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 สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

หัวข้อน าเสนอ 
1. ขั้นตอนการด าเนินการในโครงการ 
2. ขั้นตอนการด าเนินการรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ 
3. การว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบฯ 
4. การเบิกเงิน-รายงานการใช้จ่ายเงิน 
5. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
6. การจัดซื้อ จัดจ้างในโครงการฯ ตามระเบียบส านัก

นายก 
7. แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (M&V) 
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1.  ขั้นตอนการด าเนินการในโครงการ 
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บจ.1 

บจ.2 

บจ.3 

บจ.4 

บจ.5 
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1.การวา่จา้งท่ีปรึกษา 

2.การจดัซ้ือจดัจา้ง 

3.การรายงาน 
    ความกา้วหนา้ 

5.การวดัพิสูจน์ผล 

4.การเบิกจ่ายเงิน 
รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ิ 1 

รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ี 2 

รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ี 3 
รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

รายงานผลการติดตามฯ 
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7 ผูติ้ดตั้งส่งของ  และติดตั้งแลว้เสร็จ และตรวจรับ  
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2. ขั้นตอนการด าเนินการรับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ 
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ขั้นตอนการ
ด าเนินการรับการ
สนับสนุน
เงินกองทุนฯ 

กองทุนฯ 
ท าหนังสือแจ้งมติกองทุน 

พิจารณาข้อเสนอโครงการ 

พพ. 

จัดท าข้อเสนอโครงการ 

หน่วยงานผู้ได้รับจัดสรร 

• ด าเนินงานตามแผนงานในข้อเสนอโครงการ 
• จัดท าและส่งเอกสาร/รายงานตามงวดงาน 
• เบิกเงินตามงวดเงิน เงื่อนไข และแบบฟอร์มที่ พพ. ก าหนด 

หน่วยงานผู้ได้รับจัดสรร 

ท าหนังสือยืนยันฯ ฉบับจริง 
2 ฉบับ 

หน่วยงานผู้ได้รับจัดสรร 

1 

3 

2 

แจ้งมติผล 
การพิจารณา 

พพ. แจ้งมติผลการ
พิจารณา 

พพ. ท าหนังสือแจ้งให้การสนับสนุนและให้หน่วยงาน
ยืนยันการขอรับการสนับสนุน (ลวท. 22 ก.ย. 59) 

 ท าสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง
ภายใน 120 วัน นับ
จ า ก วั น ที่ ล ง น า ม ใ น
หนังสือยืนยัน 

(ลวท. 16 ก.ย. 59) 

(ภายในวันที่ 20 ก.ย. 59) 

หน่วยงาน จัดส่งข้อเสนอโครงการ 

จัดส่งหนังสือยืนยัน พร้อมเอกสารแนบต่างๆ 
(ภายในวันที่ 27 กันยายน 59) 
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เงื่อนไขแนวทางปฎิบัติในการรับการสนับสนนุเงนิกองทนุฯ 
1. กรณี พพ. จัดสรรทุนให้เจ้าของโครงการ (ผู้ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ) 

1.1  พพ.และผู้ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ต้องท าหนังสือยืนยันการรับทุนส่งให้ พพ. ภายในไม่เกิน 30 
กันยายน 2559 

1.2  ที่ปรึกษาออกแบบฯ ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ พพ. ก าหนด จะต้องสนับสนุน ร.พ.ของรัฐในการ
ออกแบบ ควบคุมงานติดตั้ง ทดสอบ และจัดท าเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่ พพ. ก าหนด  

1.3  ผู้ขอรับการสนับสนุนในโครงการนี้จะขอรับการสนับสนุนซ้ าซ้อนกับโครงการสนับสนุนอื่นของ 
พพ. ไม่ได้ 

1.4  พพ.มีสิทธิยกเลิกการสนับสนุนในกรณีผู้ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อขไขที่ก าหนด 

1.5  ผู้ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ จ าเป็นต้องจัดซื้อ จัดจ้าง โดยต้องท าสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างภายใน 
120 วัน นับแต่วันที่ลงนามหนังสือยืนยันกับ พพ. และด าเนินการติดตั้งเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์
ให้แล้วเสร็จภายใน 9 เดือน นับแต่วันที่ลงนามหนังสือยืนยันกับ พพ. ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนฯ ที่ไม่สามารถด าเนินการติดตั้งได้ทันภายในก าหนดเวลาจะต้องมีหนังสือแจ้งสาเหตุ
ความล่าช้าให้ พพ. ทราบและขออนุมัติขยายเวลาติดตั้ง โดย พพ. อาจพิจารณาระยะเวลาการ
ติดตั้งให้หรือไม่ก็ได้ **หากเลยก าหนดเวลา โดยไม่มีเหตุผลสมควร พพ.มีสิทธิ์บอกเลิกการให้การ
สนับสนุน** 



โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ  (Matching Fund) 10 

 สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

เงื่อนไขแนวทางปฎิบัติในการรับการสนับสนนุเงนิกองทนุฯ 
1. กรณี พพ. จัดสรรทุนให้เจ้าของโครงการ (ผู้ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ) (ต่อ) 

1.6  กรณีที่ ร.พ.ประสงค์จะติดตั้งอุปกรณ์ก่อนที่ พพ.จะพิจารณาอนุมัติการสนับสนุน ต้องแจ้งนัด
หมายเจ้าหน้าที่โครงการเข้าตรวจสอบก่อนด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ไม่อาจ
เรียกร้องใดๆ ได้หากไม่ได้รับการอนุมัติหรือผลการพิจารณาอนุมัติไม่ตรงตามที่ผู้ขอรับการ
สนับสนุนต้องการ 

1.7  หากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ มิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามหนังสือยืนยัน โดยไม่มีเหตุอันควร 
ผู้ให้การสนับสนุนจะระงับการสนับสนุนโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า 

2. ระยะเวลาด าเนินการ 
2.1  ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ จะด าเนินโครงการตามข้อเสนอโครงการฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือน 

นับแต่วันลงนามในหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุน 

3. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงาน 
3.1  กรณีที่มีเหตุใดๆ ท าให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้

เป็นไปตามข้อเสนอโครงการ ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวเป็นหนังสือให้
ผู้ให้การสนับสนุนทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น 
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1.การวา่จา้งท่ีปรึกษา 

2.การจดัซ้ือจดัจา้ง 

3.การรายงาน 
    ความกา้วหนา้ 

5.การวดัพิสูจน์ผล 

4.การเบิกจ่ายเงิน 

1.การวา่จา้งท่ีปรึกษา 

รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ิ 1 

รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ี 2 

รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ี 3 
รายงานฉบบัสมบูรณ์ บจ.1 

บจ.2 

บจ.3 

บจ.4 

บจ.5 

รายงานผลการติดตามฯ 



โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ  (Matching Fund) 12 

สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

3. การว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน 
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ขอบเขตงานของที่ปรึกษาออกแบบฯ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
1. ช่วยโรงพยาบาลในการจัดท าแบบ และหรือข้อก าหนด ตาม

ข้อเสนอโครงการที่โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุน และตาม
หลักวิศวกรรม และประกาศส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการ
จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์นั้นๆ 

2. ช่วยเหลือสนับสนุน และติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาล 

3. ร่วมกับโรงพยาบาล ที่ปรึกษา มจธ.และผู้ผลิตจ าหน่ายในการ
จัดท าข้อตกลงการตรวจวัดพิสูจน์ผล(M&V Plan) ร่วมกัน ตาม
แนวทางของโครงการ 
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ขอบเขตงานของที่ปรึกษาออกแบบฯ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(ต่อ) 
4. ช่วยโรงพยาบาลในการก ากับติดตาม และควบคุมงาน

ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ตามที่ได้รับการสนับสนุน ให้เป็นไปตาม
หลักวิศวกรรม และความปลอดภัย 

5. ช่วยโรงพยาบาลประสานงานกับผู้ เกี่ยวข้อง อ านวยความ
สะดวกในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลก่อนและหลังการปรับปรุง  

6. ช่ช่วยโรงพยาบาลในการจัดเตรียมเอกสาร รายงาน และ
ประสานงานกับ ที่ปรึกษาบริหารโครงการ และ พพ. 
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1.การวา่จา้งท่ีปรึกษา 

2.การจดัซ้ือจดัจา้ง 

3.การรายงาน 
    ความกา้วหนา้ 

5.การวดัพิสูจน์ผล 

4.การเบิกจ่ายเงิน รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ิ 1 

รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ี 2 

รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ี 3 
รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

