โครงการศึกษาและถายทอดเทคโนโลยี
การสรางเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิตดวยวิศวกรรมยอนรอย
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีความจําเปนตองนําเขาเครื่องมือเครื่องจักรจากตางประเทศเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิต สงผลใหตองจายเงินเปนจํานวนมากในการนําเขาเครื่องจักรเหลานี้ อีกทั้งการวิจัย สิ่งประดิษฐตาง ๆ
ขึ้นในภายในประเทศยังไมสัมฤทธิ์ผล และผลการวิจัยพัฒนาที่ผานมายังไมสามารถนําไปประยุกตการสราง
เครื่ อ งมื อเครื่ อ งจั ก รใช ง านในระดั บ อุ ต สาหกรรมและขยายผลในเชิ ง พาณิ ช ย ไ ด ดั ง นั้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให
ผูประกอบการไทยสามารถพึ่งพาตนเองไดในดานการสรางเครื่องมือเครื่องจักรขึ้นภายในประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดดาํ เนินโครงการศึกษาและ
ถายทอดเทคโนโลยีการสรางเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิตดวยวิศวกรรมยอนรอย อันเปนยุทธศาสตรหนึง่ ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดใหรวดเร็วยิง่ ขึน้ ซึง่ หลาย ๆ ประเทศไดนําไปใชและประสบผลสําเร็จ มาแลว
วัตถุประสงค
1. เพือ่ พัฒนาเครือ่ งจักรทีม่ มี าตรฐานคุณภาพดีและมีราคาเปนทีย่ อมรับ โดยวิธวี ศิ วกรรมยอนรอย
2. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการทําวิศวกรรมยอนรอย ใหแก ผูประกอบการไทย นําไปประยุกตใชในเชิง
พาณิชยและทําใหผปู ระกอบการไทยมีความสามารถทางเทคโนโลยีสงู ขึน้
ลักษณะเดน
1. เปนโครงการพัฒนาและสรางเครื่องจักรตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองนําเขา
เครื่องจักจากตางประเทศ
2. เปนโครงการที่มีรูปแบบการทํางานเปนทีมตองอาศัยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา และสถาบันวิจยั ตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของในการพัฒนาสรางเครือ่ งจักรขึน้ ภายในประเทศ
3. เปนโครงการทีท่ าํ ใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดนําไปสูก ารลดระยะเวลาในการวิจัยพัฒนา
แบบลองถูกลองผิด
4. เปนโครงการที่ทําใหเกิดองคความรูดานการถายทอดเทคโนโลยีดวยกระบวนการวิศวกรรมยอนรอยแก
บุคลากรไทยทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
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กิจกรรมทีส่ าํ คัญของโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสรางเครือ่ งจักร เครือ่ งมืออุปกรณตน แบบ
วัตถุประสงค : เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกาผลิตในสาขาตาง ๆ ตามยุทธศาสตรการเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ ดังนี้
· อุตสาหกรรมอาหารและยา
· อุตสาหกรรมชิน้ สวนและยานยนต
· อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
· อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
· อุตสาหกรรมสิง่ ทอ ยาง และพลาสติก
· อุตสาหกรรมซอฟทแวร
· อุตสาหกรรมการพัฒนาพลังงานทดแทน และ
อุตสาหกรรมตามความตองการของภาคเอกชน เปนตน
กิจกรรมที่ 3 การถายทอดเทคโนโลยีการสรางและซอมเครือ่ งจักร
วัตถุประสงค :
1. เพื่อถายทอดความรูและเทคโนโลยีการสรางและซอมเครื่องจักรใหแกผูประกอบการในภาคตาง ๆ
2. เพือ่ สรางบุคลากรใหมคี วามสามารถในการพัฒนาสรางและซอมเครือ่ งจักรใหแกหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย
3. เพือ่ ยกระดับอาชีพการสรางเครือ่ งจักรภายในประเทศใหมคี ณ
ุ ภาพทัดเทียมกับตางประเทศ
กิจกรรมที่ 3 การขยายผลสูเ ชิงเศรษฐกิจและสังคม
วัตถุประสงค :
1. เพือ่ ใหมกี ารนําเทคโนโลยีเครือ่ งจักรตนแบบไปขยายผลสูภ าคการผลิตและชวยลดการนําเขา
