
 
 
 

 
โรงเรียนสังกัดกองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24  
ทีต่ั้ง    บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 5 ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42150 
E-mail   huaypar@gmail.com 
แผนที่    กองร้อย 246 พิกัด RV 082824 

 
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน 20 กันยายน 2520 

ครูใหญ่       พ.ต.ต.แถม บงแก้ว  เบอร์โทรศัพท์  087-214-0325  
     
 
 
 
   

โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยเป้ำ 
 



กิจรรม/ โครงกำร เข้ำร่วมอบรมกับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย  
 - พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดเลย 
 - พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 - พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
อุปกรณ์ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยเป้ำ  
 1. ตู้เข้ามุม 3 ชั้น  จ านวน 1 ชุด   2. ที่นอน    จ านวน 10 ชุด  
 3. บล็อค 4 ชั้น   จ านวน 3 อัน              4. ขอเกี่ยว   จ านวน 6 ชุด 
 5. พัดลมติดเพดาน จ านวน 2 ตัว  6. ชั้นหนังสือ  จ านวน 1 อัน 
 7. ผ้าเช็ดหน้าผืนเล็ก จ านวน 5 โหล  8. กล่องเก็บแฟ้มผลงาน จ านวน 15 ใบ 
 9. กล่องเก็บเอกสาร จ านวน 20 ใบ  10. ตะกร้าใบใหญ่ จ านวน 5 ใบ 
 11. กระจกบานใหญ่ จ านวน 2 บาน  12. แกว้น้ า  จ านวน 5 โหล 
 13. ดินน้ ามัน  จ านวน 5 โหล  14. โปสเตอร์การศึกษา (ส าหรับอนุบาล)  
            จ านวน 10 แผ่น 
 
ประวัติควำมเป็นมำ   
  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า เลขที่ 83 หมู่ที่ 5  ต าบลปากชม อ าเภอปากชม จังหวัด
เลย ตั้งอยู่ในหมู่บ้านห้วยเป้า อยู่ในความรับผิดชอบของ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่าย           
เสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เดิมบ้านห้วย
เป้า เป็นหมู่บ้านที่มีราษฎรอพยพมาจากหลายจังหวัด เช่น อุดรธานี, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ชัยภูมิ, เลย เพ่ือ
เข้าไปประกอบอาชีพท าไร่ท าสวน ครั้งแรกยังไม่มีโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ เข้าไปด าเนินการ  
 เมื่อ พ.ศ. 2520 ชาวบ้านจึงได้ส่งตัวแทนเดินทางไปยัง กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 246             
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพ่ือขอร้องให้จัดตั้งโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ต่อมาจึงได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง  
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้าขึ้นเมื่อวันที่ 1  กันยายน  2520  โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว             
มีชาวบ้านเป็นผู้ก่อสร้างให้ เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ครูต ารวจตระเวนชายแดนท าการสอน
ครั้งแรก 2 คน คือ จ.ส.ต.นับ  ไชยภาค (ยศขณะนั้น) และ ส.ต.ท.สุรชัย  อัมพรัตน์  เปิดท าการสอนจาก
ประถมศึกษาปีที่  1 – 5   นักเรียนทั้งหมด  30  คน ครั้งต่อมาได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งในพ้ืนที่แห่งใหม่ เนื่องจาก
พ้ืนที่เดิมเป็นที่เนินสูงลาดชัน ไม่เหมาะใช้เป็นสถานศึกษา  
 พ.ศ.  2531  คุณมานะ – บุญล้อม ทีปสุวรรณ ได้บริจาคทุนสร้างอาคารเรียนให้เป็นอาคารเรียนถาวร 
ขนาด  3  ห้องเรียน สิ้นค่าใช้จ่าย จ านวน  300,000  บาท โดยใช้ชุดช่างจาก กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน
ที่  242  อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ท าพิธีรับ – มอบ เป็นอาคารเรียน   
เมื่อวันที่  24  ตุลาคม 2532  และปี พ.ศ. 2535  มีองค์การอินเตอร์เน็ต อ าเภอปากชม  จังหวัดเลย  ได้บริจาค 
วัสดุ – อุปกรณ์ ก่อสร้างอาคารเรือนพยาบาล 1 หลัง คิดมูลค่า  20,500 บาท ได้เปิดใช้บริการนักเรียนและ
ประชาชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2535  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณได้เสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียน 
และติดตามงานโครงการตามพระราชด าริ  และทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านห้วยเป้า จ านวน  5  ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที ่1  เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  2534 
  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน  2537 
  ครั้งที่ 3  เมือ่วันที่  5 มกราคม  2548 
  ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่  25 มกราคม  2553 
   ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่  14 สิงหาคม  2557 
 สถานที่ตั้งและสถานภาพทั่วไปเดิมมี 11 ไร่ 3  งาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 24  และคุณยายละมุล  มาลาเพชร ร้านพระธรรมขันต์โอสถ จ.อุดรธานี ได้บริจาคเงิน  
45,000 บาท เพื่อซื้อที่ดินเพ่ิมเติม  รวมปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน จ านวน  15  ไร่   
 พ.ศ. 2547  คหบดีจาก กรุงเทพฯ ได้บริจาคเงิน จ านวน 1,200,000  บาท (หนึ่งล้านสองแสน                
บาทถ้วน) ประกอบด้วย นางสง่า ขจรศิลป์ 300,000 บาท, น.ส.สนอง  ขจรศิลป์ 200,000 บาท                   
คุณประสงค–์พิสมัย  ขจรศิลป์  400,000  บาท และนางบุญช่วย  อ่ิมเนตร์ 300,000 บาท เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนขนาด 8.50 x  52  ม.  มี 6 ห้องเรียน เป็นอาคารชั้นเดียว การก่อสร้างด าเนินการตามแบบ
มาตรฐาน ตชด. 101/41 โดยใช้ก าลังพลชุดช่างจาก ร้อย ตชด. 242, 246 และราษฎรบ้านห้วยเป้า เริ่ม
ก่อสร้างแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2547 และเปิดใช้เมื่อ 5 มกราคม 2548 
 
