดความรู้สึกมั่นคง และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและมอบของที่ระลึก
ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมานานครบ 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี

ด้านการสร้างขวัญกำาลังใจให้กับพนักงานผู้เป็นแบบอย่างที่ดี

เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานมาด้วยความวิริยอุตสาหะ และ
อุทิศตนให้กับธนาคารมาโดยตลอดโดยในปีนี้มีพนักงานที่เกษียณอายุ จำานวนทั้งสิ้น 77 ท่าน

งานเชิดชูเกียรติพนักงานเกษียณอายุ

บทที่ 3  |  เดินหน้าอย่างมุ่งมั่น

เพ่ือให้ผู้บริหาร และพนักงานได้รับความรู้
เกีย่วกับแนวทางในการดแูลสุขภาพ อนัจะเปน็การลด 
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และส่งเสริม 
ให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี ภายในงานประกอบด้วย 
การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ การจัดบูธ 
กจิกรรมดา้นสขุภาพ อาท ิการตรวจไวรสัตบัอกัเสบ 
บีและซี การตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย 
เพื่อเปรียบเทียบมวลกล้ามเนื้อและมวลไขมันใน 
ร่างกาย การตรวจมวลกระดูก ตรวจโครงสร้างเท้า 
ตรวจสภาพหลอดเลือด การยกกระชับใบหน้า การ
จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพในราคา 
ยุติธรรม เป็นต้น

งาน Health Fair 2013

และจัดตั้งชมรมนันทนาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ผ่อนคลายความเครียด 
จากการทำางาน และสำาคัญที่สุด คือ การสร้างนิสัย 
ให้พนักงานรักการออกกำาลังกาย
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สนบัสนนุใหพ้นกังานเขา้รบัการฝกึอบรม ศกึษาตอ่ ตลอดจนการเขา้รว่มแขง่ขนัในการสรา้งสรรค ์
ผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของธนาคาร

เปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสทีจ่ะไดแ้สดงศกัยภาพ และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ในการสรา้งผลงาน
เชิงนวัตกรรมเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร โดยตั้งแต่ ปี 2554 - 2556 มีผู้ส่งผลงานเข้า
ร่วมการประกวดในโครงการนี้ จำานวน 158 ผลงาน มาจากพนักงาน จำานวน 252 คน

ด้านการส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน

โครงการ GSB IDEA เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

หลักสูตรสำาหรับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้มีความรู้ และทักษะในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม 
อาชีพ พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร บทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ อันจะส่งผลต่อความ
สามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนการเสรมิสรา้งความรกั ความผกูพนัระหวา่งพนกังาน
กบัพนกังาน และพนกังานกบัธนาคาร รวมทัง้การปฏิบตัตินใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามทีธ่นาคารกำาหนด

อบรมหลักสูตร ‘GSB Service Quality & Orientation’ 

สง่เสรมิและสนบัสนนุใหผู้้บริหารและพนกังานในทกุระดบัเขา้รว่มการสัมมนาและเขา้รบัการฝกึอบรม 
ด้านต่างๆ อันเป็นหนึ่งในแผนสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับพนักงาน เพื่อให้ 
มีความรู้ เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินงานของธนาคาร

การจัดสัมมนา ฝึกอบรม และให้ทุนการศึกษา

จดักจิกรรมตา่งๆ เพือ่เสรมิสรา้งใหพ้นกังาน และครอบครวั ไดม้คีวามรกัความผกูพนักบัทัง้องคก์ร 
ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2556 อาทิ

ด้านการเสริมสร้างความรักความผูกพันกับองค์กร

รว่มทำาบญุตกับาตรพระภกิษสุงฆ ์จำานวน 100 รปู เพือ่ความเปน็สริมิงคลเนือ่งในวนัปใีหม ่ณ บรเิวณ
หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่

เพือ่ใหผู้บ้รหิาร และพนกังานธนาคารออมสนิไดร้ว่มรดน้ ำาขอพรอนัเปน็สริมิงคลเนือ่งในวนัสงกรานต์
หรอืวนัขึน้ปใีหมไ่ทย โดยไดร้บัเกยีรตอิยา่งสงูจากอดตีผูอ้ำานวยการธนาคารออมสนิ และอดตีผูบ้รหิารธนาคาร
ออมสินหลายท่านมาร่วมในพิธีดังกล่าว

งานทำาบุญตักบาตรรับพรปีใหม่ พุทธศักราช 2556  

พิธีรดน้ำาขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2556 
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คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารได้ร่วมพิธีถวายผ้าห่มองค์ 
พระพุทธภควาปฏิมากร พร้อมถวายสักการะพระพุทธภควาปฏิมากร 
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจำาธนาคารออมสิน ณ ศาลาพระพุทธภควาปฏิมากร 
ธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่

พิธีถวายผ้าห่มองค์พระพุทธภควาปฏิมากร 

ร่วมทำาบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำานวน 90 รูป ตลอดจน 
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของ 
แผ่นดินเพื่อถวายเป็นราชกุศล และเป็นการแสดงความจงรักภักดี ด้วย
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จัดขึ้น ณ บริเวณพระ 
บรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ธนาคาร
ออมสินสำานักงานใหญ่

รว่มกันทำาบุญตกับาตรพระภิกษุสงฆ ์จำานวน 182 รูป ณ บรเิวณ
ด้านหน้าธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่ และพร้อมใจกันร่วมลงนาม
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิด 
พระเกียรติและรำาลึกถึงมหากรุณาธิคุณ

ทำาบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 86 
พรรษา 5 ธันวาคม 2556 

ทำาบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 

โดยมอีดตีคณะผูบ้รหิาร และอดตีพนกังาน พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ธนาคารออมสินในส่วนกลางและสายงานกิจการสาขาเข้าร่วมงาน ณ ธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่  
ในโอกาสครบรอบ 100 ปีธนาคารออมสิน

งานเลี้ยงฉลอง ‘100 ปี ธนาคารออมสิน คืนสู่เหย้า ชาวร่มไทร’ 

เพ่ือการเช่ือมความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารทั้งในส่วนกลางและ 
สว่นภมิูภาค ตลอดจนเป็นการหารายไดใ้ห้กบัมูลนธิไิทรใหญ ่จงึได้ 
มีการจัดงาน ‘กีฬาสี 100 ปี ธนาคารออมสิน’ ขึ้น โดยในปีนี้ 
มีประเภทกีฬาที่เข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด 19 ประเภทกีฬา อาทิ ดาร์ท 
กฬีามหาสนกุ เปตอง เทนนสิ เทเบลิเทนนสิ หมากกระดาน ฟตุบอล 
ตะกร้อ บาสเกตบอล เป็นต้น

ในโอกาสครบรอบ 100 ปีของธนาคารออมสิน ภายใน 
งาน ‘100 ปี ร้อยดวงใจ ร้อยสายใยความผูกพัน’ เปิดตัว 
สญัลกัษณ ์‘พีจ่รงิใจ’&‘นอ้งผกูพนั’ ขึน้ ซึง่เปน็การดำาเนนิการ 
ตามแผนพฒันาความผกูพนัและเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

มีการมอบรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่
พนักงานที่ได้รับรางวัลออกแบบสัญลักษณ์ดังกล่าว รวมทั้ง 
จับรางวัลผู้โชคดีท่ีร่วมโหวตผลงานการประกวด ตลอดจน 
มีการบรรยายให้ความรู้เร่ือง ‘ระบบเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว’ โดยรศ.อสัมภินพงษ์  
ฉัตราคม อาจารย์ประจำาภาควิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

งานกีฬาสี 100 ปี ธนาคารออมสิน

งานเปิดตัวสัญลักษณ์ ‘พี่จริงใจ’ & ‘น้องผูกพัน’ 

พิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 
ผู้พระราชทานกำาเนิดคลังออมสิน เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ณ 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่

ออมสินน้อมใจถวายราชสักการะวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
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ธนาคารออมสินได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้าง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเป็นผู้ที่มีความเสียสละ 
และช่วยกันดูแลสังคม และประเทศชาติ

ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาค 
โลหิต ซึ่งมีผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารได้พร้อมใจกัน ร่วมบริจาค 
โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำานวน 
310 คน ได้รับโลหิตเป็นจำานวนทั้งสิ้น 124,000 ซีซี

โครงการ 65 ล้าน ดวงใจบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน

ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 

124,000cc

รว่มสง่กำาลงัใจและสวสัดปีใีหม ่แดผู่ป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามแนวชายแดนทัว่ประเทศ ทัง้เจา้หนา้ทีพ่ลเรอืน 
ตำารวจและทหาร รวมทัง้ผูไ้ดร้บับาดเจบ็และทพุพลภาพจากการปฏบิตัหินา้ที ่ผา่นการสง่ไปรษณยีบตัรอวยพร
ปใีหม ่ภายใตโ้ครงการของสำานกังานปลดักระทรวงกลาโหมทีไ่ดจ้ดัพมิพไ์ปรษณยีบตัร จำานวน 5 ลา้นใบ และ
เชญิชวนทกุภาคสว่นและประชาชนทัว่ไป รว่มสง่ไปรษณยีบตัรใหก้ำาลงัใจ รายไดจ้ากการจำาหนา่ยไปรษณยีบตัร
ในราคาใบละ 10 บาท จะนำาไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และ 
บำารุงขวัญผู้เสียสละทั้งทหาร ตำารวจ พลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทั่วประเทศ

โครงการสวัสดีปีใหม่ ร้อยใจไทย แด่ผู้เสียสละ
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ภัยพิบัติเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้เสมอ ธนาคารออมสินจึงมีการสร้างมาตรการและเตรียมความพร้อม 
ให้กับพนักงานเพื่อรองรับภัยพิบัติต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และจากการกระทำาของมนุษย์

ด้านการรองรับภัยพิบัติ

กำาหนดเปน็นโยบายในแผนยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรบคุคล กรณทีีเ่กิดเหตุภยัพิบติัฯ เพ่ือลดผลกระทบ 
ทีเ่กิดขึน้ตอ่ชวิีตและทรัพยส์นิของพนกังาน และใหค้วามชว่ยเหลอืแกพ่นกังานทีป่ระสบเหตไุดอ้ยา่งครอบคลมุ 
ทั่วถึง และทันท่วงที 

ในปี 2556 ธนาคารได้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการซักซ้อมการปฏิบัติตนให้กับ 
พนักงานเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนได้ขยายพ้ืนที่การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจนถึงระดับสาขา  
รวมถึงการประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติฯ ทาง Website ของธนาคาร การให้ความ 
ชว่ยเหลอืทางดา้นสวสัดกิารพเิศษ โดยไดเ้ดนิทางไปมอบถงุยงัชพี เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นใหแ้กพ่นกังาน
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณอ์ทุกภยัในปทีีผ่า่นมา ตลอดจนมกีารตดิตามสถานการณเ์หตกุารณภ์ยัพบิตัฯิ 
อย่างใกล้ชิด

ดูแลช่วยเหลือพนักงานเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและการก่อการร้าย 

จัดให้มีทดสอบภาวะวิกฤติกรณีชุมนุมประท้วง 
และทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในวงกว้าง 
(Bank-Wide BCP Testing Exercise) ประจำาปี 2556  
แบบเสมอืนจรงิกับ  9 ธรุกรรมสำาคญั โดยใชส้ถานการณ ์
ชุมนุมประท้วงเป็นสถานการณ์สมมติ และมีการนำา 
แผนการติดต่อสื่ อสารในภาวะวิกฤติ  (Cr i s i s  
Communication Plan) แผนจัดการอุบัติการณ์ 
(Incident Management Plans : IMP) แผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) 
แผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery 
Plan: DRP) และระบบงาน ICAS (Imaged Cheque 
Clearing and Archive System) เข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการเหตุการณ์ดังกล่าว

การทดสอบวิกฤติกรณีชุมนุมประท้วง

9 ธุรกรรมสำาคัญ คือ

1     กิจกรรมการบริหารสภาพคล่อง 

2     กิจกรรมการชำาระราคาและส่งมอบธุรกรรมการลงทุน 

3     กิจกรรมการเติมเงินเครื่อง ATM นอกสถานที่ 

4     กิจกรรมการอายัดบัตร 

5     กิจกรรมการให้บริการ Direct Credit และ Direct Debit             

6     กิจกรรมการเรียกเก็บเงินตามเช็คและหักบัญชีด้วยภาพเช็ค (ICAS) 

7     กิจกรรมการจ่ายเงินสดให้สาขาและเครื่อง ATM 

8     กิจกรรมพิธีการออกรางวัลและประมวลผลรางวัลสลาก 

9     กิจกรรมการให้บริการที่สาขา : ทดสอบ 3 สาขา ได้แก่ 

       สำานักพหลโยธิน สำานักราชดำาเนินและสาขากระทรวงการคลัง
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การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทำางานของพนักงานให้มีความปลอดภัย  

สุขอนามัยที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อม 
การทำางานที่เหมาะสม

กำาหนดกลไกการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีกลุ่มบุคคล และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดย 
คำานึงถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นจนพัฒนาเป็นวัฒนธรรม 
ขององค์กร และต่อจากนี้ คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบายข้างต้นในรอบปี 2556

นโยบายที่ธนาคารออมสินให้ความสำาคัญอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวกับบุคลากร คือ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

กำาหนดให้มีสัปดาห์สำาหรับการรณรงค์
ในเรือ่งของความปลอดภัย และสภาพแวดลอ้มใน 
การทำางาน จัดกิจกรรมเสมือนการรายงานสรุปผล 
และแสดงผลการดำาเนินงานทั้งในด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำางานของธนาคาร ยงัมีพธิมีอบรางวลัตา่งๆ 
ในด้านความปลอดภัยในการทำางาน การจัด
นิทรรศการวิชาการเพื่อให้ความรู้พนักงาน และ
การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำาปี

สัปดาห์แห่งความปลอดภัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน

ได้แก่ ‘สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย’ โดยมี 
แนวคิดสำาคัญท่ีว่า หากท่ีทำางานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว 
ความปลอดภัยในสถานที่ทำางานก็จะเกิดขึ้น อันจะเป็นการยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีข้ึนการทำางานในบรรยากาศท่ีดี มีความ
สะดวกสบาย ก็จะส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดแรงจูงใจ และ
ช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำางานได้

การรณรงค์ให้ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน แม้จะไม่ได้
เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การปฏิบัติงานของพนักงานโดยตรง 
แต่ก็เป็นสิ่งที่ธนาคารออมสินให้ความสำาคัญ เนื่องจากพนักงาน 
ทกุคนตอ้งสญัจรบนทอ้งถนนในการเดนิทางมาทำางาน ธนาคาร
จึงมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพนักงานทุกคน

5ส เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

รณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย

ถือเป็นประจำาทุกปีท่ีธนาคารออมสินจะมีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ โดยในปี 2556 นี้ 
ธนาคารไดก้ำาหนดใหท้กุสำานกังานทัว่ประเทศจดัใหม้กีารฝกึซอ้มดบัเพลงิ และอพยพหนไีฟ เพือ่เตรยีมความ
พร้อมรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ การรู้จักปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดภัยพิบัติ จึงมีส่วนช่วยลดความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
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ดำาเนินงานเพื่อการส่งเสริมการออมและการศึกษา

เด็กและเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ในอนาคตที่จะมีส่วนสำาคัญในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริม 
และสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยมาอย่างต่อเน่ือง เร่ิมจากเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว แต่สำาคัญกับชีวิต 
ของเราทุกคนคือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักและมีนิสัยรักการออมเงินผ่านโครงการธนาคาร 
โรงเรียนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ต่อยอดสู่กิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้างพัฒนาการ ท้ังทางด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านกีฬา 
ด้านดนตรี ด้านคุณธรรมจริยธรรม และท้ายท่ีสุดการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 
ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่พิการทุพพลภาพให้ได้มีโอกาสมีความสุขได้

เพื่อเด็กไทย เพื่ออนาคตของชาติ

ด้านการออมและการศึกษา

เราจัดสรรและดูแลอย่างไร ?

จุดมุ่งหมายสำาคัญ ของธนาคารออมสิน
ในการมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน คือ

ให้เด็กและเยาวชนไทยยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมรักษาความดี ประพฤติดี 
มนี้ำาใจนกักฬีา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั รูร้กัสามคัค ี มรีะเบยีบวนิยั รบัผดิชอบตอ่ตนเอง  รูจ้กั
การเอือ้เฟือ้แบง่ปนั มจีติใจอาสาตอ่ผูอ้ืน่  เรยีนรูก้ารอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสขุ ใชช้วีติ
บนพืน้ฐานแนวความคดิเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รูจ้กัการ 
ประมาณตน มีความพอดี พอกิน พอใช้ ตั้งใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ กล้าแสดงออก 
ในทางที่ถูกต้อง รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห่างไกลยาเสพติดรู้จักใช้เวลาว่างให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นพลังสำาคัญในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ต่อไป

เด็กไทยที่เราคาดหวัง

ธนาคารออมสินเช่ือเสมอว่า หากเราปลูกฝังลูกหลานของเรา
ให้รู้จักรักในการออมต้ังแต่เยาว์วัย เม่ือเขาเติบโตเขาจะเป็นผู้ใหญ่ท่ี
รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดคุ้มค่า และดำารงวิถีชีวิตภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ธนาคารจึงมีโครงการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นนักออม 
วยัเยาว ์โดยเริม่ตน้ทีส่ถานศกึษาเกิดเป็นโครงการ ‘ธนาคารโรงเรียน’ ข้ึน

เป็นการจำาลองสาขา
ของธนาคารไปไว้ในสถาบัน
การศึกษา เ ปิดโอกาสให้
นกัเรยีนนกัศกึษาเปน็ผูด้ำาเนนิ
การธนาคารดว้ยตนเองภายใต้
การดูแลของธนาคารออมสิน
สาขาที่ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

โรงเรียนนี้ฝากเงินได้

โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
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1. เพื่อเสริมสร้างวินัยการออมให้กับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำางานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบและการให้บริการ
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการทำากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเยาวชน โรงเรียน และธนาคาร
5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นธนาคารเพื่อการออมของเยาวชน

โครงการธนาคารโรงเรียนได้สร้างประโยชน์ให้ท้ังต่อตัวนักเรียนที่เป็นผู้ฝากเงิน และต่อนักเรียน 
ที่ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน ได้แก่

1. มสีถานทีส่ำาหรบัการฝาก - ถอนเงนิ อยา่งสะดวก โดยไมต่อ้งเดนิทางไปทีส่าขาหรอืนอกโรงเรยีน
2. มีจิตใจที่รักการออม และมีการเก็บออมเงินอย่างสม่ ำาเสมอ
3. นักเรียนที่ฝากเงินธนาคารโรงเรียนจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

วัตถุประสงค์

ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ดีอย่างไร ?

