
 

ที ่ศธ ๐๔1๐๖/322            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
            เพชรบูรณ์ เขต 1 

     ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช 67000 

 30  มกรำคม  ๒๕๖3 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท ำเอกสำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยได้เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ทำงเว็บไซต ์http://web1.phetchabun1.go.th/policiesandplans/ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                 
     (นำยสุนัด บุญสวน) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
 

 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.  ๐ 5673 7085 
โทรสำร  ๐ 5673 7085 
 

http://web1.phetchabun1.go.th/policiesandplans/


 

ที ่ศธ ๐๔1๐๖/324            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
            เพชรบูรณ์ เขต 1 

     ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช 67000 

30  มกรำคม  ๒๕๖3 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เรียน ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท ำเอกสำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยได้เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ทำงเว็บไซต์ http://web1.phetchabun1.go.th/policiesandplans/ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                 
     (นำยสุนัด บุญสวน) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.  ๐ 5673 7085 
โทรสำร  ๐ 5673 7085 
 

http://web1.phetchabun1.go.th/policiesandplans/


                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที ่  ศธ ๐๔1๐๖/ วันที่   30   มกราคม  ๒๕๖3 

เรื่อง   รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรียน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
และบุคลากรในสังกัดทุกคน 

ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท าเอกสารรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทางเว็บไซต์ http://web1.phetchabun1.go.th/policiesandplans/ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

                             
     (นายสุนัด บญุสวน) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1 

 

http://web1.phetchabun1.go.th/policiesandplans/


 

ที ่ศธ ๐๔1๐๖/ว326            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
            เพชรบูรณ์ เขต 1 

     ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช 67000 

 30  มกรำคม  ๒๕๖3 

เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท ำเอกสำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยได้เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ทำงเว็บไซต์ http://web1.phetchabun1.go.th/policiesandplans/ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                 
     (นำยสุนัด บุญสวน) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร.  ๐ 5673 7085 
โทรสำร  ๐ 5673 7085 
 

http://web1.phetchabun1.go.th/policiesandplans/
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