รายงานการประชุมการจัดตั้งกลุมประสานราชการ
(School Performance Center : SP center)
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ประธานการประชุม

เลขานุการประชุม

ผูไมมาประชุม
- นายอาดุลย พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (ติดราชการ)
ผูเ ขารวมประชุม
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 วันนี้ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ติดราชการไปประชุมผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ที่จังหวัดเชียงราย และไดมอบหมายให นายปกรณ มวงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เปนประธานการ
ประชุมแทน
1.2 การขับเคลือ่ นนโยบาย 12 ประการ ของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไดขับเคลื่อนฯไปแลว 1 ป ผล
เปนที่นาพอใจ สําหรับป พ.ศ.2562 อยูระหวางการนํามาพัฒนาปรับปรุงเกณฑประเมินของปที่แลว นํามาปรับปรุง
การประเมิน เปาหมาย ตัวชี้วัดใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
1.3 อัตลักษณคุณธรรม 3 ประการ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไดรวมกันกําหนด “อัตลักษณคุณธรรม” คือ
1) รับผิดชอบ ทํางานตรงเวลา สงงานตรงเวลา ประชุมตรงเวลา
2) สามัคคี เขารวมกิจกรรมของเขต
3) มีคารวะ ยิ้มแยม พูดจาไพเราะ สวัสดีทักทาย
จึงขอประชาสัมพันธใหที่ประชุมทราบ ความเคลื่อนไหวของเขตพื้นที่ อาจนําไปปรับใชใน
สถานศึกษาไดตามความเหมาะสม
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 การจัดตั้งกลุมประสานราชการ (School Performance Center : SP center)
1.1 แบงกลุมประสานราชการ (School Performance Center : SP center)
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จะมีการจัดตั้งกลุมประสานราชการฯ จํานวน 11 กลุม ซึ่งในการ
แบงกลุมใหม คํานึงถึงอาณาเขตตําบล จํานวนครุ จํานวนนักเรียน และความเหมาะสมอื่น ๆ ใหใกลเคียงกัน เกิด
ประโยชนในการบริหารจัดการงาน 4 ดานของโรงเรียนใหคลองตัว เขมแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
โดยมีรายละเอียดเอกสารแนบทายรายงานประชุม
1.2 หนาที่ของกลุมฯ มีดังตอไปนี้
จัดใหสถานศึกษาภายในกลุม ไดประสานสงเสริมและสนับสนุน การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป การใชทรัพยากรรวมกันเพื่อปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภายในกลุม โดยมีภารกิจแบงงานออกเปน ดังนี้
- งานธุรการ
- งานสรางเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภายในกลุมฯ
- งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกลุมฯ กําหนด

1.3 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลุมฯ
- พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการของกลุมฯ
- กําหนดแนวทางเพื่อประสานงานการดําเนินงาน การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป การใชทรัพยากรรวมกัน
- กําหนดหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหนาที่ โดยไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ
ระเบียบ และกฎหมายอื่น
- พิจารณาตั้งคณะทํางานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุมฯ ตามความจําเปน
- พิจารณาเสนอแนะความดีความชอบของขาราชการครูและลูกจางประจําของโรงเรียน
ภายในกลุมฯ ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 มอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
มอบหมาย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 การพิจารณาจัดทําประกาศ/คําสั่งฯ ที่เกี่ยวของ
3.1 รางประกาศจัดตั้ง School Performance Center (SP center)
มติที่ประชุม
พิจารณารางประกาศจัดตั้ง School Performance Center (SP center)
- เปลี่ยนขอความจากกลุมประสานราชการ เปน ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน
ตามดวยชื่อศูนยเปนอําเภอ เรียงลําดับเปนตัวเลข ชื่อ ภาษาอังกฤษคงไวเชนเดิม
- สวนขอความอื่น ๆ ไดพิจารณาปรับแกไขใหถูกตอง เหมาะสม ดังรายละเอียด
รางประกาศฯ แนบทายรายงานการประชุม
3.2 รางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกลุมประสานราชการ
(School Performance Center : SP center)
มติที่ประชุม
พิจารณารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกลุมประสานราชการ
- เปลี่ยนขอความจากคณะกรรมการบริหารกลุมประสานราชการ เปน คณะกรรมการ
บริหารศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ใหสอดคลองกับประกาศจัดตั้งศูนยฯ
- ขอความอื่น ๆ คงไวเชนเดิม ดังรายละเอียดแนบทายรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น
การนําเสนอขอคิดเห็น/เสนอแนะ ระหวางการจัดตั้งกลุมโรงเรียน(เดิม) และ ศูนยสงเสริม
ประสิทธิภาพโรงเรียน(ใหม)
ที่ประชุมไดรวมกันอภิปรายแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ในเรื่องดังตอไปนี้
1. นายเสนอ ลักษณุกิจ ผอ.รร.บานดอนรัก นําเสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับความเสมอภาคของ
โรงเรียนภายในศูนยฯ ที่จัดตั้งใหม จะมีความเทาเทียมกันหรือไมอยางไร ซึง่ ควรพิจารณาเรื่องนี้ทุกภารกิจที่เขต
จะดําเนินการตอโรงเรียน

2. นางอนงค หอมทวนลม ผอ.รร.อนุบาลหวยกระเจา นําเสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของกลุมโรงเรียนเดิมจะยังคงมีอยูห รือไมอยางไร อยากใหเขตพื้นที่กําหนดใหชัดเจนเพื่อจะไดไมสับสน
ในทางปฏิบัติ
3. นายพีระพล ปฏิทัศน ผอ.รร.อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) นําเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การจัดตั้งศูนยฯ ที่จัดตั้งใหม กับ กลุมโรงเรียนเดิม อาจทําใหเกิดความสับสนในการบริหารจัดการ อยากใหเขตพื้นที่
พิจารณาขอดีขอเสียใหชัดเจนในแตละเรื่อง/กิจกรรมที่เกี่ยวของดวย
4. นายปกรณ มวงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (ประธานการประชุม) และทีมบริหาร
ของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไดสรุปแนวทางการบริหารงานภายในศูนยที่จะเกิดประโยชนในการบริหารงานกับ
โรงเรียน ในดานของการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป
จะทําใหเกิดความคลองตัวสูง การพิจารณาในรูปของคณะกรรมการระดับศูนยฯ เปนเรื่องภายในโดยเฉพาะ ไมมี
บุคคลภายนอกเขามาเปนกรรมการรวม เปนการบริหารงานรวมกันระหวางเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ภายใตแนวคิดเดียวกัน โดยการจัดตั้งศูนยฯ (ใหม) เปนทางเลือกใหมที่ตองทดลองผลสักระยะหนึ่ง วาจะดีกวาเดิม
หรือไมอยางไร หากไมไดผลก็นํากลับมาปรึกษาหารือกันใหมได การปรับเปลี่ยนเรื่องใดก็ตาม ยอมมีความขัดแยงบาง
เปนเรื่องปกติ ขอใหเขาใจเขตพื้นที่ตองการนําสูการพัฒนาคน พัฒนางานใหดี มีความสุขและเสมอภาคเทาเทียมกัน
ทั้งนี้ กลุมโรงเรียนเดิม ยังคงไวไมไดยุบเลิก เพียงแตมีศูนยฯ เพิ่มขึ้นมาชวยในการบริหารงาน
เปนเรื่อง ๆ ไปเทานั้น
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ.......กมลวรรณ พลอยมี............
(น.ส.กมลวรรณ พลอยมี )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ผูจดรายงานการประชุม

