
 
 
 

ที ่ ศธ 0294/ว45                                            ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ 
                            ถนนสระบุรี-หลมสัก  พช  67000 
 

 

                                                    14 ธันวาคม  2565 
 

 

เรื่อง    การดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบรูณ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)  
         และการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศกึษา (SDG4) 
 

เรียน    ตามบัญชแีจงทายหนงัสือ 
 

อางถึง  หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ ที่ ศธ 0294/ว27 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565   
 

สิ่งท่ีสงมาดวย แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะที่ 2  (พ.ศ.2566-2570)  
  และการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดานการศึกษา (SDG4)        จำนวน  1  ชุด 
 

  ตามทีจ่ังหวัดเพชรบูรณ ไดประกาศยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) และกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายให
คณะทำงานขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ โดยมี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกลาวรวมกับ
หนวยงานที่เก่ียวของในการจัดการศึกษาในจังหวัดดำเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
เปาหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG4) โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  ไดรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนและนำไปดำเนินงานใน
หนวยงานและสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตอไป ตอไป  

 

  จังหวัดเพชรบูรณ จึงขอใหหนวยงานการศึกษา หนวยงานที่เก่ียวของ และสถานศึกษา         
ในจังหวัด ดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  ระยะที่  2                    
(พ.ศ.2566-2570) และการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (SDG4) ตัง้แตปงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เปนตนไป ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดแนวทางไดที่เว็บไซต https://www.pnbpeo.go.th รายการ
หนังสือราชการแจงหนวยงานทางการศกึษา 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ 
กลุมนโยบายและแผน 
โทร. 0-5602-9659  
โทรสาร. 0-5602-9938  
เจาของเรื่อง นายพสกร ทวีทรัพย  โทรศัพท  08 6201 9979 
 สิ่งท่ีสงมาดวย 



แจงทายหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ ที่ ศธ 0294/ว45   ลงวนัที ่14 ธันวาคม  2565 
 

ที ่ หนวยงาน หมายเหตุ 
1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ มีสถานศึกษาในกำกับดูแล 

2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1   มีสถานศึกษาในสังกัด 

3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2  มีสถานศึกษาในสังกัด 

4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  มีสถานศึกษาในสังกัด 

5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ มีสถานศึกษาในสังกัด 

6 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัเพชรบูรณ มีสถานศึกษาในสังกัด 

7 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ มีสถานศึกษาในสังกัด 

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

9 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ  

10 วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

11 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ  

12 มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนาเพชรบูรณ  

13 ศนูยการศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ  

14 โรงเรียนโสตศกึษาจังหวัดเพชรบูรณ  

15 โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 57  

17 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานโปงตะแบก  

18 สำนกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ   มีสถานศึกษาในกำกับดูแล 

19 สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ  มีสถานศึกษาในกำกับดูแล 

20 องคการบรหิารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  มีสถานศึกษาในสังกัด 

21 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ  มีสถานศึกษาในสังกัด 

22 เทศบาลตำบลนางั่ว   มีสถานศึกษาในสังกัด 

23 เทศบาลตำบลชนแดน  มีสถานศึกษาในสังกัด 

24 เทศบาลตำบลดงขุย  มีสถานศึกษาในสังกัด 

25 เทศบาลตำบลซับสมอทอด  มีสถานศึกษาในสงักัด 

26 เทศบาลเมืองวิเชียรบุร ี มีสถานศึกษาในสังกัด 

27 เทศบาลตำบลพุเตย  มีสถานศึกษาในสังกัด 

28 เทศบาลเมืองหลมสัก  มีสถานศึกษาในสังกัด 

29 องคการบริหารสวนตำบลหวยใหญ  (อำเภอเมืองเพชรบูรณ) มีสถานศึกษาในสังกัด 

30 องคการบริหารสวนตำบลบานไร  (อำเภอหลมสัก) มีสถานศึกษาในสังกัด 

31 องคการบริหารสวนตำบลสักหลง (อำเภอหลมสัก) มีสถานศึกษาในสังกัด 

32 สถานศกึษาของรฐัและเอกชน ทุกแหง  
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการขับเคลื่อนจุดเน้นการศึกษาจังหวัด

