
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๑๘  / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  ประจําป*การศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ด.วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ตระหนักถึงความสําคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึง 
เป7นปรัชญาท่ีชี้แนวทางการดํารงอยู!และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต!ระดับครอบครัว  
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให.ดําเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให.ก.าวทันต!อโลกในยุคโลกาภิวัตน�  
ในสภาวการณ�ป=จจุบัน นักเรียนส!วนใหญ!มีพฤติกรรมการใช.เงินอย!างไม!เห็นคุณค!า ไม!มีเหตุผล ฟุBมเฟCDอย 
ลุ!มหลงในค!านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีท้ังท่ียังไม!สามารถหารายได.ด.วยตนเอง จึงส!งผลให. พ!อแม! 
ต.องรับภาระค!าใช.จ!ายในการเลี้ยงดูมากข้ึน  นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร.อมสําหรับ 
การ ดําเนินชีวิตในอนาคต จึงทําให.เม่ือถึงเวลาจําเป7นท่ีจะต.องใช.เงินไม!สามารถหาเงินได.ทําให.พ!อแม! 
ต.องเดือดร.อน  จึงได.น.อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู!หัวภูมิพล 
อดุลยเดช มาเป7นแนวทางในการแก.ป=ญหาด.วยการบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และจัดให.มีโครงการธนาคารโรงเรียน โดยได.รับ 
ความร!วมมือจากธนาคารออมสิน สาขาอุบลรัตน� จึงจัดต้ังธนาคารโรงเรียน เป7นธนาคารจําลอง  
ท่ีดําเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครูผู.รับผิดชอบ และ พนักงานธนาคารออมสินเป7นท่ีปรึกษา  
มีนักเรียนเป7นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนผู.ปฏิบัติงานใน ธนาคารโรงเรียน เป7นนักเรียน 
ท่ีมีความประพฤติดีมีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ� ดีซ่ึงเจ.าหน.าท่ีของ
ธนาคารโรงเรียนประกอบด.วยนักเรียนเป7นผู.ปฏิบัติงาน ทําหน.าท่ีผู.จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี
พนักงานติดต!อ และพนักงานลงรายการ 

ธนาคารโรงเรียนส!งเสริมให.นักเรียนรู.จักบริหารจัดการการใช.เงิน  มีทักษะและเปEาหมายท่ีชัดเจน
ในการออมทรัพย�อย!างสมํ่าเสมอ  รู.จักการออม  รู.จักกระบวนการออมเงิน เห็นคุณค!าของการออม   
มีทักษะในการบริหารงบประมาณ  ฝGกฝนให.นักเรียนรู.หลักการบริหาร และการบริการท่ีถูกต.อง   
ปลูกฝ=งให.นักเรียนรู.จักการทํางาน ร!วมกับผู.อ่ืน รู.จักใช.เวลา ในการทํากิจกรรม ท่ีก!อให.เกิดประโยชน� 
ต!อส!วนรวมและเสริมสร.างลักษณะนิสัย ด.านความรับผิดชอบให.กับนักเรียนสามารถนํากระบวนการต!างๆ 
ดังกล!าวข.างต.นไป ประยุกต�ใช.ในชีวิตประจําวันอย!างเหมาะสมกับวัย เพ่ือให.การดําเนินการดังกล!าวเป7นไป
ด.วยความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข.าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ.างชั่วคราว 
ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.อง จึงขอแต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน  ประจําป*การศึกษา  ๒๕๖๑  ดังต!อไปนี้ 



๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปPQา    ผู.อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู.อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู.อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู.อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน.าท่ีรองผู.อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๖) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน.ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน.ากลุ!มบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปTนิศากร หัวหน.ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ  กรรมการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน.ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน.ากลุ!มบริหารงานวิชาการ 
              กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางกอบกุล  ใจปPQา   ครู คศ.๓  กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓  กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ  ประสานงาน  ให.คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให.กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียนดําเนินการ เป7นไปด.วยความเรียบร.อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 ๑. นางกอบกุล  ใจปPQา    ครู  คศ.๓   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู  คศ.๓     กรรมการ 
 ๓. นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู  คศ.๒     กรรมการ 
 ๔. นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๕. นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู  คศ.๑     กรรมการ 
 ๖. นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู.ช!วย     กรรมการ 
 ๗. นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู.ช!วย     กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง   ครูผู.ช!วย     กรรมการ 
 ๙. นางสาวศศิกานต�  ยามสุข   ครูอัตราจ.าง     กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ.าง     กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ.าง     กรรมการ 
 ๑๒. นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก.ว   ครูอัตราจ.าง     กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ.าง     กรรมการ 
 ๑๔. นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู  คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕. นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ   ครู  คศ.๑  กรรมการและผู.ช!วยเลขานุการ 

