
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
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สภาพทั่วไปของอําเภออุทุมพรพิสัย 
 

ประวัติความเปนมา 
         อําเภออุทุมพรพิสัย  ตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2410 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยใหยก
บานกันตวด หวยอุทุมพร ซึ่ งอยู ในตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ เปนเมืองอุทุมพรพิสัย พอถึงสมัย
พระบาทสมเด็จจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อมีการจัดการปกครองทองที่ เปนมณฑลเทศาภิบาล แลวจึงยุบเมือง
อุทุมพรพิสัย ตอมาเมือ พ.ศ. 2454 เอาชื่อเมืองอุทุมพรพิสัยเปนชื่อ “อําเภอประจิม” โดยมีที่วาการอําเภอ
ตั้ งอยู บ านสํ า โร งใหญ  ห มู ที่  1 ตํ าบ ลสํ า โร ง  มี พ ระป ระชุ มขั น ตุ นิ ก ร  เป น นาย อํ าเภ อคน แรก   
         ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2457   ซึ่งเปนสมัยที่นายบุญมา    ศิลปาระยะ   ดํารงตําแหนงนายอําเภอไดพิจารณา
เห็นวาบริเวณโดยรอบที่วาการอําเภอประจิมมีตนมะเดื่อขึ้นอยูเปนจํานวนมากถือไดวาเปนสัญลักษณของ
อําเภอจึงไดเปลี่ยนชื่อมาจาก “  อําเภอประจิม “  มาเปน “  อําเภออุทุมพรพิสัย “  ซึ่งมีความหมาย
วา  “  ถิ่นของตนมะเดื่อใหญ  “  ครั้นนั้นเมื่อ  ป   พ.ศ.   2480  นายสงา   สุขรัตน    ดํารงตําแหนง
นายอําเภอ   จึงไดพิจารณาถึงสภาพความเหมาะสมของท่ีตั้งที่วาการอําเภอ และไดวางโครงการยายที่ตั้งที่วา
การอําเภอ  จากที่ เดิมมาตั้งอยูที่ ใหม  ณ  บานตําแย  หมูที่   7  ตําบลกําแพง  ใกล กับทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ -อุบลราชธานี  ซึ่งเปนที่ตั้งของที่วาการอําเภอปจจุบัน และตอมาในป พ.ศ. 2491  ร.ต.ท.พวง  ศรี-
บุญลือ   ดํารงตําแหนงนายอําเภอ  ไดดําเนินการหาทุนสรางที่วาการอําเภออุทุมพรพิสัยพรอมทั้งสถานี
ตํารวจ  และบานพักขาราชการขึ้นจนแลวเสร็จ  และใหยายที่วาการอําเภอจากที่เดิม  คือ  บานสําโรง
ใหญ  หมูที ่1  ตําบลสําโรง มาอยู   ณ   ที่วาการอําเภอแหงใหม  คือ บานตําแย หมูที่   ๗  ตําบลกําแพง เปน
อาคารไม  2  ชั้น   ( ปจจุบันใชเปนสํานักงานสุขภิบาลกําแพง )  และเมื่อ  พ.ศ.  2535   กรมการปกครองได
อนุ มัติ งบประมาณ สรางที่ ก ารอํ า เภอแห งใหม เป นอาคารขนาดใหญพิ เศษ   โดยไดทํ าพิธี เป ด ใน 
วันที ่  24  ธันวาคม พ.ศ. 2535 
 
คําขวัญประจําอําเภอ 
          แดนปราสาทหิน ถิ่นสะเดา ขาวหอมดี บารมีหลวงปูเครื่อง ลือเลื่องทับหลัง บอน้ําขลังศกัดิ์สิทธิ ์
 
เนื้อท่ี/พื้นท่ี   :  319 ตร.กม. 

สภาพอากาศ  : แบบรอนชื้น อากาศรอนถึงรอนจัด 
 
ประชากร   
   1.จํานวนประชากรทั้งสิ้น รวม 105,334  คน 
   2.จํานวนประชากรชาย  รวม 52,737  คน 
   3.จํานวนประชากรหญิง  รวม 52,597 คน 
 
 
 
 
ตั้งและอาณาเขต 
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       อําเภออุทุมพรพิสัยตั้งอยูตอนบนของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคยีง ดังนี้ 
       ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอบึงบูรพ และอําเภอราษีไศล 
       ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเมืองศรสีะเกษ 
       ทิศใต ติดตอกับอําเภอวังหิน อําเภอปรางคกู และอําเภอหวยทับทัน 
       ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอหวยทับทัน อําเภอเมืองจันทร และอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
 
แผนที่อําเภออทุุมพรพิสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การแบงเขตการปกครอง 



                                                                                         สารสนเทศทางการศึกษา หนา 4 

 

     การปกครองสวนภูมิภาค 
     อําเภออุทุมพรพิสัยแบงเขตการปกครองยอยออกเปน 19 ตําบล 232 หมูบาน ไดแก 

1.กําแพง(Kamphaeng)    9 หมูบาน  11.รังแรง (Rang Raeng)          12 หมูบาน 
2.อี่หล่ํา (I Lam)     12 หมูบาน  12.แต (Tae)            8 หมูบาน 
3.กานเหลือง (Kan Lueang)20 หมูบาน  13.แข (Khae)            9 หมูบาน 
4.ทุงไชย(Thung Chai)    9 หมูบาน  14.โพธิ์ชัย (Pho Chai)           11 หมูบาน 
5.สําโรง (Samrong)    17 หมูบาน  15.ปะอาว (Pa Ao)  14 หมูบาน 
6.แขม (Khaem)     12 หมูบาน  16.หนองหาง(Nong Hang) 17 หมูบาน 
7.หนองไฮ(Nong Hai) 12 หมูบาน       17.หัวชาง(Hua Chang)     11 หมูบาน 
8.ขะยูง (Khayung)          13 หมูบาน  18.โคกหลาม (Khok Lam) 10 หมูบาน 
9.ตาเกษ(Ta Ket)    12 หมูบาน  19.โคกจาน(Khok Chan)  10 หมูบาน 
10.สระกําแพงใหญ(Sa Kamphaeng Yai) 14 หมูบาน 

 
       การปกครองสวนทองถิ่น 
       ทองที่อําเภออุทุมพรพิสัยประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 แหง ไดแก 