นักเรียน

1. สามารถฝกึทกัษะดา้นการทำางาน รูห้ลกัการบรหิาร
และการบริการที่ถูกต้อง
2. สร้างเสริมประสบการณ์การทำางานร่วมกับผู้อื่น
3. เสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบ
4. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

5. มีกิจกรรมสโมสรให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน
6. ได้รับเกียรติบัตรหลังจากปฏิบัติงานธนาคาร
โรงเรียน

นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน

เป็นปีแรกของการก่อตั้งธนาคาร
โรงเรียน ซึ่งหากนับจนถึงปัจจุบัน
ก็เป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว

คือจำานวนธนาคารโรงเรียนท่ีมีการจัดตั้งไปแล้วท่ัวประเทศ  
ซึ่ งนับข้อมูลจนถึงสิ้นปี  2556 โดยมีจำานวนบัญชีทั้ งสิ้น 
1,577,098 บัญชี และเงินออมสะสมทั้งหมด 507,262,079.28 
ล้านบาท เฉพาะในปี 2556 ท่ีผ่านมา มีการจัดตั้งธนาคาร
โรงเรียนไปเป็นจำานวน 120 แห่ง จำานวนนักเรียน 205,234 คน 
มีจำานวนบัญชี 189,472 บัญชี
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ธนาคารออมสินเห็นถึงความสำาคัญในการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน และสร้างโอกาส 
ให้แก่ผู้ท่ีกำาลังศึกษา หรือผู้สำาเร็จการศึกษาท่ีมีความต้ังใจประกอบอาชีพจริง เพื่อเตรียมความพร้อม 
สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ อันจะเป็นการเชื่อมโยงกับโครงการของรัฐบาลที่สนับสนุนให้นักศึกษา 
จบใหม่ สร้างธุรกิจของตัวเองภายใต้โครงการ ‘กองทุนตั้งตัวได้’

แตกยอดทางความคิดพัฒนามาเป็นการประกวดโครงการแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ ‘ออมสิน จากร้อย 
สู่เงินล้าน’ เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นในการเก็บออม เพ่ิมพูนความรู้และ 
เพิ่มทักษะทางด้านการบริหารเงินให้เยาวชนสามารถใช้ความรู้ที่ตนเองถนัด เตรียมเยาวชนไทยให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ พร้อมที่จะมีธุรกิจของตนเอง เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชน 

กำาหนดคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 - 25 ปี ส่งแนวคิดธุรกิจลงกรอบ Spider 
Model พรอ้มคลปิวิดโีอความยาวอยา่งนอ้ย 100 วนิาท ีตลอดโครงการมนีกัเรยีน นกัศกึษา รวมถงึประชาชน
ทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 1,200 ทีม คัดเลือกเหลือ 100 ทีม และจาก 100 ทีม คัดเลือก
ให้เหลือเพียง 10 ทีม เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เงินทุนตั้งตัวจากธนาคารออมสินจำานวน 
1,000,000 บาท

ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน
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คือ ทมี ‘FaceBIZ’ เจา้ของผลงาน ‘FaceBiz’
Mobi le App  ท่ี มีการพัฒนาและขยายระบบ
ซอฟต์แวร์รองรับธุรกิจ เพื่อการขายโฆษณาและ
กิจกรรมส่งเสริมตลาด ตลอดจนดำาเนินธุรกิจขาย
สินค้าตรงให้กลุ่มนักท่องเท่ียว โดยนักท่องเท่ียว
สามารถซื้อสินค้าและแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ได้ 
อันเป็นการขยายกลุ่มนักท่องเท่ียวเพื่อการสร้าง 
รายได้ที่เพิ่มขึ้น
 

“ผมมองว่าทกุคนเปน็เหมือนเพือ่นกนัมากกวา่ เขา้มาแชรก์นั พวกเราไดป้ระสบการณด์ีๆ  จาก
เวทีนี้มาก ตั้งแต่พี่ทีมงานทุกคนเลยที่ให้ความช่วยเหลือ อาจารย์ที่เข้ามาช่วยสอน รวมทั้งกรรมการ
และเพื่อนๆ ร่วมทีม ทำาให้รู้สึกเหมือนว่า เข้ามาอยู่ในครอบครัวหนึ่งที่มีความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน
มองในมุมมองเดียวกันและจะก้าวไปพร้อมกัน ขอบคุณธนาคารออมสินที่มีโครงการออมสินจากร้อยสู่ 
เงินล้าน อยากจะให้ออมสินจัดโครงการดีๆ อย่างนี้ต่อๆ ไป หลายๆ ปี เลยครับ”

คอื ทมี ‘ซรูมิยิาก’ิ ผลงาน ‘ปลาเสน้ใหญอ่บกรอบ 
สไตล์ญี่ปุ่น รสอาโออิ’ โดยนำาสินค้าที่มีขายอยู่ตามแถบ 
ทะเลจากรูปแบบ OTOP มาปรับปรุงเพิ่มรสชาติโดย 
นำาสมุนไพรพื้นบ้านภาคเหนือมาเป็นส่วนประกอบ เพ่ือ 
ช่วยเหลือเกษตรกร และนำามาบรรจุแพ็กเกจแบบซอง  
สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก สะดวกซื้อง่ายๆ ใกล้บ้าน โดย 
ไม่จำาเป็นต้องไปไกลถึงทะเล

ได้ทุนตั้งตัว 1,000,000 บาท

ได้ทุนตั้งตัว 500,000 บาท

ผลงานชนะเลิศอันดับ 1

ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1

คือ ทีม ‘Year Plant’  ผลงาน 
‘Year Plant’ปฏิทินท่ีมีการฝังเมล็ดผัก
และปุ๋ยลงไปในแต่ละวัน โดยคำานวณช่วง
อายุของผักและการใส่ปุ๋ย ตามความเหมาะ
สมและทำาให้มีผักกินได้ตลอดท้ังปีสำาหรับ
ผู้บริโภค 1 คน เป็นการตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มคนเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ขนาดเล็ก อย่าง คอนโด เป็นต้น 

“ไดข้อ้คดิมากมายจากกรูตูา่งๆ เลยคะ่ แลว้กไ็ดเ้หน็วา่การทำาธรุกจิจรงิๆ นีจ่ะวา่งา่ยกง็า่ย  
จะว่ายากก็ยาก อยู่ที่การวางแผนน่ะค่ะ กับเพื่อนๆ ก็ได้เห็นความพยายาม ความมุ่งมั่นและก็เห็น 
ความฝันของเขาท่ีมันออกมาเป็นรูปธรรม และก็รู้สึกประทับใจมากเลยหลายๆ คนเก่งมากๆ จริงๆ ค่ะ”

ได้ทุนตั้งตัว 200,000 บาท
ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 2

“ได้คำาแนะนำาจากพี่จั๊ก (จักรพล จันทวิมล ผู้จัดการผ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก.นันยางมาร์เก็ตติ้ง
หนึ่งในกูรูด้านธุรกิจและการตลาดที่ได้รับเชิญมาเข้าร่วมกับโครงการประกวด) เยอะเลยครับผม คือ 
สิง่ทีผ่มไมเ่คยมองเหน็ เขามปีระสบการณเ์ยอะกวา่ พอเขาพดูอะไรมาปุบ๊กเ็หมอืนสิง่ทีเ่ราคน้หามานาน

ผมมาเห็นองค์กรใหญ่แบบนี้ เห็นพวกพี่ๆ ทำางานกัน ผมเลยรู้สึกว่าการที่องค์กรจะโตได้มัน
ต้องอยู่ที่รากฐาน ผมก็ได้ตรงนี้ล่ะครับไปปรับปรุง ส่วนน้องๆ เก่งทุกคน คือผมก็มาคิดดูว่าถ้าองค์กร
ผมโตขึ้น แล้วผมได้น้องๆ ที่จบใหม่ไปช่วยผม ผมจะยินดีมาก

ต้องขอขอบคุณธนาคารออมสินนะครับท่ีให้โอกาส คือทุกคนไม่ว่าอยู่ท่ีไหนในประเทศไทย 
จังหวัดไหนก็ตาม เขารอโอกาสอยู่แล้วล่ะ อาจจะมีคนท่ีทำาเหมือนผม กำาลังทำาอยู่แต่ไม่ได้รับโอกาส
อยา่งนี ้อยากใหธ้นาคารออมสนิดำาเนนิงานตอ่ไปเรือ่ยๆ เผือ่สกัวนัจะไดเ้จอคนทีม่แีรงบนัดาลใจอยา่งนี”้

นายทรงยศ   แมนประสาทกุล 
นายวงศกร   เทศยรัตน์

นายภาณุพงศ์    รัตนศิรา

นางสาวปีย์วรา   จิตสุขุมมงคล   
นางสาวนภัส     บวรวิญญานันท์
นางสาวปรัษฐา    ไกรกิตติภูมิ
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ธนาคารออมสินได้ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถทางวิชาการ
ที่เป็นเลิศเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ นำามาซึ่งการ
สนบัสนนุดา้นทนุการศกึษาและการสนบัสนนุการจดัการแขง่ขนัดา้นวชิาการตา่งๆ ตลอดป ี2556 ทีผ่า่นมา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เป็นทุนที่ธนาคารออมสินได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อประเดิมในการก่อตั้ง เป็นจำานวนเงิน 72 ล้านบาท เมื่อปี 2549 เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการศกึษาวจิยั ทางดา้นวทิยาศาสตร์และอกัษรศาสตรข์องชาต ิโดยมคีณะกรรมการอานนัทมหดิล 
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับทุนนี้ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก 
ยงัตา่งประเทศ นำารายชือ่ทีเ่หมาะสมขึน้ทลูเกลา้ฯ ถวายขอพระราชทานพระราชวนิจิฉยั จากสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนดังกล่าวไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องการชดใช้ทุน
แต่ประการใด เนื่องด้วยทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเป็นทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล 
ธนาคารออมสินจึงให้การสนับสนุนเป็นรายปีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทุนประเดิมยังคงอยู่ นับจนถึงปัจจุบันมี 
ผู้ได้รับพระราชทานทุนไปแล้วรวม 14 คน โดยนักเรียนทุนรุ่นแรกที่จะสำาเร็จปริญญาโทและเอก จะกลับมา
ทำาประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

มอบเงินสนับสนุน ‘ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ’ ประจำาปี 2556

สำาหรับปี 2556 ธนาคารออมสินได้มอบเงินสนับสนุน ‘ทุนสิริกิต์ิบรมราชินีนาถ’  
เป็นจำานวน 5,000,000 บาท  โดยมีนางสาวสร้อยทอง ช่อลำาเจียก หัวหน้าฝ่ายอาวุโส 
ฝ่ายงานความร่วมมือภายนอกสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และนายนิพล 
แจ่มจำารัส ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ รุ่นที่ 7 ปี 2555 รับมอบเงินสนับสนุน 
ดังกล่าวโดยจะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านฟิสิกส์ ณ  
Imperial College London สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) 

“ผมรู้สึกดีใจและซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ท่านทรงสนับสนุนการศึกษาต่อ 
ในด้านวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์โดยการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นี้ผมคิดว่าผมคง
เปน็กำาลงัสำาคญัในการพฒันาประเทศในดา้นนีต้อ่ไป เนือ่งจากปจัจบุนัยงัมคีนศกึษาในดา้นนีน้อ้ย 
เมือ่สำาเรจ็การศกึษากลบัมาผมคงจะเปน็อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัทำาหนา้ทีใ่นการพฒันาคนไทยให้
มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ต่อไปขอบคุณธนาคารออมสินท่ีสนับสนุนทุนสำาหรับการศึกษาต่อ 
แกพ่วกเราซึง่เปน็ประโยชนอ์ยา่งมากตอ่ประเทศในการสรา้งคนเพือ่มาพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ
ต่อไป” 

นายนิพล แจ่มจำารัส
ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ รุ่นที่ 7 ปี 2555

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎเป็นหน่ึงใน 13 วิชาท่ีมีการจัดการสอบแข่งขัน 
ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาตามโครงการเพชรยอดมงกุฎซึ่งมูลนิธิร่มฉัตร และสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน 
นักศึกษาได้แสดงความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพเพื่อเป็นกำาลังสำาคัญ 
ของประเทศชาติในอนาคต สำาหรับการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎในครั้งท่ี 16 น้ี  
ธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการสอบแข่งขันจำานวน 1,500,000 บาท

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
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ในปี 2556 น้ีมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมทดสอบประเมินความสามารถฯ จำานวน 128,613 คน 
จาก 945 โรงเรียน มีผู้ ได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดรวม 1,256 คน จาก 
สถานศึกษา 220 แห่ง เป็นเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,417,000 บาท

ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)ในการจัดประเมินความสามารถทาง 
คณิตศาสตร์สำาหรับนักเรียน ภายใต้ ‘โครงการประเมิน 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Thailand 
Mathematics Evaluation TME) ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยนักเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคาร 
โรงเรียนจะได้รับรางวัลเป็น 2 เท่าของเงินรางวัลที่กำาหนด 
โรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนโรงเรียนละ 4,000 บาท โดย 
มีรางวัลแบ่งเป็นประเภทเหรียญทองจำานวน 10 รางวัล  
รางวัลละ 10,000 บาท เหรียญเงิน 20 รางวัล รางวัลละ  
8,000 บาท เหรียญทองแดง 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

• เด็กหญิงนุชวรา ถนอมรูป จากโรงเรียนปทุมวิไล 
• เดก็ชายปฐมฤกษ ์ทรพัยส์ถติย ์จากโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ ลำาลกูกา

• นางสาวฉัตรชนก ชัยวงค์ จากโรงเรียนศรียานุสรณ์  
• นายกฤติน พันธ์ทรัพย์ จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

รางวัลชนะเลิศ
ได้ทุนการศึกษา 15,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หญิง/ชาย)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หญิง/ชาย)

• เดก็หญงิสโรชา ศาสนนนัทน ์จากโรงเรยีนมธัยมสงัคตีวทิยา กรงุเทพมหานคร
• เด็กชายศตวรรษ พุ่มพวง จากโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

• นางสาวปนัดดา เสาะแสวง จากโรงเรียนศึกษานารี 
• นายสมบัติ สุทธิวงศ์ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ได้ทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณค่าและเอกลักษณ์ของความ
เป็นชาติไทย ด้วยการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน 
รักและ ช่ืนชมในภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์ของไทย 
จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดอ่านทำานองเสนาะข้ึน 
ให้กับสมาชิกธนาคารโรงเรียนท่ัวประเทศ โดยมีการ 
ประกวดท้ังประเภทร้อยแก้ว และร้อยกรองและแบ่งการ 
ประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น และตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)

โครงการประกวดอ่านทำานองเสนาะ 
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โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรม

ย้อนไปเม่ือปี 2550 ซึ่งเป็นปีมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 
80 พรรษา พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่าต่างร่วมใจกันเทิดพระเกียรติเพื่อสนองแนวพระราชดำาริ  
‘เศรษฐกิจพอเพียง’ และหมายรวมถึงการส่งเสริมด้าน ‘คุณธรรม’ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญ 
ประการหนึ่งในเงื่อนไขของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากแนวพระราชดำาริข้างต้น ธนาคารออมสินเล็งเห็นความสำาคัญของการสร้างจิตสำานึกด้านคุณธรรม 
และจรยิธรรมใหก้บัเดก็และเยาวชน จงึไดร้ว่มกบักระทรวงศกึษาธกิาร โดยสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพื้นฐานและสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัด ‘โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น’ นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (ปี 2556) เป็นปีที่ 7 แล้ว

จดัประกวดโรงเรยีนท่ีดำาเนนิโครงการท่ีจะสง่เสรมิความรู ้ความเข้าใจ และปฏบัิตจิรงิดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
การออม และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดเีดน่ และประกวดนกัเรยีนทีม่คีวามประพฤตดิเีดน่ดา้นคณุธรรม 
จริยธรรม การออม และการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต โดยธนาคารออมสิน
สนับสนุนงบประมาณเป็นรางวัลและค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด

• เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วีระพันธ์ุ จากโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 
• เด็กชายธนกิจ ฤทธิ์ศรี จากโรงเรียนผดุงนารี

• นางสาวรัตติญา อุดมทรัพย์ จากโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
• นายอภิชัย จันทร์เกษ จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา ในพระอุปถัมภ์ 

 นอกจากทุนการศึกษาแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร  
เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว

ได้ทุนการศึกษา 8,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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การศึกษาคือเครื่องมือติดอาวุธทางปัญญาที่ดีที่สุดให้แก่เด็กและเยาวชน แต่ทว่าก็มีเด็ก
และเยาวชนจำานวนหนึ่งในประเทศนี้ ที่ยังขาดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ธนาคาร
ออมสิน เห็นถึงความสำาคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
อันเป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมี 
มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการเรียนการสอน นำาไปสู่การสร้างเด็กและเยาวชนที่มี 
คุณภาพให้กับสังคมต่อไป

ภายใต้ชื่อ ‘โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องธนาคารออมสิน’ เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน 
ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา  
5 ปี ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา แต่ไม่เกินระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 

ถือเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ นำาไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ทำาให้เด็กและเยาวชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้พวกเขา
เป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนให้แก่ชุมชนถิ่นกำาเนิด และสังคมให้เจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
ในอนาคต

สนับสนุนเงินเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน 
จำานวน 4 แห่งใน 4 ภูมิภาค (ตามการแบ่งของกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน) โดยใช้ชื่ออาคารว่า 
‘อาคาร 100 ปี ธนาคารออมสิน’ ใช้เงินในการก่อสร้างอาคารทั้งหมดเป็นเงินจำานวน 7,975,791.13 บาท

• การจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษา (อาคารเรียน)

• การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2555 - 2557)

เรียนหนังสือได้ แม้ในถิ่นทุรกันดาร

จากแนวคิดข้างต้น ประกอบกับวาระการเฉลิมฉลองของธนาคารออมสินท่ีดำาเนินกิจการครบ 100 ปี 
นำามาซ่ึงการจัดกิจกรรม ‘สานฝัน เพ่ือโรงเรียนตชด.’ ข้ึนภายใต้กิจกรรมดังกล่าว มีงานท่ีดำาเนินการเป็น 3 ด้าน
ย่อยๆ ได้แก่

โครงการสานฝัน เพื่อโรงเรียน ตชด.