เครื่องจักรตางประเทศ เปนการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรเพื่อการสงออก
2. เพือ่ สงเสริมการสรางอาชีพใหมใหแกผปู ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
กิจกรรมที่ 4 การถายทอดเทคโนโลยีการสรางและซอมเครือ่ งจักร
วัตถุประสงค : เพือ่ ใหมกี ารบริหารจัดการโครงการและการติดตามผลการดําเนินงานโครงการตัง้ แตการ
พัฒนาสรางเครือ่ งจักร จนถึงการขยายผลสูเ ชิงพาณิชยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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ประโยชนทจ่ี ะไดรบั
1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรไทย ใหสามารถสรางเครือ่ งจักรขึน้ ไดในประเทศตามความตองการ
ของผูป ระกอบการอุตสาหกรรมประหยัดเงินตรา ในการซื้อเทคโนโลยี เครื่องจักร อะไหล ตลอดจนการ
บริการซอมบํารุงจากตางประเทศ
2. ลดตนทุนการผลิต เนื่องจากเครื่องจักรที่ผลิตไดในประเทศมีคุณภาพดี และราคาถูกกวาเครื่องจักรที่
นําเขา
3. ไดรบั ความรูใ นการทําวิศวกรรมยอนรอย เพือ่ เปนพืน้ ฐานในการพัฒนาสรางเครือ่ งจักรสูเ ชิงพาณิชย
4. ไดรบั การถายทอดและเรียนรูเ ทคโนโลยีจากตางประเทศทีแ่ ฝงอยูใ นรูปเครือ่ งจักร
5. ประหยัดเวลาในการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจากการทําวิศวกรรมยอนรอยไมตองเริ่มตน
พัฒนาใหม สามารถศึกษาตอยอดได
6. เกิดการใชทรัพยากร (ทัง้ บุคลากรและวัตถุดบิ ) ทีม่ อี ยูใ นประเทศในการสรางเครือ่ งจักร ใหเกิดประโยชน
อยางเปนรูปธรรม
7. สรางการจางงานและกระจายการลงทุนในการผลิตเครือ่ งจักรจําหนาย

ผลการดําเนินงาน ในชวงป 2547 - 2549
ปงบประมาณ 2547
สนับสนุนการพัฒนาเครือ่ งจักรตนแบบ จํานวน 2 รายการ
1. เครือ่ ง 3D CNC Router (พัฒนาโดย บริษทั สปาร แม็คคาทรอนิกส จํากัด)
เปนการออกแบบและสรางเครื่องจักรตนแบบที่ใชในการกัด เจาะ ไมเนื้อแข็ง ไมอัด และพลาสติก รวมถึง
โลหะออนถึงชนิด เพือ่ ใชทาํ เปนอุปกรณตกแตงและเฟอรนเิ จอรแกะสลักจากไม
2. เครือ่ งโฮโมจิไนซ UHT 2 ขัน้ ตอนแบบปลอดเชือ้ (พัฒนาโดย บริษทั พัฒนกล จํากัด)
เปนเครื่องโฮโมจิไนซนม UHT ตนแบบ 2 ขนาด ไดแก ขนาดกําลังผลิต 20 ลิตร/ชัว่ โมง และขนาด 4,000 ลิตร/
ชัว่ โมง ซึง่ สามารถลดตนทุนในการผลิตใหแกผผู ลิตนม UHT ลดการนําเขาเครือ่ งจักรจากตางประเทศสามารถนําไปใช
ในอุตสาหกรรม อาหารเหลวชนิดตางๆ อุตสาหกรรมผลิตยา และอุตสาหกรรมเคมีได
ขณะนีเ้ ครือ่ งตนแบบไดใชงานอยูท โ่ี รงนมเกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
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ปงบประมาณ 2548
สนับสนุนการพัฒนาเครือ่ งจักรตนแบบ จํานวน 4 รายการ
1. เครือ่ งทอดชนิดน้าํ มันทวมแบบตอเนือ่ ง (Deep Fat Fryer) (พัฒนาโดย บริษทั พัฒนกล จํากัด)
เปนเครือ่ งจักรทีใ่ ชในการแปรรูปอาหารสุกที่ใชในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการสงออก ใชสําหรับทอด
อาหารชนิดตางๆ เชน เนือ้ ไก เนือ้ หมู กุง และผัก เปนตน โดยอาศัยหลักการใชสายพานพาและกดชิน้ อาหารใหจมอยูใ น
น้ํามันรอนและเคลื่อนผานน้ํามันทอดในอางทอดอยางตอเนื่อง ระบบการใหความรอนแกน้ํามันทอดเปน แบบใหความ
รอนทางออม ผานขดทอแลกเปลีย่ นความรอนสารตัวกลางใหความรอนอาจเปน Thermal Oil หรือไอน้ําความดันสูง
ขณะนีเ้ ครือ่ งจักรดังกลาวไดใชงานอยูท บ่ี ริษทั สหฟารม จ.ลพบุรี ซึง่ เปนผูผ ลิตไกสกุ สงออก
2. เครื่องบดเศษพลาสติก (พัฒนาโดย บริษัท ไทยไดนามิคสมาสเตอร จํากัด)
เปนเครือ่ งจักรทีใ่ ชสาํ หรับอุตสาหกรรมบดเศษพลาสติกทีเ่ หลือจากขบวนการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