1. เทศบาลตําบลกําแพง ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของตําบลกําแพง 
2. เทศบาลตําบลสระกําแพงใหญ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสระกําแพงใหญทั้งตําบล 
3. เทศบาลตําบลโคกจาน ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลโคกจานท้ังตําบล 
4. เทศบาลตําบลอุทุมพรพิสัย ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลกําแพง (นอกเขตเทศบาลตําบลกําแพง) 
5. เทศบาลตําบลแต ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลแตทั้งตําบล 
6. องคการบริหารสวนตําบลหนองไฮ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองไฮทั้งตาํบล 
7. องคการบรหิารสวนตําบลอี่หล่ํา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลอ่ีหล่ําทั้งตําบล 
8. องคการบริหารสวนตําบลกานเหลือง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลกานเหลืองทั้งตําบล 
9. องคการบริหารสวนตําบลทุงไชย ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลทุงไชยทั้งตําบล 
10. องคการบริหารสวนตําบลสําโรง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลสําโรงทั้งตําบล 
11. องคการบริหารสวนตําบลแขม ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลแขมท้ังตําบล 
12. องคการบริหารสวนตําบลขะยูง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลขะยูงท้ังตําบล 
13. องคการบริหารสวนตําบลตาเกษ ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลตาเกษทั้งตําบล 
14. องคการบริหารสวนตําบลหัวชาง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหัวชางท้ังตําบล 
15. องคการบริหารสวนตําบลรังแรง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลรังแรงท้ังตําบล 
16. องคการบริหารสวนตําบลแข ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลแขทั้งตําบล 
17. องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ชัย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลโพธิ์ชัยทั้งตําบล 
18. องคการบริหารสวนตําบลปะอาว ครอบคลุมพื้นที่ตําบลปะอาวทั้งตําบล 
19. องคการบริหารสวนตําบลหนองหาง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหนองหางทั้งตําบล 
20. องคการบริหารสวนตําบลโคกหลาม ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลโคกหลามทั้งตําบล 

 
 
สภาพทางสังคม 
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    การสาธารณสุข 
     1. โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง 1 แหง (กําลังปรับขยาย อีก 114 เตียง ตึก 5 ชั้น  
              กําลังกอสราง ) 
     2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 1 แหง 
     3. สถานีอนามัย 21 แหง 
     4. คลินิกแพทย 7 แหง 
     5. ศูนยสุขภาพชุมชน (กําแพง) 1 แหง 

    6. รานขายยาแผนปจจุบัน 15 แหง 
 
    การศึกษา 
       อุดมศึกษา 
           - มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนวัดสระกําแพงใหญ 
       อาชวีศึกษา 
           - โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี 
        
       มัธยมศึกษา  
           จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก 
             - โรงเรียนกําแพง 
        - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกําแพงใหญ 
         - โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 
         - โรงเรียนทุงสิมวิทยาคม 
          - โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 
         - โรงเรียนทุงไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก 
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
          - สถานีตํารวจภูธรอุทุมพรพิสัย 
          - ตูยามอุทุมพรพิสัย 
          - สถานีตํารวจทางหลวงอุทุมพรพิสัย 
 
สภาพเศรษฐกิจ 
   1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว พริกเล็ก หอมแดง กระเทียม  
   2. ชื่อแหลงน้ําที่สําคัญ (แมน้ํา/บึง/คลอง) ไดแก แมน้ํามูล, หวยสําราญ, ฝายหัวนา  
   3. โรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ  ไดแก  บริษัท จัสมินท จํากัด  
   4. ธนาคาร มี ธนาคาร 6 ธนาคาร 8 สาขา ไดแก 
     - ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุทุมพรพิสัย 
   - ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโกโลตัส อุทุมพรพิสัย 
    - ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทุมพรพิสัย 
   - ธนาคารไทยพาณิชย สาขาอุทุมพรพิสัย ,สาขาเทสโกโลตัส อุทุมพรพิสัย 



                                                                                         สารสนเทศทางการศึกษา หนา 6 

 

  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาอุทุมพรพิสัย ,สาขาสมปอย 
  - ธนาคารออมสิน สาขาอุทุมพรพิสัย 
 
งานประเพณีและงานเทศกาล 
       - งานงิ้ว จัดในชวงฤดูหนาว บริเวณศาลเจาพอปูตาอุทุมพรพิสัยและบริเวณหลังสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ ในชวงเดอืนพฤศจิกายน-ธันวาคมทุกป 
       - เทศกาลบุญเดือนสาม บูชาหลวงพอนาคปรก จัดท่ีวัดสระกําแพงใหญ อําเภออุทุมพรพิสัย  
จังหวัดศรีสะเกษ วันขึ้น 12-14 ค่ํา เดือน 3 ทุกป 
       - งานรําลึกปราสาทสระกําแพงใหญ ขึ้น 2 ค่ํา เดือน 5 แหงวิศวะสงกรานต ณ ปราสาทสระกําแพงใหญ 
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จัดตรงกับวันขึ้น 1 - 2 ค่ํา เดือน 5 ทุกป จากคําจารึกที่กรอบประตู 
โคปุระ โบราณสถานอันล้ําคา จุดกําเนิดจังหวัดศรีสะเกษ ยอนรําลึกอดีตตํานานการกอสรางปราสาทสระ
กําแพงใหญ อายุนับ 1,000 ป มรดกทางศิลปกรรมเสนทางปราสาทขอม ชมขบวนแหน้ําศกัดิ์สิทธิ์จากปราสาท
สระกําแพงนอย ขบวนแหเครื่องบวงสรวงอันสวยงามตระการตา การแสดง แสง-สี เสียง "ศิวะราตรีแหง
ศรีพฤทเธศวร" การประกวดสาวงาม "ธิดาศรีพฤทเธศวร" การแสดงศลิปวัฒนธรรม และเลือกซื้อสินคา 
โอทอปของดีศรีสะเกษ 
 