ในปี 2556 โครงการดังกล่าวมีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมและ 
จริยธรรมดีเด่นจำานวนทั้งสิ้น 44 แห่ง จาก 105 แห่ง และมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลคุณธรรม 
และจริยธรรมดีเด่น จำานวนทั้งสิ้น 110 คน จาก 170 คน โดยในประเภทสถานศึกษา จะได้
เงินสนับสนุน 100,000 บาท ส่วนประเภทของนักเรียนจะได้เงินสนับสนุนคนละ 40,000 บาท  
พร้อมเกียรติบัตร
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สนบัสนนุงบประมาณจำานวน 3,800,000 บาท 
ในการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ช้ัน จำานวน 1 หลัง  
แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต
ตามโครงการจัดสร้างถาวรวัตถุอนุสรณ์สามทศวรรษ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระ
ราชดำาริในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เมือ่ป ี2553 ธนาคารออมสนิไดใ้หก้ารสนบัสนนุงบประมาณจำานวน 456,070 บาท เพือ่กอ่สรา้งอาคาร 
ที่พักนักเรียนบ้านไกลจำานวน 1 หลัง 3 ห้อง แก่ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน บ้านถ้ ำาหินตามโครงการ
จัดสร้างถาวรวัตถุอนุสรณ์สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดำาริในองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและปี 2555 สนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร ไดแ้กโ่ครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัโครงการสง่เสรมิคณุภาพการศกึษาโครงการ
ฝึกอาชีพเป็นเงิน 178,135 บาท

เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนฯ จ.นราธิวาส

เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
ณ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน บ้านถ้ำาหิน จ.ราชบุรีธนาคารออมสินได้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2555 - 2557) จำานวน 10 ทุน 

ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้หรือจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

รว่มสนบัสนนุโรงเรยีนตชด. จำานวนทัง้สิน้ 16 แหง่ ครอบคลุมทัว่ทกุภมูภิาค เปน็เงนิจำานวน   2,111,000 บาท  
ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสในการพัฒนาด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพ การมีโภชนาการที่ดี ส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านสหกรณ์ (ส่งเสริมการออม) วิชาการ 
และการอาชพี รวมทัง้ปลกูจติสำานกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม อนัเปน็รากฐานสำาคัญ
ของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นและนำาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• การสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. โรงเรียน ตชด.เชิญ พิศลยบุตร บ้านบาโรย พลเอกนวล-หญิง จ.สงขลา จำานวน 3 คน 
2. โรงเรียน ตชด.บ้านส้านแดง ยูงทองรัฐประชาสรรค์ จ.สตูล จำานวน 2 คน
3. โรงเรียน ตชด.นิคมพิทักษ์ราษฎร์ โรงงานยาสูบ 2 จ.ยะลา จำานวน 2 คน
4. โรงเรียน ตชด.การท่าอากาศยานฯ บ้านละโอ จ.นราธิวาสจำานวน 2 คน
5. โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ 4 จ.ปัตตานี จำานวน 1 คน
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ในสงัคมของเรายงัมเีดก็อกีกลุม่หนึง่ทีเ่ขาตอ้งการโอกาสมากกวา่เดก็ทัว่ๆ ไป นัน่คอืเดก็และเยาวชน
ท่ีพิการและทุพพลภาพ ธนาคารออมสินมองเห็นถึงคุณค่าของเด็กกลุ่มนี้ท่ีควรจะต้องได้รับการส่งเสริมด้าน
การศึกษา ด้านกีฬา และพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
แก่เด็กและเยาวชนที่พิการทุพพลภาพ

อนาคตสดใสของเด็กและเยาวชนที่พิการทุพพลภาพ

ณ บ้านเฟื่องฟ้า และบ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
น้องๆ มอบอุปกรณ์กีฬา สนาม เปตอง และตู้ทำาน้ ำาร้อน น้ ำาเย็น มีบริการตัดผม และร่วมเลี้ยงอาหารกลาง
วันให้แก่น้องๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กๆ ทุกคน

ย้อนกลับไปในปี 2553 ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนที่โรงเรียนแห่งนี้โดยเลี้ยงอาหารว่างและ 
พานอ้งๆ ไปเทีย่วสวนสตัวเ์ชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ีพรอ้มยงัมอบเงนิสนบัสนนุทางโรงเรยีนจำานวน 100,000 บาท
ในปี 2556 ธนาคารออมสินได้กลับมาต่อยอดการจัดกิจกรรม ‘โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำาหรับนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่’ มอบเงินสนับสนุน
เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้ ได้แก่ รถเข็น ลู่วิ่งไฟฟ้า ชุดฝึก
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) สื่อการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาตา่งประเทศ เพือ่เปน็การพฒันาศกัยภาพของเดก็ และเยาวชน
เหล่านี้ให้พวกเขาได้มีพื้นที่ในการใช้ชีวิตเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถขับเคล่ือนสังคมได้ต่อไปในอนาคต

‘ออมสินเพิ่มฝัน ปันรัก ให้น้อง’

‘โครงการพฒันาแหลง่เรยีนรูส้ำาหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกาย หรอืการเคลือ่นไหว 
หรือสุขภาพ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่’ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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ธนาคารออมสนิเหน็ความสำาคญัของการสนบัสนนุกจิกรรมโครงการดา้นกฬีา ทัง้ผา่นจากสมาชกิ
โครงการธนาคารโรงเรียน และให้การสนับสนุนหน่วยงานองค์กรอื่นๆ ที่จัดกิจกรรมโครงการด้านกีฬา

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มุ่งเน้นความมีน้ ำาใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี เสริมสร้าง 
ประสบการณ์การทำางานเป็นทีมอันเป็นสิ่งสำาคัญที่จะนำาไปใช้ในการดำาเนินชีวิต ตลอดจนยังเป็นการเพิ่ม
โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นบันไดก้าวไปสู่โครงการช้างเผือกของมหาวิทยาลัยต่างๆ และเป็นนักกีฬา
ระดับชาติต่อไป

โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน (จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5)

ในปี 2556 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยมีนักกีฬา
จากธนาคารโรงเรียนจำานวน 585 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน 
1,051 ทีม นักกีฬาที่เข้าร่วม 12,612 คน จัดการแข่งขันรอบชิง 
ชนะเลิศระดับประเทศท่ี สนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี

เราจัดสรรและดูแลอย่างไร ?

ด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

ดำาเนินงานเพื่อการส่งเสริมด้านกีฬาและวัฒนธรรม

กีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษ
โครงการความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน กับกรมคุมความประพฤติกระทรวงยุติธรรม  

จัดอบรมเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ใช้หลักสูตรของการอบรมแบบลูกเสือ เพื่อ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมความประพฤติ ให้มีเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
รู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูล ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น อีกทั้งได้เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ รู้จัก 
วางแผนชีวิต วางแผนด้านการเงิน ตลอดจนได้รับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพที่เหมาะสม ก่อให้เกิด 
ทักษะชีวิตอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำาหรับเด็กและเยาวชน ปี 2556 จัดกิจกรรม จำานวน 4 รุ่น 
ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และตรัง จำานวนรวมทั้งสิ้น 250 คน

ค่ายใจสว่างสู่ทางชีวิตใหม่
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เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์เทเบิลเทนนิสโรงเรียนวัดสังเวชฯ เดือนละ 300,000 บาท 
เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงมิถุนายน 2557 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชน ครอบคลุมทั้งด้านสภาวะร่างกาย และจิตใจให้พร้อมต่อการเรียนรู้และต่อยอดกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา (กีฬาหมากรุก) ดนตรี (ดนตรีไทยและดนตรีสากล) และวิชาการ (เพิ่มเติมความรู้
ให้กับนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)

ศูนย์เทเบิลเทนนิส โรงเรียนวัดสังเวชฯ มีสมาชิก ณ เดือนตุลาคม 2556 จำานวนทั้งสิ้น 370 คน 
มีจำานวนของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ฯ โดยเฉลี่ยในวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 20 คน และในวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ 
50 คน นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจขอเช่าศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อม
และสถานที่แข่งขัน

สนับสนุน ‘ศูนย์เทเบิลเทนนิสโรงเรียนวัดสังเวชฯ’

ว่ากันว่าดนตรีคือสิ่งที่สามารถขัดเกลาและกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
ให้มีจิตใจท่ีอ่อนโยน ช่วยสร้างสรรค์จินตนาการ และเป็นสื่อกลางอย่างหน่ึงท่ีจะทำาให้สังคมเราสงบสุข 
ธนาคารออมสนิจงึเหน็ถงึประโยชนข์องการเสรมิสรา้งใหเ้ดก็และเยาวชนรกัในเสยีงดนตร ีและนำาสิง่ทีร่กันัน้
ไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

ดนตรีแห่งความสุข

มอบเงินสนับสนุนจำานวน 200,000 บาท ให้แก่ศูนย์ศิลป์สิรินธร ในโอกาสครบ 20 ปี ของการก่อตั้ง 
ศนูยศ์ลิปส์รินิธร ศนูยศ์ลิปะเยาวชนสมบรูณแ์บบแหง่แรกของอาเซยีน ทีต่ัง้อยูภ่ายในโรงเรยีนศรสีงครามวทิยา 
อ.วังสะพุง จ.เลย

มอบเงินทุนสนับสนุนศูนย์ศิลป์สิรินธร 

เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนากีฬายิมนาสติกไปสู่ระดับโอลิมปิคอย่างเต็มภาคภูมิ 
ธนาคารออมสนิ และสมาคมกฬีายิมนาสตกิแหง่ประเทศไทยร่วมลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืกนัดำาเนนิ 
โครงการสนับสนุนกีฬาจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยธนาคาร 
ออมสินได้ร่วมสนับสนุนกีฬาชนิดนี้เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2556 - 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
60 ล้านบาท

มอบเงินสนับสนุนการพัฒนากีฬายิมนาสติกสู่สากล 

สนับสนุนสโมสรฟุตบอลจามจุรี ยูไนเต็ด จำานวน 2 ล้านบาท เป็นความร่วมมือที่สำาคัญ 
ระหว่างธนาคารออมสินและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยและยังเป็นการเปิด 
โอกาสให้นักกีฬาฟุตบอลในโครงการธนาคารโรงเรียนได้มีโอกาสก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสโมสร 
ของประเทศไทยในอีกทางหนึ่งนอกเหนือไปจากการเข้าสู่โครงการช้างเผือกของมหาวิทยาลัยต่างๆ และการ
เป็นนักกีฬาระดับประเทศ

สนับสนุนสโมสรฟุตบอลจามจุรี ยูไนเต็ด 
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“พวกเรารูส้กึตืน่เตน้เมือ่เขา้รว่มประกวด
และเมื่อชนะก็รู้สึกดีใจการประกวดในครั้งนี้ 
พวกเราได้ฝึกและพัฒนาตนเองในการทำางาน 
เป็นทีมและการมีวินัยเราได้ซ้อมกันมาเป็นปีๆ 
ต้องขอบพระคุณธนาคารออมสินท่ีได้จัดกิจกรรม
ทีด่อียา่งนีข้ึ้นมากอ็ยากกจ็ะใหม้กีจิกรรมดีๆ  อยา่ง
นี้ตลอดไป สำาหรับเพื่อนๆ ที่ไม่ได้มีชัยในวันนี้ก็ 
ไม่เป็นไรเพราะทุกวงท่ีมาร้องเพลงประสานเสียง
ในวันนี้ ทุกวงก็มีความสามารถก็ขอให้ทุกคนสู้
และพัฒนาวงของตนเองต่อไปครับ”

แชมป์ขับร้องประสานเสียง

นายกิตติพงศ์ สุคนธปฏิภาค
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

“ในการประกวดครั้งนี้พวกเรามีเวลา
เตรยีมตวันอ้ย แตพ่วกเรากซ็อ้มกนัเตม็ทีผ่ลงาน 
จงึออกมาดีภาคภมูใิจมากที่ไดม้าเลน่ในวงนีใ้น
ปีนี้หนูอยู่ ม.6 แล้ว เข้าร่วมการประกวดมา 5 ปี 
แล้ว ปีนี้จึงเป็นปีสุดท้ายก็ดีใจมากท่ีได้รางวัล
ชนะเลิศ ปีก่อนๆ พวกเราได้ที่สองมาตลอด 
เพื่อนๆ ที่ยังไม่ประสบความสำาเร็จในวันนี้หนู
ก็ขอเป็นกำาลังใจให้เพื่อนๆ พยายามกันต่อไป
และสักวันก็จะได้รับรางวัลนั้นตามที่ตั้งใจไว้
เหมอืนพวกหนทูีพ่ยายามกนัมาหลายปจีนมวีนันี ้
กิจกรรมประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียนเป็น 
กิจกรรมท่ีดีทำาให้พวกเราทุกคนได้รับประสบการณ์ 
ใหม่ๆ เพื่อนำาไปปรับปรุงพัฒนาวงของตนเอง
ตอ้งขอบคณุธนาคารออมสนิเปน็อยา่งมากทีจ่ดั
กิจกรรมนี้ขึ้นให้พวกเราได้แสดงความสามารถ
กันค่ะ”

แชมป์ Symphonic Band

นางสาวรัชนีกร สูงใหญ่
โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ

เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสและมีเวทีของการแสดงความสามารถด้านดนตรี ตลอดจนมุ่ง 
พัฒนาความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลทัดเทียมนานาประเทศ ธนาคารออมสินจึงได้จัดประกวดดนตรี  
ให้กับสมาชิกธนาคารโรงเรียนขึ้น เป็นการจัดกิจกรรมต่อยอดและต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว 

สำาหรับในปี 2556 จัดประกวดใน 4 ประเภทชนิดดนตรี ประกอบด้วย Symphonic Band 
การขับร้องประสานเสียง การขับร้องเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
มีโรงเรียนเข้าร่วม 121 โรงเรียน และมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการประกวดทั้ง 4 ประเภท 1,112 คน

โครงการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน 
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สนับสนุนวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีที่เข้าร่วมการประกวดดนตรีโลก ครั้งที่ 17 ณ  
เมืองแครคราด ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นจำานวน 1,000,000 บาท เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ 
ความสามารถด้านดนตรีของเด็กไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโลกและรักษามาตรฐานในการบรรเลง 
ดนตรีพร้อมทั้งรักษาแชมป์ที่ได้รับอันจะนำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย

นอกจากน้ันแล้วยังมอบเงินสนับสนุนวงดรัมไลน์ของโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเข้าร่วมประกวดวงดรัมไลน์ระดับโลก ในรายการ ‘2013 WGI  
Percussion World Championships’ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นจำานวน 500,000 บาท

สนับสนุนการประกวดดนตรีระดับโลก

โครงการแข่งขันดนตรีแจ๊ส ระดับประเทศ Thailand Jazz Competit ion 2014 ของ 
คณะดรุยิางคศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร เปน็โครงการเพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทีท่รง 
มีต่อศิลปศาสตร์ดนตรีแจ๊สในประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนในระดับมัธยมอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ 
มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถทางดนตรีแจ๊ส เพื่อชิงรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เป็นจำานวนเงิน 500,000 บาท

สนับสนุนโครงการแข่งขันดนตรีแจ๊ส ระดับประเทศ 

“เพิง่เขา้รว่มการประกวดปนีีเ้ปน็ปแีรก 
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รางวัลนี้กลับไป
อันดบัแรกต้องขอขอบคุณ ดร.เสนห่ ์คำาสมหมาย 
ผู้อำานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
ทีช่ว่ยอำานวยการฝกึซอ้ม ขอขอบคณุครกูมลรตัน ์
เหง้าเกตุ ที่ช่วยฝึกซ้อมและสอนหนูจนหนูได้
รับรางวัลในวันนี้ค่ะและที่สำาคัญต้องขอบคุณ
ธนาคารออมสินที่ให้โอกาสและเปิดโอกาสดีๆ
ให้พวกเราได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
การมาร่วมกิจกรรมในวันนี้หนูได้รับความรู้นำา
ไปพัฒนาการร้องเพลงลูกกรุงของตนเองและ
สามารถนำาไปสอนน้องๆ รุ่นต่อๆ ไปยังไงก็ 
ขอฝากเพ่ือนๆ ให้ร่วมอนุรักษ์เพลงลูกกรุง 
ด้วยกันนะคะ”

“ดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้เพราะปีน้ีก็
เป็นปีสุดท้ายแล้วที่จะได้มาร่วมการประกวดปีที่แล้วหนูก็
เข้าร่วมการประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัล การร้องเพลงลูกทุ่ง
ให้อะไรหนูหลายอย่างทั้งในเรื่องของภาษา การเข้าสังคม 
ความหมายของเพลงบางเพลงก็สอนให้เราเป็นคนดีด้วย 
ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน 
อย่างพวกเราได้มีโอกาสได้ทำากิจกรรมนี้และพวกเราก็ยังได้
มิตรภาพที่ดีทุกคนที่เข้าร่วมประกวดไม่ว่าจะมาจากที่ใด
ต่างเป็นมิตรที่ดีที่สำาคัญเรายังได้รับความรู้จากท่านคณะ
กรรมการได้ความภาคภูมิใจและสิ่งดีอื่นๆ อีกมากมายค่ะ”

แชมป์ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

เด็กหญิงรัชฎา พินิจนึก
โรงเรยีนกาฬสนิธุพ์ทิยาสรรพ ์จ.กาฬสนิธุ์

นางสาวทิพยาภรณ์ วิยาสิงห์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช

แชมป์ขับร้องเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง)

