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โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหมันขำว 
 



 
กิจรรม/ โครงกำร เข้ำร่วมอบรมกับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย  
 - พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดเลย 
 - เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 - พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 - พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
อุปกรณ์ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหมันขำว  
 1. ที่นอน     
 2. ตู้ 4 ชั้น กลาง   
 
ประวัติควำมเป็นมำ   
 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว มีประวัติดังนี้ 
 ปี 2539 ชาวบ้าน ผู้ปกครอง ชุมชนบ้านหมันขาว ได้ร่วมกันก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นเป็นอาคาร
ไม้หลังคามุงหญ้าคา ฝาไม้ไผ่ มีเด็กเล็ก จ านวน 80 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 3 คน ได้รับค่าตอบแทนจากสมาคมไท
สร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนจาก บรอเดอกาเบียล มูลนิธิเซนคาเบียล 
 ปี 2540 ได้มีองค์การ ESF (อีเอส เอฟ) ได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน จากนั้นก็เปลี่ยนมาอยู่ในความ
ดูแลของสมาคมไทสร้างสรรค์ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมและท าประชาคม
ชาวบ้าน ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีความต้องการให้มีโรงเรียนประถมศึกษาเกิดขึ้นที่ชุมชนหมันขาวสมาคมไท
สร้างสรรค์ได้ด าเนินการจัดหางบประมาณมาเป็นค่าตอบแทนเพ่ือจ้างครูอัตราจ้าง ครูอาสา เข้ามาท าการสอน 
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล –ป.6 ส่วนรายชื่อนักเรียนทั้งหมดให้เป็นในส่วนของโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 
 ปี 2545 สมาคมไทสร้างสรรค์ได้จบภารกิจและออกจากพ้ืนที่ จึงได้มอบโอนการจัดการศึกษาให้กับ
โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง จนถึงปี 2557 
 ปี 2557 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้มอบ
โอนการจัดการศึกษาโรงเรียนสาขาบ้านหมันขาว ให้กับต ารวจตระเวนชายแดนด าเนินการต่อไป เนื่องจากบ้าน
หมันขาว เป็นหมู่บ้านที่ยังไม่ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ ขึ้นกับหมู่ที่ 4 บ้านหมากแข้ง ต าบลกกสะทอน อ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลจากคมนาคมยากล าบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงหน้าฝนท าให้เกิดปัญหา ทางด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งทางโรงเรียนเย็นศิระ บ้านหมากแข้ง 
ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาขึ้นที่บ้านแห่งนี้ แต่เนื่องจากปัญหาบุคลากรที่มีจ ากัด และการเดินทางที่ยากล าบาก 
กอปร กับประชาชนในหมู่บ้าน เรียกร้องให้ต ารวจตระเวนชายแดน เข้ามาช่วยเหลือจัดการเรียน การสอน 
ให้แก่เด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และโรงเรียนเย็นศิระ บ้านหมากแข้ง 
จึงได้ให้กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 24 เข้ามาด าเนินการ จัดการเรียน การสอน การสอนแทนโดย
ได้รับมอบอาคารเรียนและวัสดุ อุปกรณ์ ทางการศึกษาให้ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 24 เพ่ือใช้ใน
กิจการต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์คือเพ่ือเป็นการปฏิบัติงานทางด้านมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในที่
ห่างไกลคมนาคม ได้เรียนรู้หนังสือ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือให้ได้ข่าวสารต่างๆ เพ่ือความ
มั่นคงของชาติ เพ่ือให้ส านึกความเป็นไทย กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ได้อนุมัติจั ดตั้งเป็นโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย จัดการเรียน การสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ 6 มีนักเรียนจ านวน 55 คน ชาย 31 คน 
หญิง 29 คน และได้ด าเนินการตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 



 กองกับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จึงได้ส่ง ร.ต.อ. สงวน โสดก ครู (สบ1) กก.ตชด.24 ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 247 และชาวบ้านร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่
ช ารุด จัดเตรียมห้องเรียน ส ารวจนักเรียน เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยจึงได้ประสาน สพป.เลย เขต 3 และ
นายอ าเภอด่านซ้าย เพ่ือขอรับความเห็นชอบที่จะให้กก. ตชด.24 จัดตั้งเป็น รร.ตชด. ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
เลย เพ่ือให้การก่อตั้ง รร. ตชด.เป็นไปตามระเบียบ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จึงขอรับมอบ
อ านาจจาก กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เพื่อขอใช้ที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียน โดยประสานขออนุญาต
ใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติจากศูนย์พัฒนาสังคมที่ 53 จังหวัดเลย ปัจจุบันโรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 1 งาน 

 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณได้เสด็จฯ  
เยี่ยมโรงเรียน และติดตามงานโครงการตามพระราชด าริ  และทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว จ านวน  1  ครั้ง คือ 
  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เสด็จฯ รร. ตชด. ครั้งที่ 777 
 
ปรัชญำของโรงเรียน 
 ต่อยอดภูมิปัญญา  พัฒนาองค์ความรู้ 
 เชิดชูคุณธรรม  เน้นย้ ารักษาสิ่งแวดล้อม 
 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
   ภายในปี 2558 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กำรด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริฯ 
 1. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  
บริโภคตลอดปีการศึกษาโดยใช้ผลผลิตการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร กิจกรรมที่ส าคัญ    
ปลูกพืชผักตาม ฤดูกาลอย่างต่อเนื่อง ,เลี้ยงไก,่ เลี้ยงเป็ด, การท าปุ๋ยหมัก - น้ าหมักชีวภาพ  
 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการ “ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง” มอบเงินกองทุนอาหาร
กลางวัน ทุนการศึกษา แก่นักเรียน ครูในโรงเรียน และประชาชนพื้นที่ 
  
 
 
  
 



 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน กิจกรรมที่ส าคัญ  
ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เกื้อหนุนในการเรียนการสอน , จัดกิจกรรมห้องสมุดอาเซียน,  
พร้อมให้นักเรียนศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 

 
 3. โครงการฝึกอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ และเพ่ือให้เยาวชนที่จบ
การศึกษาจาก โรงเรียนมีอาชีพติดตัวและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ กิจกรรมที่ส าคัญ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์
ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย ได้ส่งมอบลูกเป็ดคละเพศอายุ 1 เดือน จ านวน 115 ตัว ให้แก่ราษฎรจ านวน 
6 ราย เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกลเพ่ือให้มีการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 4. โครงการส่งเสริมสหกรณ์  เพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านสหกรณ์ และสร้างลักษณะนิสัยที่
สอดคล้องกับ อุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่เด็กนักเรียน กิจกรรมที่ส าคัญ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย สอน
แนะการท าบัญชีให้กับนักเรียน รวมถึงการให้บริการติดตั้งและสอนแนะโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียน ให้กับ
โรงเรียนด้วย 
 

 
 5. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน
พ้ืนที่ทุรกันดาร กิจกรรมที่ส าคัญ หยดน้ าเสริมไอโอดีนให้นักเรียนดื่มเป็นประจ าทุกวัน และแจกเกลือไอโอดีน
ให้นักเรียนไปประกอบอาหารที่บ้าน ร่วมมือกับสาธารณสุขในพ้ืนที่ตรวจโรคคอพอกและให้ความรู้แก่ประชาชน
  



 6. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์  หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึง 3 ปี  ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับบริการที่เหมาะสมและ
ได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ  
 
 7. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน  ในถิ่นทุรกันดาร
ได้รับการศึกษาต่อ ตามความสามารถและกลับไปช่วยพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร  กิจกรรมที่ส าคัญ  คัดเลือก
นักเรียนที่เรียนจบชั้น ป.6 เข้าเป็นนักเรียนพระราชานุเคราะห์  
 
 8. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปลูกฝังให้เด็กนักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ส าคัญ จัดการเรียน
การสอนด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยสาธิตและส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 
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