
กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของธนาคาร 

 ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 ธนาคารออมสิน ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและมอบประกาศนียบัตร โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ" ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 1. อาหาร Street Food 2.ขนมอบ                  
3.การวัดสายตาเพ่ือสั่งจ่ายเลนส์ 4. ตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือยุค 5G 5. การบริการจักรยานยนต์ ในการนี้ได้รับ
เกียรติจาก เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ให้เกียรติมาเป้นประธาน                 
ในพิธีเเละมอบวุฒิบัตรให้เเก่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ในการนี้ นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อ านวยการวิทยาลัย
สารพัดช่างพระนคร ครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ 

 

 

 



 ธนาคารออมสิน โดยฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดนโยบายรัฐ ร่วมกับคณะกรรมาธิการ 
การเงินการคลัง สถาบันการเงินและตลาดเงินการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพ้ืนที่จัดงานสัมนา “การแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครัวเรือน หนี้สินเกษตร หนี้นอกระบบ กับการสร้างความรู้ทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบ” ให้กับประชาชนอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศาลาแม่ริม วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 

 



 “ออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 
ธนาคารออมสินภาค 7 โดยคุณฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อ านวยการธนาคารออมสินภาค 7 มอบหมายให้                  
คุณนุชจรินทร์ ประสงค์วรรณะ ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตสุโขทัย  เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเป็นประธาน
เปิดกิจกรรม “ออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ” เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมใจ 
รอดคง ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย                       

                กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน และคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพ พัฒนาทักษะ ด้านงานช่าง งานฝี มือ                    
พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนให้กับประชาชนที่สนใจเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ ภายใต้
นโยบายของธนาคารออมสินในการเป็นธนาคารเพ่ือสังคม  โดยภายในงานได้เปิดหลักสูตรเพ่ือสอนให้กับ
ประชาชนผู้ที่สนใจเป็นหลักสูตรระยะสั้นจ านวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรโซล่าเซลล์เบื้องต้น 
หลักสูตรอาหารว่างยอดนิยม หลักสูตรเสื้อสมัยนิยม และ หลักสูตรตัดผมชายระดับ 1 อีกทั้งยังมีการบรรยาย    
ให้ความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือต่อยอดในการประกอบอาชีพ 

 

 



 วันที่ 30 มีนาคม 2565 คุณอารยา ศรีมณฑก รักษาการผู้อ านวยการธนาคารออมสินภาค 5 
มอบหมายให้หน่วยสถาบันการเงินชุมชนลงพ้ืนที่ พบปะกลุ่มเกษตรกรบริเวณโดยรอบวัดปลายนาป่ามะม่วงที่
ได้รับผลกระทบจากผลผลิตล้นตลาดเพ่ือสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร และหาช่องทางการจ าหน่าย พร้อม
ทั้งให้ค าปรึกษาการจัดตั้งกลุ่มและเสริมสร้างก าลังใจตามภาระกิจธนาคารเพ่ือสังคม ณ อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

 
 
 



 "ออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน" เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 คุณฉลองชัย อนุกูลเวช 
ผู้อ านวยการธนาคารออมสินภาค 7 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายใต้โครงการ “ออมสินอาชีวะ สร้าง
อาชีพ สู่ชุมชน ปี 2564” รุ่นที่ 3 พร้อมด้วย คุณปานใจ ศิริเจริญ ผู้อ านวยการธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์ เข้า
ร่วมกิจกรรรม ซึ่งเป็นการด าเนินโครงการต่อเนื่องในปี 2564 – 2565 ระหว่างธนาคารออมสินภาค 7 และ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เพ่ือจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนและผู้สนใจ เข้ารับการอบรม เสริมสร้างทักษะ
ด้านวิชาชีพ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา ภู่สมบัติขจร ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับ 

           โดยหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ หลักสูตรการอบรมช่างติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาลด้วย
พลังงานไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์ ณ โรงเรียนดอนแก้ว ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้การจัด
กิจกรรมดังกล่าวด าเนินการผ่านได้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

  

  

 

 

 



 กองทุนเนตรฤทัย “ ให้ไข่ 10 ฟอง มีไข่กินแค่ 2 วัน แต่ถ้าให้ไก่ 10 ตัว มีไข่กินไป 2 ปี          
“จากกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่มีความบกพร่องทางสายตา ได้เพียรพยายามพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
ผ้าทอกะเหรี่ยง โดยมีความหวังที่จะด าเนินชีวิตและเสรีภาพเหมือนคนปกติทั่วไป ได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณ               
ผ่านผืนผ้าทอ ลาย “เนตรฤทัย” ซึ่งเป็นลาย รูปดวงตา มีหัวใจอยู่ตรงกลางแทนแก้วตา สื่อถึง ความรัก                 
ความเมตตา ความเอ้ืออารีย์ของทุกๆ คน ที่มีต่อผู้บกพร่องทางสายตา ที่ใช้หัวใจแทนดวงตาในการทอผ้า               
กว่า 2 ปี ที่ได้เพียรพยายาม ได้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่พวกเขา ได้แก่ เสื้อผ้าทอลายเนตรฤทัย 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายๆ ภาคส่วน โดยรายได้ส่วนหนึ่งได้น ามาจัดตั้งเป็น “กองทุนเนตร
ฤทัย” เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน และแม่ฮ่องสอน ที่ยังขาดโอกาสอยู่อีก
เป็นจ านวนมาก 

       วันนี้เป็นโอกาสแรก ที่กองทุนเนตรฤทัย ได้มีโอกาสหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้ พิการ                      
ทางสายตา ในพ้ืนที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จ านวน 16 ครอบครัว กว่า 50 ชีวิต                    
โดยสนับสนุนไก่พันธ์ไข่ให้ครอบครัวละ 10 ตัวพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกได้ใช้ด ารงชีพ ในยามที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 

  

  

 

 

 



 วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 คุณศักดิ์สิทธิ์ สุนทรกุล ผู้อ านวยการธนาคารออมสินภาค 
16 มอบหมายให้ คุณพรศรี ธนูศิลป์  ผู้อ านวยการเขตชุมพร 2 คุณปรีชา บุบผัน ผู้จัดการสาขาสวี ส่งมอบ
โครงการ”ออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย” ให้กับสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร              
โดยให้การสนับสนุนชุดอุปกรณ์เครื่องนอน ปรับปรุงยกระดับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 8 หลัง, จุด Check in 
และเสื้อชูชีพ เพ่ือน าไว้รองรับนักท่องเที่ยว เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชน  โดยมีคุณวัชรินทร์ 
แสวงการ ประธานกลุ่มการจัดการอ่าวท้องตมและการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องต้มใหญ่ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้ง
สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 

 

 

 



 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ “เสริมทักษะ สร้าง
อาชีพ ติดปีกทางการเงิน” คุณสมจิตร์ ทองจุ้น ผู้อ านวยการธนาคารออมสินภาค 17 มอบหมายให้คุณรมิตา                
ชูข า ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาพัทลุง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมทักษะอาชีพ
รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2565 โดยมีคุณศิริวัฒน์ รักสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง กล่าวให้โอวาทผู้จบ
หลักสูตร 

                กิจกรรมในวันนี้ มีหน่วยสถาบันการเงินชุมชนและธนาคารออมสินสาขาพัทลุง ร่วมประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ธนาคารและให้บริการทางการเงินแก่ผู้เข้ารับการอบรม ต่อยอดจากการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 
เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ณ ห้องโสตทัศน
ศึกษา อ.เมือง จ.พัทลุง 

 

 

 

 

 



 วันที่ 8 เมษายน 2565 ธนาคารออมสินภาค 9 ได้ร่วมพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้แก่
ราษฎรเพ่ืออยู่อาศัยและประกอบการเกษตรตาม โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  โดยได้รับเกียรติจากคุณประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธี และธนาคารออมสิน
ภาค 9 ได้จัดกิจกรรม CSR ออมสินห่วงใยส่งก าลังใจให้สังคม มอบกล่องห่วงใย เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลธารทอง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ซึ่งกิจกรรม 
CSR ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

 