พลาสติก สรางขึน้ เพือ่ ใชประโยชนในอุตสาหกรรมพลาสติกขนาดกลางลงมาทีม่ ปี ริมาณเศษพลาสติกประมาณ 200500 กิโลกรัม/วัน โดยเครื่องถูกออกแบบสําหรับ งานบดพลาสติก เพื่อนํากลับมาใชใหม (recycle) เชน ขวด PET ที่
เหลือทิ้ง ผาขวดน้ําดื่มที่ใ ชแลว ทําใหลดจํานวนเศษเหลือทิ้ง ในแตละวัน และนํากลับ มาหลอมใหมไ ดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิล หรือโรงงานทําผลิต ภัณฑพลาสติกที่ตองการยอยเศษพลาสติก
ใหมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อนํากลับมาหลอมใหมตอไป
3. เครือ่ ง CNC Machining Center (พัฒนาโดย บริษัท ไทยไดนามิคมาสเตอร จํากัด)
เปนเครือ่ งจักรทีใ่ ชในอุตสาหกรรมโลหะการ การสรางชิน้ งานในอุตสาหกรรมชิ้นงานขึน้ รูป ความเที่ยงตรงสูง
เชน การผลิตชิน้ สวนอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมทัง้ การใชประกอบการเรีย นการ
สอนในภาคการศึกษา เพือ่ ผลิตบุคลากรดานการใชเครือ่ งจักร CNC Machining Center โดยจะเปนเครื่องแมชชีนนิ่ง
เซ็นเตอรแนวตั้ง Vertical Machining Center) สามารถเคลือ่ นทีพ่ รอมกันทัง้ 3 แกน ถูกออกแบบใหเหมาะสมสําหรับ
งานผลิตแมพมิ พหรืออะไหลตง้ั แตระดับเล็กจนถึงระดับกลางทีต่ อ งการความถูก ตอง แมน ยํา สามารถใชสรางชิ้นงาน
ในลักษณะตางๆ ไดโดยงานมีความเทีย่ งตรงสูง การนําไปใชประโยชนไดมกี ารผลิตจําหนายเพทอนําไปใชประกอบการ
เรียนการสอนในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพมิ พของกระทรวงอุตสาหกรรม
4. เครือ่ งเตรียมวัตถุดบิ ในการแปรรูปอาหาร (พัฒนาโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย)
เปนเครือ่ งจักรทีใ่ ชในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ประกอบดวยเครือ่ งลางทําความสะอาดผัก ขนาดกําลังผลิต
ในการลาง 5 กิโลกรัม/ครัง้ เครือ่ งลางทําความสะอาดผลไม ขนาดกําลังผลิต 1,000 กิโลกรัม/ชัว่ โมง เครือ่ งหัน่ ผักผลไม
เปนรูปทรง ขนาดกําลังผลิต 500-1,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง เครื่องหั่นผักผลไมสําหรับผักสลัดและผักใบ สามารถสราง
ประกอบเครือ่ งจักรขึน้ ไดเองภายในประเทศทัง้ หมด ไดมาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพทัดเทียมตางประเทศ และราคาถูกกวาการ
นําเขาจากตางประเทศ
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ปงบประมาณ 2549
สนับสนุนการพัฒนาเครือ่ งจักรตนแบบ จํานวน 4 รายการ และโครงการนํารอง 1 โครงการ
1. เครือ่ งหีบน้าํ มันจากเมล็ดสบูดํา 3 ขนาด (พัฒนาโดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย รวมกับ ศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) และภาควิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตบางเขน)
เครือ่ งหีบน้าํ มันจากเมล็ดสบูด าํ 3 ขนาด ไดแก ขนาดกําลังการผลิต 5-10 กิโลกรัมเมล็ด/ชั่วโมง (แบบใชมือ
โยก) ขนาดกําลังการผลิต 10-15 กิโลกรัมเมล็ด/ชัว่ โมง (แบบใชระบบสกรูอดั ) ขนาดกําลังการผลิต 100-120 กิโลกรัม
เมล็ด/ชัว่ โมง (แบบใชระบบสกรูอดั )
2. เครือ่ งทดสอบหามลอและเครือ่ งทดสอบศูนยลอรถ (พัฒนาโดย บริษัท ไทยไดนามิคมาสเตอร
จํากัด และ บริษทั โนออล จํากัด)
เปนการผลิตเครือ่ งตนแบบเพือ่ เปนทางเลือกใหแกผปู ระกอบการสถานตรวจสภาพรถไดเลือกใชเครือ่ งที่ผลิต
ได ใ นประเทศรวมถึ ง การใช วั สดุ ห ลั ก ภายในประเทศในการผลิ ต เพื่ อ ลดต น ทุ น เพราะป จ จุ บั น ต องนํ าเข าจาก
ตางประเทศในราคาที่สูงกวาที่ผลิตไดในประเทศ
เครื่องทดสอบหามลอแบบลูกกลิ้ง
มีลกู กลิง้ แบบ Hard chrome ความทนทานสูง ขับเคลือ่ นดวยมอเตอรไฟฟากระแสสลับ มีระบบระบายความ
รอนภายในตัวเครือ่ ง ควบคุมดวยชุดควบคุมขนาดเล็กความเร็วสูงทีไ่ ดมาตรฐานอุตสาหกรรม ระบบการทํางานจะเปน
