สรุปสาระสาคัญ
ประชุมทางไกลผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประธานการประชุม นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ประธานกล่าววัตถุประสงค์การประชุมและแจ้งข้อราชการ 7 เรื่อง
1. การสรรหาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายลดภาระงานครู โดยจัดสรรเจ้าหน้าที่ธุรการโรวเรียนให้ครบ
ทุกโรง เพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการ งานการเงิน และพัสดุของโรงเรียน
1.1 แนวทางการดาเนินงาน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรอัตรา
2) โรงเรียนดาเนินการสรรหา โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
3) โรงเรียนดาเนินการจ้างตามระเบียบพัสดุ
1.2 หลักการสรรหา
1) ระบบคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ
2) ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของกรรมการโรงเรียน ครู บุคลากร หลักนิติธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้
1.3 วิธีการสรรหา
1) สอบข้อเขียน โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จัดทาแบบทดสอบ
2) สอมสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง จานวน 3 – 5 คน
3) โรงเรียนประกาศผลการสรรหา
4) โรงเรียนจัดทา TOR และบันทึกตกลงจ้างตามระเบียบพัสดุ เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจางวด
2. นโยบายส่งเสริมกิจกรรมกีฬา สพฐ. ปีงบประมาณ 2562
รัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 3 ลักษณะ
1. เพื่อการออกกาลังกายของนักเรียน เยาวชน ประชาชน
2. กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยจัดการแข่งขันกีฬาระดับโรงเรียน กลุ่ม/ เขต / จังหวัด/ ภาค/ ชาติ
จานวนกีฬา 7 ประเภท ระดับชาติแข่งขันวันที่ 16 ธันวาคม 2561

3. ส่งเสริมโรงเรียนเป็นศูนย์กีฬาของชุมชน
เรื่องนี้ สพฐ. จึงขอความร่วมมือเขตพื้นที่และโรงเรียน
1. รายงานในระบบกูเกิลฟอร์ม ภายใน 31 ตุลาคม 2561
2. คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับโรงเรียน/กลุ่ม/เขต/จังหวัด/ภาค/ระดับชาติ
แนวทางคัดเลือกของเขตบึงกาฬ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทีมเป็นตัวแทนแต่ละประเภท
2. รับสมัครโรงเรียนที่สนใจ
3. ดาเนินการคัดเลือก
4. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
3. การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2561
กศจ.บึงกาฬ ได้เห็นชอบให้มีการเรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จานวน 135 อัตรา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
จึงซักซ้อมแนวทางการพัฒนาครูผู้ช่วย ดังนี้
3.1 การพัฒนาอย่างเข้มในรอบ 2 ปี โดยผู้บังคับบัญชา
1) ปฐมนิเทศ
2) คาสั่งมอบหมายงาน
3)แต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยง
3.2 การส่งเสริมการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์การพัฒนาครู ว. 22
1) ให้ครูประเมินตนเอง
2) ให้ครูจัดทา ID Plan แผนพัฒนาตนเอง โดยผู้อานวยการโรงเรียน เห็นชอบ
3) ครูพัฒนาตนเองตามแผน
4) ครูรายงานผลการพัฒนาตนเอง
5) ครูบันทึกผลการพัฒนา
3.3 การส่งเสริมการพัฒนาครูของ สพป.บึงกาฬ
1) จัดทาคู่มือการพัฒนาครูผู้ช่วย
2) จัดทาแผนพัฒนาครูผู้ช่วย ด้านการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม การวัดผลประเมินผล
3) จัดทาแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และวินัย
4) จัดทาแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้ช่วย โดยการจัดนิทรรศการ ประกวดผลงาน เป็นต้น

4. การขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ปี 2563
สิ่งที่โรงเรียนต้องดาเนินการก่อน
1. ตรวจสอบพิกัดที่ตั้งของโรงเรียนจากระบบ DMC ให้ถูกต้อง และยืนยันพิกัด หากไม่บันทึกและยืนยัน
จะไม่สามารถขอตั้งงบประมาณได้
2. บันทึกข้อมูลในระบบ B OBEC ถูกต้องครบเป็นข้อมูล หากไม่บันทึก และยืนยัน จะของบปี 63 ไม่ได้
3. ศึกษาคู่มือการของบลงทุนให้ชัดเจน
แนวทางการจัดตั้ง
1. ครุภัณฑ์
- การมีส่วนร่วม กาหนดนโยบายของกรรมการโรงเรียน
- ยึดความขาดแคลน จาเป็นในการพัฒนาผู้เรียน
- เรียงลาดับจากกลุ่ม ร.ร. ส่ง สพท.
- ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกรายการครุภัณฑ์
2. สิ่งก่อสร้าง
- ตรวจสอบความขาดแคลน จาเป็น สอดคล้องกับแผนจัดชั้นเรียนในอนาคต
- เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง หากได้รับจัดสรรห้ามมีเปลี่ยนแปลงแบบโดยเด็ดขาด
- กรรมการโรงเรียนมีส่วนร่วมกาหนด นโยบาย
- เสนอขอตั้งงบประมาณ สพท. ผ่านกลุ่มโรงเรียน
- งบซ่อมแซม ต้องไม่ซ้ากับปี 62
ปฏิทิน การขอตั้งงบประมาณ ปี 2563
1. โรงเรียนตรวจสอบพิกัด ภายใน 31 ตุลาคม 2561
2. โรงเรียนจัดส่งรายละเอียดคาขอ ภายใน 13 พฤศจิกายน 2561
5. การบริหารงานงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน
- สิ่งก่อสร้างให้โรงเรียนดาเนินการ หาผู้รับจ้าง
- ครุภัณฑ์ให้ สพป. ดาเนินการแทนโรงเรียน
กรณี ครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนได้รับจัดสรร กาหนดเกณฑ์คุณลักษณะ และคัดเลือกตาม Shoppinglist
บัญชี ทั้งนี้ดาเนินการหาผู้รับจ้างและทาสัญญาให้เสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561 ทั้งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

6. การรายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมโรงเรียน
กิจกรรมที่รายงาน
1. ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน
2. พัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
3. พัฒนาระบบน้าดื่มสะอาด
วิธีการรายงาน ผ่านเว็ปไซต์ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ให้โรงเรียนส่งธุรการโรงเรียนมา
ประชุมซักซ้อมการรายงานและดาเนินงานการรายงานผ่านเว็ปไซต์ต่อไป วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2561
7. ประเพณีบุญกฐิน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กาหนดการ
2 พฤศจิกายน 2561 รวมปัจจัย และสมโภชกฐิน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
3 พฤศจิกายน 2561 เคลื่อนกองกฐินไปทอดถวายวัดอรัญญวิเวก อาเภอศรีวิไล
เชิญ ร.ร. ส่งปัจจัย และร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง

