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ความเป็นมา 

 ด้วยโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ภูมิคุ้มกัน มี
เหตุมีผล และเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมมาดำเนินการบริหารจัดการแบบบูรณาการในด้านการศึกษา ตาม
นโยบายของกรมสามัญศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการมีส่วน
ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศชาติ โรงเรียนจึงได้นำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และได้ร่วมมือ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดโครงการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอดออม และการ
ประหยัดตามหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง    
                และเม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 นายศักดิ์ชัย  คำยนต์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจลักษ์พิทยา นำเสนอโครงการต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์ เพ่ือริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนธนาคาร โดย
ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ นางสาวประสบพร  ไชยสาร  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ เป็นผู้ประสานงานกับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และได้รับอนุญาต
ให้ใช้ห้องประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการดำเนินงานชั่วคราว  

    ปัจจุบันมีคณะดำเนินงานโรงเรียนธนาคารเบญจลักษ์พิทยา  ดังนี้ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา  

1. นายภูมิภัทร  มาลี     ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. นายวัชระ กรมพะไมย    รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
3. นายบรรจง สีคำ    รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
4. นางวิชชุดา  ตำหนง  ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
5. นายพัชระ  วงค์เจริญ  ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

  71  หมู่ 11 ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลกัษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33110 

 



 
ครูผู้ดูแล 

1. นางสาวประสบพร   ไชยสาร  ครูชำนาญการ 
 

วัตถุประสงค ์  

 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนเบญจลักษ์พิยา มีวินัยการออม รู้จักประหยัด และอดออม ตามแนวของ
เศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินการร่วมกับการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

แนวทางการปฏิบัติโครงการโรงเรียนธนาคาร 
            1. ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนธนาคาร (ครู) จำนวน 4-5 คน 
           2.   ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 15 คน แบ่งออกเป็น 5 ชุด ตำแหน่งหน้าที่
ดังนี้ 
  ตำแหน่ง ผู้จัดการ   จำนวน    1 คน 
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ  จำนวน    1 คน 
  ตำแหน่ง พนักงานการเงิน  จำนวน    ๔ คน 
  ตำแหน่ง พนักงานบัญชี  จำนวน    ๕ คน 
  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  จำนวน    ๔ คน 

3.  คณะกรรมการดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคาร 
            4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้จัดอบรมนักเรียนผู้ปฏิบัติงานจำนวน 15 คน 
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  และได้เปิดทำการเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน 
            5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กับนักเรียน/ครู/เปิดบัญชีฝากเงินเป็นสมาชิก 
            6. การรับฝากเงินจากนักเรียน/สมาชิก  
  -  นักเรียน/สมาชิก ที่ต้องการออมเงินกับโรงเรียนธนาคาร ให้เตรียมหลักฐานและกรอก
เอกสารที่ทางโรงเรียนกำหนดเพ่ือเปิดบัญชีเงินฝากกับโรงเรียนธนาคาร ตามวัน เวลา ที่ทางโรงเรียนกำหนด 
                     -  การฝากเงินของนักเรียน/สมาชิกให้ฝากกับโรงเรียนธนาคารอย่างต่ำเดือนละ 1 ครั้ง 
                     -  การถอนเงินฝากของนักเรียน/สมาชิก ให้ถอนได้ตามความจำเป็น  
                     -  การฝากเงิน-การถอนเงิน ให้นักเรียน/สมาชิก นำสมุดเงินออมที่ทางโรงเรียนออกให้มาด้วย
ทุกครั้ง เพ่ือทำการบันทึกยอดเงินที่ฝาก-ถอน             

-  กรณีท่ีสมุดเงินออมสูญหาย ให้ติดต่อโรงเรียนธนาคารเพ่ือออกสมุดเงินออมเล่มใหม่ โดย 
นักเรียน/สมาชิก จะต้องชำระค่าสมุดเงินออมเล่มละ 10 บาท ให้กับโรงเรียนธนาคาร สำหรับเงินรายได้ค่า
ออกสมุดเล่มใหม่แทนเล่มที่สูญหาย ให้ถือเป็นรายได้ของโรงเรียนธนาคาร โดยนำฝากเข้าบัญชี เงินทุน
สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาสำหรับ กรณีสมุดเงินออมที่ชำรุดหรือฉีกขาด การออกสมุดเล่มใหม่
ทดแทน ไม่ต้องชำระค่าสมุดเงินออม 
               -  เมื่อนักเรียน/สมาชิก พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน เช่น ย้ายโรงเรียน จบการศึกษา ถึง
แก่กรรม หรือเหตุใดเหตุหนึ่งที่ต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียน จะได้รับต้นเงินฝาก และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่
ทางโรงเรียนกำหนดไว้ โดยให้โรงเรียนถอนเงินฝาก จาก ธ.ก.ส. ตามจำนวนต้นเงินที่ปรากฏในสมุดเงินออม
ของนักเรียน รวมกับผลประโยชน์ที่ทางโรงเรียนคำนวณให้กับ นักเรียน (ถ้ามี) 