การวัดแบบอิเล็กทรอนิกสที่มีความแมนยําสูง โดยระบบวัดแรงหามลอจะแปลงแรงหามลอใหเปนคาที่สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพหามลอของรถยนตทท่ี าํ การทดสอบ การวัดความเบีย่ งเบนของศูนยลอ ไดอยางแมนยํา แสดงผล
การทดสอบแยกอิสระระหวางลอซายและขวา โดยจะใชเครือ่ งทดสอบหามลอรวมกับเครือ่ งทดสอบศูนยลอ รถ
เครือ่ งทดสอบศูนยลอ รถ
ใชทดสอบความเบีย่ งเบนของศูนยลอ โดยใชระบบไมโครอิเล็กโทรนิกสตรวจจับการเปลีย่ นแปลงตําแหนงของ
ฐานทดสอบ โดยมีความละเอียดในการวัดในระดับ 100 เมตร
3. เครื่องคัดขนาดกุงแบบลูกกลิ้ง (Roller Grader) (พัฒนาโดย บริษทั พัฒนกล จํากัด)
เปนเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ใชสําหรับคัดขนาดกุงดวยลูกกลิ้ง โดยอาศัยชองวางของ
ลูกกลิง้ ที่วางไวใหมีความหางไมเทากัน ลูกกลิ้งจะวางไมขนานกัน ดานลางกวางกวาดานบนทําใหชองวางระหวาง
ลูกกลิ้งดานบนจะแคบและดานลางจะหาง จึงใชหลักการชองวางที่ไมเทากันเปนตัวแยกขนาด กุงตัวเล็กที่ไหลลงมา
จากดานบนจะตกกอน กุงตัวใหญจะตกไกลออกไป กุงที่ตกลงจะถูกรองรับดวยกระบะแยกขนาดกุงหรือสายพาน
ลําเลียงเพือ่ สงไปสูก ระบวนการแปรรูปตอไป
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4. เครือ่ ง CNC 5 Axis for Jewelry Industry (พัฒนาโดย บริษทั 3D Scanner (Thailand) จํากัด)
เปนเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี อุตสาหกรรมแมพิมพ โดยะเปนเครื่อง CNC 5
Axis ที่พัฒนาขึ้นโดยใชเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE ในการออกแบบ การทําตนแบบ การทําแมพมิ พและการผลิต เพือ่
ใชในอุตสาหกรรมเครือ่ งประดับและอัญมณี
จุดเดน เครือ่ ง CNC 5 Axis for Jewelry Industry สามารถเคลือ่ นทีไ่ ด 5 แกนพรอมกัน และกัดชิ้นงานเสร็จไดในครั้ง
เดียว เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปกติทั่วไปที่ตองพลิกชิ้นงานใหครบทุกดาน
ขอดี ชวยลดเวลาและปญหาที่เกิดจากการตั้งงานใหมหลายๆ ครั้ง ทําใหไดชิ้นงานที่มีคุณภาพดีและรวดเร็วกวาเดิม
ไดปริมาณชิน้ งานมากขึน้ และสามารถควบคุมคุณภาพชิน้ งานได
โครงการนํ า ร อ งการถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารฟ น ฟู ส ภาพเครื่ อ งจั ก รกล CNC เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันใหแกภาคอุตสาหกรรม
ดําเนิ นการโดยวิธี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การใหผู เขาร วมการอบรม เพื่ อสามารถฟนฟู ซอมแซมสภาพ
เครื่องจักร CNC เกาที่ใชงานไมไดใหกลับมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไดรับประโยชนจากโครงการ เชน
ไดเครื่องจักรใหมจากเครื่องจักรที่ใชการไมได ไดบุค ลากรที่สามารถสรางซอมเครื่องจักรซึ่งกําลังขาดแคลนและที่
สําคัญไดลดปญหาสิง่ แวดลอมระดับหนึง่ จากการลดขยะเครือ่ งจักรเกาทีใ่ ชการไมได
3. สรุปสาระและขัน้ ตอนการดําเนินงาน
แผนภูมทิ ่ี 1 : ขัน้ ตอนการดําเนินงานโครงการ ฯ โดยสังเขป
ผูรับผิดชอบดําเนินงานโครงการจัดทํา คําของบประมาณประจําป

- สํารวจขอมูลความตองการเครื่อ งจักร โดยสงแบบสอบถาม
- รับขอเสนอโครงการพัฒนาการสรางเครือ
่ งจักรตนแบบ

คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอโครงการพัฒ นาสรางเครื่องจักร
ตนแบบที่เหมาะสม สมควรไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ

- ฝายเลขา รวบรวมขอมูล วิเคราะห จัดกลุม
 ขอเสนอโครงการตาม
ประเภท
- สรุปผลการดําเนินงานโครงการในป งบประมาณทีผ
่ า นมา
-จัดการประชุม คณะกรรมการใหคาํ ปรึกษา
โครงการศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการสรางเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตดวยวิศวกรรมยอนรอย

yes

- สป. วท. ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณ/วาจางที่ปรึกษา
(โดยคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก / ฝา ยเลขานุการฯ / ผูรับผิดชอบโครงการ)

- หนวยงาน สถาบันการศึกษา/ ที่ปรึกษา / ผูรับ จางดําเนินงานโครงการพัฒนาสรางเครื่องจักรตนแบบแตละรายการ
- สป.วท.ติดตามผลการดําเนินโครงการ ตรวจรับงานแต ละโครงการจนแลวเสร็จ
(โดยคณะกรรมการกํากับดูแลและประสานการจางทีป
่ รึกษา/ ฝายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ / ผูร บ
ั ผิ ดชอบโครงการ)

-

บริหารจัดการโครงการแตละโครงการจนสิน
้ สุดโครงการ ไดเครือ
่ งจัก รตนแบบ
บริหารจัดการงบประมาณ (การกันงบประมาณเหลือ
่ มป) / ผลการใชจา ยงบประมาณ
สรุปผลการดําเนินงาน / เตรียมแผนการดําเนินงานปงบประมาณตอไป
กิจกรรมการเผยแพร/ ประชาสัม พันธ เครือ
่ งจัก รตนแบบภายใตโครงการ
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1. การบริการจัดการงบประมาณของโครงการ
1.1 จัดทําคําของบประมาณ ประมาณการลวงหนา จัดทําแบบฟอรมยืน่ เสนอของบประมาณดําเนิน
การ จัดทํารายละเอียด ขอมูลประกอบการยืน่ ขอเสนองบประมาณดําเนินงานโครงการ ในแตปง บประมาณ ตามทีม่ ผี ู
รองขอ เชน สํานักงบประมาณ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร กรรมาธิการ
งบประมาณ ฯลฯ
1.2 บริหารจัดการงบประมาณ วางแผนการใชจา ยเงินงบประมาณใหทนั ตามกําหนด วางแผนการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมภายใตโครงการ ใหเปนไปตามปฏิทนิ การดําเนินงานโครงการ จัดเก็บขอมูลงบประมาณทีใ่ ชจา ย
แผน/ผล การใชจา ยงบประมาณ และปรับเปลีย่ น แผนเงิน /แผนงาน ตามความเหมาะสมของแตละสถานการณใน
ปงบประมาณ รวมถึงการจัดทําแผนการเบิกจายเงินเหลือ่ มป เนือ่ งจากโครงการพัฒนาสรางเครือ่ งจักรตนแบบแตละ
รายการจะมีระยะเวลาดําเนินงานตัง้ แต 6 เดือน – 12 เดือน ขึน้ กับการพัฒนาสรางเครือ่ งจักรแตละรายการ ทีเ่ ริม่
ดําเนินงานไมพรอมกัน หรือเริม่ ดําเนินงานพรอมกัน แตแลวเสร็จไมพรอมกัน ขึน้ กับความยาก / ความซับซอนของ
เครือ่ งจักรแตละรายการ ซึง่ มักจะไมแลวเสร็จในปงบประมาณนัน้ แตจะสรางเครือ่ งจักรเสร็จสมบูรณรวมทัง้ การ
ทดสอบใชงานเครือ่ ง และเบิกจายงบประมาณครบถวนในปงบประมาณตอไป
1.3 ประมวลขอมูล ผลลัพธของการเบิกจายงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ ฯ ในแตละป
งบประมาณ ศึกษาปญหา อุปสรรค และหาวิธกี ารแกไข พรอมกับพัฒนาแนวทางดําเนินงานทีเ่ หมาะสม และเตรียม
แผนการดําเนินงาน / งบประมาณ ในปตอ ไป
2 การบริหารจัดการประชุม
2.1 จัดทําคําสัง่ แตงตัง้ คณะกรรมการใหคาํ ปรึกษาโครงการโครงการศึกษาและถายทอดเทคโนโลยี
การสรางเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิตดวยวิศวกรรมยอนรอย เสนอประธานคณะกรรมการ ฯ เห็นชอบ และลงนาม
ในคําสัง่ แตงตัง้ และแจงคําสัง่ ใหคณะกรรมการ ฯ ทุกทาน รับทราบ
2.2 จัดทําบันทึกขอความเห็นชอบในการจัดประชุม จัดทําหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม ราย
ละเอียดวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ขอเสนอโครงการทีม่ ผี ยู น่ื นัดหมายกรรมการ จัดการ
ประชุมคณะกรรมการใหคาํ ปรึกษาโครงการศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการสรางเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิตดวย
วิศวกรรมยอนรอย เพือ่ รวมกันพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการ ทีส่ อดคลองกับแนวทางดําเนินงานของโครงการ
โดยมีกฎเกณฑการพิจารณา /การใหคะแนน เพื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญในการพิจารณาใหการสนับสนุน จัดทํา