สถานท่ีทองเที่ยว 
ปราสาทสระกําแพงใหญ 
       ปราสาทหินวัดสระกําแพงใหญ ตั้งอยูที่วัดสระกําแพงใหญ ตําบลสระกําแพงใหญ อําเภออุทุมพรพิสัย 
หางจากตัวอําเภอมาทางทิศตะวันตก 2 กิโลเมตร 
        ความเปนมาของปราสาทสระกําแพงใหญยังไมสามารถยืนยันไดแนชัดวาสรางข้ึนมาในสมัยใดหรือ
ศักราชใด ถึงแมจะพบจารึกที่โบราณสถานแหงนี้ ขอความในจารึกกลาวถึงการซื้อที่ดินถวายแกเจานาย 
ผูลวงลับคือ "กมรเตงชคตศรีพฤทเธศวร" ไมไดกลาวถึงการสรางป พ.ศ. 1585 ที่ปรากฏในจารึกไมใชปที่สราง
ปราสาท ระยะดังกลาวในกัมพูชาเปนสมยที่พระเจาสุริยวรมันที่ 1 ครองราชย แตมิไดหมายถึงพระองคเปน
ผูสราง จากการศึกษาลวดลายตาง ๆ ทางดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ปราสาทสระกําแพงใหญ  
นาจะมีอายุอยูในศิลปะเขมรแบบคลังตอบาปวน หรือประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16 
ตอนปลาย     
        ปราสาทวัดสระกําแพงใหญปราสาทสระกําแพงใหญเปนศาสนสถานแบบเขมร ทั้งในดานศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรม รวมทั้งความเชื่อในการนับถือศาสนา จากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานวาเดิมเปนศาสนสถานใน
ศาสนาฮินดู โดยดูจากทับหลังที่สลักภาพบุคคลเลาเรื่องราวตางๆเก่ียวของกับ ความเชื่อในศาสนาฮินดู 
ภายหลังเม่ือพระพุทธศาสนาเขามามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้จึงเปลี่ยนเปนศาสนสถานของศาสนาพุทธ 
โดยไดขุดพบพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ สูง 1.33 เมตร    
        ปราสาทสระกําแพงใหญสรางขึ้นในศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธแบบมหายานเพื่อเปนที่ประดิษฐาน
เทวรูป จากการขุดแตงบูรณะปราสาทแหงนี้ของกรมศิลปากร เมื่อป พ.ศ. 2532 ไดคนพบปฏิมากรรมสําริด
ขนาดใหญเฉพาะองคสูง 140 เซนติเมตร และรวมความสูงท้ังฐาน 180 เซนติเมตร ศาสตราจารยหมอม 
เจาสุภัทรดิศ ดิศสกุล ใหความเห็นวาเปนรูปของนันทิเกศวรหรือนันทีศวร ลักษณะพิเศษ คือเปนสําริดกะไหล
ทอง เดิมอาจจะตั้งอยูหนาปราสาทหลังกลางภายในมุขหนาปราสาท เพราะโดยปกติจะประจําอยูกับเทวาลัย
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ของพระอิศวร ประติมากรรมชิ้นนี้เปนศิลปะขอมแบบบาปวนตอนปลาย สําคัญมากนับเปนประติมากรรมชิ้น
เอกชิ้นหนึ่งท่ีพบในประเทศไทย ปจจุบันจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย 
        สภาพทั่วไปของปราสาทสระกําแพงใหญประกอบดวยระเบียงคดรูปสี่เหลีย่มผืนผาขนาดกวาง 49 เมตร 
ยาว 67 เมตร ลอมรอบกลุมปราสาทอิฐและบรรณาลัย รวมทั้งหมด 6 หลัง จากภาพถายทางอากาศ ชี้ใหเห็น
วาปราสาทสระกําแพงใหญนาจะมีชุมชนรายรอบอยางหนาแนน ทางทิศตะวันออกเฉียงใตหางออกไปประมาณ 
400 เมตร มีสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ เรียกวา "สระกําแพง" สันนิษฐานวานาจะขุดขึ้นเมื่อครั้งสราง
ปราสาท สวนทางทิศตะวันออกมีลําหวยเล็ก ๆ ไหลผาน คือ หวยตาเหมา ซึ่งเปนลําหวยสาขาที่แยกออกมา
จากหวยสําราญ 
 
ปราสาทสระกําแพงนอย 
         ปราสาทหินวัดสระกําแพงนอย ตั้งอยูท่ีบานกลาง ตําบลขะยุง อําเภออุทุมพรพิสัย หางจากตัวจังหวัด 9 
กิโลเมตร อยูดานขวามือติดถนนบนเสนทางสายศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ปราสาทหินสระกําแพงนอย
ประกอบดวยปรางคและวิหาร กอดวยศลิาแลง สันนิษฐานวาปราสาทหินแหงนี้เดิมเปนศาสนสถานมากอน 
แลวตอมาในพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 อาจมีการบูรณะหรือสรางเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม 
สังเกตไดจากมีสถาปตยกรรมแบบบายนอยูดวย สิ่งกอสรางดังกลาวเรียกกันในสมัยนั้นวา "อโรคยศาล" 
หมายถึง สถานพยาบาลหรือสุขศาลาประจําชุมชน 
 
บุคคลสําคัญ 
       หลวงปูเครื่อง สุภทฺโท 
        หลวงปูเครื่อง สุภทฺโท หรือพระมงคลวุฒ อดีตเจาอาวาสวัดสระกําแพงใหญ เปนพระเกจิชื่อดังและพระ
นักพัฒนาที่ชาวอีสานใตตางใหความเลื่อมใสศรัทธากันเปนอยางดียิ่ง ดวยความเปนพระเถระที่มีเมตตาธรรม
ขั้นสูง เครงครดัในพระธรรมวินัย เขมขลังในวิทยาคมศักดิ์สิทธิ์ดานเมตตามหานิยม เปนที่พ่ึงพิงทางจติใจแกผู
ประสบทุกขรอนเดือดรอนทั้งหลาย 
        หลวงปูเครื่อง มีนามเดิมวา เครื่อง ประถมบุตร เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 ตรงกับวันศุกร 
ขึ้น 9 ค่ํา เดือน 8 ปจอ ณ บานคอกําแพง หมูที่ 3 (ปจจุบันคือ บานหนองแปน หมูที่ 5) ตําบลสระกําแพงใหญ 
 