                -  การรับฝากเงินจากนักเรียน/สมาชิก  ให้จัดทำทะเบียนการรับฝากเงินจากนักเรียน และ
ออกสมุดเงินออมให้กับนักเรียนผู้ ฝากเงินคนละ 1 เล่ม และต้องบันทึกยอดเงินฝากทุกครั้ง สำหรับทะเบียน
การรับฝากเงิน และสมุดเงินออม ให้เบิกจาก ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากโครงการ ตามจำนวน
นักเรียนที่ฝากเงิน 
                -   การนำเงินฝากของนักเรียนทั้งหมดส่งเข้าบัญชีเงินฝากของกลุ่มนักเรียน ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้
กับ ธ.ก.ส. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามท่ีได้ทำข้อตกลงกันไว้  ทั้งนี้ ในการฝากเงินทุกครั้งทางโรงเรียน
จะต้องนำสมุดคู่ฝากของ ธ.ก.ส. มาด้วยทุกครั้ง และควรกำหนดให้การนำเงินฝากของนักเรียนเข้าบัญชีที่      
ธ.ก.ส. ควรเป็นวันเดียวกันกับที่โรงเรียนเปิดดำเนินการฝากเงินจากนักเรียน  
                -  ขั้นตอนการเปิดบัญชี การรับฝาก-ถอนเงิน และการปิดบัญชีนักเรียน/สมาชิก ให้นักเรียนที่
ได้รับแต่งตั้งเป็น “พนักงานโรงเรียนธนาคาร” ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

1.  การเปิดบัญชีเงินฝากนักเรียน/สมาชิก 
2.  การรับฝากเงินนักเรียน/สมาชิก 
3.  การถอนเงินฝากนักเรียน/สมาชิก 
4.  การปิดบัญชีเงินฝากนักเรียน/สมาชิก    

 

 

 

 

 

 

ผลที่เกิดต่อนักเรียน 

- นักเรียนมีวินัยการออม รู้จักประหยัดและอดออม ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 

- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและธนาคารเกษตรเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาเบญจลักษ์พิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลงานเป็นที่ประจักษ์  
     จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานโรงเรียนธนาคารเบญจลักษ์พิทยา  ตั้งแต่วันที่ได้ทำโครงการ
ประหยัดและออม  ให้ความรู้และฝึกทักษะการออมจนประสบผลสำเร็จ นักเรียนมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
โรงเรียน 30%  และครู - บุคลากรในโรงเรียนมาใช้บริการกว่า 25 % 



ความพอประมาณ 

-  ความพอประมาณในการออมตามจำนวน
และสถานะ 
- ความพอประมาณ ระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

ความมีเหตุผล 

- เพ่ือมีเงินออมในอนาคต       

- เพ่ือฝึกวินัยในการใช้เงิน                                                               
- เป็นนโยบายของโรงเรียน 

 

          ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
-  มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ                     

 -  มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน   

-  มีการวางแผนการออม 

 

 

 การวิเคราะห์ฐานการเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ฐานการเรียนรู้ที่  6 โรงเรียนธนาคาร 

       การวิเคราะห์ฐานการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

การเชื่อมโยงแบบ 4 มิติ 

สังคม  – ปฏิบัติการออมตามกฎการออมทรัพย์ของโรงเรียน 
เศรษฐกิจ           – ออมทรัพย์อย่างถูกวิธี 
วัฒนธรรม          – ออมทรัพย์แบบดั้งเดิมเช่น การหยอดกระปุกออมสิน 
สิ่งแวดล้อม – ออมทรัพย์ในสถานที่บริการออมทรัพย์ในท้องถิ่นได้ 

เงื่อนไขคุณธรรม 
    ความพอเพียง     ความมีวินัย     
    ความประหยัด     ความรับผิดชอบ    

 

เง่ือนไขความรู้ 

หลกัการออมทรัพย ์    

 