ร่วมสนับสนุน ‘เทศกาลหนังสือวันแม่ @ Airport Link’ จำานวน 2,000,000 บาท ซ่ึงบริษัท 
รถไฟฟา้ ร.ฟ.ท. จำากดั หรอืผูใ้ห้บรกิารรถไฟฟา้แอรพ์อรต์ เรล ลงิค ์รว่มกบักระทรวงการคลงั กระทรวงคมนาคม 
สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละจำาหนา่ยหนงัสือแห่งประเทศไทย จดัข้ึนเพือ่เทิดพระเกยีรติสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และรณรงค์ให้คนไทยรักการอ่าน โดยได้รับการ
สนับสนุนจากสำานักพิมพ์กว่า 100 สำานักพิมพ์ รวม 270 บูธ จัดจำาหน่ายหนังสือในราคาพิเศษ 50% ใน 
วันแม่แห่งชาติ

มอบเงินสนับสนุน ‘เทศกาลหนังสือวันแม่ @ Airport Link’ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
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ธนาคารออมสินมอบเงิ นสนับสนุน 
โครงการ ‘จุฬาฯ น้อมนำาคำาพ่อสอนเพื่อการ 
เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง’ ในการดำาเนินการจัด 
‘คอนเสิร์ตเพลงเฉลิมพระเกียรติคำาพ่อสอน’ 
จำานวน 500,000 บาท เป็นคอนเสิร์ต ซึ่งมูลนิธิ 
พระดาบสและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกัน
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระบรมราโชวาท 
พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำาคัญกับคำาพ่อ
สอนซึ่งเป็นสาระสำาคัญที่จะนำาไปใช้ในชีวิตประจำา
วนั ซึง่รายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ้า่ยจากการจดัคอนเสร์ิต
ดังกล่าวจะนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน
มูลนิธิพระดาบส

มอบเงินสนับสนุนโครงการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ ภายใต้โครงการ ‘เยาวชนประกวด 
ร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี’ และโครงการแข่งขันฟุตบอล ‘นาวิกโยธินคัพ กองทัพเรือ’ 
จำานวน 6,000,000 บาท ให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 

โดยทั้งสองโครงการจัดขึ้นตลอดระยะเวลา 2 ปี ในปี 2556 - 2557 ซึ่งเริ่มกิจกรรมระหว่างเดือน 
เมษายน - กรกฎาคม เพื่อให้เยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ 
ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ได้ภาคภูมิใจในชาติ  
หวงแหนตอ่แผน่ดนิไทย เกดิความสามัคค ีความสมัพนัธอ์นัดกีบัหนว่ยงานทหารในพืน้ท่ี อนัเป็นสว่นหนึง่ของ
การแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มอบเงินสนับสนุนโครงการ ‘จุฬาฯ น้อมนำาคำาพ่อสอนเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง’ 

มอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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มอบเงนิสมทบกองทนุพระราชทานเพือ่สงเคราะหค์นไข้ยากจนในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จำานวน 500,000 บาท ในงานกาลาดินเนอร์ การกุศล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2556

มอบเงินสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนฯ 

โดยเสด็จพระราชกุศล ‘วันสายใจไทย ประจำา ปี 2556’ แก่มูลนิธิสายใจไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์
จำานวน 100,000 บาท

มอบเงินสนับสนุนการฝึกอบรมของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ เพื่อใช้ในกิจการฝึกอบรมงานศิลปาชีพ สำาหรับลูกหลานเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สนใจที่จะนำาความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จำานวนเงิน 
2,000,000 บาท

ถวายเงินจำานวน 1,500,000 บาท สมทบกองทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
วัดบวรนิเวศวิหาร แด่สมเด็จพระวันรัตประธานมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ 
ในโรงพยาบาล จำานวน 17 แห่ง ท่ีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงสร้างอาคารถวาย 
ในพระนามสมเด็จพระสังฆราช และในพระนามของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา 
สงัฆปรนิายก ใน 15 จงัหวดั เนือ่งในการบำาเพญ็กศุลคลา้ย วนัประสตู ิครบ 100 ป ีของสมเดจ็พระญาณสงัวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสายใจไทยฯ 

มอบเงินสนับสนุนศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ 

สมทบกองทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ

เราตอ้งยอมรบัความจริงทีว่า่ ในสงัคมเรานัน้มีความแตกต่างกัน เรามคีวามไมเ่ทา่เทยีมกันเกิดขึน้ เราม ี
ทั้งคนจน คนที่พิการทุพพลภาพ กระทั่งคนป่วยไข้ที่ไม่มีเงินรักษา ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์ เราจึงต้อง 
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั เพือ่ใหพ้วกเขาเหลา่นัน้สามารถใชช้วีติในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และมคีวามเสมอภาค 
เท่าเทียมกับพวกเราทุกคน

ธนาคารออมสินจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบความสุขให้กับพวกเขาเหล่านั้นในสังคมต่อไป

การท่ีประเทศไทยของเราจะมีการพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนนั้น จำาเป็นที่จะต้องมีรากฐาน
ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีความเข้มแข็ง ธนาคารออมสินจึงเห็นความสำาคัญของการส่งเสริม
และสนบัสนนุใหส้ภาพสงัคมและเศรษฐกจิในระดบัฐานรากมคีวามเขม้แขง็มากยิง่ขึน้ นำามาซึง่การ 
จดักจิกรรมโครงการ และการชว่ยเหลอืสนบัสนนุหนว่ยงานองคก์รตา่งๆ เพือ่สรา้งคณุภาพชวีติ 
ที่ดี และสร้างความสุขให้แก่ผู้คนในสังคม เพื่อให้ผู้คนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ 
ตอ่ยอดสูก่ารสรา้งสรรค ์เพือ่พฒันาสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มของประเทศของเราใหด้ขีึน้ตอ่ไป

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมแข็งแรง

ดำาเนินงานเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เราจัดสรรและดูแลอย่างไร ?

ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

สู่สังคมระดับฐานราก
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เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยได้มอบถุงยังชีพ
จำานวนประมาณ 1,000 ชุด พร้อมน้ ำาดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยซ่ึงพักอาศัยในพื้นท่ีชุมชนต่างๆ  
ได้แก่ บ้านพักตำารวจ ต.หน้าเมือง ชุมชนท้ายวัดหลวง หมู่ 12 ต.รอบเมือง ชุมชนบ้านคลองวัว หมู่ 12 
ต.ท่างาม และชุมชนบ้าน ต.ท่างาม ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านคุ้งโรงนา หมู่ 6 บ้านกระแจะ และหมู่ 7 บ้านหุบงิ้ว

มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์ จำานวน 1,000,000 บาท 
ผ่านรายการพิเศษ ‘คนไทยส่งกำาลังใจช่วยเหลือฟิลิปปินส์’ ซ่ึงรัฐบาลจัดข้ึนเพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของ 
ช่วยเหลือประชาชนชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบภัย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

ออมสินรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วม จ.ปราจีนบุรี 

ออมสินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยน ฟิลิปปินส์

ปัจจุบันโลกของเราเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้สร้าง 
ความสูญเสียให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินมากมายตลอดปี 2556 ธนาคารออมสินจึงได้มีโครงการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มอบเงินสนับสนุนโครงการรวมใจใส่เสื้อดอกบานช่ืนถวายพระพรของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นเงิน 50,000 บาท

สนับสนุนโครงการรวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่น 
ถวายพระพรของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ 

ถวายเงินจำานวน 1,500,000 บาท สมทบกองทุนมูลนิธิสมเด็จ 
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
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สิ่งหนึ่งที่ทำาให้ผู้คนในสังคมผูกพันกันทางด้านจิตใจ และรู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
คือ ความผูกพันทางด้านศาสนา ธนาคารออมสินจึงเห็นถึงความสำาคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมศาสนาของผู้คนในสังคมไทย เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ได้รับการสืบทอดและเป็นแบบแผนที่ดีงาม 
แก่ลูกหลานของเราสืบไป

ศาลาการเปรียญวัดปากคะยางแห่งนี้ได้เริ่มก่อสร้างมาต้ังแต่ปี 2542 ด้วยกำาลังทรัพย์ของญาติโยม
ผู้มีจิตศรัทธา เพื่อทดแทนศาลาหลังเดิมที่เก่าและชำารุดทรุดโทรมมาก แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ อันเนื่องจากขาด
ปัจจัย ธนาคารออมสิน และมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม จึงได้เข้ามาสนับสนุนทุนทรัพย์บางส่วนเพิ่มเติมจนการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์

สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้คัดเลือกคนดีมีคุณธรรมที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส จำานวน 13 คน เพื่อ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำาปี 2556 โดยธนาคารออมสินเป็น
ผู้สนับสนุนงบประมาณจำานวน 2,145,000 บาท

ร่วมเปิดศาลาการเปรียญวัดปากคะยาง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

การส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ไปประกอบพิธีฮัจย์ ปีที่ 9 ประจำาปี 2556

ส่งเสริมศาสนา

จัดทำาเหรียญพระไพรีพินาศ วัด
บวรนิเวศวิหาร รุ่น 100 ปีขึ้น โดยจำาลอง
แบบจากพระไพรีพินาศองค์จริง จัดทำา
เป็นเหรียญจำาลองรูปแบบจากเหรียญ
พระไพรีพินาศ ปี 2495 และได้รับพระ
เมตตาจากสมเด็จพระวันรัต ตรวจรูป
แบบของเหรียญ

ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 
และอดตีพนกังานธนาคารออมสนิ บรจิาค
ได้เช่าบูชา โดยจะนำาเงินรายได้ ร่วม
บริจาคสร้างมหาเจดีย์ ณ วัดวชิรธรรม
มาราม อ.บางปะหนั จ.พระนครศรอียธุยา

พิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่น 100 ปี ธนาคารออมสิน 

มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์จำานวนเงิน 7,776,122.25 บาท 
ซึ่งได้รับบริจาคจากพนักงาน ลูกค้าธนาคาร และ
ประชาชนทั่วไป ผ่านบัญชีธนาคารออมสินในโครงการ 
‘ออมสินรวมใจช่วย ผู้ประสบภัยน้ ำ าท่ วม’ โดยมี 
นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ 
ราชประชานุเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์

มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

คือ  จำ านวนของผ้ าห่ม  ที่ ธนาคาร
ออมสินได้ร่วมแบ่งปันความสุขและความ
อบอุ่น ให้กับพ่ีน้องชาวไทยทั่วประเทศ 
ที่ประสบภัยหนาวในช่วงปี 2556 
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มอบเงินสนับสนุนการดำาเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
จำานวน 1,000,000 บาท โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
ในฐานะผู้อำานวยการโรงเรียนวังไกลกังวลเป็นผู้รับมอบ

สนับสนุนการก่อสร้างสนามกีฬา รร.วังไกลกังวล

เพราะเศรษฐกิจระดับฐานราก
คือพื้นฐานคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม

ธนาคารออมสนิกำาหนดวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิของธนาคารในการเปน็สถาบนั
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจแก่ลูกค้าฐานราก และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการ
ขยายโอกาสเข้าถึงให้ลูกค้าฐานราก และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
บริการทางการเงิน โดยมี ‘เป้าหมาย’ การดำาเนินการใน 2 ประการ

ประการที่หนึ่ง   การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนในระดับฐานรากและชุมชน 

ประการที่สอง   เสริมสร้างบทบาทในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

1. สนับสนุนส่งเสริมด้านการออม 
2. การเสริมสร้างศักยภาพทางการเงินของลูกค้า
3. การส่งเสริมช่องทางการจำาหน่ายสินค้า  
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการของชุมชนและสังคมในระดับฐานราก
5. การส่งเสริมพัฒนาทั้งในด้านตนเองและอาชีพ 
6. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อันจะส่งผลให้ชุมชนในระดับฐานรากมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพ 
   ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

สู่เศรษฐกิจระดับฐานราก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ธนาคารออมสินตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการทาง
สาธารณสุขที่ดี และเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนคนไทย จึงเกิดเป็นกิจกรรมโครงการดีๆ ที่ให้ 
การช่วยเหลือและสนับสนุนการดำาเนินงานของสถานพยาบาลต่างๆ ตลอดปี 2556

มอบเงินจำานวน 2,000,000 บาท 
เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลตำารวจในการ
ดำาเนินโครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการ
แพทย์ และโครงการปรบัปรุงศนูยอ์บรมการ
ช่วยชีวิตในสถานการณ์เสมือนจริง

เป็นกิจกรรมโครงการท่ีชมรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนร่วมกับ 
5 ธนาคาร 36 โรงพยาบาลเอกชนในกรงุเทพฯ และโรงพยาบาล 
อบจ.ภูเก็ต จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตรวจ
รา่งกายประจำาปใีนราคาพเิศษ ภายใตแ้นวคดิการปอ้งกนัดี
กว่าการรักษา และเพื่อนำารายได้จากโครงการในปีนี้สมทบ
ทนุมลูนิธิแผน่ดินธรรมในพระสงัฆราชปูถมัภ์ เนือ่งในโอกาส
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-
ปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี
     ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถชำาระค่าตรวจ
ร่างกายในราคา 999 บาท ได้ที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงเทพ และนำาหลกัฐานการชำาระ
เงินเข้าตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลตำารวจ

เชิญชวนประชาชน ‘ตรวจร่างกายได้ผลบุญ’ ร่วมสมทบ
ทุนมูลนิธิแผ่นดินธรรมในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข
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คือ จำานวนสถาบันการเงิน
ชุมชนทั้งหมดในอำาเภอแม่จัน  
ซึ่งมีต้นแบบมาจากสถาบัน 
การเงินชุมชนบ้านร่องก๊อ
นั่นเอง

ต.แม่คำา อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งมีจำานวนประชากร 1,270 คน จำานวนครัวเรือน 324 ครัวเรือน มีจำานวน
สมาชิก 643 รายที่ใช้บริการกับสถาบันการเงินชุมชน ในด้านเงินฝาก (ออมทรัพย์ ประจำา และออมสัจจะ) 
และสนิเชือ่ นอกจากนีท้างสถาบนัการเงนิชมุชนบา้นรอ่งกอ๊ ยงัใหบ้รกิารดา้นโอนเงนิ เตมิเงนิ โทรศพัทม์อืถอื 
และชำาระคา่บรกิารสาธารณปูโภค โดยมเีงนิทนุหมนุเวยีนในสถาบนัการเงนิ ชมุชนประมาณ 12,000,000 บาท 
เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 16.00 น. 

อกีท้ังธนาคารออมสินให้การสนบัสนนุสถาบันการเงนิชุมชนบ้านรอ่งกอ๊แห่งนีจ้นสามารถจดัต้ังข้ึนเป็น
สถาบนัการเงนิชมุชนทีเ่ขม้แขง็ และในกจิกรรมครัง้นีธ้นาคารออมสนิไดม้อบเงนิทนุสง่เสรมิการประกอบอาชพี
แก่ผู้ประกอบการรายย่อย จำานวน 100 ราย มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก กองทุนหมู่บ้านอำาเภอแม่จัน 
มอบผา้หม่กนัหนาว จำานวน 1,000 ผนื ยาสามญัประจำาบา้น 500 ชุด มอบข้าว ไข่ และน้ ำาตาล จำานวน 500 ชุด 
และมอบเครื่องวัดไข้อัตโนมัติ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล 17 แห่ง

หากเศรษฐกิจในชมุชนมีความเขม้แขง็แลว้ ประชาชนกจ็ะอยูด่กีนิด ีสามารถเลีย้งตวัเองได ้มเีงนิเกบ็ 
เงินออม นำามาซึง่การพฒันาความเจริญในดา้นตา่งๆ ตอ่ไป ธนาคารออมสนิจงึไดส้ง่เสรมิพฒันาใหเ้กดิความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนรู้จักออมเงิน และ
บริหารเงินที่ตนมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งในระดับชุมชน

‘ออมสินห่วงใยชาวประชา พัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชน’ 
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน และสถาบันการเงินชุมชนบ้านร่องก๊อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

มอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ เงินสนับสนุนต่อยอดกิจกรรมส่ือการเรียนการสอน  
การประดษิฐหุ่์นยนตค์อมพวิเตอร์ และมอบอปุกรณ์กฬีา เพือ่เสรมิสรา้งสขุภาพอนามยัใหแ้กเ่ดก็ๆ ในโรงเรยีน
ศกึษาสงเคราะหแ์มจั่น หนึง่ในสมาชกิธนาคารโรงเรียนสงักดัธนาคารออมสนิ เขตเชยีงราย นกัเรยีนสว่นใหญ่
ของโรงเรยีนเปน็เดก็ชาวเขาจำานวน 13 ชนเผ่า โดยครอบครัวสว่นใหญใ่นพืน้ทีน่ี ้มฐีานะทีย่ากจน ประกอบอาชพี
เกษตรกรรมบนที่ราบสูง ในขณะเดียวกัน พื้นที่นี้ได้มีการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านร่องก๊อ ตั้งอยู่หมู่ 4  

จากเป้าหมายข้างต้น นำามาซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจระดับ
ฐานรากในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
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จากการเก็บข้อมูลพบว่า รายได้ที่ผู้ประกอบการได้จากตลาดนัดออมสินเฉลี่ยแล้ว 20,519 บาท 
ต่อครั้ง ในขณะที่รายได้ที่ได้จากตลาดนัดที่ขายประจำาอยู่ที่ 56,289 บาทต่อเดือน 

ดังนั้น ในเดือนใด หากผู้ประกอบการได้ไปขายสินค้าที่ตลาดนัดออมสินเท่ากับว่า ผู้ประกอบการจะ
มีรายได้เพิ่มประมาณร้อยละ 36 ของรายได้ที่ได้รับเป็นประจำา

รายได้ที่ผู้ประกอบการได้จากตลาดนัดออมสินแต่ละครั้งเฉลี่ยเเล้วประมาณ 20,519 บาท ในขณะที่ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ได้จากตลาดนัดที่ขายประจำาอยู่ที่ 56,289 บาท ดังนั้นในเดือนใดหากผู้ประกอบการ
ได้ไปขายสินค้าที่ตลาดนัดออมสินเท่ากับว่า ผู้ประกอบการจะมีรายได้เพิ่มประมาณร้อยละ 36 ของรายได้ที่
ได้รับเป็นประจำา

ข้อดีของการเป็นร้านค้าที่ตลาดนัดออมสินรายได้ที่เพิ่มขึ้น

รายได้

36%

เปิดพื้นท่ีของธนาคารท้ังในส่วนของสำานักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาคให้เป็นพื้นท่ีจำาหน่ายสินค้า 
ในทุกสิ้นเดือน เป็นการเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้ารายเดี่ยวหรือกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าจากผู้ประกอบการรายย่อย หน่วยงานสาธารณกุศลและหน่วยงานพันธมิตร

