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          องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ตระหนักถึงการด้าเนินภารกิจขององค์กรควบคุมกับความรับผิดชอบ     
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั น เพ่ือให้การด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม        
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้ก้าหนดการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการของ อจน. ซึ่งสอดคล้องตามภารกิจความสามารถของ อจน. ดังนี  
          ๑. มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการงานด้านการบริหารจัดการน ้าเสีย ตามภารกิจหลักขององค์กร                
โดยยึดหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม ด้าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้                    
ยึดหลักนิติธรรม ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ค้านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั นพื นฐานในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี     
จากแหล่งน ้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม โดยค้านึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
          ๒.ปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกพนักงานทุกระดับ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท้างานเพ่ือให้พนักงาน       
มีความสุขในการท้างาน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อ
เป้าหมายองค์กร   
          ๓. สนับสนุนการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลัก
ของกิจการ (CSR in Process) การบ้าบัดน ้าเสียให้ได้คุณภาพก่อนปล่อย  การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในระบบบ้าบัดน ้าเสีย โดยค้านึงถึงการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ นจากการด้าเนินงานขององค์กร 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยน้ามาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ มาตรฐานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ CSR in Process มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจและด้าเนินกิจกรรมต่างๆ             
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การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคารพต่อหลักนิติกรรม การเคารพต่อการปฏิบัติตาม
แนวทางสากล การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน) และ 7 หัวข้อ ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน 
สิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติที่เป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
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๔. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกรอบการรายงานแห่งความยั่งยืนตามแนวทาง Global 
Reporting initiative (GRI) ในการด้าเนินงานขององค์กรและรายงานผลการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่ครอบคลุมทั งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมความน่าเชื่อถือในการรายงานให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 
          ๕. ให้ส้านักผู้อ้านวยการ กองประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานท้าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินงาน
ขององค์กรด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR in Process ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด มีการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน และรายงานผลการด้าเนินงานต่อผู้อ้านวยการ
องค์การจัดการน ้าเสีย และคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียรายไตรมาส 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563-2565 ฉบับนี  
จัดท้าเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางและกลไกในการขับเคลื่อนการท้างานตามพันธกิจขององค์การจัดการน ้าเสีย       
ให้บรรลุผลส้าเร็จ โดยด้าเนินการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อม) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนแม่บทการบริหารจัดการ     
ทรัพยากรน ้า ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงมหาดไทยปี (พ.ศ. 2561 - 2565) แนวนโยบายภาพรวมสาขาสาธารณูปการ (Umbrella 
Statement) และนโยบายคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียต่อบทบาทภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสีย         
ที่ด้าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักในการจัดการน ้าเสียขององค์การจัดการน ้าเสีย 

 สาระส้าคัญของแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นการน้าเสนอ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ เป้าหมาย การวิเคราะห์ SWOT ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
โดยประยุกต์จากกรอบหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางความรับผิดชอบ          
ต่อสังคม (มอก.2600-2553) หรือ ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่จัดท้าขึ นโดยคณะผู้แทนจาก
ประเทศสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตราฐาน หรือ ISO (Internation Organization for 
Standardization)   

ทั งนี  เพ่ือเป็นการน้านโยบายและแนวทางปฏิบัติในการน้านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม              
และสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการด้าเนินการอย่างเป็นระบบ องค์การจัดการน ้าเสียจึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการ            
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ( CSR in Process)  ประจ้าปี งบประมาณ                
พ.ศ.2563 - 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) และแผนปฏิบัติการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี  
 ยุทธศาสตร์ สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของชมุชนในการจัดการน า้เสียให้มคีุณภาพ 
            กลยุทธ์  การสง่เสริมความรู้เกี่ยวกับการจดัการน ้าเสียแก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
            แผนงานที่ 1  แผนสนับสนุนชุมชนที่ส้าคญั 
                             1.1 การน้าน ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
                             1.2 การให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการน ้าเสีย 
                             1.3 การน้าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
            แผนงานที่ 2  แผนการสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการน ้าเสียของชุมชน 
                             2.1 การฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน      
                                   ด้านการจัดการน ้าเสีย (รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
                             2.2 การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียให้แก่กลุ่มบุคคลทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์การจัดการน้ าเสีย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































































 

องค์การจัดการน ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย 
Wastewater Management Authority 
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Tel. 0 2273 8530 - 9 Fax 0 2273 8577-9 

URL : http://www.wma.or.th  e-mail : wastewtr@wma.or.th 
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