1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (S-CURVE) : อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ลาดับ

1

ความสอดคล้องตามบทบาท
แผนงาน/โครงการสาคัญ/
ภารกิจ (โปรดระบุ เช่น
ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ด้านนโยบาย/ด้านการควบคุม
/ ด้านการสนับสนุน/ด้าน
บริการ)
๑. การจัดทาแผนการ
ด้านการควบคุม/ด้านการ
ดาเนินงาน ศึกษา ตรวจสอบ
สนับสนุน
สารวจและรวบรวมข้อมูล จัดทา
ระบบฐานข้อมูลโรงงานทั้งด้าน
กระบวนการผลิต เครื่องจักร
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ที่ใช้วิเคราะห์กระบวนการผลิต
และเทคโนโลยีที่โรงงานใช้ ศึกษา
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
๒. พัฒนาและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมทั้งด้านเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์ และด้านเทคโนโลยี
ด้านการจัดการเชิงวิศวกรรม

องค์ความรู้ ทักษะที่ต้องการเพื่อ ฝึกอบรม
ศึกษา
ขอรับการจัดสรรทุน
จานวนทุน จานวนทุน

๑. มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัยและนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๒. มีความรู้ด้านการนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม

-

1

สาขาวิชาที่ไปศึกษา/หัวข้อ
ฝึกอบรม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Science)
- เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

ระบุระดับที่
ศึกษา
(โท/เอก)
ปริญญาโท
(วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต)
สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
เยอรมนี
ญี่ปุ่น

2

ลาดับ

ความสอดคล้องตามบทบาท
ภารกิจ (โปรดระบุ เช่น
ด้านนโยบาย/ด้านการควบคุม
/ ด้านการสนับสนุน/ด้าน
บริการ)

แผนงาน/โครงการสาคัญ/
ภารกิจหลักของหน่วยงาน

เสนอแนวทางปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
ยกระดับมาตรฐานการผลิตโรงงาน
ควบคู่สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย
๓. พัฒนาเครือข่าย
ผู้ประกอบการและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิต อานวย
ความสะดวก ดูแลผู้ประกอบการ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายให้
ถูกต้องเพื่อลดปัญหาอุปสรรคด้าน
การลงทุน
๔. ให้คาปรึกษาแนะนา
ประกอบการ การแก้ไขปัญหา
จัดทารายงานข้อเสนอและ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีโรงงาน การนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม

องค์ความรู้ ทักษะที่ต้องการเพื่อ ฝึกอบรม
ศึกษา
ขอรับการจัดสรรทุน
จานวนทุน จานวนทุน

สาขาวิชาที่ไปศึกษา/หัวข้อ
ฝึกอบรม

ระบุระดับที่
ศึกษา
(โท/เอก)
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ลาดับ

๒

ความสอดคล้องตามบทบาท
ภารกิจ (โปรดระบุ เช่น
ด้านนโยบาย/ด้านการควบคุม
/ ด้านการสนับสนุน/ด้าน
บริการ)
๑. การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุน
และการพัฒนาอุตสาหกรรม
๒. การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
๓. ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ เครื่องจักร

แผนงาน/โครงการสาคัญ/
ภารกิจหลักของหน่วยงาน

๑. บริหารจัดการ การกากับ
ดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึง
วัตถุอันตราย ด้านการผลิต
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง
กฎ ระเบียบระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
๒. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูล
และองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร
การผลิต สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงาน
และความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม

องค์ความรู้ ทักษะที่ต้องการเพื่อ ฝึกอบรม
ศึกษา
ขอรับการจัดสรรทุน
จานวนทุน จานวนทุน

ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและ
องค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การ
ผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
วัตถุอันตราย พลังงาน และความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม

-

1

สาขาวิชาที่ไปศึกษา/หัวข้อ
ฝึกอบรม

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Engineering)
- เครื่องกล
- พลังงาน
- แม็คคาทรอนิกส์
- อินโนเวชั่น

ระบุระดับที่
ศึกษา
(โท/เอก)
ปริญญาโท
(วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต)
สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
เยอรมนี
ญี่ปุ่น

4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (S-CURVE) : SC1 อุตสาหกรรมยานยนต์
เติมอุตสาหกรรมใหม่ (New-S - CURVE) : NSC4 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ
ลาดับ