แต่ละเดือนของการจัดตลาดนัดฯ สามารถรองรับร้านค้าในการมาจำาหน่ายโดยประมาณเดือนละ 
100 - 110 ร้าน 

ตลาดนัดออมสิน สินค้าชุมชน

ตลาดนัดออมสิน(n=374)

(n=374) ตลาดนัดประจำา

20,519   บาทต่อครั้ง

56.289   บาทต่อเดือน

 จัดกิจกรรมสนับสนุน นักเรียน และชุมชน มอบเงินสนับสนุนสมทบสร้างอาคารสำาหรับโครงการ 
ส่งเสริมสหกรณ์ และการออมทรัพย์ในโรงเรียน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ชีวอนามัย ชุดยาสามัญประจำาบ้าน 
อุปกรณ์กีฬา และมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กๆ นักเรียนแห่งนี้ ตลอดจนมอบผ้าห่ม ข้าวสารและไข่ไก่ให้แก่
ผูส้งูอายุเพ่ือเปน็การชว่ยเหลอืในเร่ืองคา่ครองชพี และจดับริการตดัผมฟรใีหแ้กน่กัเรยีนและชาวบา้นในชมุชน 
 ท้ายที่สุด ยังได้จัดกิจกรรมตลาดนัดออมสินสินค้าชุมชนของชุมชนบ้านปะอาว ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลือง และผ้ากาบบัวที่เป็นสินค้า OTOP ประจำา จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริม
สินค้าที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ให้อยู่คู่ชุมชนบ้านปะอาวแห่งนี้สืบไป

‘ร้อยปี ร้อยดวงใจ ส่งความห่วงใย ให้สังคม’  ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ 
จ.อุบลราชธานี

ธนาคารออมสมิไดส้นบัสนนุทนุการศกึษาใหก้บัเยาวชนทีเ่ปน็บตุรลกูคา้สนิเชือ่รายยอ่ย
สายงานสินเชื่อชุมชนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีที่เป็นบุตรลูกค้าสินเชื่อประชาชน หรือ
สินเชื่อองค์กรชุมชน และมีวินัยการออมอย่างสม่ำาเสมอ เป็นบุตรลูกค้าที่มีประวัติการชำาระหนี้ดี 
ไม่มีหนี้ค้างชำาระ โดยในปี 2556 ธนาคารออมสินได้มอบทุนดังกล่าวจำานวนทั้งสิ้น 1,800 ทุน  
ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,400,000 บาท

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อ
ประชาชน หรือสินเชื่อองค์กรชุมชน 
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ล้านบาท
คือรายได้หมุนเวียนในโครงการตลาดนัดออมสินท่ีจัด ณ ธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่ 
และธนาคารออมสินส่วนภูมิภาคใน 18 จุดทั่วประเทศ ในปี 2556 โดยมีจำานวน
การจัดงานรวมกันทั้งสิ้น 120 ครั้ง มีร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 9,792 ร้านค้าและผู้ค้า 
ที่เข้าร่วมกว่า 1,452 ร้าน

สถานที่จัด

รวม 30 9,792 กว่า 154 ล้านบาท

จำานวนครั้งของการจัด จำานวนร้านค้าที่เข้าร่วม รายได้หมุนเวียน

ธนาคารออมสิน
สำานักงานใหญ่

ธนาคารออมสิน 
ส่วนภูมิภาคใน 18 จุด

12

18

1,452

8,340

30 ล้านบาท

123 ล้านบาท

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าของตลาดนัดออมสิน 
สินค้าชุมชน ธนาคารออมสินจึงได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ระหว่างผู้ประกอบการขึ้น โดยตลอดปี 2556 ได้จัดกิจกรรมท้ังหมด 4 ครั้ง ภายใต้หัวข้อ 
การสุขาภิบาลอาหาร การเตรียมความพร้อมต้อนรับ AEC และขายอย่างไรให้ขายดีเป็น 
เทน้ำาเทท่า โดยมีร้านค้าที่เข้าอบรมทั้งสิ้น 197 ร้านค้า

ต้นทุนที่ถูกลง

กำาไรที่มากขึ้น

ตลาดนดัออมสนิชว่ยผู้ประกอบการประหยัดตน้ทนุคา่เชา่ทีแ่ละคา่น้ ำา คา่ไฟ ไดถ้งึรอ้ยละ 8 ของตน้ทนุ 
ท้ังหมด ทำาให้ผู้ประกอบการสามารถลงทุนวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้าได้มากขึ้น โดยต้นทุนที่ใช้ไปกับการ
ออกตลาดนัดออมสินแต่ละครั้งคิดเป็นค่าวัตถุดิบถึงร้อยละ 82 เทียบกับตลาดนัดอื่นๆ ที่คิดเป็นร้อยละ 76 

ทั้งนี้ ต้นทุนเฉลี่ยของการออกตลาดนัดออมสินแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ 11,000 บาท ขณะที่ต้นทุน
ของการขายสินค้าที่ตลาดนัดประจำาอยู่ที่เกือบ 30,000 บาท

กำาไรจากการขายสินค้าที่ตลาดนัดออมสินเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 8,893 บาท ในขณะที่กำาไรที่ได้จาก
ตลาดนัดที่ขายประจำาเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 26,000 บาท 

ดังนั้น ในเดือนใด หากผู้ประกอบการได้ไปขายสินค้าที่ตลาดนัดออมสินเท่ากับว่า ผู้ประกอบ
การจะมีรายได้สุทธิหลังหักต้นทุนการผลิตทั้งหมดแล้วเพิ่มขึ้นประมาณร้อนละ 34 ของรายได้ที่ได้รับ 
เป็นประจำา

ตลาดนัดออมสิน

ต้นทุนเฉลี่ย

11,626 บาทต่อครั้ง

29,873 บาทต่อครั้ง

(n=374)

(n=374) ตลาดนัดประจำา

82%

8%

6% 7%

6% 2% 2%

2% 4% 4% 1%

76%

ค่าวัตถุดิบ      ค่าเช่าที่        ค่าน้ ำาค่าไฟ        ค่าเดินทาง       ค่ากินอยู่ เช่น อาหาร       ค่าแรง       อื่นๆ

ตลาดนัดออมสิน(n=374)

(n=374) ตลาดนัดประจำา

8,893   บาทต่อครั้ง

26,416   บาทต่อเดือน

34%
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คือ จำานวนคนที่เข้ารับการอบรมตลอดปี 2556 ในการจัดการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ 
จากทั้งหมด 115 หลักสูตร นอกจากนั้น ธนาคารออมสิน 
ยังเพิ่มการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชนทุรกันดาร  
ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ จ.ร้อยเอ็ด เพิ่มเติมขึ้นอีกจำานวน  
11 หลักสูตร โดยมีคนเข้ารับการอบรม จำานวน 470 คน

คน
จากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตลาดนัดออมสิน สินค้าชุมชน 

จำานวน 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 1,330 คน ที่มีการกระจายทั้งจากในธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่ และ
พื้นที่ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 1 - 18 พบว่า

หากประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโต และเกิดเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นตามไปด้วย ตลอดปี 2556 ธนาคารออมสินจึงได้จัดงานมหกรรมกระตุ้น
เศรษฐกิจในพื้นที่ทั่วประเทศ จำานวน 14 ครั้ง

ท่ีสำาคญักิจกรรมนีไ้ม่ไดส้ง่เสริมและกระตุน้ทางเศรษฐกจิเทา่นัน้ แตย่งัเปน็การชว่ยเหลอืคนไทยใหไ้ด ้
ซื้อสินค้าที่ถูกลงด้วย

จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ รวมถึงการ
สร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับลูกค้าธนาคารและครอบครัว โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
ในอนาคต การจัดกิจกรรมฝึกอบรมน้ีจะเน้นการฝึกอาชีพหลกัสตูรระยะสัน้ และมตีน้ทนุเริม่ตน้ในการประกอบการ 
ที่ไม่สูงนัก เพื่อสามารถนำาไปเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ต่อไป

สร้างมหกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ 

สร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพ   

A รายได้รวมจากการขายสินค้า
ที่ตลาดนัดออมสินตลอดระยะ
เวลาตลาดนัด 1 ครั้ง

A รายได้รวมจากการขายสินค้า
ที่ตลาดนัดออมสินตลอดระยะ
เวลาตลาดนัด 1 ครั้ง

1,445,478

1,445,478 1,838,093 1,509,200 4,802,933 346,027 2,454,833 239,040 256,560 236,007 315,675

1,958,780 292,283 1,479,600 121,680 1,114,300 3,971,550 398,500 5,293,598 669,060 555,945

62

62

111

124

19

30

54

56

27

32

33

65

87

24

30

72

113

66

118

69

48

สำานักงานใหญ่ ภาค 1

ภาค 10

ภาค 2

ภาค 11

ภาค 3

ภาค 12 ภาค 13 ภาค 14 ภาค 15 ภาค 16 ภาค 17 ภาค 18

ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 ภาค 8 ภาค 9

จำานวนร้านค้าเฉลี่ยต่อครั้ง

จำานวนร้านค้าเฉลี่ยต่อครั้ง

รวมทั้งหมด

รวมทั้งหมด
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เพราะมนุษย์ไม่สามารถดำารงชีวิตได้เพียงลำาพัง แต่ยังอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์ทำาล้วน
ส่งผลต่อธรรมชาติ เช่นเดียวกับความเป็นไปของธรรมชาติที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์

ธนาคารออมสนิตระหนกัถงึความเชือ่มโยงขอ้นีเ้ปน็อยา่งด ีจงึใหค้วามสำาคญัตอ่การดแูลสิง่แวดลอ้ม 
ควบคู่กับ การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนผ่านโครงการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพลิกฟื้นผืนป่า 
หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องทะเล

ความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้น จึงมิใช่เพียงการคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ แต่ยังช่วยเปลี่ยนความ
แห้งแล้งเป็นแหล่งอาหารท่ีสำาคัญ เปิดโอกาสในการประกอบอาชีพ และเพิ่มช่องทางในการสร้างผลผลิต 
อันจะสร้างรายได้ให้แต่ละครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชนเพิ่มพูน 
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง พร้อมจะเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง

ดูแลธรรมชาติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
‘โครงการ 100 ปี 100 ใจ ร่วมไกล่เกลี่ย ช่วยแก้ไข ไร้ข้อพิพาท’ เป็นโครงการที่สายงานบริหารหนี้ 

และกฎหมายของธนาคารออมสินได้ร่วมกับกรมบังคับคดีจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อยของ 
ธนาคารออมสินที่มีทรัพย์จำานองเป็นหลักประกันและอยู่ระหว่างขั้นตอนบังคับคดี สามารถยุติคดีได้โดย 
ทำาข้อตกลงชำาระหนี้กับธนาคารในเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ อันจะนำาไปสู่การถอนการยึดทรัพย์และ 
ถอนการบังคับคดี อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบ 100 ปี ธนาคารออมสินด้วย

รว่มลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมือสง่เสริมพฒันาธรุกจิคา้สง่คา้ปลกีไทย (โชหว่ย) กบักรมพฒันา 
ธรุกิจการคา้ การลงนามบนัทกึขอ้ตกลงดงักลา่วเปน็ความร่วมมอืกบัสมาคมการค้าส่งค้าปลีกไทย และสถาบนั
การเงิน 8 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำากัด 
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย 
จำากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) การประปานครหลวง 
และผู้ประกอบการค่ายมือถือเพื่อร่วมพัฒนาร้านโชห่วย เพื่อให้เป็นร้านโชว์สวยที่มีการอำานวยความสะดวก
อย่างครบวงจร

ธนาคารออมสินร่วมกับกรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย (โชห่วย) 
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โครงการ ‘ออมสนิสรา้งบา้นปลา รกัษาทะเลไทย’ เปน็โครงการทีธ่นาคารออมสนิไดน้อ้มนำา
แนวทางการดำาเนนิโครงการมาจากพระราชดำารสัของสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถเกีย่วกบั 
โครงการปะการงัเทียม เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2552 ณ ศาลาดสิุดาลัย สวนจติรลดา ทรงมีพระราชเสาวนยี ์
ตอบคณะบคุคลทีเ่ขา้เฝา้ถวายพระพรเนือ่งในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 77 พรรษา ใจความ
บางส่วน ดังนี้

“ชาวประมงบา้นละเว อ.ไมแ้กน่ จ. ปตัตาน ีมาหาขา้พเจา้แลว้ขอรอ้งใหช้ว่ยเหลอื เพราะเขา 
มีอาชีพอยู่อย่างเดียว คือออกเรือไปตกปลา เป็นเรือเล็กๆ เพราะเป็นคนจนมาก ปลาในเขตน้ำาตื้น
ร่อยหรอจนแทบไม่มีเหลือแล้ว ข้าพเจ้าก็ปรึกษากันกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ก็ได้รับคำาแนะนำาว่าให้ลอง
ทดสอบสร้างแนวปะการังเทียมข้ึนเป็นท่ีอยู่ของสัตว์น้ ำา ข้าพเจ้าก็ได้เปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลขึ้นใน พ.ศ. 2548 ที่ จ.นราธิวาส ชาวประมงพื้นบ้านก็เข้ามาหาข้าพเจ้าบอก “แหม
ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากข้ึน จากแทบจะไม่มีรายได้ นี่กลับมามีราย
ได้เพิ่มขึ้นถึงเดือนละหมื่นกว่าบาท” ปีนี้กลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีถึงนราธิวาสหลายร้อยคน
เขยีนจดหมายถงึขา้พเจา้ชว่ยจดัทำาปะการงัเทยีมเพิม่เตมิขึน้อกี แลว้ตอนนีใ้ครจะชว่ยขา้พเจา้ละ่...”

ในแต่ละพื้นที่มีการใช้ชนิดของปะการังเทียมที่แตกต่างกัน คือ

ล้อมกรอบ

• ณ บา้นปากคลองประมง ต.พนัทา้ยนรสงิห ์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

• ณ บ้านแหลมศอก อ.เมืองตราด จ.ตราด
• ณ บ้านเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
• ณ ชุมชนเกาะหยงสตาร์ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
• ณ ชุมชนประมงพื้นบ้าน ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ปะการังเทียมในแบบไม้ ไผ่ชะลอคลื่น 
และเลี้ยงหอยแมลงภู่ 

ปะการังเทียมชนิดแท่งคอนกรีตและซั้งมะพร้าว 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ธนาคารออมสิน
ดำาเนินโครงการ ‘ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย’ 
ในรูปแบบของการวางปะการังเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลไทย 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล  
รวมถงึเปน็การปอ้งกนัการเขา้มาบกุรุกของเรืออวนรุน อวนลาก 
ท่ีเขา้มาทำาลายสิง่แวดลอ้มและแหลง่ประมงพืน้บา้น ตลอดจน 
เพื่อดำารงวิถีชีวิตและอาชีพประมงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป

โครงการนี้เริ่มขึ้นในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมชน
บ้านแหลมศอก จ.ตราด ชมุชนบา้นเกาะจกิ จ.จนัทบรุ ีชมุชน 
บ้านหยงสตาร์ จ.ตรัง ชุมชนประมงพื้นบ้าน ต.ปะเสยะวอ 
จ.ปตัตาน ีและชมุชนบา้นปากคลองประมง ต.พนัทา้ยนรสงิห ์
จ.สมุทรสาคร

โดยปะการังเทียมที่มีการวางกันนั้น มีหลากหลาย
ประเภท ทั้งแบบซั้งมะพร้าวและแบบคอนกรีต อาทิ แท่ง
คอนกรีต ซั้งมะพร้าว ซั้งไม้ไผ่ ไม้ไผ่ชะลอคลื่น เป็นต้น  
โดยคำานึงถึงสภาพตามภูมิศาสตร์ และผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ ‘ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย’
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คือ สิ่งสำาคัญสิ่งแรกของการเริ่มต้นทำาธนาคาร
ปูม้า เพราะแต่ละพืน้ท่ี จะใช้วธิใีนการทำาท่ีต่างกัน ถ้าเป็น 
บริเวณที่คลื่นลมไม่แรง ก็อาจจะใช้กระชังขนาดใหญ่ได้ 
แตถ่า้เปน็สถานทีท่ีม่คีลืน่ลมแรงไปตามฤดมูรสมุกเ็หมาะ
ทีจ่ะใช้กระชังขนาดเลก็ทีเ่กบ็ข้ึนมาบนฝัง่ไดส้ะดวก หรอื
ถ้าชุมชนมีพื้นที่และงบประมาณที่เพียงพอ แนะนำาว่าให้
สร้างเป็นโรงเรือนเล็กๆ ท่ีอยู่ใกล้ชายฝั่ง และเพาะฟัก 
แม่ปูม้าไข่นอกกระดองในถังเพาะฟัก

‘การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม’

ธนาคารปูม้า
มาจากไหน ?