แบบฟอรมใหคะแนน รวบรวมและจัดลําดับตามคะแนนตามการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหคาํ ปรึกษา ฯ จด
รายงานการประชุม และ จัดทํารายงานการประชุมแจงกรรมการทราบ
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3 การรับขอเสนอโครงการ การวิเคราะหขอ เสนอโครงการ
3.1 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ฯ จะสงหนังสือเชิญชวนใหทป่ี รึกษาไทย (องคกร สมาคม
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั /วิชาการ) ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา ภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง
ใหจดั สงขอเสนอโครงการพัฒนาสรางเครือ่ งจักรตนแบบเพือ่ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการ ประจําป 2550 รวมทั้ง การประสานงาน/ขอมูล ใหขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม กับภาคเอกชน
สมาคม องคกร ทีส่ นใจ สงขอเสนอโครงการเพือ่ ขอรับการสนับสนุน โดยใหจดั ทําและสงขอเสนอโครงการ มายัง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามแบบฟอรมขอเสนอโครงการ ภายในเวลาที่สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร ฯ กําหนด
3.2 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการใหคาํ ปรึกษา ฯ รวบรวม พิจารณา ศึกษา วิเคราะหขอเสนอโครงการ
ที่มีผูยื่นเสนอมารับการสนับสนุนงบประมาณ โดยจะวิเคราะห คุณสมบัติ ความถูกตองตามเงื่อนไขหลักเกณฑในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดลําดับความสําคัญ จัดหมวดหมู ประสานขอมูลเพิม่ เติม เปรียบเทียบสัดสวนการ
รวมทุน รัฐ /เอกชน กอนสรุปเพือ่ นําเสนอคณะกรรมการ ฯ พิจารณา ในทีป่ ระชุม เพือ่ ใหความเห็นชอบในการพิจารณา
สนับสนุนตอไป
3.3 ฝายเลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการใหคําปรึกษา โครงการศึกษาและถายทอดเทคโนโลยี
การสรางเครื่องจักรในกระบวนการผลิตดวยวิศวกรรมยอนรอย เพื่อนําขอเสนอโครงการ หลักเกณฑการใหคะแนน
และแบบฟอรมใหคะแนน เสนอทีป่ ระชุม คณะกรรมการใหคาํ ปรึกษา ฯ เพือ่ พิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการที่
เหมาะสม ตามมติของคณะกรรมการ และพิจารณาใหคะแนนขอเสนอโครงการ ตามลําดับ ซึง่ ฝายเลขานุการ จะนํา
มารวบรวม และสรุปตามลําดับคะแนน และการจัดสรรงบประมาณดําเนินงานโครงการสรางเครือ่ งจักรแตละรายการ
ตามกรอบวงเงินทีไ่ ดรบั ในแตละปงบประมาณ
โดยในป 2549 ไดรบั การจัดสรรงบประมาณ จํานวน 10 ลานบาท ไดสนับสนุนการพัฒนาสรางเครือ่ งจักร
จํานวน 4 รายการ และ 1 โครงการนํารอง ป 2550 ไดรบั การจัดสรรงบประมาณ จํานวน 15 ลานบาท ไดสนับสนุน
การพัฒนาสรางเครือ่ งจักรจํานวน 6 รายการ และ 1โครงการประเมินผล
4 การสนับสนุน / การวาจางทีป่ รึกษา ดําเนินงานโครงการพัฒนาสรางเครือ่ งจักร
4.1 จัดทํา list รายการเครื่องจักรที่อยูในขายที่ไดรับการพิจารณาเห็นควรใหการสนับสนุน / การวาจาง
ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาสรางเครื่องจักรตนแบบ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการใหคําปรึกษาฯ แจงคณะกรรมการ ฯ
เพือ่ ทราบ โดยมีแนวทางปฏิบตั ใิ นการเบิกจายเงินงบประมาณตามระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดังนี้
- ถาผูเสนอโครงการที่ไดรับการคัดเลือก เปนหนวยงานภาครัฐ /สถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีชื่อเสียง
นาเชือ่ ถือ มีประสบการณและความเชีย่ วชาญในการพัฒนาสรางเครือ่ งจักร ตลอดจนมีความเปนไปไดในการพัฒนา
สรางเครือ่ งจักรจนแลวเสร็จสมบูรณ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะทําหนังสือ / บันทึกเชิญ