เพชรบูรณ์ ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และการขับเคลื ่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ผ่านการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานทาง
การศึกษา บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นต้นไป ของหน่วยงานต่าง ๆ               
ในจังหวัด โดยมีแนวทางในการดำเนินงานหลัก 6 ประการ ได้แก่  1) การสร้างการรับรู้ 2) การเชื่อมโยง
เป้าหมายกับแผนสามระดับของประเทศสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 3) กลไกการขับเคลื่อน
ระดับจังหวัด หน่วยงาน และสถานศึกษา 4) การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยใช้หลักความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผล (XYZ)  5) ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และ 6) การติดตามและประเมินผลทุกระดับ 

  1. การสร้างการรับรู้ : หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา สร้าง
การรับรู้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที ่2 (พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมายหลัก โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 4 จำนวน 10 เป้าหมายย่อย ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของหน่วยงานและสถานศึกษา
ทุกแห่งในจังหวัด  

การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 -
2570) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) แก่สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2) จัดทำสื่อสร้างการรับรู้ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สื่อสิ่งพิมพ์ วีดีโอ  
   3) จัดทำสื่อสร้างการรับรู้ผ่านเว็บไซต์ และแบบทดสอบเพ่ือรับเกียรติบัตร 
   4) สร้างการรับรู้ เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ผ่านเว็บไซต์  
https://sdg4.pnbpeo.go.th   
   5) สร้างการรับรู้ผ่านกระบวนการประชุม/กิจกรรมอื่นๆ  

การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 -
2570) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)  
   2) จัดทำสื่อ/เผยแพร่สื่อ สร้างการรับรู้แก่สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด  
   3) สร้างการรับรู้ผ่านกระบวนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลในระดับสถานศึกษา     
   4) สร้างการรับรู้และการตระหนักรู้ผ่านกระบวนการที่เหมาะสม 
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 2. การเชื่อมโยงเป้าหมายกับแผนสามระดับของประเทศสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
หน่วยงาน : หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา เชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที ่2 (พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4 จำนวน 10 เป้าหมายย่อย สู่แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงาน และใช้เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินงานตามภารกิจที่เก่ียวข้องของหน่วยงาน และสถานศึกษา 

การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    1) การเชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) สู่แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระยะที ่2 (พ.ศ.2566 -2570) 
   2) การเชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค จังหวัดและ
กลุ ่มจังหวัด และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 -2570) สู่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   3) สร้างความเข้าใจหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) แก่บุคลากรสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์    

การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   1) การเชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค จังหวัดและ
กลุ ่มจังหวัด และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที ่2 (พ.ศ.2566 -2570) สู่แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของหน่วยงาน 
และ แผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน พร้อมประสานสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ
เชื่อมโยงตามแนวทาง 

   2) สร้างความเข้าใจหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) แก่บุคลากรและสถานศึกษา
ในสังกัด 

  

 3. กลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัด หน่วยงาน และสถานศึกษา : หน่วยงานทางการศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา ดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)  ในรูปแบบของคณะกรรมการ 
คณะทำงานระดับหน่วยงาน/สถานศึกษา หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนงานตามประเด็นเป้าหมายย่อย
และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง หรือด้วยกลไกที่หน่วยงานเห็นว่ามีความเหมาะสม  

การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    1) มอบหมายให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบและขับเคลื่อน
การดำเนินงานประเด็นตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-
2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)   
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    2) ขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)  ผ่านกลไกของ คณะทำงานขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ อนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด    

การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   1) มอบหมายให้บุคลากร แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานของหน่วยงาน รับผิดชอบ
และขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)    
   2) ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับหน่วยงานที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย 
   3) ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
   4) ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกอ่ืนที่เหมาะสม   

 4. การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) : 
หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และสถานศึกษา ดำเนินงานแผนงานโครงการโดยใช้หลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  

การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    1) สร้างความเข้าใจหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) แก่บุคลากรสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
      2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทำแผนงานโครงการของหน่วยงานที่สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที ่2 (พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการงานตามแผนงานโครงการที ่สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที ่2 (พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แบบบูรณาการการทำงาน
ด้วยหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
   4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที ่2 (พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ผ่านกิจกรรม 
กระบวนงานตามภารกิจหลัก (กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัด) โดยการส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   1) สร้างความเข้าใจหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) แก่บุคลากร และสถานศึกษา
ในสังกัด 
      2) หน่วยงานจัดทำแผนงานโครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
(SDG4) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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   3) หน่วยงานดำเนินการงานตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
(SDG4) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แบบบูรณาการการทำงานด้วยหลักการมีส่วนรว่ม
จากทุกภาคส่วน สู่สถานศึกษา 
   4) หน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ผ่านกิจกรรม กระบวนงานตาม
ภารกิจหลัก โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
  

 5. ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ : หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา 
สร้างภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
หรือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ร่วมพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพบริบทในพื้นที่หรือความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงและทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของโลก 

การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   1) สร้างภาคีเครือข่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงส่วนราชการอ่ืนในจังหวัด 
      2) สร้างภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3) เปิดโอกาสการรับฟังความเห็นทางการศึกษาจากบุคคลภายนอกการศึกษาเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการศึกษา 
   4) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาที่มาจากบุคคลภายนอก องค์กรเอกชน ผู้มีประสบการณ์ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ  เพื่อให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่เป็นคว ามรู้ทาง
วิชาการและทุนหรือทรัพยากรทางการศึกษา 
  การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   1) สร้างภาคีเครื ่องข่าย การทำงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนราชการอ่ืนในจังหวัด 
      2) สร้างภาคีเครื่องข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3) สร้างภาคีเครื่องข่ายระดับสถานศึกษา 
   4) เปิดโอกาสการรับฟังความเห็นทางการศึกษาจากบุคคลภายนอกการศึกษาเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการศึกษา 
   5) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาที่มาจากบุคคลภายนอก องค์กรเอกชน ผู้มีประสบการณ์ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ  เพื่อให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่เป็นความรู้ทาง
วิชาการและทุนหรือทรัพยากรทางการศึกษา 
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 6. การติดตามและประเมินผลทุกระดับ :  หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สถานศึกษา  ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานผ่านระบบ e-MENSCR และจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษา และจัดทำสรุปผลในภาพรวมของหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่ง
สำนักงานศึกษาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรายงานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (กพย.)              
ทราบต่อไป  

การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   1) ติดตามและประเมินผลโครงการภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นรายไตรมาส 
และรายปี เพ่ือรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบ e-MENSCR  
      2) ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ จัดทำฐานข้อมูลหรือผลการดำเนินงานตามประเด็นที่
ได้รับมอบหมายเป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการดำเนินงานต่อไป  
   3) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี แก่หน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด และสรุปผลรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต่อไป 
   4) นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานต่อไป 
  การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   1) ติดตามและประเมินผลโครงการภายในหน่วยงานเป็นรายไตรมาส และรายปี เพ่ือ
รายงานผลการดำเนินโครงการในระบบ e-MENSCR  
      2) ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ จัดทำฐานข้อมูลหรือผลการดำเนินงานตามประเด็นที่
ได้รับมอบหมายเป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการดำเนินงานต่อไป  
   3) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี ให้แก่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
   4) ประสานสถานศึกษาในสังกัดรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ประจำปี ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   5) นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานต่อไป 
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 
 

1. การสร้างการรับรู้  
หน่วยดำเนินงาน แนวทางดำเนินงาน ช่วงเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ ์

1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 -2570) และการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) แก่สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) จัดทำสื่อสร้างการรับรู้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สื่อสิ่งพิมพ์ วีดีโอ  
3) จัดทำสื่อสร้างการรับรู้ผ่านเว็บไซต์ และแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร 
4 )  ส ร ้ า ง ก า ร ร ั บ รู้ เ ป ้ า หม ายกา รพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ ง ย ื นด ้ า นกา รศ ึ กษา  (SDG4 )  ผ ่ า น เ ว ็ บ ไ ซต์   
https://sdg4.pnbpeo.go.th   
5) สร้างการรับรู้ผ่านกระบวนการประชุม/กิจกรรมอื่นๆ  

ตลอดปีงบประมาณ 
/ปีการศึกษา 

 

หน่วยงานทางการศึกษา/
หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาใน
กำกับดูแล 

1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 -2570) และการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)  
2) จัดทำสื่อ/เผยแพร่สื่อ สร้างการรับรู้แก่สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
3) สร้างการรับรู้ผ่านกระบวนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การนิเทศติดตามและประเมินผลในระดับ
สถานศึกษา     
4) สร้างการรับรู้และการตระหนักรู้ผ่านกระบวนการที่เหมาะสม 

ตลอดปีงบประมาณ 
/ปีการศึกษา 

 