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ‘เครือข่ายธนาคารปูม้า 84 ชุมชน 
ศูนย์การเรียนรู้วิถีการอนุรักษ์ปูม้า’

ธนาคารปมูา้ หมายถงึ การนำาแมป่มูา้ 
ท่ีมีไข่แก่ติดหน้าท้องมาฝากไว้ในกระชังท่ีอยู่
ในทะเลหรือถังน้ ำาในแบบโรงเรือนเพาะฟัก 
เม่ือแม่ปูม้าเข่ียไข่ออกจากหนา้ท้องแลว้จงึนำา
แม่ปูไปขาย ไข่ท่ีถูกเข่ียออกจากตัวแม่ปูม้า
ก็จะฟักเป็นตัวอ่อนท่ีมีช่ือเรียกว่า ‘โซเอี้ย’ 
(ZOEA) หลังจากนั้นจึงนำาตัวอ่อนในระยะนี้ 
ไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำาทางธรรมชาติ และ
กินอาหารจำาพวกแพลงตอนท่ีมีอยู่แล้วตาม
ธรรมชาติจนเติบโตเป็นปูม้าที่มีขนาดใหญ่
ต่อไป

วัตถุประสงค์ท่ีธนาคารออมสินจัดตั้งโครงการธนาคารปูม้าข้ึนมาก็เพื่อท่ีจะสร้างจิตสำานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ข้ึนอีกครั้ง โดยเริ่มจากอาสาสมัครกลุ่มท่ีมีความพร้อม
เข้าร่วมโครงการ ร่วมกันเสียสละแม่ปูไข่นอกกระดองมาพักไว้ในกระชัง รอให้แม่ปูเขี่ยไข่แล้วจึงนำาแม่ปู 
ไปขาย และนำาไข่ปูเหล่านั้นไปปล่อยสู่ท้องทะเล เพื่อให้ลูกปูเติบโตขึ้นมาทดแทนปูที่ถูกจับไป จากวิกฤติสู่
ระบบการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนและชาวประมงทุกคนตลอดไป

 ตั้งแต่ปี 2552 - 2556  กว่า 5 ปีที่ผ่านมา ได้วางปะการังเทียมไปแล้ว แบ่งเป็น

ประเภทคอนกรีต             1,746  ลูก  
ประเภทซั้งมะพร้าว             225  ชุด 
ประเภทไม้ไผ่                 80,295  ลำา 

คิดเป็นระยะทาง  3,130 เมตร       งบประมาณรวมทั้งสิ้น  8,532,000 บาท

จากความสำาเร็จของโครงการ ‘ออมสนิสร้างบา้นปลา รกัษาทะเลไทย’ ซึง่ผูบ้รหิารและคณะได้
ลงพืน้ทีต่ดิตามผล และพฒันาโครงการมาอย่างตอ่เนือ่ง พรอ้มทัง้ไดร้บัฟงัความเหน็และความตอ้งการ
ของชุมชน ทำาให้ได้ทราบปัญหาว่า ปัจจุบันนี้ทรัพยากรปูม้ามีสภาพที่เสื่อมโทรมและมีจำานวนที่ 
ลดน้อยลง เนื่องจากการทำาประมงจนเกินกำาลังที่ธรรมชาติจะผลิตทดแทนขึ้นมาได้ทัน 

ธนาคารออมสนิไดเ้ลง็เหน็ถงึปญัหาในเร่ืองนี ้จึงไดร้เิริม่ ‘โครงการธนาคารปมูา้’ ขึน้มา ภายใต ้
‘โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เครือข่ายธนาคารปูม้า 84 ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้วิถี 
การอนุรักษ์ปูม้า’ โดยเปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 มีการจัดงานเสวนาให้ความรู้ 
ในเรื่องการทำาธนาคารปูม้า โดยนักวิชาการประมงที่มีความรู้และความชำานาญ

จากบ้านปลา สู่ธนาคารปู
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ธนาคารปูม้าช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมง และช่วยอนุรักษ์ปูม้าได้อย่างไร เทียบกันง่ายๆ เลย

จับปุูไข่ได้ จับปุูไข่ได้

เมื่อวาน วันนี้

1 1

2
2

ใส่หม้อต้ม ใส่กระชัง  แม่ปูเขี่ยไข่ออก

ขายปูไข่

ส่งแม่ปูขาย

ไข่กินไม่ได้ ‘ทิ้ง’ 

คืนลูกปูสู่ท้องทะเล

0 บาท ‘ไม่ก่อเกิดรายได้’

เกิดรายได้

ปูโตได้ขนาด จับปูขายได้เงินมากกว่า 
ท้องทะเลมีปูให้จับมากมาย เพราะแม่ปู 1 ตัว 
จะให้ปูกลับมา 800 - 1,000 ตัว

3

5

5

4

3

4

2. รูปแบบโรงเรือนเพาะฟัก 

คือการนำาแม่ปูม้าไข่นอกกระดองมาเพาะฟักไว้ 
ในโรงเพาะฟักที่อยู่บนบก ของหมู่บ้านชาวประมงที่อยู่ 
ใกลช้ายฝัง่ทะเล เมือ่แม่ปมู้าเขีย่ไขอ่อกหมดแลว้กจ็ะถกู 
นำาไปขายได้ ส่วนลูกปูที่ถูกสลัดออกมาแล้วชาวประมง 
ก็จะนำาไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำาตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะ 
ปล่อยลงบริเวณริมชายฝั่ง หรือออกเรือไปปล่อยกลาง
ทะเลก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่ละ
ชุมชน แต่วิธีนี้จะใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และต้องใช้
เวลาในการดูแลรักษาตลอดเวลา   

1.

2. 3.

วิธีในการทำาธนาคารปูม้า มีอยู่ 2 วิธีใหญ่ๆ คือ

1. รูปแบบกระชังลอย

คือการนำาแม่ปูม้าไข่นอกกระดองมาเพาะฟัก 
ไว้ในกระชังที่ยึดไว้ในทะเล เมื่อแม่ปูม้าเขี่ยไข่ออกหมด 
แล้วก็จะถูกนำาไปขายได้ ส่วนลูกปูก็จะเติบโตเองตาม
ธรรมชาติ การใช้กระชังก็จะมีอยู่ 2 ขนาด คือขนาดเล็ก 
และขนาดใหญ่ ขึ้นกับความเหมาะสมตามที่กล่าวไป
ข้างต้น เป็นรูปแบบที่ชาวประมงนิยมทำากันมาก เพราะ
ประหยัดงบประมาณ และการดูแลที่ค่อนข้างน้อย

1.

2.

3.
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ธนาคารปูม้าดำาเนินงานอย่างไร ?

• ทางด้านเศรษฐกิจ

• รับสมัคร

• รณรงค์การใช้อุปกรณ์จับสัตว์น้ำา
อย่างถูกประเภทและถูกต้องตาม 
กฎหมาย

• พัฒนารูปแบบการออมและการ
ลงทุนของชุมชน

• ส่งเสริมเศรษฐกิจการประมง/
ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม

• พัฒนาการประสานงานปูม้า
ระหว่างชุมชน

• สำารวจความต้องการเพ่ือต่อยอด
การสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ

• จัดทำาคู่มือ/วัสดุอุปกรณ์

• จัดเสวนา ให้ความรู้การทำาโครงการ

• ประชุมเครือข่ายท่ีจังหวัดตรัง

• ขยายพ้ืนท่ีจาก 84 ชุมชน เป็น 99 ชุมชน

• เปิดศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ปูม้าจำานวน 5 แห่ง 5 จังหวัด

• อบรมเยาวชนธนาคารโรงเรียนและเยาวชนท่ัวไป

• ทางด้านสังคม

• คดัเลอืกพืน้ท่ี 84 ชุมชน 14 จงัหวดั

• จัดทำาสมุดบันทึก

• รณรงค์การปล่อยไข่สู่ธรรมชาติ

• เย่ียมเยียนกลุ่มจังหวัดตราด

• ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

• ผลการวิจัยจาก อ.อภิรักษ์
ธนาคารให้ทุนวิจัยเสียงสะท้อน

จาก
ผู้แทนชุมชน

ติดตามผล/เยี่ยมเยียน
แผนพัฒนาต่อยอดโครงการ

แผนการพัฒนาต่อยอด
สู่ 99 ปี ธนาคารออมสิน

ผลกระทบ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ดำาเนินโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

‘เครือข่ายธนาคารปูม้า 84 ชุมชน’
ศุนย์การเรียนรู้วิถีการอนุรักษ์ปูม้า

ที่มาของ
ธนาคาร

ปูม้า

ศึกษา
วิเคราะห์

ข้อมูล

• ลงพืน้ทีร่ว่มกบัชมุชน
และเปลี่ยนเรียนรู้

• รวบรวมข้อมูล

• กำาหนดกลุ่มเป้าหมาย 
84 ชุมชน

ติดตาม/เยี่ยมเยียน

จากการศึกษาพบว่า หลังจากชาวประมงคืนไข่ปูสู่ท้องทะเลแล้ว อีก 6 เดือนต่อมา  
ไข่ปูก็จะเติบโตเป็นปูที่มีขนาดสามารถนำาไปขายได้ โดยแม่ปู 1 ตัว จะให้ปูกลับมา 800 –  
1,000 ตัว ชาวประมงก็จะมีปูให้จับมากมาย สามารถสร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยัง
อนุรักษ์ปูม้าได้ ไปในตัว

จากโครงการ ‘เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
เครือข่ายธนาคารปูม้า 84 ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้วิถี 
การอนุรักษ์ปูม้า’ ที่ประสบผลสำาเร็จด้วยดี ตั้งแต่ปี  
2554 เป็นต้นมา นำามาซึ่งการเดินหน้าพัฒนาต่อยอด 
โครงการอย่างตอ่เน่ือง เพือ่เพิม่ทรัพยากรปมู้าในพืน้ที ่ 
14 จังหวัด ฝ่ังทะเลอ่าวไทยและอันดามัน นอกจากน้ันแล้ว 
ธนาคารออมสินยังสนับสนุนการสร้างศูนย์เรียนรู้ วิถี
การอนรุกัษป์มูา้ใหก้บัชมุชน เพือ่เปน็ตน้แบบการเรยีนรู ้
โดยในปี 2556 ได้ขยายเครือข่ายการทำาธนาคารปูม้า
ดังกล่าวขึ้นจาก 99 ชุมชนเป็น 106 ชุมชน และเพิ่ม
ศูนย์เรียนรู้เป็น 7 แห่งในเวลาต่อมา 

โครงการธนาคารปูม้าออมสิน 99 ปี 99 ชุมชน
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สมุทรสาคร1

3

6

9

2

5

8

4

7

10

12

11

13

14

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ระนอง

ประจวบคีรีขันธ์

ภูเก็ต

จันทบุรี

ตรัง

ตราด

สตูล

ชุมพร

กระบี่

พังงา

ปัตตานี

106  ชุมชน

เมือง (พันท้ายนรสิงห์ โคกขาม 
บางกระเจ้า นาโคก)

เมือง (บางจะเกร็ง บางแก้ว)

เมือง (แหลมผักเบี้ย) อ.บ้านแหลม

สุขสำาราญ

เมือง (อ่าวน้อย ห้วยทราย บ่อนอก  
คลองวาฬ ปากน้ำาปราณ บางสะพานน้อย 
ทับสะแก สามร้อยยอด กุยบุรี 
บางสะพาน)

เมือง (รัษฎา)

นายายอาม แหลมสิงห์ ขลุง

สิเกา กันตัง ปะเหลียน หาดสำาราญ

เมือง (อ่าวใหญ่) อ.แหลมงอบ

เมือง (เกาะสาหร่าย) ทุ่งหว้า 
ละงู ท่าแพ

ละแม หลังสวน ปะทิว

เหนือคลอง เกาะลันตา อ่าวลึก

ท้ายเมือง ตะกั่วป่า คุระบุรี

สายบุรี

ลำาดับ จังหวัด อำาเภอ จำานวนชุมชนเป้าหมาย (ชุมชน)

รวม

รูปแบบกระบวนการดำาเนินงานธนาคารปูม้า

เงินปันผล ตอบแทน
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน
คณะกรรมการและสมาชิก

กำาไรจากการ
ดำาเนินงาน

จัดตั้งกลุ่มและแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

รับสมัครสมาชิก

จัดหาแหล่งเงินทุนในการดำาเนินการ
/แลกเปลี่ยนความรู้กลุ่มสมาชิก

/ไปศึกษาดูงานจากชุมชนอื่น

จัดสร้างโรงเพาะฟัก 
หรือพื้นที่วางแพกระชัง

รับแม่ปูไข่นอกกระดองของ
สมาชิกที่จับได้

บันทึกจำานวนแม่ปูไข่ตามรายชื่อสมาชิก
ระบุหน้าถังเพาะฟัก หรือทำาเครื่องหมาย

บนกระดองแม่ปู

จับแม่ปูที่สลัดไข่เสร็จไปขาย

เงินสนับสนุนจากธนาคารออมสิน
และจากหน่วยงานต่างๆ

เงินต่างบัตรสมาชิก
/เงินค่าหุ้น/เงินออม

เงินกู้ยืมให้ก่สมาชิก
/ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

/เงินในสิทธิที่พึงได้ของสมาชิก

* การเคลื่อนที่ของสินค้าและบริการ        * การเคลื่อนที่ทางการเงิน
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คือ จำานวนเงินที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้จากการขายปูม้า จำานวน 32,472,000 ตัว หรือ 
4,059,000 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 120 บาท* เฉลี่ยชุมชนละ 4,595,094 บาท

คือ จำานวนลูกปูม้าท่ีกลับคืนสู่ระบบ
นิเวศในแต่ละเดือน โดยคิดจากการท่ี
แม่ปูม้า 1 ตัว จะให้ผลผลิตลูกปูกลับ
คืนสู่ธรรมชาติได้ประมาณ 800 ตัว** 
(40,590 ตัว X 800 ตัว)

ลกูปมูา้ทัง้หมด จะเตบิโตเปน็ปมูา้
ขนาด 8 ตัว/กิโลกรัม สามารถ
ขายผลผลิตได้ราคากิโลกรัมละ 
120 บาท

บาท

บาท

ตัว

* ข้อมูลเฉลี่ยจากการลงพื้นที่ติดตามการประเมินผล

** แม่ปูไข่ 1 ตัว จะสามารถคืนลูกปูสู่ธรรมชาติได้ประมาณ 800 ตัว (ข้อมูลเฉลี่ยจากการทดลองทางวิชาการ
รว่มกนัระหวา่ง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร ลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพร และคณุจาง ฟุง้เฟือ่ง  
ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ธนาคารปูม้า))

ต่อจากนี้คือสถิติที่น่าสนใจของโครงการ 
‘ธนาคารปูม้าออมสิน 99 ปี 99 ชุมชน’

15 วนั คอื จำานวนวนัทีช่าวประมงจะออกเรอื 
ทำาอวนหรือลอบปูใน 1 เดือน ดังนั้น ใน 
แต่ละเดือน จึงมีแม่ปูไข่นอกกระดองท่ีได้รับ
การอนุรักษ์ จำานวนกว่า

(2,706 ตวั X 15 วนั)*

คือ จำานวนแม่ปูไข่นอกกระดองที่เข้าสู่ระบบธนาคารปูม้าใน 
แต่ละวันต่อชาวประมง 1 คน*

ใน 1 วันจะมีแม่ปูไข่นอกกระดองท่ีได้รับการ
อนุรักษ์ จำานวน 2,706 ตัว

คือ จำานวนของชาวประมงที่เข้าร่วมเข้าโครงการ  
มาจาก 106 ชุมชน ใน 14 จังหวัด

คน

ตัว/คน

ตวั
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ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของคนในชุมชน หรือระหว่างชุมชนต่างๆ

• คนในชุมชนร่วมมือกันคิด ทำากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
• การรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนหรือประชาคม เพื่อวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาและทำาข้อตกลงร่วมกัน
• คนในชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
• มีศูนย์เรียนรู้การทำาประมงของชุมชน
• ชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
• ปัญหาทางด้านอาชญากรรมและอบายมุขลดลง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ

สุขภาพและความ
มั่นคงในชีวิต

สังคม
และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

การจับจ่ายใช้สอย
/เงินฝาก/หนี้สิน
ของครอบครัว 

การใช้เวลาร่วมกัน
ของสมาชิกภายใน

ครอบครัว

ความสัมพันธ์
ใกล้ชิดของคนในชุมชน/ 

ระหว่างชุมชนต่างๆ

รายได้/ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง

• ปะการังมีความอุดมสมบูรณ์

• มีจำานวน/ปริมาณปูเพิ่มขึ้น

• ปูที่จับได้มีขนาดใหญ่ขึ้น

• รู้สึกหวงแหน เห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล

• มีความรู้เกี่ยวกับการจับสัตว์น้ ำาอย่างถูกต้อง

• มีเงินเหลือพอ เพื่อขยายกิจการ

• มีเงินเหลือพอ เพื่อการออม

• มีเงินเหลือพอ เพื่อการชำาระหนี้

• มีเงินเหลือพอ สามารถเป็นเจ้าของสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ

• ประหยัดเงินในการออกเรือแต่ละครั้ง

• ลดการย้ายออกไปหางานทำานอกหมู่บ้าน

• จับสัตว์น้ ำา/ปลา/ปู ได้จำานวนเพิ่มขึ้น

• ประมงเป็นอาชีพหลักที่ทำาได้นานและมั่นคง

• ครอบครัวมีอาชีพเสริม

• ฉันมีเวลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือทำากิจกรรมต่างๆ

• ฉันรู้สึกสบายใจในการใช้ชีวิตแต่ละวัน

• ฉันมีเวลากับคนในครอบครัว/ญาติเพิ่มขึ้น

• ฉันรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองและครอบครัวมีความมั่นคง

• คนในชุมชนร่วมมือกันคิด/ทำากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

• รวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนหรือประชาคม เพื่อวางแผนพัฒนา/แก้ปัญหา/

  ทำาข้อตกลงร่วมกัน

• คนในชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

• มีศูนย์เรียนรู้การทำาประมงของชุมชน

• ชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องที่ยว

• ปัญหาทางด้านอาชญากรรม/อบายมุขลดลง

ตัวชี้วัด องค์ประกอบ

ความอยุ่ดีมีสุขของชาวประมงปูม้าที่เข้าร่วมโครงการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น

การใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวมีมากขึ้น

เศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

จากการลงพืน้ทีเ่พือ่ไปตดิตามประเมนิผลการดำาเนนิโครงการธนาคารปมูา้ ทำาใหพ้บวา่ทรพัยากร
ปูม้ามีจำานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และนอกจากนั้นแล้ว ยังก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์ ได้แก่

• ปะการังมีความอุดมสมบูรณ์   
• รักษาสมดุลของระบบนิเวศ
• มีจำานวนและปริมาณปูเพิ่มขึ้น 
• ปูที่จับได้ขนาดใหญ่ขึ้น    
• ชาวประมงมีความรู้เกี่ยวกับการจับสัตวน้ ำาได้ถูกต้อง
• ชาวประมงรู้สึกหวงแหนและเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์
  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล 

• มีเวลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือทำากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น
• รู้สึกสบายใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
• มีเวลากับคนในครอบครัวหรือญาติเพิ่มขึ้น
• รู้สึกว่าชีวิตของตนเองและครอบครัวมีความมั่นคง

• มีอาหารทะเลที่เพียงพอต่อการบริโภค
• มีผลผลิตส่วนเกินที่สามารถนำาไปสร้างรายได้ได้
• มีรายได้จากการจับสัตว์ทะเลได้เพิ่มขึ้น
  และรายจ่ายลดลง
• มีเงินเหลือเพื่อขยายกิจการและเป็นทุนต่อยอดใน        
  การประกอบอาชีพ
• มีเงินเหลือออมมากขึ้น  