การเดินทาง 
        - รถยนต การเดินทางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษไปอําเภออุทุมพรพิสัยสามารถใชเสนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 226 (ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย) และเลี้ยวซายเขาทางหลวงแผนดินหมายเลข 226 (อุทุมพรพิสัย-ราษี
ไศล) มายังอําเภออุทุมพรพิสัย ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร 
        - รถไฟ การเดินทางจากตัวกรุงเทพมหานครไปอําเภออุทุมพรพิสัยสามารถใชรถไฟเดินทางมาได มี
ขบวนรถโดยสารออกจากกรุงเทพทุกวัน ขบวนรถโดยสารหยุดรับสงผูโดยสารทุกขบวน ระยะทางรถไฟจาก
สถานีกรุงเทพ 494.45 กิโลเมตร 
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สถานที่ตั้งของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                         

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place/@15.131421,104.1394673,16z/ 
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ขอมูลโรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน          กําแพง 
รหัสโรงเรียน        33022005 
กอตั้งเมื่อ            วันที่ 17  พฤษภาคม  2501 
สังกัด     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 
                        สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน         กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ตั้ง                   ตั้งอยู หมูที่ 1 ต. สําโรง อ. อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  33120 
พื้นท่ีโรงเรียน       เนื้อที่ 89 ไร 27  ตารางวา 
โทรศัพท     0-4569-1536       
โทรสาร     0-4569-1537 
เว็บไซต     http://www.kps.ac.th    
อีเมล               kps_school@hotmail.com  
ผูบริหาร             นายไสว  ผาสุข              ผูอํานวยการโรงเรียน          วิทยฐานะ   ชํานาญการพิเศษ 
                        นางสาวชนิดาพร  แซเตียว    รองผูอํานวยการโรงเรียน     วิทยฐานะ   ชํานาญการพิเศษ 
                        นายจํานงคศกัดิ์  ธุลีจันทร    รองผูอํานวยการโรงเรียน     วิทยฐานะ   ชํานาญการพิเศษ 
                           นายประชา  วงศเลิศ           รองผูอํานวยการโรงเรียน     วิทยฐานะ   ชํานาญการพิเศษ 
            นายนิพนธ  ศรชัย           รองผูอํานวยการโรงเรียน     วิทยฐานะ   ชํานาญการพิเศษ 
 
เปดสอนระดับ      มัธยมศกึษาตอนตน 24 หอง           มัธยมศกึษาตอนปลาย  27 หอง 
บุคลากร             ครูประจําการ 109 คน                 พนักงานราชการ  2  คน 
                       ครูอัตราจาง  8 คน                 ลูกจางประจํา   1   คน 
                       เจาหนาที่ธุรการ  1   คน                ลูกจางชั่วคราว  16 คน 
                       ครูชาวตางชาติ  5  คน 
ประเภทและลักษณะโครงการของโรงเรียน  โครงการที่โรงเรียนเขารวม 

 - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
     - โครงการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษ 
     - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
     - โครงการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     - โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
     - โครงการพระราชดําริ 
     - โครงการพัฒนาครู 
     - โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 
     - โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 
     - โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 - เปนโรงเรียนที่ไดรบัการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 
       ผลการประเมิน  ผาน   
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ประวัติโรงเรียนกําแพง 

            โรงเรียนกําแพง   ไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ   ใหเปดทําการสอนสายสามัญ   เมื่อวันที่ 
17  พฤษภาคม  2501  มีนายเคลือบ  โกศัลวัตร  เปนครใูหญ   และในป   2501 ไดขออนุมัติจังหวัดทําการ
ปลูกสรางอาคารในท่ีปาชา หมูบานหนองสองหอง  ตําบลกําแพง  อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
  พ.ศ. 2509  วันที่ 2 ตุลาคม  2509 นายสุทัศน  รัตนา มาดํารงตําแหนงครใูหญ 
  พ.ศ. 2511  โรงเรียนไดเขาโครงการ ค.ม.ช. รุน 5  

พ.ศ. 2514  วันที่ 14 ตุลาคม  2514 ดร.กอ  สวัสดิพานิชย  อธิบดีกรมวิสามัญ 
   ศกึษา ไดมาตรวจราชการ  ดําริใหหาที่ดินใหม  โรงเรียนและ 

นายอําเภออุทุมพรพิสัย  จึงเลือกเอาพื้นที่สาธารณะประโยชน  
“โนนหําแดง” ตําบลสําโรง   อําเภออุทุมพรพิสัย    
จังหวัดศรีสะเกษ   โดยการอนุมัติของสภาตําบลสําโรง 

พ.ศ.  2516   ไดรับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา และสํานักงบประมาณ   ใหยาย 
   โรงเรียนมาตั้ง  ณ   บริเวณ โนนหําแดง   ตําบลสําโรง    

ในเนื้อที่   89  ไร 27  ตารางวา   ไดรับงบประมาณสรางอาคาร 
เรียนแบบ   216   จํานวน   16   หองเรียน   ยายนักเรียนชั้น 

          ม.ศ. 2  ม.ศ. 3   มาเรียนในวันที่   1   กันยายน  2616 
พ.ศ.  2517  วันที่   20   กันยายน  2517   ดร.กอ  สวัสดิพานิชย   รัฐมนตรี 

    ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานในพิธีเปดอาคารเรียน  
พ.ศ.  2518    กรมสามัญศกึษา   ไดอนุมัติใหเปดสาขาที่บานเปาะ   คือ  

“โรงเรียนบึงบูรพ” โรงเรียนสงนายสวัสดิ์   บุญเหลือ  ไปทํา 
หนาที่ครูใหญและ ไดรับอนุมัติ ใหเปดเปนเอกเทศ  ในวันที่ 4    
มิถุนายน   2519  

พ.ศ.  2524 วันที่   22   พฤศจิกายน   2524   นายชูเกียรติ    ลิขสิทธิ์    
อาจารยใหญโรงเรียนเขื่องในวิทยาคม  อําเภอข่ืองใน   จังหวัด 
 อุบลราชธานี   ยายมาดํารงตาํแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกําแพง 
แทนนายสุทัศน  รัตนา ที่ยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
โรงเรียนสารคามพิทยาคม   อําเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม 

  พ.ศ.  2527  วันที่   19   มิถุนายน   2527   ดร.เอกวิทย    ณ   ถลาง   อธิบดี  
    กรมสามัญศกึษา   ไดมาตรวจราชการที่โรงเรียนกําแพง  

เพ่ือรับทราบปญหาและหาทางชวยเหลือตอไป 
  พ.ศ.  2527  วันที่   23   ตุลาคม   2527   นายวิรัตน    ศิริบูรณ     
                                          ผูอํานวยการโรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย     
                                          จังหวัดศรสีะเกษ   ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 
                                          กําแพงแทนนายชูเกียรติ  ลิขสิทธิ์    ซึ่งยายไปดํารงตําแหนง    
                                          ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อําเภอเมือง  
                                          จังหวัดศรสีะเกษ 
             พ.ศ.  2529   วันที่   1   พฤศจิกายน   2529   นายสัมฤทธิ์    ศรบีูรณ    
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ผูอํานวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา   อําเภอโพนทอง    
จังหวัดรอยเอ็ด    ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 
กําแพงแทน  นายวิรัตน  ศิริบูรณ   ซึ่งยายไปดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการโรงเรียนวาปปทุม   อําเภอวาปปทุม   จังหวัด 
มหาสารคาม 

พ.ศ.  2530  ปการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษา อนุมัติใหโรงเรียนกําแพง  
เปดหนวยเรียนที่ตําบลทุงไชย   เปดทําการสอนเมื่อวันที่    

          2 กรกฎาคม  2530  และแยกเปนเอกเทศในปการศกึษา  2531 
พ.ศ.  2532 ในปการศึกษา   2532   กรมสามัญศึกษาอนุมัติใหโรงเรียน 

    กําแพง เปดหนวยเรียนข้ึน   ที่ตําบลเสียว   เปดทําการสอน 
เมื่อวันที่   15   พฤษภาคม   2532   และแยกเปนเอกเทศ 
ในปการศึกษา 2534 ปจจุบันคือโรงเรียนไตรมิตร    
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

  พ.ศ.  2533  วันที่   21   มกราคม   2533   นายกวาง  รอบคอบ    
                                          ผูอํานวยการกองการมัธยมศึกษา   ไดมาตรวจราชการที่โรงเรียน 
                                          กําแพงเห็นสมควรสนับสนุนอาคารหอประชุม แบบ 101/27  
                                          และกรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณกอสรางในป   2534 
  พ.ศ.  2535   ปการศึกษา   2535    กรมสามัญศึกษาอนุมัติใหโรงเรียนกําแพง  
    เปดหนวยเรียนข้ึน  ที่ตําบลแต   เปดทําการสอน 

เมื่อวันที่   4   พฤษภาคม   2535   และแยกตัวเปนเอกเทศ 
ในปการศึกษา 2539   ปจจุบันคือ   โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร  

  พ.ศ.  2535   วันที่   6   พฤศจิกายน   2535   นายสุข    มีกุล   ผูอํานวยการ 
    โรงเรียนขุขันธ ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนกําแพง 

แทน  นายสัมฤทธิ์  ศรีบูรณ ซึ่งยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 

  พ.ศ.  2536   วันที่  19   พฤษภาคม   2536   นายอิศรา    จรัณยานนท     
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมาตรวจราชการ 
ที่โรงเรียนกําแพง เพ่ือติดตามการเปดหลักสูตร  ปวช.  และหาทาง
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ และเอกสารประกอบการสอนตอไป 

  พ.ศ.  2538   วันที่   20   กุมภาพันธ   2538   นายทองอินทร    เพียภูเขียว    
    ผูตรวจราชการกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 ไดมาตรวจ 

ราชการเพ่ือติดตามการสนองนโยบายกรมสามัญศึกษา 
สูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ 

  พ.ศ.  2538   วันที่   19   กรกฎาคม   2538   นายวิชัย    แขงขัน   ผูตรวจ 
    ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมาตรวจราชการเพ่ือชี้แจง 

การดําเนินตามนโยบายและเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  พ.ศ.  2539   วันที่   17   กุมภาพันธ   2539   นายสวาท    ภูคําแสน   
                                          รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา ไดมาตรวจราชการที่โรงเรียนกําแพง    
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เห็นสมควรสนับสนุนตอเติมอาคาร 216 ค. ครึ่งหลัง 
  พ.ศ.  2540   วันที่   29   สิงหาคม   2540   นางหอมหวล    กนกนาก   
                                         ผูตรวจราชการกรมสามัญศกึษา เขตการศึกษา  11 ไดมาตรวจ 
                                         ราชการเพ่ือเนนย้ําเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายของกรมสามัญ 
                                         ศึกษา และรับทราบปญหาที่โรงเรียนกําแพงขาดบุคลากร  
                                        จะนําเสนอกรมสามัญศึกษาตอไป 
  พ.ศ.  2540      วันที่   27   ธันวาคม   2540   นายสวัสดิ์    บุญเหลือ    
             ผูอํานวยการโรงเรียนขุขันธ ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
    โรงเรียนกําแพงแทน  นายสุข    มีกุล   ซึ่งยายไปเปนผูอํานวยการ 
    สามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 
  พ.ศ.  2541   วันที่   9   มีนาคม   2541   นายพรนิภา    ลิปพยอม  ผูตรวจ 
    ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมาตรวจราชการทีโ่รงเรียน 
    กําแพง เพ่ือชี้แจงนโยบายการรับนักเรียน เรื่องยาเสพติด  

การแกไขภาวะเศรษฐกิจ และรับทราบปญหาอาคารเรียน 
ไมเพียงพอ เงินอุดหนุนไดรับนอยมาก   ตลอดจนขาดแคลนบุคลากร 
เห็นสมควรที่กรมสามัญศึกษาจะใหความชวยเหลือตอไป 

  พ.ศ.  2543   วันที่   17   ธันวาคม   2542   นายวิชัย    จันทรเทพา    
    ผูอํานวยการโรงเรียนหวยทับทันวิทยาคม ยายมาดํารงตําแหนง 
    ผูอํานวยการโรงเรียนกําแพงแทน  นายสวัสดิ์  บุญเหลือ                      
                                          ที่เกษียณอายุราชการ 

พ.ศ.  2548      วันที ่ 15  ธันวาคม  2548  นายสิทธิศักดิ์ สุมณฑา   
ผูอํานวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร  อําเภออุทุมพรพิสัย   
จังหวัดศรีสะเกษ  ยายมา  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 
กําแพงแทนนายวิชัย  จันทรเทพา  ที่เกษียณอายุราชการ 