รายงานผลการติดตามฯ 

บจ.1 

บจ.2 

บจ.3 

บจ.4 

บจ.5 
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4. การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ในโครงการฯ ตามระเบียบส านักนายก 
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หลักการส าคัญ 
1.เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงาน 
2.ให้มีการแข่งขันโดยยุติธรรม มีหลายราย ไม่ฮั้วกัน 
3.ได้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และคุ้มค่า 
4.ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบข้อก าหนดเฉพาะของหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับ   
   อุปกรณ์นั้นๆ ว่ามีก าหนดหรือไม่ 
5.การจ่ายเงินควรผูกกับเงินจากโครงการ  
6.ควรมีการเงื่อนไขการทดสอบผลการประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
   อุปกรณ์ที่มีผลประหยัดไม่แน่นอน และสอดคล้อง กับข้อก าหนด  
   M&V ของโครงการ 
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1.การวา่จา้งท่ีปรึกษา 

2.การจดัซ้ือจดัจา้ง 

3.การรายงาน 
    ความกา้วหนา้ 

5.การวดัพิสูจน์ผล 

4.การเบิกจ่ายเงิน รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ิ 1 

รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ี 2 

รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ี 3 
รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

บจ.1 

บจ.2 

บจ.3 

บจ.4 

บจ.5 
รายงานผลการติดตามฯ 
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4.การเบิกจ่ายเงิน 

รายงาน ช่ือรายงาน ก าหนดส่ง 
ด้านเทคนิค รายงานความก้าวหน้า ฉบบัท่ี 1 ภายในเดือนท่ี 4 

รายงานความก้าวหน้า ฉบบัท่ี 2 ภายในเดือนท่ี 9 

รายงานความก้าวหน้า ฉบบัท่ี 3 ภายในเดือนท่ี 10 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ ภายในเดือนท่ี 12 

ด้านการเงิน บจ.1 เม่ือเบิกเงิน 

บจ.2 เม่ือเบิกเงิน 

บจ.3 เม่ือ พพ.แจ้งไป 

บจ.4 ภายในวนัท่ี 5 

บจ.5 ภายในวนัท่ี 5 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลรายเดือน ภายในวนัท่ี 5 
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สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

4. การรายงานความก้าวหน้า 
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 สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

รายงานความก้าวหน้า-กรณขีอสนับสนุนค่าทีป่รึกษา 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ก าหนดเวลาส่ง รายละเอียดงาน 

ฉบับที่ 1 ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันท่ี 

ลงนามในหนังสือยืนยันฯ 

 รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  

 แบบและข้อก าหนดในการจัดซื้อจัดจ้างจากที่ปรึกษาออกแบบฯ 

 แผนการตรวจวัดพิสูจน์ผลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาบริหาร

โครงการ 

ฉบับที่ 2 ภายใน 9 เดือน นับตั้งแต่วันท่ี 

ลงนามในหนังสือยืนยันฯ 

 รายงานผลการด าเนินงานจัดหาพร้อมรื้อถอน/ติดตั้งอุปกรณ์ฯ 

 รายงานการตรวจสอบและควบคุมงานของที่ปรึกษาออกแบบฯ 

ฉบับที่ 3 ภายใน 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 

ลงนามในหนังสือยืนยันฯ 

 รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าและ

ประเมินผลการใช้งานท่ีติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ 

ฉบับสุดท้าย ภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันท่ี

ลงนามในหนังสือยืนยันฯ 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประกอบด้วย ผลการติดตั้งและ

การใช้งานของอุปกรณ์ฯ ที่ปรับเปลี่ยนแล้วเสร็จ 100% ของแผนการ

ด าเนินงาน 

 ผลการประหยัดพลังงานตามแผนการตรวจวัดพิสูจน์ผลที่ได้รับความ

เห็นชอบจากที่ปรึกษาบริหารโครงการ 
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 สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

รายงานความก้าวหน้า-กรณไีม่ขอสนับสนุนคา่ที่ปรึกษา 

รายงาน
ความก้าวหน้า 

ก าหนดเวลาส่ง รายละเอียดงาน 

ฉบับที่ 1 ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ ลง

นามในหนังสือยืนยันฯ 

 รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  

 แบบและข้อก าหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ฉบับที่ 2 ภายใน 9 เดือน นับตั้งแต่วันท่ี ลง

นามในหนังสือยืนยันฯ 

 รายงานผลการด าเนินงานจัดหาพร้อมรื้อถอน/ติดตั้ง

อุปกรณ์ฯ  

ฉบับที่ 3 ภายใน 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 

ลงนามในหนังสือยืนยันฯ 

 รายงานผลการด า เนินงานตรวจสอบและติ ดตาม

ความก้าวหน้าและประเมินผลการใช้งานที่ติดตั้งอุปกรณ์

แล้วเสร็จ และประเมินผลการใช้งานที่ติดตั้งอุปกรณ์แล้ว

เสร็จ 

ฉบับสุดท้าย ภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่

ลงนามในหนังสือยืนยันฯ 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประกอบด้วย ผล