ชวนหนวยงานใหดําเนินการพัฒนาสรางเครื่องจักรรายการนั้น ๆ ภายในกรอบวงเงินดําเนินงานตามที่คณะกรรมการ ฯ
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พิจารณาเห็นชอบ ระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 12 เดือน พรอมเงือ่ นไขในการขอรับการสนับสนุน และกําหนดสง
รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ซึ่งหากหนวยงานทีไ่ ดรับหนังสือเชิญชวนยินดีรับดําเนินการ ตองทําหนังสือแจง
ยืนยัน ยินดีรบั การสนับสนุนพรอมจัดสงเอกสารเพิม่ เติมตามกําหนดเวลา ซึง่ เมือ่ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ไดรบั หนังสือยืนยันแลว จะนําเสนอประธานคณะกรรมการใหคําปรึกษา พิจารณาอนุมัตใิ นหลักการใหหนวยงาน
ดังกลาว ฯ ดําเนินงานโครงการพัฒนาสรางเครือ่ งจักรรายการนัน้ และนําเรือ่ งเวียนขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
ทุกทาน ซึง่ หากกรรมการสวนใหญมมี ติเห็นชอบ เห็นควรสนับสนุนการพัฒนาสรางเครือ่ งตนแบบรายการนัน้ ๆ ฝาย
เลขานุการก็จะสรุปความเห็นของกรรมการทุกทาน ฯ นําเสนอประธาน เพือ่ ทราบมติกรรมการ และพิจารณาอนุมตั ิ
การสนับสนุนงบประมาณตอไป โดยจะสงเรือ่ งใหสว นงานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหตามระเบียบตอไป โดยการสนับสนุนงบประมาณผานทางระบบ GFMIS ซึง่ จะเปน
การเบิกจายในครัง้ เดียวเต็มจํานวน ซึง่ หนวยงานผูร บั การสนับสนุนจะตองจัดสงรายงานความกาวหนา และรายงาน
ผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ จํานวน 1- 4 ครัง้ ตามระยะเวลาทีส่ าํ นักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ฯ กําหนด
- ถาโครงการที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือก เปนขอเสนอโครงการที่นาํ เสนอโดยที่ปรึกษาชาวไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ฯ จะตองดําเนินการประกาศเชิญชวนเพือ่ วาจางทีป่ รึกษาทีไ่ ดคดั เลือกไว เพือ่ ให
ทีป่ รึกษายืน่ ขอเสนอโครงการเพือ่ รับงานทีป่ รึกษา / ดําเนินงานพัฒนาสรางเครือ่ งจักรรายการนัน้ และจัดสงขอเสนอ
ทางเทคนิค ขอเสนอดานราคา ภายในกรอบวงเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการใหคําปรึกษาเห็นชอบ มายัง
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด เพือ่ คณะกรรมการดําเนินการจางปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือก (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 80-88 ภาคผนวก ข.2 ) ซึ่งประกอบดวย
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย 4 คน โดยปกติจะแตงตัง้ ขาราชการในสังกัด ตัง้ แตระดับ 5 หรือ
เทียบเทาขึ้นไปอยางนอย 2 คน ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ ใหแตงตัง้ ผูแทนจากสวนราชการอื่น
หรือบุคคล ที่ ไมใชขา ราชการซึง่ เปนผูช าํ นาญการหรือผูท รงคุณวุฒใิ นงานทีจ่ ะจางทีป่ รึกษาเปนกรรมการดวย จะ
ไดพจิ ารณา คัดเลือกทีป่ รึกษาทีเ่ หมาะสมโดยวิธคี ดั เลือกตอไป
การจางที่ปรึกษาโดยวิธกี ารคัดเลือก ไดแกการจางที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มคี ุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาว ยื่นขอเสนอเขารับ
งานนั้นๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สดุ ในกรณีที่มเี หตุอันสมควรและหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ ใหเชิญที่ปรึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมยืน่ ขอเสนอเขารับงาน โดยไมตอ งทําการคัดเลือกใหเหลือนอยรายกอนก็ได (ระเบียบฯ ขอ 85)
เพือ่ ใหไดรายชือ่ ของทีป่ รึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ใหขอรายชือ่ ทีป่ รึกษาจากศูนยขอ มูลทีป่ รึกษา