 ออมสินมีดี  ชุมชนวิถีถิ่นไทย รักษ์ เล ใต้ จังฮู้  เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 คุณศักดิ์สิทธิ์ 
สุนทรกุล ผู้อ านวยการภาค ธนาคารออมสินภาค16 มอบหมายให้ คุณศักดิ์ดา สุรสราญวงศ์ ผู้อ านวยการเขต
ชุมพร 1 ส่งมอบโครงการ ”ออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย” ให้กับสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนปากน้ าชุมพร 
ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ชุมพร โดยให้การสนับสนุนชุดอุปกรณ์เครื่องนอน ปรับปรุงยกระดับผู้ประกอบการโฮมส
เตย์ , ป้ายชื่อโฮมสเตย์จุดเช็คอิน และเสื้อชูชีพ เพ่ือน าไว้รองรับนักท่องเที่ยว เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้
คนในชุมชน โดยมีคุณไมตรี พงษ์พานิช ประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนปากน้ าชุมพร กล่าวต้อนรับ                      
คุณณภัทร ประภาศิริ ผจก.ฝ่ายจัดเลี้ยงโรงแรมโนโวเทล ชุมพร และธนาคารออมสินสาขาปากน้ าชุมพร                  
ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนปากน้ าชุมพรให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 

 

 

 



 โครงการธนาคารขยะเพ่ือชุมชนต้นแบบ:สถานีที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDG Station) ระยะที่ 1 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 คุณวชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออมสิน
สายงานความยั่งยืน คุณญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานกิจการสาขา 6 และคุณศักดิ์สิทธิ์ สุนทร
กุล ผู้อ านวยการภาค ธนาคารออมสินภาค16 พร้อมทั้งผู้บริหารธนาคารออมสินภาค 16 ประชุมหารือ
ความก้าวหน้าและแผนการด าเนินงานโครงการธนาคารขยะเพ่ือชุมชนต้นแบบ: สถานีที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG Station) ระยะที่ 1 ร่วมกับผู้แทน UNDP ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี คณะครูอาจารย์ และผู้แทนบริษัทคาร์กิลล์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พร้อมทั้ง             
เข้าพบ คุณวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือแจ้งที่มาและรายละเอียดของโครงการเพ่ือให้
ท่านรับทราบโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ยั่งยืนต่อไป 

 

 



 วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 คุณสมจิตร์ ทองจุ้น ผู้อ านวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 17 
มอบหมายให้หน่วยสถาบันการเงินชุมชน ร่วมกิจกรรมในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมทักษะอาชีพ 
ในโครงการ “ออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน” หลักสูตร การติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ชุมชนต าบลท่าประจะ 
โดยได้รับเกียรติจากคุณคมสัน วงศ์คช รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาช านาญการ  
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน ในพิธีปิดโครงการฯ 

                โครงการออมสินอาชีวะฯ เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน นักเรียน นักศึกษา สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ได้น าความรู้สมัยใหม่ด้านงานช่าง ไปช่วยสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ระดับต าบล เกิดการ
สร้างงาน  สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ภายใต้สโลแกน เสริมความรู้ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ณ หอประชุมต าบล ต.ท่าประจะ               
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 

 

 

 

 



 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขาวง น าเสนอโครงการอบรมหลักสูตรวิชาช่างระยะสั้นแก่ชุมชน
ระดับต าบลในพ้ืนที่อ าเภอเขาวง ภายใต้โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน ประจ าปี 2565                  
ณ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ในรูปแบบ On-site และ Online 

               วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 คุณศรชัย จันโทวงษ์ ผู้อ านวยการภาค 11 มอบหมายให้หน่วยพัฒนา
สังคมและชุมชน เข้าร่วมกระประชุมออนไลน์ (Google Meet) ร่วมกับคุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่  และมอบหมายให้                  
คุณตวงทอง มะลิใหม่ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเขาวง เขตกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เข้าร่วมการประชุม (On-site) 
กับผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเขาวง โดยคุณกรรณิการ์ โมลาขาว รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแห่ง
ผู้อ านวยการ และคณะบุคลากรวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นกรรมการในการพิจารณาการน าเสนอโครงการอบรม
หลักสูตรวิชาช่างระยะสั้นแก่ชุมชนระดับต าบล ภายใต้โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน ประจ าปี 
2565 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 3 ทีม 3 หลักสูตรวิชาช่าง ได้แก่                 
1.หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (ทีมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ) 2.หลักสูตรช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ (โซล่า
เซลล์เรียนรู้ BY ครูเทคนิค) 3.หลักสูตรช่างซ่อมบารุงเครื่องยนต์และเครื่องกลการเกษตร (Mechanic Team)
หลังจากผ่านการพิจารณาโครงการโดยคณะกรรมการ วิทยาลัยฯจะได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารออมสินเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายในปี 2565 

 


