
ห้องประชุมสมจิณณ ์ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
27 มกราคม 2563 

การประชุมผู้ประกอบการ 
ประจ าปี 2563 



    วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุม 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

2.1  แผนและผลการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

 2.2 แนวทางการบริหารจัดการน้ าของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ปี 2563 

 1. การให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก 

2. การก ากับดูแลโรงงานด้านการอนุมัติ-อนุญาต , ด้านส่ิงแวดล้อม 

3.การพัฒนายกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

2.1 แผนและผลการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
การให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก  
 – บจก.โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส (หน่วยงานล าพูน) 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

2.1 แผนและผลการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
การก ากับดูแลด้านการอนุมัติ – อนุญาต และสิ่งแวดล้อม 

การอนุมัติ - อนุญาต สิ่งแวดล้อม 

- การก ากับโรงงานตามมาตรการลดฝุ่น PM2.5 

- น้ า  อากาศ  ขยะ 

- ข้อร้องเรียน 

- การเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ 
- ปีงบ 2562 ค าขอสินค้าน าเข้า–ส่งออก ชุดละ 120 บ. (ไม่รวม vat)  

- ปีงบ 2563 ค าขอสินค้าน าเข้า–ส่งออก ชุดละ 130 บ. (ไม่รวม vat)  

อัตราการเก็บค่าให้บริการน าสินค้าเข้า/ออก เพ่ิมปีละ 10 บาท/ค าขอ 

ช่องทางการช าระเงิน 
- งานบัญช/ีการเงิน สนน. , ธ.กรุงไทย , ธ.เกียรตินาคิน , ธ.ธนชาต , ธ.มิซูโฮ 
- On line ผ่าน QR Code ในใบแจ้งหนี้ 
- เคาท์เตอร์เซอร์วิส 24 ชั่วโมง (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 90,000 บ.) 

การตรวจต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน - แผน 

การตรวจรับรองอาคารประจ าปี ส าหรับโรงงาน ที่มี พท. มากกว่า    
10,000 ตร.ม. – ส่งเอกสารก่อนวันท่ี 31 ธค. ของทุกป ี



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

1. ระดับปานกลาง มีค่า = 38 – 50 ไมโครกรัม/ลบ.ม. 

2. ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่า = 51 – 90  
    ไมโครกรัม/ลบ.ม. 

3. ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าตั้งแต่ = 91ไมโครกรัม/ลบ.ม. 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

ผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี 2562 

Eco - Champion 

Eco - Excellence 

Eco - World class ปี 2553 - 2561 

ปี 2562 

ปี 2563 

มิตกิายภาพ 

มติิเศรษฐกิจ 

มติิสงัคม 

มติิสิง่แวดล้อม 

มติิการบริหารจดัการ 

โรงงาน 

นิคม 

ชุมชน 

นิคม 
โรงงาน 

ชุมชน 



    ทิศทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

Eco - Champion 

Eco - Excellence 

Eco - World class ปี 2553 - 2561 

ปี 2562 

ปี 2563 

โรงงานเป้าหมาย : 
1.บมจ. ฮานาฯ 
2. บจก. มูราตะฯ 
3. บจก. โฮยา ออปติคส์ 
4. บจก. โฮยา ล าพูน 
5. บจก. เคฮินฯ 
6. บจก. ล าพูนซิงเดนเก็น 
7. บจก. แอร์โปรดักสฯ์ 

พิธีรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในงาน 
 Eco Innovation Forum 2019  วันที่ 23 กย.62 

มิตกิายภาพ 

มติิเศรษฐกิจ 

มติิสงัคม 

มติิสิง่แวดล้อม 

มติิการบริหารจดัการ 



    ทิศทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

Eco - Excellence 

Eco - World class 

ปี 2562 
ปี 2563 

1. พื้นที่
สีเขียว 

2. Logistic 
สีเขียว 

3. การสร้าง
คุณค่าร่วมฯ 

CSV 
4. Green 

Productivity / 
Kaizen / GT 

5.  การ
จัดการขยะ 

กากฯ 
6. ที่ท างานมีสุข  

Happy Workplace 

7. CSR-DIW  

/ ISO 26000 

8. การเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน สวล. 