           พ.ศ. 2554-2556 นายไพฑูรย  พวงยอด  ผูอํานวยการโรงเรียนหวยทับทัน 
                                            วิทยาคม อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  ยายมาดํารง                    
                                            ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนกําแพง แทนนายสิทธิศักดิ์   
                                            สุมณฑา  ที่เกษียณอายุราชการ 
  พ.ศ.2556-ปจจุบัน  นายไสว  ผาสุข  ผูอํานวยการโรงเรียนหวยทับทันวิทยาคม                               
                                            อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  ยายมาดํารง                    
                                            ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนกําแพง แทนนายไพฑูรย พวงยอด     
                                            ที่เกษียณอายุราชการ 
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          ปรัชญาและคําขวัญของโรงเรียน 
   ปรัชญาของโรงเรียน 

“ ปญญา     โลกสสมิ          ปชโชโต ” 
                    
                                 ปญญา   คือ   แสงสวางสองโลก 
 

          คติพจน  
        “  ศิษยกําแพง        แกรงพลัง         วิชาดัง    วินัยดี  ” 
           แกรงพลัง  หมายถึง    เปนผูมีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ  

ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
           วิชาดัง      หมายถึง    การศกึษาเลาเรียนดวยความวิริยะ  
      อุตสาหะ จนสามารถบรรลุเปาหมาย    
                                                               ตามหลักสูตร และสามารถสราง 
      เกียรติภูมิแกโรงเรียนและตนเอง 
            วินัยด ี      หมายถึง   เครงครดัในระเบียบวินัย มีศีลธรรม 
      ประจําใจ ประพฤติตนตามประเพณี  
                                                               และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 
   ตนไมประจําโรงเรียน     ตนอินทะนิล    เปนตนไมที่มีอยูคูกับโรงเรียนมาตั้งแตเริ่ม
กอตั้ง  และใหรมเงาแกลูกกําแพงเรื่อยมา  มีดอกสีมวง 
 
                     ตราประจําโรงเรียน   เปนรูปปราสาทสระกําแพงใหญ อยูในวงกลม รอบวงกลมดานบน
เปนชื่อโรงเรียนดานลางเปนปรัชญาของโรงเรียน  

 
 
    

 
 

             
 อักษรยอของโรงเรียน      “ ก.พ. ” 

           สีประจําโรงเรียน     มวง - เหลือง 
 เพลงมารชกําแพง 

  ศิษยกําแพงแกรงในพลัง  วิชาดังและมีวินัย  รักรวมดวงใน  คงม่ันไวตั้งใจเรียนดี 
 ศษิยมวงเหลืองปราดเปรื่องวิชา  และกีฬาหนึ่งในถ่ินนี้  รักสามัคคี  คุณครูชี้สอนสั่งทุกยาม 
 ถือคติปญญา  พาแสงสวางสองโลกา  ทุกคนเพียรทําตาม  เพ่ือหวังใหนามกําแพงเกรียงไกร 
    เทิดคณุครูผูสอนวิชา  พรอมชีวาสละเพ่ือไทย  พระองคจอมไตร  กษัตริยไทยเราเทิดนิรันดร        
                                      (ซ้ําทั้งหมด) 
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วิสัยทศันโรงเรียน (Vision) 
มุงม่ันจัดการศกึษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ สูมาตรฐานสากล เปนพลเมืองที่ดี ตามวิถีความ

เปนไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
พันธกิจ (Mission) 
   1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพเปนพลโลกตามมาตรฐานสากล  
   2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ  อนุรักษสิ่งแวดลอม  มีความภาคภูมิใจในความเปน 
           ไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต  
   3. พัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
   4. สนับสนุนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู  
   5. พัฒนาโรงเรียนเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล เปนผูนําการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยระบบ 
             คุณภาพและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวม  
   6. พัฒนาอาคารสถานท่ี บรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพผูเรียนและมี 
               ความปลอดภัย 
 
อัตลักษณของสถานศึกษา 
          ยิ้ม  ทักทาย  ดวยการไหว 
 
เอกลักษณของสถานศึกษา 
          สงเสริมสรรพวิชา  สวนพฤกษารมรื่น  สดชื่นดวยภูมิทัศน 
 
วฒันธรรมโรงเรียน   
          โรงเรียนกําแพง  มุงสรางองคกรแหงการเรียนรู  ควบคูอัตลักษณ  ยึดหลักคุณธรรม  นําสู
มาตรฐานสากล 
 
 คานิยมองคกร 

“ KPS ” 
K:  Knowledge    =  ความรู 
P:  Process         =  กระบวนการ 
S:  Sustainability  =  ความยั่งยืน 

 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน 
         1. คณะครูมีความรูความสามารถ  มีองคความรูท่ีหลากหลายเปนปจจัยในการขับเคลื่อนการบริหาร
หลักสูตรที่มุงใชทักษะและความชํานาญรวมกันเพื่อผลิตผูเรียนใหมีคุณภาพ  เปนที่ตองการของชุมชน  และ
สามารถแขงขันในสังคมโลก 
         2. บุคลากรสายสนับสนุนการสอนและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรูความสามารถ มีจิตสานึกที่ดี
ตอการใหบริการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานตลอดเวลา 
         3. บุคลากรมีความมุงมั่น ทุมเทใหกับการทํางาน มีความภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียน 
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เปาประสงคหลัก  (Goals) 
           1. ผูเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพเปนพลโลกตามมาตรฐานสากล  
           2. ผูเรียนคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม  มีความภาคภูมิใจ ในความเปนไทย   
              มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต  

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 4. ผูเรียนสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการแสวงหาความรู 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษานํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 6. เปนสถานศึกษามาตรฐานสากล เปนผูนําการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยระบบคุณภาพและ                 

               ไดรับการสนับสนุนโดยเครือขายทางการศึกษา 
 7. สถานศึกษามีบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 

 
ประเด็นกลยุทธ  (Strategic Issue) 

1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูมาตรฐานสากล 
2. การเพ่ิมศกัยภาพครูและบุคลากร 

            3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
4. การสรางสังคมแหงการเรียนรูและสรางเครือขายการศึกษา   

            5. การเสริมสรางอัตลักษณในสถานศึกษา 
            6. การเพ่ิมมาตรการสงเสริม 
 
กลยุทธโรงเรียน(Strategic)  

กลยุทธที่ 1    พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยี  
เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

กลยุทธที่  2    ปลูกฝงคณุธรรม  ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา         
                               เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกึษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ                                 
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

หลักสูตรที่เปดสอน 
         หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกําแพง พุทธศักราช 2552   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศกึษาปที่ 6 
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โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนกําแพง 