การติดตั้งและการใช้งานของอุปกรณ์ฯ ที่ปรับเปลี่ยนแล้ว

เสร็จ 100% ของแผนการด าเนินงาน 
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 สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 

ก าหนดส่ง ภายใน 4 เดือน 
รายงานประกอบด้วย  1.สรุปการด าเนินงาน 
                            2.รายงานการจัดซื้อจัดหา 
                              ภาคผนวก  ประกอบด้วย 
                     - แบบ  และ ข้อก าหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
                     - ส าเนาสัญญาที่ได้ด าเนินการแล้ว 
                     - แผนการตรวจวัดพิสูจน์ผล ที่อาคาร  ผู้ขาย  
                       และที่ปรึกษา มจธ ลงนาม (ถ้ามีที่ปรึกษา) 
                (การจัดท าเอกสาร จะรวมเล่ม หรือ แยกเล่มก็ได้ ) 
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 สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

รายละเอียดของรายงานต่างๆ  

รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  อย่างน้อยควร
ประกอบด้วย 

1. งานจัดซื้อ จัดจ้างมาตรการใด 
2. วงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) 
3. วิธีซื้อ/จ้าง 
4. รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
5. รายชื่ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
6. เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
7. เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
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 สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

รายละเอียดของรายงานต่างๆ  
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 สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

รายละเอียดของรายงานต่างๆ  

แผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด  อย่างน้อยควรประกอบด้วย 
1. หน้ารับรองแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด พร้อมลงนามรับรองโดย

ผู้มีอ านาจหรือผู้อ านวยการโครงการ 
2. ข้อมูลโครงการ  

 ชื่อโรงพยาบาล สังกัด ที่อยู่  
 ปริมาณการใช้พลังงานย้อนหลัง 12 เดือน พร้อมแนบส าเนาบิล 
 สรุปมาตรการที่ได้รับการสนับสนุนและและผลประหยัดพลังงานของแต่

ละมาตรการ (ชื่อมาตรการ แนวทางการปรับปรุง ปริมาณการใช้
พลังงานก่อนและหลังปรับปรุง พลังงานที่คาดว่าประหยัดได้ ทั้ง
ปริมาณและจ านวนเงิน ระยะเวลาในการปรับปรุงตั้งแต่เดือน..... ถึง 
เดือน...... ) 

 แผนการด าเนินการปรับปรุง รายมาตรการ 
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 สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

รายละเอียดของรายงานต่างๆ  

แผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
3. แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ระบุเป็นรายมาตรการ 

 ชื่อมาตรการที่ได้รับการสนับสนุน 
 รายละเอียดอุปกรณ์ก่อนและหลังปรับปรุง พร้อมรูปภาพอุปกรณ์ 
 วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ ระบุ วิธีการค านวณการใช้พลังงานก่อน

และหลังปรับปรุงและผลประหยัด ข้อมูล/ตัวแปรที่ต้องตรวจวัด
แยกตัวแปรหลักและตัวแปรควบคุม จุดที่ตรวจวัด จ านวนทั้งหมดของ
อุปกรณ์ที่ปรับปรุง จ านวนที่ตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ในการ
ตรวจวัด สมมุติฐานในการตรวจวัดและพิสูจน์  
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 สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 

ก าหนดส่ง ภายใน 9 เดือน 
รายงานประกอบด้วย  1.สรุปการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา 
                            2.รายงานผลการจัดหา รื้อถอน และติดต้ัง  
                            3.รายงานการตรวจสอบและควบคุมงาน(ถ้าม)ี* 
                            ภาคผนวก  ประกอบด้วย 
                     -ส าเนาเอกสารการรับอุปกรณ์ของโรงพยาล 
                               -ผลการตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนปรับปรุง(ถ้าม)ี* 
     (การจัดท าเอกสาร จะรวมเล่ม หรือ แยกเล่มก็ได้ ) 
* กรณีที่ไม่ขอรับการสนับสนุนที่ปรึกษา ไม่ต้องจัดท ารายงานฉบับนี้ 
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 สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

รายละเอียดของรายงานต่างๆ  

รายงานผลการด าเนินงานจัดหา พร้อมรื้อถอน/ติดตั้งอุปกรณ์  อย่าง
น้อยควรประกอบด้วย 
1. สถานะการจัดซื้อจัดหา รายมาตรการ 
2. แผนงานของการรื้อถอน ติดตั้ง และตรวจรับอุปกรณ์ราย