  



มีหน�าท่ี 

 ๑) กําหนดนโยบาย เปEาหมาย แผนการดําเนินงาน  แผนปฏิบัติการประจําป*และปฏิทิน 
การดําเนินงานของงานธนาคารโรงเรียน 

 ๒) กําหนดมาตรการ/หาแนวทางในการให.นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนฝากเงินกับ
ธนาคาร  ประชาสัมพันธ�การรับฝากเงิน  จัดกิจกรรมส!งเสริมการออม 

 ๓) ดําเนินงานธนาคารโรงเรียนให.เป7นไปตามระเบียบปฏิบัติชองธนาคารออมสิน ว!าด.วย
ธนาคารโรงเรียน 

 ๔) กํากับ ดูแล การรับฝากเงิน การถอนเงินการลงบัญชี การนําส!งเงินให.เจ.าหน.าท่ีธนาคาร
ออมสิน การสรุป รายงานประจําวันของนักเรียน  ประสานความร!วมมือกับธนาคารออมสินสาขาอุบลรัตน� 
(ธนาคารพ่ีเลี้ยง) ในการฝาก-ถอนเงิน 

 ๕) ตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินโครงการ งาน กิจกรรม งานธนาคารโรงเรียน 
ให.มีการดําเนินการตาม แผนปฏิบัติงานประจําป*ชองโรงเรียน และเกิดประโยชน�สูงสุดกับโรงเรียน 

 ๖) ดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯอย!างน.อยป*ละ ๒ ครั้ง 
 ๗) สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานให.ผู.บริหารโรงเรียนทราบอย!างต!อเนื่อง 
 ๘) ปฏิบัติหน.าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได.รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการดําเนินงาน (นักเรียน)  ประกอบด�วย 

 วันจันทร& 

 ๑. นางสาวมาลิษา สามนคร   นักเรียนชั้น ม.๔/๒  พนักงานติดต!อ 
 ๒. นางสาวเขมมิกา มหาหิงส�   นักเรียนชั้น ม.๔/๒  พนักงานการเงิน 
 ๓. นางสาวอุมาพร อุดมคํา   นักเรียนชั้น ม.๔/๓  พนักงานลงรายการ 
 ๔. นางสาวหทัยรัตน�  คลังกลาง  นักเรียนชั้น ม.๔/๒  ผู.จัดการ 

 วันอังคาร 

 ๕. เด็กหญิงดวงฤทัย  สุขคล.าย  นักเรียนชั้น ม.๓/๓  พนักงานติดต!อ 
 ๖. เด็กหญิงภัทราภา  ละเลิศ   นักเรียนชั้น ม.๓/๓  พนักงานการเงิน 
 ๗. เด็กหญิงจันทิมา   ศรีพิเมือง  นักเรียนชั้น ม.๓/๓  พนักงานลงรายการ 
 ๘. เด็กหญิงจารุภา  ปลอดกระโทก นักเรียนชั้น ม.๓/๓  ผู.จัดการ 

 วันพุธ 

 ๙. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีสว!าง  นักเรียนชั้น ม.๓/๓  พนักงานติดต!อ 
 ๑๐. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองโคตร  นักเรียนชั้น ม.๓/๓  พนักงานการเงิน 
 ๑๑. เด็กหญิงวรรณภา  ศิริกานต�วัฒนา นักเรียนชั้น ม.๓/๓  พนักงานลงรายการ 
 ๑๒. เด็กหญิงจุฬารัตน�  แสงกลาง  นักเรียนชั้น ม.๓/๓  ผู.จัดการ 

  