ปรัชญำโรงเรียน 
 สร้างภูมิปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สัมฤทธิผลความม่ันคง 
 
ค ำขวัญโรงเรียน 
 สร้างสรรค์การเรียนรู้  เชิดชูความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจคุณธรรม 
 
สีประจ ำโรงเรียน 
 สีเหลือง/  สีแดง 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้าจัดการศึกษา โดยชุมชนมีส่วนร่วมมีบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ผู้เรียนมีสุขภาพดีใฝ่เรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์โดยการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และนวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 



พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการเรียนรู้ที่ชุมชนมีส่วนร่วม 
 2. จัดสภาพแวดล้อมร่มรื่นและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของท้องถิ่น 
 4. พัฒนาระบบความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 5. ระดมทรัพยากรและความร่วมมือในการจัดหาสื่อนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
 
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยเป้ำ 
 1. จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2544 
 2. ด าเนินงานตามโครงพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 8
โครงการโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับโครงการและ มุ่งเน้นนักเรียนได้เรียนรู้ 
 3. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และให้นักเรียนได้
ศึกษาด้วยตนเอง  
 4. เสริมสร้างระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและค่านิยมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตใน
ท้องถิ่น ให้ผู้เรียน “เป็นคนดี คนเก่ง”  
 5. ร่วมกับชุมชนจัดการเรียนการสอน โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 6. สรรหาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาการเรียนการสอน 
    
กำรด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริฯ 
 
 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้าพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการพระราชด าริ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นให้ครูที่รับผิดชอบโครงการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และได้ เรียนรู้จากกิจกรรมงานในโครงการ โดยมีโครงการ
พระราชด าริ 8 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว, ผลผลิตกล้วยน้ าว้า, ปลูกมะละกอ
ฮอลแลนด์ และกิจกรรมเลี้ยงไข่ไก่, เลี้ยงหมู, เลี้ยงปลา, เลี้ยงวัว เป็นต้น 
  1.1 เพ่ือเป็นการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
  1.2 เพ่ือให้มีอาหารกลางวันรับประทานทุกวันเปิดเรียน 
  1.3 เพ่ือจ าหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวัน 
  1.4 เพ่ือจ าหน่ายให้กับโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 
  1.5 เพ่ือให้นักเรียนน าประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 



 

 
 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูผู้สอนทุกคนท าโครงการสอนและเขียนแผนการสอนเป็น
ปัจจุบัน และต่อเนื่อง 
  2.2 เพ่ือให้ครูมีหลักฐานการสอน และสามารถอ้างอิงต่อเจ้าหน้าที่ประเมินโรงเรียนเข้าสู่
โรงเรียนที่ได้มาตรฐานการศึกษาในอนาคต   
 

 
 3. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
  3.1 เพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านห้วยเป้า ได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  3.2 ส่งเสริมผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 
  3.3 สร้างคุณภาพให้กับนักเรียนและเยาวชน  
 
 4. โครงการฝึกอาชีพ กิจกรรมเด่น การเพาะเห็ดจากซังข้าวโพดแบบครบวงจร   
 

 
 5. โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 
  5.1 เพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิด - 3 ปี  ได้รับการ
บริการด้านสุขภาพ  ที่เหมาะสมและได้รับความรู้เรื่องอาหารโภชนาการเป็นอย่างดี 
  5.2  เพ่ือช่วยให้แม่มีภาวะโภชนาการที่ดี และสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการ
ที่เต็มศักยภาพ 



 
 6. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
  6.1 เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนให้เด็กนักเรียนและชุมชน 
  6.2 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน 
  6.3 เพ่ือให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการควบคุม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในโรงเรียน
และชุมชน 
  6.4 เพ่ือควบคุมอัตราการป่วยอยู่ในระดับ 0 % 
 
 7. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ 
  7.1 เพ่ือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ์แก่นักเรียน 
  7.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนจัดตั้งสหกรณ์ข้ึนในชุมชนเมื่อมีความพร้อม 
  7.3 นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 8. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.1  เพ่ือปลูกฝังให้เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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