กระทรวงการคลัง โดยใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทําหนาที่พิจ ารณาคัดเลือกที่ปรึกษา
ใหเหลืออยางมาก 6 ราย (ระเบียบ ฯ ขอ 86)
คณะกรรมการดําเนินการจางปรึกษาโดยวิธคี ดั เลือก มีหนาที่ กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ การเปดซองขอเสนอราคา ขอเสนอทางเทคนิค
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การเจรจาตอรองราคา พิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา และรายงานผลการพิจารณา และความเห็น
พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ สวนงานคลังดําเนินการ
ตามระเบียบการจางทีป่ รึกษาตอไป (ตามระเบียบ ฯ ขอ 88)
ทัง้ นี้ ในการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการจางปรึกษาโดยวิธคี ดั เลือก จะตองมีกรรมการมาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม (ระเบียบ ฯ ขอ 81 )
5 การบริหารจัดการวางแผนโครงการ และติดตามความกาวหนาโครงการ
5.1 ฝายเลขานุการ สงรายชือ่ กรรมการดําเนินการจางทีป่ รึกษา และกรรมการตรวจการจาง ใหสว น
งานคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ฯ จัดทําคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจาง และกรรมการตรวจรับ
ของแตละโครงการทีไ่ ดรบั การสนับสนุนงบประมาณ และเมือ่ สวนคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ฯ
ดําเนินการแลวและสงเรือ่ งคืนมา ก็จดั สงคําสัง่ แจงให คณะกรรมการ ฯ ทุกทาน รับทราบ
5.2 ติดตามผลการดําเนินงานโครงการทีไ่ ดรบั การสนับสนุนงบประมาณ / โครงการทีว่ า จางทีป่ รึกษา
ดําเนินงาน โดยสอบถามและประสานงานเปนระยะ ๆ รวมทัง้ การติดตามความกาวหนาของแตละโครงการ การไป
ตรวจงานการสรางเครือ่ งจักร ตนแบบ ณ สถานทีป่ ระกอบ และสถานทีใ่ ชงาน
4.5.3 ทําหนาทีก่ รรมการวาจาง / กรรมการตรวจรับงานตามงวด จนสิน้ สุดโครงการ ของทุกโครงการที่
ไดรบั การสนับสนุน/วาจางทีป่ รึกษา
6 การจัดกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี การเผยแพรประชาสัมพันธ และจัดเก็บขอมูล
6.1 จัดกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี เชน การฝกอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ภายใต
โครงการ ฯ หรือนําเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้น ภายใตโครงการ ศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีการสรางเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตดวยวิศวกรรมยอนรอย ไปขยายผลสูส าธารณะตอไป
6.2 การเผยแพรประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงานโครงการ ฯ สูสาธารณะ เชน การแถลงขาว
การนําเครื่องจักรที่พัฒนาสรางภายใตโครงการ ที่พัฒนาเสร็จ แลว ไปแสดงในงานนิทรรศการ เครื่องจักร กิจกรรม
อื่น ๆ เชน งานวันเทคโนโลยีของไทย เปนตน พรอมทั้งผลจากการขยายผลไปสูเชิงพาณิชย / จํานวนเครื่องจักรที่
จําหนายได
6.3 การจัดทําสิง่ พิมพ / แผนพับเพือ่ ประชาสัมพันธ โครงการ ฯ
7 การบริหารจัดการขอมูลอืน่ ๆ
การจัดเก็บขอมูล จัดทําฐานขอมูลความตองการเครือ่ งจักรกลของผูป ระกอบการ และขอมูลอืน่ ๆ
- วางแผนการเก็บขอมูลความตองการเครือ่ งจักร จัดทําแบบสอบถามและออกสํารวจขอมูลความ
ตองการเครือ่ งจักร ตามประเภทอุตสาหกรรม โดยใชแบบสอบถาม ในภูมภิ าคตางๆ และสวนกลาง
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- จัดเก็บขอมูลอืน่ ๆ ของโครงการ ฯ เชน ขอมูลการขยายผลเครือ่ งจักรในเชิงพาณิชย จํานวนเครือ่ งที่
จําหนายได จํานวนสถานประกอบการทีน่ าํ เครือ่ งจักรไปใชงาน เพือ่ นําขอมูลไปใชในการรายงาน ตัวชีว้ ดั การ
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