
ตารางสรปุค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
งบรายจ่ายอ่ืน (รายการที่ขอรบั)

หน่วยงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบ งบที่ได้รับจัดสรร

รวม 204,060,500

10,404,100      

10,404,100      

10,404,100      

10,404,100      

1 1.1 โครงการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนวิศวกรด้านความปลอดภัยและ
ขอ้ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยเคร่ืองจกัรให้รองรับประชาคมอาเซียน

สปภ. 2,990,000            

2 1.2 โครงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎ ระเบียบ ด้านส่ิงแวดล้อม ความ
ปลอดภัย วัตถอุนัตรายและสารเคมี ที่มีผลกระทบต่อภาคอตุสาหกรรม 
เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ระยะที่ ๒

สสย. 4,578,400            

3 1.3 โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรให้
สอดคล้องและสนับสนุนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC

สจก. 2,835,700            

66,497,000      

66,497,000

 
ล าดับ

ที่
โครงการ

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 :  การเรง่รดัวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยนืของประเทศ

แผนงาน   : ส่งเสรมิบทบาทการใช้โอกาสในการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน
โครงการที่ 1 :  โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กิจกรรม : ศึกษารวบรวม กฎระเบียบที่เก่ียวข้องและฝึกอบรม ถ่ายทอด
เทคโนโลยใีห้แก่ผู้ประกอบการได้รับทราบเพ่ือรองรับและพัฒนาเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

1) การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีทางการค้า (บูรณาการ)

ยทุธศาสตรท์ี่ 3  : การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งยั่งยนื
และเปน็ธรรม

แผนงาน : แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม
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ผู้รับผิดชอบ งบที่ได้รับจัดสรร 
ล าดับ

ที่
โครงการ

46,497,000      

3,562,500        

4 1.1 โครงการลดการใช้พลังงานในโรงงาน SME    สปภ. 3,562,500            

42,934,500      

35,434,500      

5 1.2 โครงการส่งเสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อยา่งยั่งยนื

สสส. 10,118,100       

6 1.3 โครงการส่งเสริมและการพัฒนาความปลอดภัยในโรงงานอตุสาหกรรม สปภ. 8,000,000        

7 1.4 โครงการพัฒนาการด าเนินการด้านความปลอดภัยถงัเกบ็สารเคมี สปภ. 6,000,000        

8 1.5 โครงการจดัท าระบบบริหารจดัการความปลอดภัยสู่โรงงาน สปภ. 7,000,000        

9 1.6 โครงการศึกษาขอ้มูลเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
ของประเทศไทย

สจก. 1,650,900        

10 1.7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ าในการ
ควบคุมดูแลการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย

สนส. 2,665,500        

5,500,000       

11 1.8 การเผยแพร่และสร้างเครือขา่ยอตุสาหกรรมรวมใจภักด์ิ 
รักษ์แม่น้ า   (ฝากงบ 0.8 ล้าน)

สวส. 5,500,000        

1) การลดการใช้พลังงงานในโรงงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม

กิจกรรมที่ 2 : การก ากับ ดูแล และพัฒนาเพ่ือยกระดับสถาน
ประกอบการ

2) การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยรีะบบผลิตสีเขียวใหเ้ปน็มิตร
กับสิง่แวดล้อมและชุมชน

3) การส่งเสรมิบทบาทการอยู่รว่มกันและการมีส่วนรว่มระหว่าง
ชุมชน โรงงานและภาครฐั

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน
อยา่งยั่งยนื (บรูณาการ)

ผลผลิตที่ 1 :  การก ากับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยสีถานประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
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ผู้รับผิดชอบ งบที่ได้รับจัดสรร 
ล าดับ

ที่
โครงการ

2,000,000       

2,000,000       

12 2.1 โครงการพัฒนาระบบตรวจประเมินและก ากบัดูแลเพื่อป้องกนัการเกดิ
ปัญหามลพิษด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย กากอตุสาหกรรม สารเคมี
และวัตถอุนัตราย

สรข.4 2,000,000        

20,000,000       

20,000,000       

20,000,000       

13 3. โครงการพัฒนาพื้นที่อตุสาหกรรมอยา่งมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน สสส. 20,000,000       

127,159,400

41,493,200

41,493,200

41,493,200

14 1.1 โครงการศึกษาเพื่อจดัท าแผนแม่บทพัฒนาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ

สสส. 13,842,000          

15 1.2 โครงการด าเนินการตามแผนแม่บทเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ระยะที่ 2