9. Green Industry 
หรือเทียบเท่า 

เกณฑ์ .. 



Smart ECO :  
นิคมอุตสาหกรรม 

4.0 

    การยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

Eco - Excellence 
ปี 2562 

เกณฑ์ขั้นต้น  

1. Smart 
Environment 

2. Smart Water 

3. Smart Energy 

5. Smart 
Safety/Emergenc

y 

6. Smart 
Logistic 

4. Smart Waste 

7.  Smart IT 

8. Smart 
Building 

ได้รับการรับรอง 
Eco - Champion 



Smart Environment 

Smart ECO :  
นิคมอุตสาหกรรม 

4.0 

    การยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

Eco - Excellence 

Smart Waste Management 

ปี 2562 

GPS RFID ปี 2563 

โครงการติดตามการเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมฯ 



Factory 4.0 
:โรงงาน

อุตสาหกรรม 
4.0 

    การยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

Eco - Excellence 
ปี 2562 

เกณฑ์ขั้นต้น  

1. Smart 
Environment 
Surveillance 

2. Smart Water 

3. Smart Energy 

5. Smart 
Safety/Emergency 

6. Smart 
Logistic 

4. Smart Waste 

7.  Smart IT 

8. Smart 
Resource/ 
Process 

ได้รับการรับรอง
มาตรฐานอย่างใด
อย่างหนึ่ง : Envi , 
Energy , Safety 



    ทิศทางการพัฒนา 

Eco 
Factory 

Industry 4.0 

Green 
Industry 
ระดับ 4 

5 กย.62 

การพัฒนา
ผู้ประกอบการ สู่ 
Eco Factory ,  
Industry 4.0 บมจ.ฮานาไมโคร อิเล็คทรอนิคส  

บจก.มูราตะ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 

บมจ. ฮานาไมโคร อิเล็คทรอนิคส 

CSR - DIW 

บมจ. ฮานาไมโคร อิเล็คทรอนิคส 
บจก. ซานฟราน เคบิน 

บจก.มูราตะ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 

บจก. ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) 

Smart  Logistic 

23 กย.62 

ปี 2563 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 
แผนการด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจ าปี 2563 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

2.1 แผนและผลการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
ผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2562 

กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม/ชุมชน  
               (CSR In Process) 

กลยุทธ์ที่ 2  การยกระดับความพึงพอใจของชุมชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้าน CSR ของ กนอ.  
               (CSR After Process) 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม/ชุมชน (CSR In Process) 

1.1 การป้องกันและลดผลกระทบต่อสังคม/ชมุชน 

- โครงการ “นิคมฯ รักษ์ชุมชน” 

- โครงการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจ าปี 2562 

1.2 การสร้างการมีส่วนร่วม 

- โครงการพัฒนาเครือข่าย Eco Green Network 

- โครงการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) 

- โครงการตรวจเยี่ยมและก ากับดูแลโรงงาน (ธงขาวดาวเขียว) 

1.3 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุก 

- โครงการเปิดบ้านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม/ชุมชน (CSR In Process) 

1.1 การป้องกันและลดผลกระทบต่อสังคม/ชมุชน 

- โครงการ “นิคมฯ รักษ์ชุมชน” 

- โครงการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจ าปี 2562 

1.2 การสร้างการมีส่วนร่วม 

- โครงการพัฒนาเครือข่าย Eco Green Network 

- โครงการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) 

- โครงการตรวจเยี่ยมและก ากับดูแลโรงงาน (ธงขาวดาวเขียว) 

1.3 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุก 

- โครงการเปิดบ้านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

1.1 การป้องกันและลดผลกระทบต่อสังคม/ชมุชน 

โครงการ “นิคมฯ รักษ์ชุมชน” โครงการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจ าปี 2562 

