โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำนกปีด
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วันที่ก่อตั้งโรงเรียน

5 พฤษภาคม 2529

กิจรรม/ โครงกำร เข้ำร่วมอบรมกับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
- พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดเลย
- พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
- พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
อุปกรณ์ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำนกปีด
1. ตู้เข้ามุม 3 ชั้น
2. ที่นอน
3. บล็อก 4 ชั้น
4. ตู้ 6 บลีอค 2 ชั้น
5. ขอเกี่ยว
6. ตู้ 4 ชั้น ขนาดกลาง
7. ตรายางรับหนังสือ
8. โต๊ะญี่ปุ่น
9. ชั้นวางรองเท้า
10. ชั้นวางทีวี
11. ผ้าม่าน
12. เครื่องเล่น ซีดี, ดีวีดี
13. พัดลมตั้งพื้นขนาดใหญ่
14. ชุดรูปสัตว์, ผลไม้ (แบบปั๊ม)
15. ชุดรูปทรงเลขาคณิต (แบบปั๊ม)
16. สื่อการสอน ซีดี (อังกฤษ, ไทย, คณิต) สาหรับอนุบาล
ประวัติควำมเป็นมำ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2529 โดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ได้ยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนต่อ กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 246 อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
กองกากับ การตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 ได้พิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านนานกปีด มีเด็กอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ประถมศึกษาจานวนมาก และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในป่าลึก การคมนาคมไม่สะดวก จึงได้เสนอเรื่องดาเนินการไป
ตามลาดับชั้น และได้รับอนุมัติจัดตั้งจาก กรมตารวจ ตามหนังสือที่ 0620.31/32851 ลง 28 ธันวาคม 2528
เมื่อได้รับอนุมัติจัดตั้งแล้วราษฎรได้ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกรณ์และแรงงาน ก่อสร้างอาคารกึ่งถาวรจานวน
1 หลัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 28 เมตร หลั งคามุงหญ้าคา พื้นดินอั ดแน่น เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2529 มี นักเรียน 23 คน ครูตารวจตระเวนชายแดน 4 นาย ทาการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่
1-6 พื้นที่ตั้งของโรงเรียนเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 24 ไร่ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24
ได้ขออนุมัติใช้จาก กรมป่าไม้ เป็นการถูกต้องตามระเบียบแล้ว
5 ธันวาคม 2532 ชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน กองซ่อมรถจักรโรงงานมักกะสั น กรุงเทพ
ได้ บ ริ จ าคเงิ น จ านวน 115,150 บาท เพื่ อปรับ ปรุง ซ่อ มแซมอาคารเรีย น ให้ เ ป็น มาตรฐานและได้ใ ช้เ ป็ น
สถานศึกษาเล่าเรียน
เมื่อปี พ.ศ.2545 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารสหกรณ์และ เรือน
พยาบาล ขนาด 6 × 6 เมตร และคุณรติพร วอง บริจาคเงินก่อสร้างห้องน้า ขนาด 3 × 3 เมตร 6 ห้อง 1
หลัง
เมื่อ 5 เมษายน 2548 ศูนย์พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง ศาลา
ไอโอดีนและศาลาแปรงฟัน เป็นเงิน 13,775 บาท และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
ร้านตัดผมนักเรียน ขนาด 2 × 3 เมตร จานวน 1 หลัง
9 กุมภาพันธ์ 2547 ม.ล.สุรวุฒิ ทองแถม รองประธานฝ่ายขายเครือ โรงแรมอมารี บริจาคเงิน จานวน
700,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 7 x 21 x 3.50 เมตร จานวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน และ
14 มิถุนายน 2547 บริจาคเพิ่มเติมอีกจานวน 150,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก 1 หลัง ทาพิธีรับ –
มอบอาคาร อย่างเป็นทางการ เมื่อ 1 มิถุนายน 2549

1 มีน าคม 2549 สานั กงานสหกรณ์จังหวัดเลย สนับสนุนงบประมาณจานวน 420,000 บาท เพื่อ
ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ขนาด 5 x 13 เมตร จานวน 1 หลัง พร้อมโต๊ะ – เก้าอี้ ห้องประชุม จานวน
1 ชุด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สนับสนุนกระเบื้องปูพื้นห้องสมุด จานวน 76 ตารางเมตร เปิดใช้เมื่อ
1 กรกฎาคม 2549
เมื่อปี พ.ศ. 2549 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สนับสนุนงบประมาณปูกระเบื้องชั้นเรียน 6 ห้องเรียน
และกลุ่มน้าใจเพื่อรอยยิ้ม สนับสนุนงบประมาณติดฟ้าเพดานห้องสมุด จานวนเงิน 20,000 บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ได้เสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนแห่งนี้เป็นการส่วนพระองค์ จานวน 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534
ทรงปลูกต้นมะม่วงเขียวเสวย
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542
ทรงปลูกต้นขนุนไพศาลทักษิณ
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549
มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์
ครั้งที่ 4 เมือ่ วันที่ 23 มิถุนายน 2554
ปรัชญำของโรงเรียน
สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่งคง
คำขวัญของโรงเรียน
มีวินัย ใฝ่ศึกษา มีปัญญาสร้างคุณธรรม ดารงชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง
วิสัยทัศน์
1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการเรียนการสอน
2. นักเรียนได้คิดเป็นและลงมือปฏิบัติจริงรู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยอันดีงาม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
4. นักเรียนและชุมชนมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
5. ดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริฯ ให้ประสบผลสาเร็จ นาผลผลิตที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
พันธกิจ
1. จัดระบบการบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดการเรียนรู้และใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา

5. ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพสุขภาพอนามัยนักเรียน
6. จัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสุขภาพจิตนักเรียน
7. ส่งเสริมให้มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
8. มีการกากับ ติดตาม และนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
9. จัดกิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
10. สร้างความตระหนักให้ชุม ชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งด้านทรัพยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
กำรดำเนินโครงกำรตำมพระรำชดำริฯ
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา – ห้องสมุดอาเซียน, การเรียนสื่อทางไกล และมีสภาพแวดล้อม
เกื้อหนุนในการเรียนและศึกษาค้นคว้าข้อมูล

2. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน – ปลูกผักสวนครัว และการเลี้ยงเป็ด

3. โครงการนักเรียนในพระราชนุเคราะห์
4. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน – ศาลาน้าดื่มไอโอดีน, ศาลาแปรงฟัน
5. โครงการฝึกอาชีพ – ร้านตัดผมชาย และ ปี2557 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมโดยกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน และบริษัท น้ามันอพอลโล
(ไทย) จากัด ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (เพาะเห็ดนางฟ้าจากซังข้าวโพด) ได้รับทุนสนับสนุนโรงเรียน 10 ,000.บาท
6. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – สวนป่าอนุรักษ์

7. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน – กิจกรรมสหกรณ์

8. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร - โรงอาหาร-ห้องครัว,
ห้องพยาบาล
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