สถานศึกษา 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 -2570)               
และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)  แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
2) สร้างการรับรู้สู่ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตลอดปีงบประมาณ 
/ปีการศึกษา 
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 
 

2. การเชื่อมโยงเป้าหมายกับแผนสามระดับของประเทศสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
หน่วยดำเนินงาน แนวทางดำเนินงาน ช่วงเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ ์

1) การเชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) สู่แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ์ระยะที ่2 (พ.ศ.
2566 -2570) 
2) การเชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 -2570) สู่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3) สร้างความเข้าใจหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1) ไตรมาสที่ 3-4 ของ
ปีงบประมาณก่อนหน้า 
2) ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 
3) ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 

 

หน่วยงานทางการศึกษา/
หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาใน
กำกับดูแล 

1) การเชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 -2570) สู่แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของหน่วยงาน และ แผนปฏิบัติ
การ/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน พร้อมประสานสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเช่ือมโยงตาม
แนวทาง 
2) สร้างความเข้าใจหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) แก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด 

1) ไตรมาสที่ 3-4 ของ
ปีงบประมาณก่อนหน้า หรือ        
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
ปัจจุบัน 
2) ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 

 

 

สถานศึกษา 1) เชื ่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี ้ว ัด และแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 -2570) แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สู่แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
ของสถานศึกษา และ แผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถานศึกษา 

1) ไตรมาสที่ 3-4 ของ
ปีงบประมาณก่อนหน้า หรือ        
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
ปัจจุบัน 
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 
 

3. กลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัด หน่วยงาน และสถานศึกษา 
หน่วยดำเนินงาน แนวทางดำเนินงาน ช่วงเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ ์

1) มอบหมายให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบและขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ประเด็นตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)   
2) ขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)  ผ่านกลไกของ คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ อนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด    

1) ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 
2) ตลอดปีงบประมาณ 

 

หน่วยงานทางการศึกษา/
หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาใน
กำกับดูแล 

1) มอบหมายให้บุคลากร แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานของหน่วยงาน รับผิดชอบและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานประเด็นตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที ่2 (พ.ศ.2566-2570) 
และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)    
2) ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย 
3) ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4) ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกอ่ืนท่ีเหมาะสม 

1) ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 
2) ตลอดปีงบประมาณ 

 

สถานศึกษา 1) มอบหมายให้บุคลากร แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานของหน่วยงาน รับผิดชอบและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานประเด็นตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที ่2 (พ.ศ.2566-2570) 
และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)    
2) ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3) ร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  
4) ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกอ่ืนท่ีเหมาะสม 

1) ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 
2) ตลอดปีงบประมาณ 
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 
 

4. การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
หน่วยดำเนินงาน แนวทางดำเนินงาน ช่วงเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ ์

1) สร้างความเข้าใจหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  
2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทำแผนงานโครงการของหน่วยงานที ่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา (SDG4) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการงานตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
(SDG4) ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แบบบูรณาการการทำงานด้วยหลักการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน  
4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ผ่านกิจกรรม กระบวนงานตาม
ภารกิจหลัก (กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัด) โดยการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานทาง
การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

1) ไตรมาสที่ 4 ของ
ปีงบประมาณก่อนหน้า - ไตร
มาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
ปัจจุบัน 
2) ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 
3) ตลอดปีงบประมาณ 
4) ตลอดปีงบประมาณ 
 

 

หน่วยงานทางการศึกษา/
หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาใน
กำกับดูแล 

1) สร้างความเข้าใจหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) แก่บุคลากร และสถานศึกษาในสังกัด 
2) หน่วยงานจัดทำแผนงานโครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที ่2 (พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
3) หน่วยงานดำเนินการงานตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที ่2 (พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แบบบูรณาการการทำงานด้วยหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน             
สู่สถานศึกษา 
4) หน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ผ่านกิจกรรม กระบวนงานตามภารกิจหลัก โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาตามความเหมาะสม 

1) ไตรมาสที่ 4 ของ
ปีงบประมาณก่อนหน้า - ไตร
มาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
ปัจจุบัน 
2) ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 
3) ตลอดปีงบประมาณ 
4) ตลอดปีงบประมาณ 
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หน่วยดำเนินงาน แนวทางดำเนินงาน ช่วงเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
สถานศึกษา 1) สร้างความเข้าใจหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) แก่บุคลากรในสถานศึกษา 

2) สถานศึกษาจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
3) สถานศึกษาดำเนินการงานตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที ่2 (พ.ศ.2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แบบบูรณาการการทำงานด้วยหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน            
4) จัดการเรียนการสอนที่สอดค้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา 

1) ไตรมาสที่ 4 ของ
ปีงบประมาณก่อนหน้า - ไตร
มาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
ปัจจุบัน 
2) ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 
3) ตลอดปีงบประมาณ 
4) ตลอดปีงบประมาณ 
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 
 

5. ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ : 
หน่วยดำเนินงาน แนวทางดำเนินงาน ช่วงเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ ์

1) สร้างภาคีเครือข่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงส่วน
ราชการอื่นในจังหวัด 
2) สร้างภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) เปิดโอกาสการรับฟังความเห็นทางการศึกษาจากบุคคลภายนอกการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา 
4) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาที่มาจากบุคคลภายนอก องค์กรเอกชน ผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ  เพื่อให้คำปรึกษา 
เสนอแนะแนวทาง รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการและทุนหรือทรัพยากรทางการศึกษา 

ตลอดปีงบประมาณ  

หน่วยงานทางการศึกษา/
หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาใน
กำกับดูแล 

1) สร้างภาคีเครื่องข่าย การทำงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วน
ราชการอื่นในจังหวัด 
2) สร้างภาคีเครื่องข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) สร้างภาคีเครื่องข่ายระดับสถานศึกษา 
4) เปิดโอกาสการรับฟังความเห็นทางการศึกษาจากบุคคลภายนอกการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา 
5) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาท่ีมาจากบุคคลภายนอก องค์กรเอกชน ผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ  เพื่อให้คำปรึกษา 
เสนอแนะแนวทาง รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการและทุนหรือทรัพยากรทางการศึกษา 

ตลอดปีงบประมาณ  

สถานศึกษา 1) สร้างภาคีเครื่องข่าย การทำงานระหว่างสถานศึกษาในพ้ืนท่ี  
2) สร้างภาคีเครื่องข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) เปิดโอกาสการรับฟังความเห็นทางการศึกษาจากบุคคลภายนอกการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา 
4) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาท่ีมาจากบุคคลภายนอก องค์กรเอกชน ผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ  เพื่อให้คำปรึกษา 
เสนอแนะแนวทาง รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการและทุนหรือทรัพยากรทางการศึกษา 

ตลอดปีงบประมาณ  
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 
 

6. การติดตามและประเมินผลทุกระดับ : 
หน่วยดำเนินงาน แนวทางดำเนินงาน ช่วงเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ ์

1) ติดตามและประเมินผลโครงการภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นรายไตรมาส และรายปี เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินโครงการในระบบ e-MENSCR  
2) ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ จัดทำฐานข้อมูลหรือผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายเป็นข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป  
3) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี แก่หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด 
และสรุปผลรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต่อไป 
4) นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานต่อไป 

1) ตลอดปีงบประมาณ
และ เดือนตุลาคม            
ของปีงบประมาณ 
2) ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 
3) หลังสิ้นสุดไตรมาส 1 
สัปดาห ์
4) เดือนตุลาคม 

 

หน่วยงานทางการศึกษา/
หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาใน
กำกับดูแล 

1) ติดตามและประเมินผลโครงการภายในหน่วยงานเป็นรายไตรมาส และรายปี เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการใน
ระบบ e-MENSCR  
2) ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ จัดทำฐานข้อมูลหรือผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายเป็นข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป  
3) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
4) ประสานสถานศึกษาในสังกัดรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี  ให้แก่สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
5) นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานต่อไป 

1) ตลอดปีงบประมาณ
และ เดือนตุลาคม            
ของปีงบประมาณ 
2) ไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 
3) ไตรมาสที่ 4  
4) ไตรมาสที่ 4 
5) เดือนตุลาคมถึง 
พฤศจิกายน 

 

สถานศึกษา 1) รายงาผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด ตามกำหนดของหน่วยงาน 
2) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
3) นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานต่อไป 

1) ตามปฏิทินท่ีหน่วยงาน
กำหนด 
2) ไตรมาสที่ 4  
3) เดือนตุลาคมถึง 
พฤศจิกายน 
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