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                                                              1 สิงหาคม  ๒๕65 
 

เรื่อง     การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 

 

เรียน    ผู้บริหารหน่วยงาน / สถานศึกษา (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  
 

อ้างถึง หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ ศธ 0294/ว1289  ลงวันที่ 13 มถิุนายน 2565 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ 
  2. ร่างระเบียบวาระการประชุม              จำนวน 1 ฉบับ 
  

  ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดำเนิ น งาน เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้ าหมายที่  4                
“สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต” (SDG4) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  
 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา              
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมาย                 
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ตามบัญชีแจ้งท้าย เพ่ือสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษา (SDG4) สู่การปฏิบัติทั้งในระดับจังหวัดและหน่วยงาน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565  เวลา       
09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับหน่วยงานที่อยู่นอกพ้ืนที่อำเภอ            
เมืองเพชรบูรณ์ ให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom (Meeting ID: 469 058 0336 Passcode: 170796) 
ทั้งนี้ ขอให้ตอบรับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://shorturl.asia/cZbry  หรือ QR CODE ภายใน
วันที่ 8 สิงหาคม 2565    
     

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ 
          

 
 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทรศัพท์ 0-5602-9659 
โทรสาร 0-5602-9938 
นายพสกร  ทวีทรัพย์ โทรศัพท์ 08-6201-9979 
E-Mail : plan.pbnpeo@gmail.com   
 

ที่ ศธ 0294/ว1661 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
(นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์) 

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 

แบบตอบรับการประชุม 
https://shorturl.asia/cZbry 

https://www.shorturl.asia/cZbry
https://www.shorturl.asia/cZbry


แจ้งท้ายหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศธ 0294/ว1661  ลงวันที่  1 สิงหาคม  2565  
 

ลำดับที่ หน่วยงาน หมายเหตุ 
1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะทำงาน 
2 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ คณะทำงาน 
3 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
คณะทำงาน 

4 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย คณะทำงาน 
5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  คณะทำงาน 
6 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  คณะทำงาน 
7 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  คณะทำงาน 
8 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ คณะทำงาน 

9 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

คณะทำงาน 

10 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน 

11 ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน 
12 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57 คณะทำงาน 

13 ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน 
14 ผู้อำนวยการศนูย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน 

15 ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก คณะทำงาน 

16 ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน 

17 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน 

18 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน 
19 พัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน 
20 สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน 
21 พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงาน 
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

23 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

24 เทศบาลตำบลนางั่ว  (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

25 เทศบาลตำบลชนแดน  (อำเภอชนแดน) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

26 เทศบาลตำบลดงขุย  (อำเภอชนแดน) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

27 เทศบาลตำบลซับสมอทอด (อำเภอบึงสามพัน)  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

28 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  (อำเภอวิเชียรบุรี) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

29 เทศบาลตำบลพุเตย (อำเภอวิเชียรบุรี) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

30 เทศบาลเมืองหล่มสัก  (อำเภอหล่มสัก) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

31 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่  (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

32 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  (อำเภอหล่มสัก) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

33 องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง (อำเภอหล่มสัก) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
  
 
 









    
 
 
 

- ร่าง- 
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) 

**************************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
 -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับ
จังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์  
............................................................................................................................. ................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 การสร้างการรับรู้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับ
การขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นท่ี 
............................................................................................................................. ................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 
Roadmap) เป้าหมายที ่4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา พ.ศ. 2565 - 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
............................................................................................................................. ................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัด
เพชรบูรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดและหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  
....................................................................................................................................................................................................... 

 