3

ความสอดคล้องตามบทบาท
แผนงาน/โครงการสาคัญ/
ภารกิจ (โปรดระบุ เช่น
ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ด้านนโยบาย/ด้านการควบคุม
/ ด้านการสนับสนุน/ด้าน
บริการ)
การพัฒนาบุคลากรในการ
การพัฒนาระบบการบริหาร
ดาเนินโครงการที่สาคัญของ
จัดการในภาคอุตสาหกรรม
หน่วยงาน ได้แก่ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งเป็นไปตาม
แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

องค์ความรู้ ทักษะที่ต้องการเพื่อ ฝึกอบรม
ศึกษา
ขอรับการจัดสรรทุน
จานวนทุน จานวนทุน

การจัดการมลพิษ
อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ และหรือเทคโนโลยีการ
บาบัดมลพิษน้า อากาศ หรือการ
แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในดิน
และน้าใต้ดิน

4

-

สาขาวิชาที่ไปศึกษา/หัวข้อ
ฝึกอบรม

ระบุระดับที่
ศึกษา
(โท/เอก)

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG/LCALCI/Carbon foot print/Green
Industry) และหรือเทคโนโลยีการ
บาบัดมลพิษน้า (การบาบัดสีใน
น้าเสีย) อากาศ (สารอินทรีย์
ระเหย) ดิน (การแก้ปัญหาการ
ปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดิน)

-

5

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ลาดับ

4

ความสอดคล้องตามบทบาท
ภารกิจ (โปรดระบุ เช่น
ด้านนโยบาย/ด้านการควบคุม
/ ด้านการสนับสนุน/ด้าน
บริการ)
ด้านการสนับสนุน

๕

ด้านการสนับสนุน

แผนงาน/โครงการสาคัญ/
ภารกิจหลักของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม : ยกระดับ
ความสามารถในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ของ
สถานประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม : ยกระดับ
ความสามารถในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ของ
สถานประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรม

องค์ความรู้ ทักษะที่ต้องการเพื่อ ฝึกอบรม
ศึกษา
ขอรับการจัดสรรทุน
จานวนทุน จานวนทุน

สาขาวิชาที่ไปศึกษา/หัวข้อ
ฝึกอบรม

ระบุระดับที่
ศึกษา
(โท/เอก)

หม้อน้าและภาชนะรับแรงดัน
(Boiler and pressure vessel)

1

-

หม้อน้าและภาชนะรับแรงดัน
(Boiler and pressure vessel)

-

พื้นที่อันตราย (Hazardous
Zone)

1

-

พื้นที่อันตราย (Hazardous
Zone)

-
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ลาดับ

๖

ความสอดคล้องตามบทบาท
ภารกิจ (โปรดระบุ เช่น
ด้านนโยบาย/ด้านการควบคุม
/ ด้านการสนับสนุน/ด้าน
บริการ)
ด้านการควบคุม/ด้านบริการ

๗

ด้านการควบคุม/ด้านบริการ

แผนงาน/โครงการสาคัญ/
ภารกิจหลักของหน่วยงาน

๑. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ที่เหมาะสมในการควบคุม กากับ
ดูแลสารเคมีที่มีการนาเข้า ส่งออก
ผลิต หรือมีไว้ครอบครอง
๒. ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่ง
ต้องจัดทายุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการสารเคมีของประเทศเสนอ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย
๑. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ที่เหมาะสมในการควบคุม กากับ
ดูแลสารเคมีที่มีการนาเข้า ส่งออก
ผลิต หรือมีไว้ครอบครอง
๒. ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่ง
ต้องจัดทายุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการสารเคมีของประเทศเสนอ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย

องค์ความรู้ ทักษะที่ต้องการเพื่อ ฝึกอบรม
ศึกษา
ขอรับการจัดสรรทุน
จานวนทุน จานวนทุน

สาขาวิชาที่ไปศึกษา/หัวข้อ
ฝึกอบรม

ระบุระดับที่
ศึกษา
(โท/เอก)

- Information Evaluation
- Information System
- Information Planning

1

-

ระบบการจัดการสารเคมีที่
เป็นความลับทางการค้า
Confidential Business
Information Management &
Regulation – EU (สหภาพยุโรป)