มาตรการ  
3. สถานะของการรื้อถอน ติดตั้ง และตรวจรับอุปกรณ์รายมาตรการ 

พร้อมภาพประกอบ 
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 สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

รายละเอียดของรายงานต่างๆ  

รายงานการตรวจสอบและควบคุมงานของที่ปรึกษาออกแบบฯ  อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย 
1. รายงานการควบคุมงานประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน ประจ างวด 
2. แผนงานแสดงความก้าวหน้าของโครงการ (Progress chart) 
3. รายงานสรุปผลความก้าวของงานแต่ละเดือนหรือแต่ละงวด เทียบ

กับแผน 
4. รวบรวมปัญหาและอุปสรรค และการแก้ไข 
 
พร้อมภาพการปฎิบัติงาน เช่น การประชุม การเข้าส ารวจหน้างาน 
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 สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3 

ก าหนดส่ง ภายใน 10 เดือน 
รายงานประกอบด้วย  1.สรุปการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา 
                            2.รายงานผลการการตรวจสอบและติดตามงาน 
                            ภาคผนวก  ประกอบด้วย 
                    -ส าเนาเอกสารผลการทดสอบการใช้งานแต่ละมาตรการ 
                     -ส าเนาผลการตรวจวัดการใช้พลังงาน หลังการปรับปรุง (ถ้าม)ี* 

* กรณีที่ไม่ขอรับการสนับสนุนที่ปรึกษา ไม่ต้องจัดท ารายงานฉบับนี้ 
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รายละเอียดของรายงานต่างๆ  

รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้า 
 รูปแบบ และข้อมูลเช่นเดียวกับรายงานผลการตรวจสอบ และควบคุม
งาน ในรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 แต่รายงานกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
หลังการติดตั้งในฉบับที่ 2 
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รายงานความก้าวหน้า ฉบับสุดท้าย 

ก าหนดส่ง ภายใน 12 เดือน 
รายงานประกอบด้วย  1.สรุปการด าเนินงานทั้งหมด 
                            2.รายงานผลการจัดหา รายมาตรการ 
                            3.รายงานผลการรื้อถอน และติดต้ัง  
                            3.รายงานผลการทดสอบระบบรายมาตรการ 
                            4. รายงานผลการวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรุง  
                               และผลประหยัดพลังงานที่ประเมิน ตาม              
                               แผนการตรวจวัดพิสูจน์ผล 
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1.การวา่จา้งท่ีปรึกษา 

2.การจดัซ้ือจดัจา้ง 

3.การรายงาน 
    ความกา้วหนา้ 

5.การวดัพิสูจน์ผล 

4.การเบิกจ่ายเงิน รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ิ 1 

รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ี 2 

รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ี 3 
รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

บจ.1 

บจ.2 

บจ.3 

บจ.4 

บจ.5 
รายงานผลการติดตามฯ 
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4. การเบิกเงิน-รายงานการใช้จ่ายเงิน 
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ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนจากกองทนุฯ  

ร.พ.ท าเอกสารขอเบิกเงินสนับสนุน ตามงวดเงิน 

พพ. น าเช็คเข้าบัญช ี

พ.พ. เสนอ สนพ. 

ท าเรื่องเสนออธิบดีเพ่ืออนมุัติ 

พพ.พิจารณาตรวจรับ 

สนพ. ตรวจสอบและท าเช็คให้ พพ. 
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งวดการเบิก จ่ายเงินสนับสนนุจากกองทุนฯ 

งวดที ่ รายการที่เบิกจ่าย เงื่อนไข 

งวดที่ 1 • ค่าสนับสนุนการลงทุน 15% 
• ค่าสนับสนุนการจ้างที่ปรึกษา 

40% 

• เบิกจ่ายเงินเมื่อหน่วยงานท าสัญญาการจัดซื้อ 
จั ด จ้ า ง แ ล้ ว เ ส ร็ จ แ ล ะ จั ด ส่ ง ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าฉบับท่ี 1 แล้ว 

งวดที่ 2 • ค่าสนับสนุนการลงทุน 45% 
• ค่าสนับสนุนการจ้างที่ปรึกษา 

30% 

• เบิกจ่ายเงินเมื่อผู้รับเหมาส่งของเข้าหน้างาน
และทางหน่วยงานตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และ
หน่วยงานได้ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 
2 แล้ว 