 วันพฤหัสบดี 

 ๑๓. นางสาวอรอุมา  ชมพุฒ   นักเรียนชั้น ม.๕/๕  พนักงานติดต!อ 
 ๑๔. นางสาวอรอุมา  ชุมพุฒ   นักเรียนชั้น ม.๕/๕  พนักงานการเงิน 
 ๑๕. นางสาววสุปภา  สุขถาวร   นักเรียนชั้น ม.๕/๕  พนักงานลงรายการ 
 ๑๖. นางสาวพรนภัส  นาคศรีม!วง  นักเรียนชั้น ม.๕/๕  ผู.จัดการ 

 วันศุกร& 

 ๑๗. นาย ธนวัช  ภิโญภัญ    นักเรียนชั้น ม.๕/๕  พนักงานติดต!อ 
 ๑๘. นาย ธนวัช  ภิโญภัญ    นักเรียนชั้น ม.๕/๕  พนักงานการเงิน 
 ๑๙. นางสาวคุณาภรณ�  ฤทธิ์โคหา  นักเรียนชั้น ม.๕/๕  พนักงานลงรายการ 
 ๒๐. นางสาวนันทพร  ดรเปE   นักเรียนชั้น ม.๕/๕  ผู.จัดการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑. พนักงานติดต2อ 
  -  ตรวจสอบของสมบูรณ�ของใบฝากเงิน  และใบถอนเงิน 
  -  หาบัตรตัวอย!างลายมือชื่อ 
 ๒. พนักงานการเงิน 
  -  รับเงินและลงลายมือชื่อในใบฝากเงิน 
  -  ลงบัญชีรับเงินของพนักงานการเงิน 
  -  ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของผู.จัดการในใบถอนเงิน 
  -  ให.ผู.เป7นเจ.าของบัญชี/ผู.รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับเงินในใบถอนเงิน แล.วจ!ายเงิน 

พร.อมท้ังคืนสมุดคู!บัญชี 
  -  ลงลายมือชื่อในใบถอนเงิน 
  -  ลงบัญชีจ!ายเงินของพนักงานการเงิน 
 ๓. พนักงานลงรายการ 
  -  ตรวจสอบการลงลายมือชื่อรับเงินของพนักงานในใบฝากเงิน 
  -  บันทึกรายการตามใบฝากเงินลงในสมุดคู!บัญชี 
  -  ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของผู.จัดการในใบถอนเงิน 
  -  บันทึกรายการตามจํานวนเงินในใบถอนเงินลงในสมุดคู!บัญชี 
  -  ตรวจสอบการบันทึกรายการให.ถูกต.อง 
 ๔. ผู�จัดการ 
  -  ตรวจสอบการบันทึกรายการโดยจํานวนเงินในสมุดคู!บัญชีต.องตรงกับจํานวนเงินในใบ

ฝากเงิน 
  -  ลงลายมือชื่อในใบฝากเงิน และลงลายมือชื่อรับรองยอดเงินคงเหลือในสมุดคู!บัญชี 

พร.อมประทับตราธนาคารโรงเรียน 
  -  ตรวจสอบลายมือชื่อในใบถอนเงินกับบัตรตัวอย!างลายมือชื่อให.ตรงกัน 
  -  อนุมัติการถอนเงิน 



  -  ตรวจสอบการบันทึกรายการ โดยจํานวนเงินในสมุดคู!บัญชีต.องตรงกับจํานวนเงินในใบ
ถอนเงิน 

  -  ลงลายมือชื่อรับรองยอดเงินคงเหลือในสมุดคู!บัญชี พร.อมประทับตราธนาคารโรงเรียน 
  -  ปฏิบัติหน.าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได.รับมอบหมาย 

 
 ขอให.ครูและบุคลากรท่ีได.รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน 
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน.าท่ี  ท่ีได.รับมอบหมายด.วยความมุ!งม่ันต้ังใจ  เสียสละ  รับผิดชอบ  เอาใจใส!
ต!อหน.าท่ีอย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน.าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  
เพ่ือให.เกิดผลดีแก!ทางราชการสืบไป  ถ.าพบข.อผิดพลาดในการพิมพ�  ป=ญหา  ข.อจํากัด  อุปสรรค  หรือ 
ข.อสงสัยประการใด  ในการปฏิบัติหน.าท่ี  ให.แจ.งกลุ!มบริหารงานวิชาการทราบ  เพ่ือแก.ไข  และรายงาน
ให.ผู.อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก.ไขต!อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี ๒๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปPQา) 

ผู.อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

 


