
 
ที่  ศธ ๐๔๐๕๖/ว 153     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒   
       ๓๕/๔ ถ.ประสำทวิถี อ.แม่สอด จ.ตำก ๖๓๑๑๐   

             13  มกรำคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  ประชำสัมพันธ์กำรเปิดรับลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงำน เพ่ือขอรับกำรสนับสนุน 
 เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ปีงบประมำณ 2564 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย หนังสือศำลำกลำงจังหวัดตำก ที่ ตก 0015/ว 644          จ ำนวน  1  ชุด 
   ลงวันที่  12  มกรำคม  2564 

ด้วย ส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน มีก ำหนดจะเปิดรับข้อเสนอ
โครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และก ำหนดให้หน่วยงำนที่มีควำมประสงค์จะขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ด ำเนินกำรขอรับกำรสนับสนุนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(http://project.enconfund.go.th) ซึ่งหน่วยงำนจ ำเป็นจะต้องมีสิทธิ ชื่อ พร้อมรหัสเข้ำระบบ (User/Password) 
โดยกำรยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงำน เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน ปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 จึงขอประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน
ส ำหรับสถำนศึกษำที่มีข้อเสนอโครงกำรที่ประสงค์จะขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนดังกล่ำว  ด ำเนินกำรยื่น
ลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงำน ทำง http://project.enconfund.go.th ตำมแนวทำง เงื่อนไข 
และวิธีกำรที่ส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนก ำหนด ระหว่ำงวันที่ 8 – 31  มกรำคม  
พ.ศ. 2564 ไม่เกินเวลำ 16.30 น. รำยละเอียดตำมสิ่งที่แนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๕๔๙ ต่อ ๑๑๕ 
โทรสำร ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๓๐ 
E-mail: prgrouptak2@hotmail.com 
www.pepgtakesa2.com 
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