 
   

 

 

 

รองอํานวยการฝาย
วิชาการ 

รก.รอง
ผูอํานวยการฝาย
กิจการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการ
ฝายอํานวยการ 

รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารงาน 

รองผูอํานวยการ
ฝายวางแผนและ

พัฒนา 

หัวหนางาน
ชุมชนสัมพันธ 

หัวหนางาน/

โครงการสนอง

พระราชดําริ 

หัวหนาฝายวิชาการ 
หัวหนาฝายกิจการ

โรงเรียน 
หัวหนาฝาย
อํานวยการ 

หัวหนาฝาย
บริหารงาน 

หัวหนาฝาย
วางแผนและ

พัฒนา 

ผูชวยหัวหนา
งานชุมชน
สัมพันธ 

ผูชวยหัวหนา
งาน/สนอง
พระราชดําริ 

1. งานสารบรรณและ
เลขานุการฝายวิชาการ 
2. งานพัฒนาหลักสูตร 
3. งานพัฒนาคุณภาพ
และขบวนการจัดการ
เรียนรู 
4. งานพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
5. งานสงเสริมและ
พัฒนาความกาวหนาใน
วิชาชีพคร ู
6. งานนิเทศภายใน 
7.งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู 
8. งานพัฒนาเด็กพิการ
เรียนรู 
9. งานประสานความ
รวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถาบัน 
10. งานวัดและ
ประเมินผล 
11. งานทะเบียน 
12. งานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน 
13. งานแนะแนว 
14. งานหองสมุดและ
แหลงเรียนรู 
15. งานประสานงาน
การศกึษาในระบบ  
นอกระบบ และอัธยาศัย 
16. งานเครือขายไร
พรมแดน 

1. งานกิจกรรมวัน
สําคัญและอนุรกัษ
ความเปนไทย 
2. งานภาคีเครือขาย
ผูปกครอง 
3. งานสงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
4. งานพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
5. งานหัวหนาอาคาร 
6. งานสงเสริม
กิจการนกัเรยีน
เฉพาะกจิ 
7. งานเฝาระวังสาร
เสพติดใน
สถานศึกษา 
8. งานสารสนเทศ 
9. งานธุรการและ
เลขานุการ 
10. งานระบบดูแล
และชวยเหลอื
นักเรียน 
11. งานเวรยาม 
12. งานสงเสริม
ระเบียบวินยัและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรยีน 
13. หัวหนาระดับชั้น 

1. งานการบริหาร
การเงิน 
2. งานบริหารพัสดุ
และสินทรัพย 
3. งานยานพาหนะ 
4. งานสารบรรณ
และเลขานุการฝาย
อํานวยการ 
5. งานสงเสริม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
6. งานวินัยและ
รักษาวินยั 
7. งานการออก
จากราชการ 
8. งานสหวิทยาเขต
กําแพง 
9. งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขึ้น
พื้นฐาน 
10. งาน ID-Plan 
11. งานระบบ
บริหารและพัฒนา
องคกร 
12. งานบุคคล 
13. งานทะเบียน
สถิติขาราชการคร ู
14. งานสรรหา
และบรรจุแตงต้ัง 
15. งานสวัสดิการ
ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

1. งานสารบรรณ
และเลขานุการ 
2. งานอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดลอม 
3. งาน
ประชาสัมพันธ 
4. งานธนาคาร
โรงเรียน 
5. งาน SBM 
6. งานโสตทัศน
ศึกษา 
7. งาน
สาธารณูปโภค 
8. งานโภชนาการ 
9. งานอนามัย
โรงเรียน 
10. งานสงเสริม
อาชีพอิสระฯ
(สอร) 
11. งานดูและ
ลูกจาง 

1. งานสารบรรณ
และเลขานุการ 
2. งานระบบ
ขอมูลและ
สารสนเทศ 
3. งานควบคุม
ภายใน 
4. งานพัฒนา
ระบบเครือขาย
และขอมูล 
5. งานรายงาน
ขอมูล 
6. งานวางแผน
และควบคุม
งบประมาณ 
7. งานประกัน
คุณภาพภายใน 
8. งานตรวจสอบ
และติดตาม 
9. งานคํานวณ
ตนทุนผลผลิต 
10. งานนโยบาล 
กลยุทธ งุดเนน 
11. งานจัดทํา
แผนเสนอของ
งบประมาณ 

1. งานสารบรรณ
และเลขานุการ 
2. งานใหบริการ
กับชุมชน 
3. งานพัฒนา
ชุมชนและภาคี
เครือขาย 
4. งานประสาน
และพัฒนา
เครือขาย 
5. งานสราง
ความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียน
กับชุมชน 
6. งาน
ประสานงานของ
รับการสนับสนุน
จากชุมชน 
7. งานประเมิน
ความสัมพันธกับ
ชุมชน 

1. งานสารบรรณ

และเลขานุการ 

2. งานสนอง

พระราชดําริตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ชมรมเยาวชน

คนรักในหลวง 

4. งานเครือขาย

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยีพัฒนา

สิ่งแวดลอมตาม

แนวทาง

พระราชดําริ 

5. งานสวน

พฤกษศาสตรโร

เรียน 

6. งานทูบีนัม

เบอรวัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมาคมผูปกครองและครูฯ ผูอํานวยการสถานศึกษา สมาคมศิษยเกาฯ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      โรงเรียนกําแพง  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจํานวน  15  คน  ประกอบดวย  

ดังรายนามตอไปนี้   
1. นายบัณฑิต  ศรีบูรณ           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 

           2.  นายสงกา  จิตตะโคตร  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

          3.  นายธีระศักดิ์  วรเลิศ   ผูทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 

          4. นายเอกมันต  ศุภสาร   ผูทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 

          5. นายบุญเลี่ยม ประนม    ผูทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 

          6. นายทองเดือน   สมบัติ   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

          7. นายสมชัย  เย็นสมุทร   ผูทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 

          8. นางสาวณฐพร ศรีบูรณ   ผูแทนครู   กรรมการ 

          9. นางอุบลวรรณ  พวงอก   ผูแทนผูปกครอง   กรรมการ 

          10. นายปรีชา  พิลาวัลย   ผูแทนองคกรชุมชน  กรรมการ 

          11. จาสิบเอกวีรยุทธ  บุญเหลือ  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 