งวดที่ 3 • ค่าสนับสนุนการลงทุน 40% 
• ค่าสนับสนุนการจ้างที่ปรึกษา 

30% 

• เบิกจ่ายเงินเมื่อผู้รับเหมาด าเนินการติดตั้งและ
ทดสอบการเดินระบบพร้อมทั้งหน่วยงานได้
ตรวจรับการส่ งมอบงานจากผู้ รั บ เหมา
เรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานได้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าฉบับท่ี 3 แล้ว 
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แบบฟอร์มการเบิกเงิน-รายงานการใชจ้่ายเงิน 

ส่งรายงานฉบับสุดท้าย 

หน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทนุ 

พพ.ตรวจสอบ 

3 

ส่งงานงวดที่ 1/รายงาน
ความก้าวหน้าฉบับที่ 1 

หน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทนุ 

พพ.ท าเบิกจ่าย 

1 แบบ บจ.1.1 ขอเบิกเงินกองทุนฯ (งวดแรก) 
แบบ บจ. 2 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย 
แบบ บจ. 3 ตอบรับการขอเบิกเงินกองทุนฯ  

ปิดบัญช ี

หน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทนุ 

พพ.ท าเบิกจ่าย 

4 แจ้งขอปิดบัญชี ภายใน 1 เดือน 
หลังได้รับเงินงวดสดุทา้ย 

ส่งงานงวดที่ 2-3/รายงาน
ความก้าวหน้าฉบับที่ 2-3 

หน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทนุ 

พพ.ท าเบิกจ่าย 

2 แบบ บจ.1.2 ขอเบิกเงินกองทุนฯ (งวดต่อไป) 
แบบ บจ. 2 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย 
แบบ บจ. 3 ตอบรับการขอเบิกเงินกองทุนฯ  

*** ทุกวันที่ 5 ของเดือน หน่วยงานต้องรายงานรายรับ รายจ่ายต่อ พพ. 
      แบบ บจ.4 แบบรายงานรายรับ รายจ่าย 
      แบบ บจ.5 รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนฯ 
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แบบฟอร์มการเบิกเงิน-
รายงานการใช้จ่ายเงิน 

แบบ บจ. 1.1 

ใช้กรณีเบิกเงินงวดแรก 
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แบบ บจ. 1.2 

แบบฟอร์มการเบิกเงิน-
รายงานการใช้จ่ายเงิน 

ใช้กรณีเบิกเงินงวดต่อๆ ไป 
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แบบ บจ. 2 

แบบฟอร์มการเบิกเงิน-
รายงานการใช้จ่ายเงิน 

คือ สิ่งที่ส่งมาด้วยของแบบ 
บจ. 1.1 และ บจ. 1.2 
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แบบ บจ. 3 

แบบฟอร์มการเบิกเงิน-
รายงานการใช้จ่ายเงิน 

ทางนิติบุคคลผู้ได้รับจัดสรรเงิน
ท าเรื่องตอบกลับมาเมื่อได้รับ

เงินเข้าบัญชีแล้ว 
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แบบฟอร์มการเบิกเงิน-รายงานการใชจ้่ายเงิน 

แบบ บจ. 4 รายงานทุกเดือน โดยให้รายงาน
ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
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แบบ บจ. 5 

แบบฟอร์มการเบิกเงิน-
รายงานการใช้จ่ายเงิน 

รายงานทุกเดือน โดยให้รายงาน
ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
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ราย ง านผลการติ ดตามและ
ประเมินผลรายเดือน โดยให้
รายงานก่อนวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป พร้อมแนบ   
 ส าเนา แบบ บจ.4 
 ส าเนา แบบ บจ.5 
 ส า เ น า ส มุ ด บั ญ ชี แ ส ด ง

รายการฝากและถอนเงินที่
ได้รับจัดสรร 
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1.การวา่จา้งท่ีปรึกษา 

2.การจดัซ้ือจดัจา้ง 

3.การรายงาน 
    ความกา้วหนา้ 

5.การวดัพิสูจน์ผล 

4.การเบิกจ่ายเงิน รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ิ 1 

รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ี 2 

รายงานความกา้วหนา้  ฉบบัท่ี 3 
รายงานฉบบัสมบูรณ์ บจ.1 

บจ.2 

บจ.3 

บจ.4 

บจ.5 

รายงานผลการติดตามฯ 



โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ  (Matching Fund) 53 

สัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางด าเนินงาน 

7. แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด 
(M&V) 
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