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สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน 
๑๐๑๐ อาคารข้นวัตรทาวเวอร' ๓ 
ซบ ๑๐ (ส์ง ?0ป!น!าโไ) ถนนวีภาวติรังสิต 
เซตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

^  พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เร่ือง ขอเข้ญเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกยวกับการบริหารโครงการและการจัดทำรายงาน

แก,ผู้ได้รับการสนับสบุนเงํนกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลตูม
ส์งท่ีส่งมาด้วย กำหนดการอบรมฯ และ 0^ (ะ0ช6 สำหรับการประ,ชุม จำนวน ๒ แผ่น

ด้วยสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ได้กำหนดจัดอบรม 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการและการจัดทำรายงาน แก1ผู้ได้รับการสนับสนุน 
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ให้สามารถดำเนินโครงการได้ 
อย่างถูกด้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหาร 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. '๒๕๖๐ และเงอนไขในหนังสือยนยนการขอรับการสนับสนุน 
เง ินกองท ุนฯ จ ังซอเร ียนเข ้ญ เจ ัาหน ัาท ผ ู้'ปฏนัติงานและผู้'ท เก ํยวข ้องเข ้าร ่วมอบรมในวับพ ุธท ี่ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๒.๓๐ น. รายละเอียดปรากฎตามสิงท่ีส่งมาด้วย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร,ระบาดซองโรคติดเขึ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ((ะ07 เอ -  ๑๙) 
ส.กทอ. จึงขอให้หน่วยงานผู้Iด้รับการสนับสนุนดำเนินการ ด้งน้ี

๑. ขอให้ท่านตอบรับการเข้าร่วมอบรม โดยสแกน 0^ (ะ0ป6 และกรอกข้อยูลให้ครบถ้วน 
ภายในวันจันทร์ท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. ขอเข้ญท่านเข้าร่วมอบรมผ่านส์ออีเล็กทรอนิกส์โดยใซ้โปรแกรม 1710-๐5๐0: 763๓ร 
ตามวัน และเวลาด้งกล่าวข้างด้น ณ หน่วยงานของท่าน (กำหนดไห้ ๑ หน่วยงาน ต่อ ๑ ผู้ใข้ระบบเท่านั้น) 
เม่ือท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ขอให้กรอกข่ือท่ีต้องแสดงเป็นข่ือหน่วยงานของท่าน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ 
รายซี,อหน่วยงานผู้ใด ้ว ับการสนับสนุบ ใ?งนึ่, ท ่านสามารถเข้าสู่ระบบ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 
การอบรม และดำเนินการประเมินความพึงพอใจภายหลังการอบรม ผ่านทาง 0^ (ไ0ถเ6

๓. มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา สุขจิตจินดา และนางสาวสาสินิ จังพานิซ เป็นผู้ประสานงาน 
หมายเลขโทรด้พท์ ๐ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐ ต่อ ๑๕๐๕, ๑๕๐๙

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถอ

(นายวีระด้กด วีระธรรมโม)
ผู้จัดการสำนักงานนรีหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน



อบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ และการจัดทำรายงาน 
แก่ผู้ได้รับการสนบสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำใ!!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
อบรมผ่านสืออิเล็กหรอนิกส์โดยใข้โปรแกรม /ฬเ๐’๐ร๐̂ : ‘โ63๓5

เวลา ๐๘.๓๐ -  ๐๘.๔๕ น. เข้าทดสอบระบบ
เวลา ๐๘.๔๕ -  ๐๙.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๐๐ -  ๐๙.๓๐ น.

เวลา ๐๙.๓๐ -  ๑๐.๐๐ น.

เวลา ๑๐.๐๐ -  ๑๐.๓๐ น.

เวลา ๑๐.๓๐ -  ๑๑.๓๐ น.

เวลา ๑๑.๓๐ -  ๑๒.๓๐ น.

เวลา ๑๒.๓๐ น.

พิธีเปีดการอบรม
โดย นายวีระลักด วีระธรรมโม

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
บรรยายเรื่อง การก่อหนี้ผูกพัน และการยุติโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 
เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และตอบข้อซักถาม 
โดย นายกฤษณ พิลาศรี นักวีเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ
บรรยายเรื่อง การดำเนินโครงการ การส่งรายงานความก้าวหน้าตามเง่ือนไข 
ในหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสบุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ 
พลังงาน และตอบข้อซักถาม
โดย นายก้นตพัฒน์ พงษ์เทศ นักวีเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ
บรรยายเร่ือง การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ (กรณีไม่สามารถ 
ดำเนินโครงการได้ตามเงื่อนไขในหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสบุน 
เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และตอบข้อซักถาม 
โดย นายวรวีทย์ ศริสองสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ
บรรยายเรื่อง การเนิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
การจัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนฯ การปิดโครงการ การปิดบัญชี 
และตอบข้อซักถาม
โดย นางสาวสุพัตรา อินทร์ทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบ้ตการ
บรรยายเร่ือง การติดตามและการรายงานผลของโครงการท่ีได้รับการสนับสบุน 
เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- รายงานความคืบหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาส
- รายงานผลการปฏิบัติงานภายหลังส้ินสุดระยะเวลาโครงการ 
และตอบข้อซักถาม
โดย นายกฤษณ พิลาศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ 
ปิดการอบรม

* * * กำหนดการน้ีสามารถเปล่ียนแปลง'ได้ตามความเหมาะสม



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒/ ๒

อบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารโครงการและการจัดทำรายงาน 
แก่ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารประกอบการอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ


