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วันที่ก่อตั้งโรงเรียน

31 มกราคม 2532

กิจรรม/ โครงกำร เข้ำร่วมอบรมกับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
- พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดเลย
- พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
- พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน

อุปกรณ์ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำปอ
1. ตู้เข้ามุม 3 ชั้น
2. ที่นอน
3. บล็อค 4 ชั้น
4. ขอเกี่ยว
5. พัดลมติดผนัง
6. ตู้ชั้นวางหนังสือ
7. ชั้นวางรองเท้า
8. กระดานไวท์บอร์ดขนาดเล็ก
ประวัติควำมเป็นมำ
โรงเรี ย นตารวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ มีประวัติความเป็นมาดังนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2537
นายสมบัติ ชิดทิด ประธานสภาตาบลแสงภา อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ได้ทาหนังสือถึงนายอาเภอนาแห้ว
แจ้งเรื่องสภาตาบลแสงภา ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอให้ทางอาเภอนาแห้ว เข้าไปดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนที่บ้าน
นาปอ หมู่ที่ 4 เนื่องจาก เด็กที่อยู่ในวัยเรียนไม่มีที่เรียนหนังสือ หลังจากนั้น สานักงานการประถมศึกษาอาเภอ
นาแห้ว ได้แจ้งตอบหนังสือไปยังนายอาเภอนาแห้ว แจ้งว่าไม่เห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าว เนื่องจาก
ข้ อ มู ล ที่ ส ภาต าบลแสงภา เสนอไปนั้ น ยั ง ไม่ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2524
ต่อมาเดือน กรกฎาคม 2538 กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 ได้รับหนังสือจากกองบังคับ
การควบคุมศูนย์อานวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่อาเภอนาแห้ว และได้รับหนังสือ
จากนายอาเภอนาแห้ ว แจ้งว่าขอรั บ การสนับสนุนการจัดตั้ง โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ
เนื่ องจากบุ ตรหลานได้รั บความเดือดร้อน ไม่มีโ รงเรียนประจาหมู่บ้าน และต้องเดิ นทางไปเรียนหนังสื อที่
หมู่บ้าน อื่นซึ่งอยู่ห่างไกล มีความยากลาบากในการเดินทาง และเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อเด็กนักเรียน ดังนั้น
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จึงได้จัดส่ งเจ้าหน้าที่ไปส ารวจข้อมูล และทาหนั งสือขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2538 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จึงได้เสนอเรื่องขออนุมัติการจัดตั้งโรงเรียน ไปยัง
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน และได้รับการอนุมัติให้จั ดตั้งโรงเรียนได้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2539
หลั ง จากได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นแล้ ว กองก ากั บ การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จึ ง ได้ ส่ ง
จ.ส.ต.ศุภชัย พรหมเอี่ยม และ จ.ส.ต.บรรหาร คาคูบอน เดินทางไปยังหมู่บ้านนาปอ และร่วมกับชาวบ้าน
นาปอ จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ในพื้นที่ที่ว่างเปล่าใกล้กับบริเวณหมู่บ้านจานวน 18 ไร่ และ
ได้เปิดทาการสอน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2539 เป็นต้นมา ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
มูลนิธิเฟรดมัลเดอร์ แห่งเนเธอร์แลนด์ ได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียน ห้องน้า - ห้องส้วม เป็นเงิน 941,993
บาท และได้บริจาคเงินเพิ่มเติมอีก จานวน 167,702.31 บาท เพื่อจัดซื้อถังเก็บน้า อุปกรณ์ประจาโรงเรียน
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ครู/นักเรียน อุปกรณ์การกีฬาอุปกรณ์การเกษตร รวมเป็นเงินที่บริจาค จานวน 1,105,695.31
บาท
ปี 2542 มูลนิธิเฟรดมัลเดอร์ แห่งเนเธอร์แลนด์ ได้สนับสนุนเงิน จานวน 153,914 บาท เพื่อก่อสร้าง
ห้องสมุด ขนาด 7x 7 x 3 เมตร จานวน 1 หลัง (ดาเนินการเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2542)
พ.ศ. 2548 มูลนิธิเฟรดมัลเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ สนับสนุ นงบประมาณ จานวน 254,450 เพื่อสร้าง
บ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 157,400 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน เป็นเงิน 52,570 บาท สร้างถังเก็บน้า วัสดุ
อุปกรณ์ทาระบบส่งน้าเข้าสู่แปลงเกษตร เป็นเงิน 44,480 บาท
พ.ศ. 2549 สหกรณ์จั งหวัดเลย สนับสนุนเงิน จานวน 415,000 บาท เพื่อสร้ างอาคาร กิจกรรม
สหกรณ์ จานวน 1 หลัง (สร้างเสร็จเมื่อ 1 ก.ค. 2549)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดาเนิน
ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ ณ โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนบ้านนาปอ จานวน 4 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2540 ทรงปลูกต้นสน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557

ปรัชญำของโรงเรียน
สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
สร้างคนให้มีวินัย ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด มีสุขภาพที่แข็งแรง แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถดารงตน
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
กำรดำเนินโครงกำรตำมพระรำชดำริฯ
1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มี คุณค่าทางโภชนาการประเภท
เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้

2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จัดห้องสมุดให้เป็นที่สาหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและ
ชุมชน เช่น การจัดห้องสมุดอาเซียน เป็นต้น

3. การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรีย น โดยมีสานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เข้ามาแนะนา
ช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใหญ่ ครูสอนวิชาสหกรณ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสหกรณ์

4. โครงการฝึกอาชีพ ส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น เช่น ต้นดอกไม้จิ๋ว , ไม้กวาดจากดอกหญ้า,
ของที่ระลึก
5. โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ปี2555 ดาเนินการโดย โรงเรียนตชด.บ้านนาปอ ร่วมกับ สถานี
พัฒนาที่ดินเลย สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

7. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
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