
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
   331/2 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง  
   อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

                                                            16 สิงหาคม  ๒๕65 
 

เรื่อง    การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

เรียน    ผู้บริหารหน่วยงาน / สถานศึกษา (ตามบัญชีแจ้งท้าย)  
 

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ศธ 0294/ว1427  ลงวันที่ 23 มิถุนายน ๒๕65 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  จำนวน   1  ฉบับ 
      (SDG4) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน    จำนวน   1  ชุด 
  3. แบบข้อมูลแผนงาน/โครงการ                จำนวน   1  ชุด  
  4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์             จำนวน   1  ฉบับ 
  

  ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สร้างการรับรู้เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเพชรบูรณ์ และขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  
 

  คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติให้หน่วยงานดำเนินงาน
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ดังนี้  
  1. ใช้แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เป็นหลักในการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
(SDG4) ของจังหวัดและในระดับหน่วยงาน  
  2. พิจารณาเพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรืองานตามภารกิจ ของหน่วยงาน                    
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายย่อย/ตัวชี้วัด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ครอบคลุมทุก
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และจัดทำข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส่งให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางอีเมล์ plan.pbnpeo@gmail.com  ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 
2565  
 
 
 
 

/3. ประชาสัมพันธ์... 
 
 

ที่ ศธ 0294/ว1823 



 
  3. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้แก่สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่แผ่นพับประชาสัมพันธ์
และท่ีเว็บไซต์ https://sdg4.pnbpeo.go.th  
  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
https://www.pnbpeo.go.th รายการหนังสือราชการแจ้งหน่วยงาน หรือ  https://shorturl.asia/kt3Qr  
และ QR CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้   
     

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป   
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์) 
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง 

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
https://shorturl.asia/kt3Qr 



แจ้งท้ายหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศธ 0294/ว1823 ลงวันที่  16 สิงหาคม 2565  
 

ลำดับที่ หน่วยงาน หมายเหตุ 
1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
5 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์  
6 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
8 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์  
9 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย)  

10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์  
11 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์  
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์  

13 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57  

15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก  

16 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  

17 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์  

18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์)  
19 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์)  
20 เทศบาลตำบลนางั่ว  (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์)  
21 เทศบาลตำบลชนแดน (อำเภอชนแดน)  
22 เทศบาลตำบลดงขุย (อำเภอชนแดน)  
23 เทศบาลตำบลซับสมอทอด (อำเภอบึงสามพัน)  
24 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (อำเภอวิเชียรบุรี)  
25 เทศบาลตำบลพุเตย (อำเภอวิเชียรบุรี)  
26 เทศบาลเมืองหล่มสัก (อำเภอหล่มสัก)  
27 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  (อำเภอหล่มสัก)  
28 องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง (อำเภอหล่มสัก)  
29 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  
30 พัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์  
31 สถิติจังหวัดเพชบูรณ์  

32 พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 1. การสร้างการตระหนักรู้ : หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา 
สร้างการรับรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมายหลัก 
โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่นั่งยืนเป้าหมายที่ 4 จำนวน 10 เป้าหมายย่อย ให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ของหน่วยงานและสถานศึกษทุกแห่งในจังหวัด ผ่านเว็บไซต์  https://sdg4.pnbpeo.go.th  หรือสื่ออ่ืน
ที่เหมาะสม            

 2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผนสามระดับของประเทศ : หน่วยงาน
ทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมาย
การพัฒนาที่นั่งยืนเป้าหมายที่ 4 จำนวน 10 เป้าหมายย่อย สู่แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงาน และใช้เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินงานตามภารกิจที่เก่ียวข้องของหน่วยงาน และสถานศึกษา 

 3. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน : หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสถานศึกษา ดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ 
คณะทำงานระดับหน่วยงาน/สถานศึกษา หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนงานตามประเด็นเป้าหมายย่อย
และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง หรือด้วยกลไกท่ีหน่วยงานเห็นว่ามีความเหมาะสม  

 4. การดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  : หน่วยงานทางการศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา ดำเนินงานแผนงานโครงการโดยใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ) ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษา  

 5. ภาคีการพัฒนา  : หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา สร้าง
ภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหรือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน เ พ่ือมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ร่วมพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพบริบทในพ้ืนที่หรือความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้ง 
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของโลก 
  6. การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน :  หน่วยงานทางการ
ศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา  ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน จากผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบ e-MENSCR และจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และจัดทำสรุปผลในภาพรวมของหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่งสำนักงานศึกษาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และคณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ทราบต่อไป 
 
 

คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ 