• มีเงินเหลือชำาระหนี้
• มีเงินเหลือไว้ซ้ือส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ 
• ประหยัดเงินในการออกเรือแต่ละครั้ง
• ลดการย้ายออกไปทำางานนอกหมู่บ้าน  
• ประมงเป็นอาชีพหลักที่ทำาได้นานและมั่นคงขึ้น 
• ครอบครัวมีอาชีพเสริม และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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‘ออมสินรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าชายเลน’ ปล่อยพันธุ์กุ้งและร่วมกันปลูกป่าชายเลน มอบเงินสนับสนุน 
สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนให้แก่ลูกค้า จำานวน 10 ราย เป็นเงิน 2,000,000 บาท อุปกรณ์กีฬา 
จำานวน 3 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท แก่ประธานกลุ่มการท่องเท่ียวและเฝ้าระวังภัยพิบัติทางทะเล ชุมชน
เทศบาลตำาบลพุมเรียง และโรงเรียนวัดพุมเรียงร่วมกับโรงเรียนบ้านเหนือน้ ำา และตู้ยาสามัญประจำาบ้าน

ปลอ่ยพนัธุป์ลาสูแ่มน่้ ำามลู ณ ทา่น้ ำาวดัหลวง อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ีทัง้นี ้เพือ่เปน็การอนรุกัษพ์นัธุป์ลา 
และเป็นแหล่งทำามาหาเลี้ยงชีพของชาวบ้านที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ ำามูล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

‘ออมสินรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าชายเลน’ 

‘ออมสินเพื่อสิ่งแวดล้อม’ 

 ต่อยอดจัดกิจกรรม ‘ออมสินอนุรักษ์พันธุ์ปู ดูแลชุมชน’ ณ หมู่บ้านปากคลอง ต.แม่รำาพึง  
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนอุปกรณ์สำาหรับจัดตั้งโรงเพาะพันธุ์ปูม้าแห่งใหม่ พร้อมทั้งจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า บ้านปากคลอง หมู่ 5 เพื่อเป็นสถานที่ที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนที่
สนใจจะทำาการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า กลับไปต่อยอดการทำาธนาคารปูม้ายังบ้านเกิด ในงานยังมีการปล่อย
ลูกปูลงสู่ทะเลจำานวน 2,456 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มจำานวนลูกปูในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ต่อไป
 นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมเคร่ืองยนต์เล็กเบื้องต้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถให้เกิดขึ้นกับชาวบ้านในชุมชน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนคนต้นแบบ 10 ทุน  
ทุนละ 2,000 บาท และแจกข้าวสารและไข่ไก่ให้ผู้สูงอายุ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกธนาคารปูใน
พื้นที่จำานวน 500 ชุด

‘ออมสินอนุรักษ์พันธุ์ปู ดูแลชุมชน’ ณ ต.แม่รำาพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์



การปลูกฝังความรักในการออมและกิจกรรมเพื่อ
สงัคมของธนาคารออมสนิเกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่งมาเปน็ระยะ
เวลานาน ปจัจยัหนึง่ทีน่ำามาซึง่ความสำาเรจ็คอืการทำาความ
เขา้ใจตอ่ความตอ้งการของคนไทยทัว่ประเทศ ไมว่า่จะเปน็
พนักงานภายในองค์กร เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่ม
ฐานราก รวมไปถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการใช้
ชีวิตต่างก็มีความสำาคัญทั้งสิ้น

การพูดคุยและรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายจึงไม่ใช่
เพยีงการเปดิใจตอ่กันและกันเทา่นัน้แตยั่งเปน็เสยีงสะทอ้น
ถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมรวมทั้งเป็นแนวทางในการคิดค้น
พัฒนาโครงการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อสร้าง
คณุภาพชวิีตทีด่คีนืคณุคา่สูส่งัคมและสรา้งประโยชนส์งูสดุ
ให้แก่ประเทศอีกด้วย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะทำาให้ธนาคาร
ออมสนิและคนไทยเตบิโตและเดนิเคยีงขา้งกันไปสูอ่นาคต
ที่ยั่งยืนและต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของ ‘เสียงแห่งความคิด’ 
อันมีค่าเหล่านั้น

149

บทที่ 4
ด้วยการออมและกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารออมสิน
เสียงความคิด สะท้อนชีวิตที่เติบโต
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“เมือ่เรามรีายไดแ้ลว้ เราตอ้งอยา่ลมืออมเงนิ
ในสว่นทีเ่ราไดม้านีด้ว้ย อยา่งเวลาทีห่นไูดค้า่ขนมมา
จากคุณพ่อคุณแม่ หนูก็จะแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วน 
คือส่วนที่ใช้ กับส่วนที่ออม และโรงเรียนของหนูก็ 
เนน้ย้ ำาใหเ้ดก็ๆ ทกุคนรกัการออม ผา่นกจิกรรมตา่งๆ 
ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมาค่ะ เช่น การประชาสัมพันธ์
ถึงโครงการธนาคารโรงเรียนว่ามีข้อดีอย่างไร  
มีกิจกรรมให้พี่น้องชาวม่วงขาวเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ธนาคารโรงเรียน มีกิจกรรมทุบกระปุกในรอบเทอม 
เวลาฉุกเฉินท่ีเราต้องการใช้เงินเราจะได้มีเงินใช้ใน
เหตุการณ์ฉุกเฉินนี้ได้ค่ะ”

ออมได้
ใช้เป็น 

นางสาวนุสรา อุตราอินท์ 
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนของธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน จังหวัด แพร่

“ส่ิงท่ีผมได้เรียนรู้จากการมาทำาธนาคารโรงเรียน 
คือผมได้ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีวินัยในการ
ทำางานและผมยังนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันด้วย 
ยกตัวอย่างถ้าผมได้เงินมา 60 บาท ผมจะใช้ส่วนตัว 
30 บาท เก็บ 30 บาท ทุกวัน ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่
ไม่จำาเป็น และถ้าผมไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
ผมจะบอกกับเพื่อนๆ ของผมว่าฝากเงินกับธนาคาร
ออมสนิแลว้มปีระโยชน ์มผีลดอียา่งไร เพราะประโยชน์
ท่ีทุกคนจะได้จากการออมคือ ถ้าทุกคนฝากเงินวันนี้  
ในอนาคตเราจะมีเงินเหลือเก็บเอาไว้ใช้ในอนาคต 
ได้ครับ”

การออม
เรียนรู้จาก

นายพุฒิพัฒน์ แก่งศิริ 
ผู้จัดการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 
โรงเรียนพาณิชยการ จังหวัดเชียงราย 

รัก
การออม

เริ่มต้นที่โรงเรียน

อาจารย์เนตรนภา ใจเฉลี่ยว
อาจารย์ที่ปรึกษาธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน โรงเรียนพิริยาลัย 
จังหวัดแพร่

“ธนาคารโรงเรียนพิริยาลัย ทุกรุ่นจะปลูกฝัง
จิตสำานึกให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่รักการออม เด็กๆ 
ทุกคนจะระลึกถึงความรู้ที่ได้จากการทำางานในธนาคาร
โรงเรียนเสมอ อย่างเช่น โครงการรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้สึกของอดีตพนักงานธนาคารโรงเรียน  
บอกเล่าประสบการณ์ว่าทำาแล้วได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
รุ่นน้องที่ได้ฟังก็จะเกิดจิตสำานึกในเรื่องการออม เกิดความ
รักในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานธนาคารโรงเรียน ธนาคาร
ออมสิน และเมื่อพวกเขาเรียนจบออกไป เขาก็จะนำาความ
ภาคภูมิใจที่เคยทำางานธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน  
ไปเล่าสู่อาจารย์และเพ่ือนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยของเขาได้รับทราบ 
ได้รับรู้ ไปบอกข้อดีของการออมว่าออมแล้วชีวิตเราจะดีขึ้น
อย่างไร ออมแล้วได้อะไรกับชีวิตบ้าง และที่สำาคัญพวกเขา
จะมีความภาคภมูใิจทีค่รัง้หนึง่พวกเขาเคยเปน็สว่นหนึง่ของ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินแห่งนี้ค่ะ”

“ผมไดร้บัการกลอ่มเกลาในเร่ืองการออม
จากธนาคารออมสิน ตั้งแต่เล็กจนปัจจุบันนี้ผม
อายุ 57 ปี ผมก็ยังเก็บออมกับธนาคารออมสิน 
มาโดยตลอด ทุกวันนี้ผมยังหยอดเหรียญลง 
กระปุกออมสินทุกวันไม่เคยขาด นี่ขนาดกระปุก
ออมสินลายล่าสุดที่เป็นรูปถุงผ้าสีแดง (กระปุก
ออมสินท่ีแจกในวันออม) ผมก็หยอดจนเต็มแล้วครับ” 

นายชาญณรงค์ คมเฉียบ
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างฯ 
จังหวัดอุบลราชธานี

ออมสิน
กระปุก

ที่รัก



153152บทที่ 4  |  เสียงความคิด

“คนที่มีร่างกายปกติส่วนใหญ่จะลืมว่าโลกใบนี้ยังมี 
คนพิการอยู่ในสังคม และมุมมองของคนพิการในอดีต คือ 
คนพิการเป็นบุคคลประเภท 2 ที่เหมือนเรามองผู้ใช้แรงงาน
ต่างด้าว เริ่มจากการดูถูกคนพิการ และมุมมองของคนที่มี
ร่างกายปกติมักมองว่าตนเองมีศักยภาพเหนือกว่าคนพิการ  
ก็เลยเป็นความสงสารที่ทำาให้เกิดการบริจาคทำาให้เป็นระบบ
เวทนานิยม จึงเกิดช่องว่างทางสังคม ซึ่งแตกต่างจากการที่
ธนาคารออมสินมาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากเงินทุนท่ี
ธนาคารให้การช่วยเหลือนั้นสนับสนุนในด้านการศึกษา เพราะ
เรือ่งของการศกึษาเปน็การพฒันาชวีติ และศกัยภาพของมนษุย์

ซ่ึงวิธีเดียวท่ีจะช่วยให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนน้ัน 
ก็คอืการศกึษา การศกึษาเป็นเสมือนยาวเิศษ และเป็นกระบวนการ 
ในการพัฒนาคน ทำาให้คุณภาพของเด็กได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ การศึกษาทำาให้คนพิการมีค่า พอคนพิการมีการ
ศึกษา ก็จะพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ เม่ือคนพิการมีอาชีพก็ 
จะก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง สุดท้ายคนพิการก็สามารถ 
ชว่ยเหลอืสงัคม และกส็ามารถเสยีภาษใีหก้บัสงัคมได ้คนพกิาร 
ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ก็จะแบ่งเบาภาระแก่คนในครอบครัว และ 
ญาติพ่ีน้องของตนเองได้ ถ้าคนพิการในสังคมยังไม่ได้รับการ 
ช่วยเหลือ พวกเขากจ็ะตอ้งเปน็ภาระแกค่นในครอบครวัหลายคน 
วันนี้เราจึงมาถูกทางแล้ว สิ่งที่ผมอยากบอกกับธนาคารออมสิน 
คืออยากเสนอโครงการเรื่องของการประกอบอาชีพให้คนพิการ 
เพราะการให้อาชีพเป็นการให้ที่ยั่งยืน และก็เรื่องของการให้ 
สินเชื่อเกี่ยวกับคนพิการเพื่อไปประกอบอาชีพ และเรื่องการฝึก 
อบรมอาชีพ และเรื่องของช่องทางการจัดจำาหน่ายของคนพิการ 
ถ้าทำาความเข้าใจกับกลุ่มคนพิการ คือการเข้าถึง เข้าลึก เข้าใจ 
คนพิการจริงๆ ก็คือการยกระดับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ให้กับเขาเท่าเทียมกับทุกคนในสังคมนั่นเอง”  

พึ่งพาตนเองได้ 

นายประหยัด ทรงคำา 
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์ 
อดีตผู้อำานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ 
จังหวัดเชียงใหม่

ใช้ชีวิตอย่าง
สมบูรณ์ “การออมมีความสำาคัญกับตัวเรามากๆ ครับ 

เงนิคา่ขนมทีเ่หลอื ผมกจ็ะเอาไปหยอดลงกระปกุออมสนิ 
และการทีธ่นาคารออมสนิสง่เสรมิการออมผา่นโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินนี้ก็ยิ่งเป็นส่วนช่วยให้
เด็กๆ ทุกคนรู้จักและรู้รักการออมเพิ่มมากยิ่งขึ้น นิสัย
รักการออมของผมยังได้มาต่อยอดสู่การเป็นผู้จัดการ
กิจกรรมออมทรัพย์ไอยราพาสุข ที่โรงเรียนบ้านท่าช้าง
แห่งนี้ด้วย ซึ่งอาคารแห่งนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้า
ขาดการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ผมก็ขอขอบคุณ
ธนาคารออมสินมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ”

นายพันพิภพ จันทิมาต
ผู้จัดการดูแลกิจกรรมออมทรัพย์ไอยราพาสุข
โรงเรียนบ้านท่าช้างฯ จังหวัดอุบลราชธานี

ต่อยอด
จากการออม 

“การออมสำาคัญกับชีวิตของเรามากๆ ค่ะ 
วิธีการออมของหนูก็คือเมื่อหนูได้ค่าขนมมาหนูจะ
แบ่งตั้งแต่แรกเป็นเงินออมครึ่งหนึ่ง เงินที่เอาไว้ใช้
ครึ่งหนึ่งทันที วิธีนี้คุณแม่เป็นคนสอนค่ะ คุณแม่ 
ยังบอกอีกด้วยว่าถ้าหนูมี เงินเก็บออมเยอะๆ  
ในอนาคตหนูอยากได้อะไรจะได้มีเงินออมก้อนนี้ 
ไว้ซื้อของที่อยากได้ค่ะ”

แค่ครึ่ง
ก็

เด็กหญิงพรรณราย ธำามะสร
สมาชิกธนาคารโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าช้างฯ จังหวัดอุบลราชธานี

สำาคัญ
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“วันนี้ตื่นเต้นมากๆ ครับ เพราะผมเพิ่งเข้าประกวด
เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ชนะรางวัลที่ 1 
น่าจะเป็นเพราะน้ ำาเสียงและอ่านคำาผิดน้อยกว่าคนอื่น รวมท้ัง 
การใช้อารมณ์ในบทร้อยกรองแต่ละบทเพราะผมฝึกซ้อมมา 
มากพอสมควร และมีพื้นฐานของการร้องเพลงไทยลูกทุ่งมาก่อน
จึงช่วยได้พอสมควรครับ

ส่วนข้อผิดพลาดก็มีเหมือนกันเน่ืองจากความต่ืนเต้น 
และความประหม่าต้องกลับไปฝึกซ้อมเรื่องคำาให้มากข้ึนเพราะ
มีคำาท่ีไม่รู้จักและยังอ่านผิดเยอะปีหน้าก็ต้ังใจว่าจะฝึกซ้อมให้ดี 
ยิ่งขึ้นกว่านี้แล้วจะมาประกวดใหม่ครับ

ผมคิดว่าสิ่งสำาคัญที่สุดในการมาประกวดคือใจเรานี่ 
แหละครับท่ีต้องกล้าและมีความเช่ือม่ันในตัวเองสำาหรับโครงการน้ี 
เป็นโครงการที่ดีมากๆ ช่วยให้เราใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ได้ 
อนรุกัษภ์าษาและวฒันธรรมไทยไดรู้จ้กัการใช้ภาษาไทยท่ีถกูตอ้ง 
ยิ่งขึ้นและนำาไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ ของเราได้ นอกจากนี้ยัง
ได้รับความรู้ในเรื่องฉันทลักษณ์กาพย์กลอนโคลงฉันท์ได้เปรียบ
คนอื่นในการไปเข้าสอบในที่ต่างๆ ครับ”

นายกฤติน พันธ์ทรัพย์
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
จังหวัดอ่างทอง ผู้ชนะเลิศการประกวด
การอ่านทำานองเสนาะ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชาย)

แห่งความกล้า
รางวัล

“การเปลีย่นแปลงจติใจชาวประมงเปน็สิง่ทีเ่ปลีย่นยาก 
โดยปกติเขามีรายไดจ้ากการขายปูกโิลกรมัละ 200 บาท ในเม่ือ
เขาขายได้เงินแล้วเขาจะนำาแม่ปูมาฝากธนาคารกับเราทำาไม 
แตว่นันีค้วามเปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้แลว้ ชาวประมงนำาแมป่มูา้
มาบรจิาคกับกลุ่มเราโดยไม่ไดห้วงัผลตอบแทนใดๆ จากเราเลย 
เขาเริม่ทีจ่ะเปน็ผูใ้หบ้า้งแลว้ เขารูส้กึวา่ชวีติชาวประมงจะอยูไ่ด ้
อย่างยั่งยืนเราต้องพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน คนพึ่งธรรมชาติ 
ธรรมชาติก็พึ่งคนเฉกเช่นเดียวกัน

ธนาคารออมสินเป็นองค์กรที่ใช้ธรรมมาภิบาลในการ
ทำางาน และได้ทำาให้ชาวประมงทั่วประเทศไทยได้รับความรู้
ในเรื่องการทำาธนาคารปูม้าอย่างแพร่หลาย อย่างเช่นการจัด
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูน้ำาชาวประมงจากจงัหวดันี ้ไปศกึษา
ดูงานอีกจังหวัด ธนาคารออมสินเป็นผู้เปิดโอกาสให้พวกเรา 
มีความรู้ท่ีเพิ่มมากข้ึนกว่าเดิม อีกท้ังได้ขยายโลกทัศน์แห่ง
ความรู้ให้เกิดข้ึนแก่พวกเรา เราขอขอบคุณธนาคารออมสิน
จริงๆ ธนาคารออมสินไม่เคยลืมพวกเราจริงๆ ครับ”

ปูม้า
นายสมหวัง ชอบสอน 
ประธานกลุม่ประมงบา้นบางเบดิ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สู่การแบ่งปันไม่สิ้นสุด