สสส. 13,651,200         

แผนงาน :  ปอ้งกันและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะ
ภมูิอากาศ

โครงการที่ 1 :  โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 :  จัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ผลผลิตที่ 2 :  การบรกิารอนุญาตเก่ียวกับโรงงาน วัตถุอันตราย 
และจดทะเบยีนเครือ่งจักร

กิจกรรมที่ 1 : การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและจด
ทะเบยีนเครือ่งจักร

1) การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและการใหบ้รกิาร

โครงการที่ 4 :  โครงการพ้ืนที่อุตสาหกรรมอยา่งมีศักยภาพเพ่ือ
รองรบัการลงทนุ

กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาและจัดท าแผนการใช้ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม

1) การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมอยา่งมีศักยภาพเพ่ือรองรบัการลงทนุ
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ผู้รับผิดชอบ งบที่ได้รับจัดสรร 
ล าดับ

ที่
โครงการ

16 1.3 โครงการจดัท าศูนยพ์ัฒนาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ สสส. 8,000,000          

17 1.4 โครงการบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกในภาคอตุสาหกรรม : 
การจดัท าฐานขอ้มูลการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของโรงงาน อตุสาหกรรม 
(สาขาอโลหะ)

สสย. 6,000,000            

85,666,200

85,666,200

19,280,000

18 2.1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการจดัการกากของเสียอตุสาหกรรม
ทางส่ืออเิล็กทรอนิกส์

สกอ. 3,325,000            

19 2.1.2 โครงการจดัท าแผนแม่บทการจดัการซากผลิตภัณฑ์อเิล็กทรอนิกส์ : 
เซลล์แสงอาทิตย ์(Solar Cells)

สกอ. 5,755,000            

20 2.1.3 โครงการตรวจสอบการปนเปือ้นและตรวจประเมินศักยภาพ หลุมฝัง
กลบของเสียอตุสาหกรรม

สนส. 10,200,000         

38,386,200

21 2.2.1 โครงการจดัท าระบบขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมประจ า
โรงงานผ่านระบบอเิลกทรอนิกส์ ระยะที่ 2

สนส. 2,991,900            

22 2.2.2 โครงการจดัท าคู่มือแนวปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปือ้นใต้
ดินภายในบริเวณโรงงานส าหรับอตุสาหกรรมที่มีศักยภาพในการกอ่ให้เกดิ
การปนเปือ้น

สนส. 8,000,000          

2) การบรหิารจัดการสิง่แวดล้อม (บรูณาการ)

แผนงาน : การบรหิารจัดการขยะและสิง่แวดล้อม (บรูณาการ)

โครงการที่ 2 :  โครงการบรหิารจัดการขยะและสิง่แวดล้อม

1) การบรหิารจัดการขยะ (บรูณาการ)
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ผู้รับผิดชอบ งบที่ได้รับจัดสรร 
ล าดับ

ที่
โครงการ

23 2.2.3 โครงการจดัต้ังระบบการพิสูจน์แหล่งที่มาของสารปนเปือ้นในดินโดย
ใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์

สนส. 6,280,000            

24 2.2.4 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตที่สะอาดส าหรับอตุสาหกรรม
รายสาขา

สนส. 3,800,000            

25 2.2.5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการน าวิศวกรรมคุณค่า(Value 
Engineering,VE) ไปประยกุต์ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม

สนส. 6,000,000            

26 2.2.6 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดค่าสารอนิทรียร์ะเหยง่าย
(VOCs) ในมาตรฐานน้ าทิ้งอตุสาหกรรม

สนส. 2,885,700            

27 2.2.7  โครงการปรับปรุงกฎหมาย : การระบายมลพิษอากาศและการ
ปนเปือ้นดินและน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน
         2.2.7.1  โครงการปรับปรุงกฎหมาย : การระบายมลพิษอากาศ

สนส.             3,000,000 

28 2.2.8 โครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคล่ือนของผลการตรวจวัด
มลพิษน้ าระยะไกล Online Monitoring

สวส. 1,900,000            

29 2.2.9 โครงการตรวจค่าความเคล่ือนระบบตรวจวัดมลพิษอากาศระยะไกล 
(Online CEMS)

สวส. 3,528,600            

28,000,000

30 3. โครงการจดัต้ังศูนยช์่วยเหลือและติดตามการต่ออายโุรงงานที่ขาดการ
จดัการกากอตุสาหกรรม

สกอ. 28,000,000         

3) การส่งเสรมิและติดตามกากอุตสาหกรรม
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