-

- Chemical Inventory
Updating & Improvement

1

-

การจัดการทาเนียบข้อมูล
สารเคมี Chemical Inventory
System Management – EU,
Japan

-
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ลาดับ

8

ความสอดคล้องตามบทบาท
แผนงาน/โครงการสาคัญ/
องค์ความรู้ ทักษะที่ต้องการเพื่อ
ภารกิจ (โปรดระบุ เช่น
ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ขอรับการจัดสรรทุน
ด้านนโยบาย/ด้านการควบคุม
/ ด้านการสนับสนุน/ด้าน
บริการ)
ด้านนโยบาย/ด้านการสนับสนุน โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
เชิงนิเวศ
นิเวศน์
- Industrial Symbiosis
- มิติการภาพ การเพิ่มพื้นที่สี
เขียวและแนวป้องกัน
- มิติเศรษฐกิจ การบูรณาการ
การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ภาคผลิต
- มิติสิ่งแวดล้อม การจัดการ
คุณภาพน้า อากาศ และของ
เสียเหลือใช้
- มิติสังคม การสร้างเครือข่าย
การผลิตที่เชื่อมโยงกับชุมชน
โดยการมีส่วนร่วม
- มิติการบริหารจัดการ การ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างเมืองและอุตสาหกรรม

ฝึกอบรม
ศึกษา
จานวนทุน จานวนทุน

2
(อบรม 3
อาทิตย์)
ญี่ปุ่นหรือ
ประเทศใน
ภูมิภาค
ยุโรป

-

สาขาวิชาที่ไปศึกษา/หัวข้อ
ฝึกอบรม

- Industrial Symbiosis
- Eco Industrial Town
Management

ระบุระดับที่
ศึกษา
(โท/เอก)
-
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ลาดับ

ความสอดคล้องตามบทบาท
ภารกิจ (โปรดระบุ เช่น
ด้านนโยบาย/ด้านการควบคุม
/ ด้านการสนับสนุน/ด้าน
บริการ)

แผนงาน/โครงการสาคัญ/
ภารกิจหลักของหน่วยงาน

องค์ความรู้ ทักษะที่ต้องการเพื่อ ฝึกอบรม
ศึกษา
ขอรับการจัดสรรทุน
จานวนทุน จานวนทุน

- การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน
กับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
- การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
เพื่อสนับสนุน SDG 20 และ
Thailand 4.0

สาขาวิชาที่ไปศึกษา/หัวข้อ
ฝึกอบรม

ระบุระดับที่
ศึกษา
(โท/เอก)
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การวิเคราะห์ความความต้องการองค์ความรู้/ทักษะเพื่อขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล ก.พ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(โปรดเรียงลาดับตามความสาคัญในการขอรับการจัดสรรทุนฯ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ ... ยุทธศาสตร์ด้าน..................... (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่เกี่ยวข้อง)
(ระบุแผนพัฒน์ฯ /(S-CURVE) / (New-S- CURVE ที่เกี่ยวข้อง)
ความสอดคล้องกับ
แผนงาน/โครงการสาคัญ/
ลาดับ ความสอดคล้องตามบทบาท
ภารกิจ (โปรดระบุ เช่น
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ /แผน
ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ด้านนโยบาย/ด้านการควบคุม / แม่บท/แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการสนับสนุน/ด้านบริการ)
ในส่วนที่ 2

องค์ความรู้ ทักษะที่ต้องการ
เพื่อขอรับการจัดสรรทุน

ฝึกอบรม

ศึกษา

จานวนทุน

จานวนทุน

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามข้อ 1.1 – 1.3 กับยุทธศาสตร์/ แผนแม่บทกระทรวง แผนงาน/โครงการสาคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สาขาวิชาที่ไป
ศึกษา/หัวข้อ
ฝึกอบรม

ระบุระดับที่
ศึกษา
(โท/เอก)
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 /
ยุทธศาสตร์/ แผนแม่บทกระทรวง
(S-CURVE) / (New-S- CURVE)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์ด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้าง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้าน
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโต มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
S-CURVE
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
New-S – SURVE
ดิจิตอล

แผนงาน/โครงการสาคัญ/ภารกิจหลัก
องค์ความรู้ ทักษะที่ต้องการ
ของหน่วยงาน
๑. บริหารจัดการ การกากับดูแลธุรกิจ
๑. มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
อุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการ กากับดูแลภาคอุตสาหกรรม
ผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ตามกรอบ
๒. มีระบบการบริหารจัดการใน
ของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรม
๒. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์
ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