ธนาคาร“พี่อยากจะฝากน้องๆ ทุกคนนะครับ ไม่ว่า 
จะเปน็นกัเรยีนหรอืวา่เปน็นกัศกึษา และถงึแมว้า่นอ้ง
ยังหาเงินไม่ได้ แต่ว่าน้องก็ได้รับเงินจากที่พ่อแม่ให้
มา ซึง่เงนิสว่นนีแ้หละครบัทีน่อ้งๆ สามารถนำามาเกบ็
ออมได ้หรอืบางทกีม็นีอ้งๆ ทีข่ยนั ใชเ้วลาวา่งในชว่ง
ปิดเทอมทำางานพิเศษ เงินที่น้องๆ ได้มาหากน้องๆ 
แบ่งออกมาออมแล้ว แม้จะเป็นจำานวนไม่ก่ีบาท 
อาจจะแค่ 5 บาท 10 บาท แต่ถ้าน้องๆ ออมอย่าง
สม่ำาเสมอเดี๋ยวมันก็จะงอกเงยขึ้นมา ผ่านไปเป็น
เดือน เป็นปี เป็นหลายๆ ปี ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
ก็จะเพ่ิมทวีคูณไปเร่ือยๆ ยิ่งถ้ามาฝากกับธนาคาร
โรงเรียน อัตราดอกเบี้ยก็จะสูงกว่า หรือเท่ากับ
ธนาคารออมสินข้างนอกเลยนะครับ”

ความ
สม่ำ�เสมอ
คือเคล็ดลับ

นายภักดี บรรลือ 
หน่วยงานธุรกิจธนาคารออมสิน
ภาค 9 จังหวัด เชียงราย

ของชาวประมง 

“ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ได้ให้โอกาสพวกเรา 
กลุ่มประมงบ้านหนองเสม็ด ตำาบลบางสะพาน อำาเภอ
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผมได้ยินข่าวสาร 
การช่วยเหลือจากทางธนาคารออมสินมาโดยตลอดว่าไป
สนับสนุนกลุ่มประมงกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ ในคราวนี้ผมได้สัมผัส 
กับตัวผมเองถึงการให้ความช่วยเหลือจากธนาคารออมสิน 
ขอบคุณธนาคารออมสินจริงๆ ที่มาช่วยกันอนุ รักษ์ใน
สิ่งที่ เราให้ความสำาคัญร่วมกันนั่นก็คือทรัพยากรสัตว์น้ ำา 
ให้ยั่งยืนคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน สิ่งที่ธนาคารออมสินดำาเนินงาน
ดา้นการอนรุกัษน์ี ้ธนาคารออมสนิเดนิมาถกูทางเลยครับ สิง่ที่
คณุทำาได้ผลจรงิๆ ธนาคารออมสนิไดใ้จพี่ๆ  นอ้งๆ ชาวประมง
จากการทีธ่นาคารออมสนิเปน็ผู้ใหท้ีด่แีบบนี ้ผมกไ็ม่รู้จะสรรหา
คำาพูดคำาใดมาบรรยายถึงสิ่งที่ธนาคารออมสินได้ทำาให้กับเรา 
แต่ผมพูดได้คำาเดียวว่า ขอบคุณครับ”

ความสุข
ผู้ใหญ่กฤษณา กลิ่นน้อย
ประธานกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านหนองเสม็ด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารออมสิน ประจำาปี 2556 จัดทำาขึ้นตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมินบทบาทของรฐัวสิาหกจิดา้นการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี(Corporate Governance-CG) 
และการแสดงความรบัผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) ของสำานกังานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำาหนดให้การจัดทำารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social  
Responsibility Report-CSR Report) เปน็สว่นหนึง่ของการดำาเนนิงานดา้นการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
ของรฐัวสิาหกจิ ในประเดน็ดา้นการประเมินผลสำาเรจ็และผลประโยชนท่ี์มีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้าและประชาชนทั่วไป 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารออมสินเล่มนี้ จัดทำาขึ้นในรอบปี 
งบประมาณ 2556 ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม โดยจดัทำาแยกออกจากรายงานประจำาปีธนาคาร 
ออมสิน 2556  (Annual Report 2013)  มีเนื้อหาสาระครอบคลุมผลการดำาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนและชุมชนฐานรากให้เข้มแข็ง สามาถพึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทาง 
การเงินให้กับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป รวมถึงการดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมอง
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น ทิศทางการดำาเนินงาน  
และความสำาเร็จของการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร ในการจัด
ทำารายงานเล่มนี้ ธนาคารออมสินได้ใช้คู่มือการจัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainability  
Reporting Guidelines & Financial Services Sector Supplement  G3.1 Guidelinesversion ของ Global 
Reporting Intiative หรือ GRI Version 3.1 เป็นแนวทางในการรายงานและเปิดเผยข้อมูล รายงานความ 
รบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของธนาคารออมสนิเลม่นี ้ไดร้ะบหุนา้แสดงขอ้มลูตามรายการตวัชีว้ดั GRI 
ไว้ในตารางตัวชี้วัดของ GRI Content Index รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร
ออมสิน ประจำาปี 2556 จัดทำาขึ้นโดยใช้กระดาษ Green Offset, Green Card ที่มีส่วนผสมของอีโคไฟเบอร์  
100 เปอรเ์ซน็ต ์เปน็การนำาวสัดรุไีซเคลิมาผลติกระดาษ ซึง่ชว่ยลดปรมิาณการตดัตน้ไมล้งได ้100 เปอรเ์ซน็ต ์
และหมกึพมิพจ์ากน้ ำามนัถัว่เหลอืง ทีไ่มเ่ปน็อนัตรายตอ่สขุภาพและเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ในรปูแบบภาษาไทย 
และแปลเป็นภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน หากท่านต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือรายงานเล่มนี้ กรุณาติดต่อที่

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน

470 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-8000 ( Call Center 1115 )
www.gsb.or.th

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน
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Significant changes during the reporting period regarding size, 
structure, or ownership 

Scale of the reporting organization2.8

2.9

2.10

Process for defining report content 

Boundary of the report (e.g., countries, divisions, subsidiaries, 
leased facilities, joint ventures, suppliers)

State any specific limitations on the scope or boundary of the report
 

Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, lease facilities, 
outsourced operations, and other entities that can significantly 
affect comparability from period to period and/or between 
organisations
 

3.6

3.7

3.8

3.5

Awards received in the reporting period 

Report Profile

Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided

Date of most recent previous report (if any)

Reporting cycle (annual, biennial, etc)

Contact point for questions regarding the report or its contents 

3.1

3.2

3.3

3.4

Report scope and boundary

DescriptionProfile 
Disclosure Page

Report Parameters 

Description

Description

Organization Profile

Strategy and analysis

Profile 
Disclosure

Profile 
Disclosure

Page

Page

Statement from the most senior decision - maker of the organization  
(e.g., CEP, chair or equivalent senior position about the relevance of 
sustainability to the organisation and its strategy

Description of key impacts, risks and opportunities, the reporting  
organisation should provide two concise narrative sections on key 
impacts, risks, and opportunities. Section

1.1

1.2

2.1

Primary brands, products, and/or services
 

Name of the organization
  

2.2

Operational structure of the organisation, including main divisions, 
operating companies, subsidiaries, and joint ventures  

Markets served (including geographic breakdown, sectors served, 
and types of customers/beneficiaries)

Number of countries where the organisation operators, and names of 
countries with either major operations or that are specifically relevant 
to the sustainability issues covered in the report 

Location of organisation’s headquarters

Nature of ownership and legal form

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

10

24

12

12-23

28-31

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

12-21

12-21

22-23

10-23

12-21

12-21
56-65
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Linkage between compensation for members of the highest govern-
ance body, senior managers, and executives (including departure 
arrangements), and the organisation’s performance (including social 
and environmental performance) 

Processes in place for the highest governance body to ensure 
conflicts of interest are avoided

Policies with specific environmental and social components 
applied to business lines.

Processes for monitoring clients’ implementation of and Compli-
ance with environmental and social requirements included in 
agreements or transactions.

4.5

4.6

FS1

FS3

Financial impilations and other risks and opportunities for the 
Organization’s activities due to climate change 

Policy, practices, and proportion of spending on locally-based 
Supplier at significant locations of operation

EC2

EC6

Product and Service Impact

Economic Performance

The environmental and social policies and procedures as applied 
to business lines.

Monetary value of products and services designed to deliver 
A specific environmental benefit for each business line broken 
down by purpose.

FS4

FS8

DescriptionProfile 
Disclosure Page

Governance,Commitments and Engagement

DescriptionProfile 
Disclosure Page

Performance Indicators

Governance structure of the organisation, including committees 
under the highest governance body responsible for specific tasks, 
such as setting strategy or organisational oversight 

 Indicate whether the Chair of the highest governance body is also 
an executive officer (and, if so, their function within the organisa-
tion’s management and the reasons  for this arrangement) 

For organisations that have a unitary board structure, state the num-
ber of members of the highest governance body that are independ-
ent and / or non-executive members

Mechanisms for shareholders and employees to provide recom-
mendations or direction to the highest governance body 

4.1

4.2

4.3

4.4

Data measurement techniques and the bases of  calculations, includ-
ing assumptions and techniques underlying estimations applied to 
the compilation of the indicators and other information in the report 

Explanation of the effect of any re-statements of Information provided 
in earlier reports, and the reasons for such re-statement (e.g., mergers 
/ acquisitions, change of base years / periods, nature of business, 
measurement methods)

Significant changes from previous reporting periods in the scope, 
boundary, or measurement methods applied in the report 

Table identifying the location of the Standard
 

3.9 10-23

46-47

24-55

24-55

24-55

24-55

24-55

24-55

24-55

24-55

24-55

56-65

50-55

50-55

10-23

10-23

10-23

3.10

3.11

3.12

Governance

Description

Description

Profile 
Disclosure

Profile 
Disclosure

Page

Page

Report Parameters 

Governance,Commitments and Engagement
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Composition of governance bodies and breakdown of employees 
per category according to gender, age group, minority group mem-
bership, and other indicators of diversity

Total hours of employees training on policies and procedures Proce-
dures concerning aspects of human rights that are Relevant to opera-
tions, including the percentage of employees trained

Life cycle stages in which health and safety impacts of Products and 
services are assessed for improvement and Percentage of significant 
products and services categories Subject to such procedures

Policies for the fair design and sale of financial products and services

Initiatives to enhance financial literacy by type of beneficiary

LA13

HR3

PR1

FS15

FS16

Human Rights Performance

Society Performance

 Product Responsibility Performance

Financial Service Sector Supplement Performance

Nature, scope, and effectiveness of any programs and practice  that 
impacts of operations on communities, including entering, operating, 
and exiting 

SO1

SO3
Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption 
policies and procedures

Practices related to customer satisfaction, including results  of 
surveys measuring customer satisfaction PR5

Total number of substantiated complaints regarding Breaches of 
customer privacy and losses of customer dataPR8

DescriptionProfile 
Disclosure

Performance Indicators

Page

 Labor Practices and Decent Work Performance

Environmental Performance

Aspect : Materials 
Materials used by weight or volume

Aspect : Energy
Direct energy consumption by primary energy source

Intiative to provide energy-efficent or reneweable energy based 
products and services, and reductions in energy requirements as a 
result of these initiatives

Aspect : biodiversity
location and size of land owned, leased, manage in, or adjacent 
to, protected areas and areas of high biodiversity value outside 
protected areas

education, training, counseling, prevention, and risk-control programs 
in place to assist workforce members, their families or community 
members regarding serious diseases

Programs for skills management and lifelong learning that support the continued 
employability of employees and assist them in managing career endings. 

Health and safety topics covered in formal agreement with Trade unions

Description of significant impacts of activities, products, and
services on biodiversity In protected areas and areas of high 
biodiversity value outside protected areas

Strategies, current actions, and future plan of managing on biodiversity

Habitats protected of restored

EN1

EN3

EN6

EN11

EN12

EN13

EN14

LA8

LA9

LA11

DescriptionProfile 
Disclosure Page

Performance Indicators

74

38-49

38-49

38-49

38-49

38-49

38-49

68-83

72 , 80-83

38-65

56-65

56-65

50-55

50-65

56-65

68-83

68-83

68-83

68-83



เคล็ดลับการออมให้ได้ผล

ยกตัวอย่าง

จะทราบได้อย่างไรว่า เงินออมที่มีอยู่ปัจจุบัน 
จะพอใช้จ่ายในอนาคต สามารถคำานวณด้วยสูตรง่ายๆ

ถ้าคุณมีอายุ 30 ปี และมีเงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท ดังนั้น เงินออมที่คุณมีเวลานี้ 

ควรเท่ากับ 1/10 X 30 X 10,000 X 12 (เดือน) = 360,000 บาท

เชื่อหรือไม่ว่า

ของแถมท้ายเล่ม

เกร็ดการออม

บรกิารขนสง่สาธารณะ

การปิดโทรทัศน์จะเป็นการช่วยออมเงิน
อยา่งหนึง่ ไมใ่ชเ่รือ่งของคา่ไฟเทา่นัน้ แตโ่ทรทศัน์
ถือเป็นแหล่งรวมของสินค้าท่ีล่อตาล่อใจจาก 
การโฆษณา ทำาให้เราเผลอใช้จ่ายซื้อสินค้า 
เหล่าน้ันด้วยการหลงไปกับกลยุทธ์ทางการตลาด 
การลดใช้เทคโนโลยีน้อยลง เบ่ียงเบนความ
สนใจจากการดูโทรทัศน์ โดยการหางานอดิเรก 
ทำาก็สามารถช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้

การใช้บริการขนส่งสาธารณะ ก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย
ได้อย่างมหาศาลจากการขับรถท่ีต้องเติมน้ำามัน และอาจจะช่วย
สร้างความสะดวกทำาให้ ไม่ต้องเจอรถติด หากเราใช้การขนส่งโดย
รถไฟฟา้ หรอืเรอืแทน กระทัง่ในยคุนีท้ีม่คีวามนยิมในการขีจ่กัรยาน 
ก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพที่ทำาให้ ได้ออกกำาลังกายด้วย

พฤติกรรมที่ฟุ่มเฟือย
พฤติกรรมท่ีฟุ่มเฟือยอย่างการสูบบุหร่ี ด่ืมแอลกอฮอล์ 

เป็นส่ิงท่ีสร้างค่าใช้จ่ายให้เกิดข้ึนกับบางคนเป็นจำานวนมาก 
การลดหรือจะเลิกไปได้ จะช่วยให้เรามีเงินเก็บเยอะข้ึน แล้ว
สุขภาพก็จะยืนยาวตามไปด้วย

เงินออมที่มีปัจจุบัน
1/10 เงินได้ทั้งปีอายุx x

TAXI

     จำานวนเงินในการออมของแต่ละคนนั้น ไม่เหมือน
และไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความจำาเป็น บางคนเงินเดือน
นอ้ย บา้งกม็ภีาระคา่ใชจ้า่ยทางบา้น บางคนกต็อ้งผอ่น
รถ ผ่อนบา้น แถมยงัตอ้งใหเ้งนิคุณพอ่ คุณแมท่กุเดอืน 
แตว่นันีท้กุคนออมไดแ้นน่อนเพยีงเปลีย่นจากเดมิทีเ่คย
คิดว่า ‘ใช้จ่ายก่อน...เหลือเท่าไรค่อยออม’ มาเป็น 
‘ออมก่อน...เหลือเท่าไรค่อยใช้’ ส่วนจะออมเดือนละ
เท่าไหร่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคน อย่างที่ 
WarrenBuffet ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ไม่ใช่เงินเหลือแล้ว
จึงออม แต่ต้องออมก่อน เหลือจากออมแล้วค่อยใช้”

ใช้ 3 ส่วน
• ใช้จ่ายประจำาวัน
• ใช้ยามฉุกเฉิน
• ลงทุน 

ออม 1 ส่วน

ม 
มั่งคั่ง

อดทน
อดกลั้น

อ อ
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ทำากิจกรรมที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง 

ควรมีเงินฉุกเฉินติดกระเป๋าอยู่เสมอ

ลดการเสียเงินซื้อเสื้อผ้าเป็นจำานวนมาก

ลดการซื้อของที่ไม่จำาเป็น

บอกเลกิการเปน็สมาชกิฟติเนสหรอืคลบักจิกรรมตา่งๆ ซะ  
หากคณุไมม่เีวลาไปออกกำาลงักายหรอืทำากจิกรรมเหลา่นัน้เลย 
รอใหค้ณุมเีวลามากขึน้คอ่ยกลบัมาสมคัรใหม ่หรอืลองเปลีย่น
ไปทำากิจกรรมที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง เช่น แทนที่จะต้องไปวิ่ง 
บนลู่วิ่งในฟิตเนส ก็ไปวิ่งที่สวนสาธารณะแทน

เราควรมีเงินฉุกเฉินติดกระเป๋าอยู่เสมอ เพื่อใช้จ่ายกรณีมี
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดข้ึน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อม
บำารุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำารุด ว่ากันว่า จำานวนข้ันต่ำาที่ควรมีไว้ 
คือ ประมาณ 6 เท่าของรายได้ประจำาเดือน

“อย่าปล่อยให้ตัว เองหรือครอบครัวไร้การ
คุ้มครองจากพายุการเงิน เก็บออมเสียเถอะ”

“ศลิปะ (ทางการเงนิ) ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัวา่เราหาเงนิ
ได้เท่าไหร่ แต่อยู่ที่การเก็บออมต่างหาก”
สุภาษิต

“เงินที่เก็บออมได้ ก็คือเงินที่หาได้” 
เบนจามิน แฟรงคิน 
นักเขียนและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
คนสำาคัญของอเมริกา ผู้คิดค้นสายล่อฟ้า

“การขาดแคลนเงินทอง 
เป็นรากฐานของความชั่วร้าย” 

เอซร่า แทฟต์ เบนสัน  
อดีตเลขานุการด้านการเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา

จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ 
นักเขียนบทละครชื่อดังชาวไอริช

ในแต่ละปี หลายคนเสียเงินซื้อเสื้อผ้าเป็นจำานวนมาก 
โดยไม่รู้ตัว การเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองก็อาจเป็นทางเลือกที่ 
น่าสนใจ เพราะนอกจากประหยัดได้มากขึ้น เราอาจจะหา 
รายได้เพิ่มจากการเป็นผู้ขายเสื้อผ้ามือสองเสียเอง  

ใช้เวลาตัดสินใจก่อนจะซื้ออะไรก็ตาม ซัก 10 วินาที  
ก่อนหยิบของนั้นลงตะกร้าหรือลดเข็น ถามตัวเองว่า เรา
จำาเป็นต้องซื้อหรือไม่ และควรปฏิบัติเป็นนิสัย
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