การอบรมลายแดนซแ์ก่ อสม. จ านวน 5  
ชุมชน  ในวันที่ 26 - 28  มีนาคม  2562 

เย่ียมผู้ป่วยติดเตียง  
วันที่ 7-10 กค.62 

วันที่ 24 มิย .62 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม/ชุมชน (CSR In Process) 

1.1 การป้องกันและลดผลกระทบต่อสังคม/ชมุชน 

- โครงการ “นิคมฯ รักษ์ชุมชน” 

- โครงการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจ าปี 2562 

1.2 การสร้างการมีส่วนร่วม 

- โครงการพัฒนาเครือข่าย Eco Green Network 

- โครงการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) 

- โครงการตรวจเยี่ยมและก ากับดูแลโรงงาน (ธงขาวดาวเขียว) 

1.3 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุก 

- โครงการเปิดบ้านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

1.2 การสร้างการมีส่วนร่วม 

โครงการพัฒนาเครือข่าย  
Eco Green Network 

โครงการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
(EIA Monitoring) 

โครงการตรวจเยี่ยมและก ากับดูแลโรงงาน  
(ธงขาวดาวเขียว) 

จ านวน 4 รง. (28 กพ.62 และ 21 มีค.62) 
บจก.เวิลด์แนชเชอรัลฯ บจก.ยแูท็กฯ  
บจก.เอเซียนไฟโตซูติคอลฯ บจก.เอฟแอนด์อาร์ฯ 

22 มีค. 62 และ 4 กย.62 
7-8  กย.62 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคม/ชุมชน (CSR In Process) 

1.1 การป้องกันและลดผลกระทบต่อสังคม/ชมุชน 

- โครงการ “นิคมฯ รักษ์ชุมชน” 

- โครงการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจ าปี 2562 

1.2 การสร้างการมีส่วนร่วม 

- โครงการพัฒนาเครือข่าย Eco Green Network 

- โครงการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) 

- โครงการตรวจเยี่ยมและก ากับดูแลโรงงาน (ธงขาวดาวเขียว) 

1.3 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุก 

- โครงการเปิดบ้านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

1.3 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุก 

โครงการเปิดบ้านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

กลยุทธ์ที่ 2  การยกระดับความพึงพอใจของชุมชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้าน CSR ของ กนอ.  
               (CSR After Process) 

2.1  กนอ. ห่วงใย ใส่ใจ สังคม ชุมชน : Care 
- โครงการ “สนน. สานสายใย ใส่ใจ ต้นน้ า” 

- โครงการรับบริจาคโลหิต 

2.2 กนอ. แบ่งปัน สรรสร้างสุข : Share 

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

- กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และ รดน้ าด าหัว 

- กิจกรรม “นิคมฯ ภาคเหนือ ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอาย”ุ เนื่องในโอกาสสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ 

- กิจกรรมการแข่งขัน “กีฬาสัมพันธ์ ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ” 

- การสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานท้องถิ่น เยาวชน ผู้ประกอบการ และ ชุมชน 

2.3 กนอ. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต : Raise 
- โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนนิคมฯ ภาคเหนือ 

- โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

กลยุทธ์ที่ 2  การยกระดับความพึงพอใจของชุมชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้าน CSR ของ กนอ.  
               (CSR After Process) 

2.1  กนอ. ห่วงใย ใส่ใจ สังคม ชุมชน : Care 
- โครงการ “สนน. สานสายใย ใส่ใจ ต้นน้ า” 

- โครงการรับบริจาคโลหิต 

2.2 กนอ. แบ่งปัน สรรสร้างสุข : Share 

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

- กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และ รดน้ าด าหัว 

- กิจกรรม “นิคมฯ ภาคเหนือ ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอาย”ุ เนื่องในโอกาสสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ 

- กิจกรรมการแข่งขัน “กีฬาสัมพันธ์ ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ” 

- การสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานท้องถิ่น เยาวชน ผู้ประกอบการ และ ชุมชน 

2.3 กนอ. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต : Raise 
- โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนนิคมฯ ภาคเหนือ 

- โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

2.1  กนอ. ห่วงใย ใส่ใจ สังคม ชุมชน : Care 

โครงการ “สนน. สานสายใย ใส่ใจ ต้นน้ า” โครงการรับบริจาคโลหิต 

วันท่ี 27 ก.ค. 2562  สนน.และผู้ประกอบการ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร ้จัด
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ าพรอ้มท้ังปลูกต้นไมเสรมิหรอืทดแทนบรเิวณป่าต้นน้ า  
ณ ป่าห้วยขุนน้ า ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ. ล าพูน 

ในวาระส าคัญ 3 ครั้ง / ปี คือ วันพ่อแห่งชาติ (ธันวาคม) , วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพ
พระรัตนราชสุดาฯ (เมษายน) และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ 
(กรกฎาคม)  



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

กลยุทธ์ที่ 2  การยกระดับความพึงพอใจของชุมชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้าน CSR ของ กนอ.  
               (CSR After Process) 

2.1  กนอ. ห่วงใย ใส่ใจ สังคม ชุมชน : Care 
- โครงการ “สนน. สานสาสยใย ใส่ใจ ต้นน้ า” 

- โครงการรับบริจาคโลหิต 

2.2 กนอ. แบ่งปัน สรรสร้างสุข : Share 

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

- กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และ รดน้ าด าหัว 

- กิจกรรม “นิคมฯ ภาคเหนือ ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอาย”ุ เนื่องในโอกาสสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ 

- กิจกรรมการแข่งขัน “กีฬาสัมพันธ์ ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ” 

- การสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานท้องถิ่น เยาวชน ผู้ประกอบการ และ ชุมชน 

2.3 กนอ. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต : Raise 
- โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนนิคมฯ ภาคเหนือ 

- โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

2.2 กนอ. แบ่งปัน สรรสร้างสุข : Share 
วันเด็กแห่งชาติ (10-11 มกราคม 62)  ประเพณีสงกรานต์ และ รดน้ าด าหัว (26 เมษายน 2562) 

 “นิคมฯ ภาคเหนือ ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ” สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ (10 เมษายน 2562) การแข่งขัน “กีฬาสัมพันธ์ ชุมชนนคิมอุตสาหกรรมภาคเหนือ” (17 กุมภาพันธ์ 2562) 

การสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานท้องถิ่น เยาวชน ผู้ประกอบการ และ ชุมชน 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

กลยุทธ์ที่ 2  การยกระดับความพึงพอใจของชุมชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้าน CSR ของ กนอ.  
               (CSR After Process) 

2.1  กนอ. ห่วงใย ใส่ใจ สังคม ชุมชน : Care 
- โครงการ “สนน. สานสาสยใย ใส่ใจ ต้นน้ า” 

- โครงการรับบริจาคโลหิต 

2.2 กนอ. แบ่งปัน สรรสร้างสุข : Share 

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

- กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และ รดน้ าด าหัว 

- กิจกรรม “นิคมฯ ภาคเหนือ ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอาย”ุ เนื่องในโอกาสสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ 

- กิจกรรมการแข่งขัน “กีฬาสัมพันธ์ ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ” 

- การสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานท้องถิ่น เยาวชน ผู้ประกอบการ และ ชุมชน 

2.3 กนอ. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต : Raise 
- โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนนิคมฯ ภาคเหนือ 

- โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 
2.3 กนอ. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต : Raise 

โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนนิคมฯ ภาคเหนือ โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ 

การอบรม “การประดิษฐ์ตุงและโคมล้านนา” วันท่ี 11 – 12  มี.ค. 2562  

โครงการประชารัฐ พัฒนาชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุของเหลือใช้ ประจ าปี 2562  
แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีต าบลบ้านกลาง และกลุ่มแม่บ้านสันปูเลย  



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

แผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2563 ภายใต้กลยุทธ์ CSR ปี 2563 - 2565 



    วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ 

2.2 แนวทางการบริหารจัดการน้ าของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ปี 2563 
      - สนน. และ บจก.โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส (หน่วยงานล าพูน) 



    วาระที่ 3 อื่นๆ  

  แนะน าภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
      - นายอภิชาต ิเทพชา  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 