          12. นายประยูร   สุขเหลือง  ผูแทนศิษยเกา   กรรมการ 

          13. พระครูปยศีล  โกศล   ผูแทนพระภิกษุสงฆ  กรรมการ 

          14. พระใบฎีกาพงษศักดิ์  นิพภโต(นิรันดร)  ผูแทนพระภิกษุสงฆ  กรรมการ 

          15. นายไสว  ผาสุก   ผูอํานวยการ    กรรมการและเลขานุการ 

 สภาพชุมชนโดยรวม  

ประวัติความเปนมา : ตําบลสําโรงอยูในเขตการปกครองของอําเภออุทุมพรพิสัย มีจํานวนหมูบาน
ทั้งสิ้น 17 หมู ประกอบดวย หมูที่ 1 บานสําโรง หมูที่ 2 บานสมปอย หมูที่ 3 บานหนองเมย หมูที่ 4 บานขน
วน หมูที่ 5 บานโนนหาญหก หมูท่ี 6 บานยาง หมูที่ 7 บานโนนแดง หมูที่ 8 บานเอือด หมูที่ 9 บานสวนฝาย 
หมูที่ 10 บานโนนดู หมูที่ 11 บานตลาด หมูที่ 12 บานหนองแคน หมูที่ 13 บานทับชาง หมูที่ 14 บานหนอง
จันทา หมูที่ 15 บานดงข้ีเหล็ก หมูที่ 16 บานศรีบุญลือ หมูที่ 17 บานสวนฝาย 

สภาพทั่วไปของตําบล : สภาพพื้นที่ของตําบลสําโรงสวนใหญเปนพ้ืนที่ราบสูงสลับกับพ้ืนที่ราบลุม 
ลักษณะดินสวนใหญเปนดินรวนทรายและมีหนองน้ํากระจายอยูท่ัวไป มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 27,806.4 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 17,397 ไร  
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 อาณาเขตติดตอ 

            ทิศเหนือ      ติดกับ ตําบลแขม, ตําบลอ่ีหล่ํา อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
            ทิศใต   ติดกับ ตําบลกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
            ทิศตะวันออก  ติดกับ ตําบลโพธิ์ชัย, ตําบลตาเกษ, ตําบลแต อําเภออุทุมพรพิสัย   
                               จังหวัดศรีสะเกษ 
            ทิศตะวันตก  ติดกับ ตําบลหนองไฮ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
 
  จํานวนประชากรของตําบล : จํานวนประชากรในเขต อบต. 7,791 คน  

 
  ขอมูลอาชีพของตําบล : อาชีพหลัก ทํานา  
 
   ขอมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล  
           1. โรงเรียนกําแพง เปนโรงเรียนมัธยมประจําอําเภออุทุมพรพิสัย ตั้งอยูท่ีหมูที่1ตําบลสําโรง 
           2. โรงเรียนสําโรงวิทยาราษฎร เปนโรงเรียนประถมประจําตําบล ตั้งอยูท่ี หมูที่1ตําบลสําโรง 
           3. โรงเรียนบานยางเอือด เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
           4. สํานักงานเกษตรอําเภอฯ ตั้งอยูท่ี หมูที่ 1 ตําบลสําโรง  
           5. หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 53 (กรป.53) ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 ตําบลสําโรง 
           6.สํานักงานบริการโทรศัพทอําเภออุทุมพรพิสัย ตั้งอยูท่ี หมูที่ 15 ตําบลสําโรง 
           7. สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสําโรง ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 ตําบลสําโรง 
 
   เสนทางการคมนาคม การเดินทางเขาสูตําบล  
           สามารถเดินทางเขาสูตําบลสําโรงไดโดยใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 226 ชวงระหวางเสนทาง 
อุทุมพรพิสัย-จังหวัดศรีสะเกษ สถานที่ตั้งสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสําโรง อยูหางจากที่วาการอําเภอ
อุทุมพรพิสัย ระยะทาง 6 กิโลเมตร และอยูหางจากจังหวัดศรีสะเกษ เปนระยะทาง 20 กิโลเมตร 

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 
           ตําบลสําโรงอยูใกลเขตเทศบาลกําแพงและมีสถานที่ราชการที่สําคัญอยูหลายแหง หลายหนวยงาน 
จึงเอ้ือตอการบริการตาง ๆ ไดสะดวกในเขตตําบลมีน้ําประปาและไฟฟาบริการอยางทั่วถึง มีบริการโทรศัพท
สาธารณะในชุมชน การติดตอสื่อสารสะดวก 
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โครงการดีเดนของโรงเรียน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝายวิชาการ 
     - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net 
     - กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรูการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,4 
     - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ 
     - กิจกรรมวันสุนทรภู 
     - กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร 
     - กิจกรรมแขงขันกีฬา-กรีฑาคณะสี 
     - กิจกรรมวันอาเซียน 
     - กิจกรรมวันคริสมาสต  ฯลฯ 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษางานหองสมดุ 
     -กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษางานแนะแนว 
     -กิจกรรมคายพี่เพื่อนอง 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝายกิจการนักเรียน 
    - กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม 
    - กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    - กิจกรรมวันสําคัญ 
    - กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 
    - กิจกรรมโรงเรียนสีขาวและสงเสริมจริยธรรมกลุมเสี่ยง 
    - กิจกรรมของหายไดคืน 
6. โครงการสนองพระราชดําริ 
    - กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร 
7. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล 
9. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
10. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหลงเรียนรูเพ่ือเสริมสรางศกัยภาพผูเรียน 
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รางวัลเกียรติยศ 
          โรงเรียนกําแพง ไดพัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด จนเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน 
สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัลเกียรติยศตาง ๆ ดังนี้  
    1. โรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
       สยามบรมราชกุมารี ไดรับปายพระราชทานเมื่อ พ.ศ. 2552 
    2. รางวัลชนะเลิศ ยุวทูตรักอะตอม ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร 
       ปการศึกษา 2555 
    3. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมคดิด ีทําดีรวมกัน สรางสรรคชุมชน ของบริษัททรู  ปการศึกษา 2555 
    4. ไดรับรางวัล โรงเรียน อย.นอย ระดับประเทศ ป 2556 
    5. ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ   
       การศกึษา (องคการมหาชน) ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ดานมัธยมศึกษา ตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ   
       2557 

 

 


