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บทคัดย่อ (Abstract) 
ชื่อเรื่อง :  กำรประยุกต์มำตรฐำนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำอย่ำงยั่งยืน   
(ตัวอย่ำงกำรบ ำบัดน  ำเสียในอำคำร) 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ 
ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย (ธสน. ) เป็นสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
กระทรวงกำรคลัง โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกำรไทยในกำรส่งออก กำรน ำเข้ำ และกำรลงทุนทั ง
ในและต่ ำ งประ เทศ ธสน .จั ดท ำแผนกำร เปลี่ ยนแปลงองค์ กร  (Organization Transformation) 10  ปี                              
(ปี 2560-2570) โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจชั นน ำระดับโลกที่อยู่เคียงข้ำงผู้ส่งออกและนัก
ลงทุนไทย และเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศของไทย” ขับเคลื่อน
ด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ที่ให้ควำมส ำคัญทั งด้ำนธุรกิจและด้ำนกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมยั่งยืน  และน ำไปปฏิบัติผ่ำน          
5 ค่ำนิยมหลัก 

รูปภำพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : เป้ำหมำย SDGs ที่รับมอบหมำยจำกกระทรวงกำรคลัง 6 มิติ ได้แก่เป้ำหมำยที่ 1,8,9,10,12,17 และเป้ำหมำย SDGS ด้ำน
สิ่งแวดล้อม 2 มิติ ได้แก่เป้ำหมำยที่ 6,7  
 

ธสน. ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมยั่งยืน ด้วยยุทธศำสตร์ “พัฒนำองค์กรสู่ควำมยั่งยืน” และน ำสู่กำร
ปฏิบัติผ่ำนค่ำนิยม “เป็นเลิศในธรรมำภิบำล กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควำมรับผิดชอบต่อสังคม” เพ่ือบริหำรจัดกำร
องค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ สนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน และสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยยุทธศำสตร์ “พัฒนำธนำคำรเพ่ือควำมยั่งยืน (Sustainable Banking) ” และ
ถ่ำยทอดน ำไปปฏิบัติในแผนแม่บทด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั งแผนเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชนส ำคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงยุทธศำสตร์ของ ธสน. และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน รวมถึงมีกำรจัดท ำรำยงำนควำมยั่งยืนประจ ำปี 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
ตั งแต่ปี  2560 ธสน.  ได้น ำหลักกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ( Corporate Social 
Responsibility: CSR) ตำมมำตรฐำน ISO 26000 มำปฏิบัติควบคู่กับแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate 
Governance: CG) ตำมมำตรฐำนขององค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (Organization for 
Economic Co-operation and Development: OECD) โดยผนวกเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ทั่วทั งองค์กร และต่อมำ ธสน. รับเป้ำหมำยที่กระทรวงกำรคลังรับผิดชอบหลัก ที่จะร่วมสร้ำง
ควำมยั่งยืนของโลกโดยสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ของ
องค์กำรสหประชำชำติ ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจและสร้ำงควำมเสมอภำคทำงสังคมใน 6 มิติ
ที่ส ำคัญ และ ธสน. ให้ควำมส ำคัญเพ่ิมอีก 2 มิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกธสน.ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ
ของ ธสน. ที่มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นแหล่งที่มำของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมของ
ทุกประเทศ และเป็นหนึ่งในควำมท้ำทำยท่ีมีผลกระทบต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของ ธสน. 
ในปี 2562 ธสน. ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน             
โดยประยุกต์ใช้กรอบแนว ISO 26000 ข้ำงต้นมำพิจำรณำร่วมกับหลักกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคมและกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Environment, Social and Governance Framework: ESG Framework) และกำรธนำคำร
ที่มีควำมรับผิดชอบ (Responsible Banking) ของ UN Environment Programme Financial Initiative  ท ำให้ 
ธสน. มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสำระส ำคัญที่ครอบคลุมทั งพฤติกรรมกำรท ำงำนที่ดี และกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ
ควำมยั่งยืนภำยใน ธสน. ซึ่งรวมถึงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม  
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ธสน. จัดท ำนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และท ำกำรวิเครำะห์ปัจจัย
ควำมยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อ ธสน. รวมถึงด้ำนสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ Materiality Matrix เพ่ือน ำมำจัดท ำเป็น
กรอบ และแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ธสน. ก ำหนดโครงสร้ำงผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนโดยมอบหมำยให้ฝ่ำยธุรกำรเป็น
ผู้ปฏิบัติงำนหลักในกำรวำงแนวทำงจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในอำคำรส ำนักงำนใหญ่และสำขำให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำนของหน่วยงำนก ำกับดูแลด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนต่ำง ๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ สภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน คณะท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน คณะกรรมกำรจัดกำรพลังงำน คณะท ำงำนปฏิบัติกำรประหยัดน  ำ และ 
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดกำรน  ำเสียของ ธสน. 
การบริหารจัดการน้ า ธสน. วิเครำะห์ประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน ด้ำนสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กำรลดใช้
ทรัพยำกรและวัสดุอุปกรณ์ กำรประหยัดและอนุรักษ์พลังงำน และกำรบริหำรจัดกำรน  ำ โดยในส่วนของกำรบริหำร
จัดกำรน  ำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นขั นตอน มีกำรจัดท ำกรอบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน  ำ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 
ได้แก่ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรประหยัดน  ำ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรประหยัด
น  ำ และกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประหยัดน  ำ โดยกลยุทธ์ดังกล่ำวได้น ำมำจัดท ำ
แผนประหยัดน  ำและเสริมสร้ำงค่ำนิยมกำรอนุรักษ์น  ำ  
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การเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ า 
หนึ่งในแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรประหยัดน  ำ ได้แก่ กำรบ ำบัดน  ำเสีย ซึ่ง ธสน.มุ่งมั่นกำรบ ำบัดน  ำเสียให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 ธสน. ทบทวน
และปรับปรุงแนวทำงกำรจัดกำรระบบกำรบ ำบัดน  ำเสียและผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรบ ำบัดน  ำเสียทั ง 8 ข้อ 
นอกจำกนั น ธสน. ยังด ำเนินกำรติดตั งระบบเพ่ิมเติมเพ่ือท ำให้มีปริมำณเกือบดีเพียงพอต่อกำรใช้งำนแทนกำรใช้
น  ำประปำ ส่งผลให้กำรใช้ทรัพยำกรน  ำได้อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ 

รูปภำพที่ 2 flow กำรบริหำรจัดกำรน  ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงที่ 1 ผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบ ำบัดน  ำเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


