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  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

 ความคบืหนา้กรณีน ้าเน่าเสยีในพืน้ทีเ่ทศบาลนครออ้มนอ้ย ซึง่เป็นปัญหาทีส่ะสมและ 
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนอยู่ในขัน้วกิฤตส่งผลกระทบต่อวถิีชีวติความเป็นอยู ่
สุขภาพของประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าว โดยองค์การจัดการน ้าเสียจะ
ด าเนินการก่อสรา้งโรงบ าบัดน ้าเสียขนาด 80,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวัน พรอ้มท่อ
รวบรวมน ้าเสยี โดยมมีลูคา่โครงการ 2,750.63 ลา้นบาท คาดวา่จะเริม่ด าเนนิโครงการ
ไดใ้นเดอืนตุลาคม 2557 เมือ่กอ่สรา้งแลว้เสร็จ องคก์ารจัดการน ้าเสยีจะเป็นผูบ้รหิาร
จัดการพรอ้มทัง้จัดเก็บค่าธรรมเนียมน ้าเสีย เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิระบบ 
และบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลา 15 ปี ก่อนส่งมอบใหก้ับเทศบาลนครออ้มนอ้ยบรหิาร
จัดการตอ่ไป 
 

 อจน. จัดโครงการประชาสมัพันธส์ง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัการจัดการน ้าเสยีเบือ้งตน้ใหก้ับ
บุคคลทั่วไป ไดแ้ก ่พื้นทีเ่ทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 150 คน 
พื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จ านวน 150 คน และพื้นที่เทศบาลนคร 
แมส่อด จังหวดัแมฮ่อ่งสอน จ านวน 150 คน เพือ่บรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกับการจัดการ
น ้าเสยีเบือ้งตน้และการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสยีของเทศบาลรว่มดว้ย 

 
 

 

เนื่องจากขอ้จ ากดัในการใชอ้ านาจตามกฏหมายสง่ผลตอ่ความ
ชัดเจนในการด านินงานของ อจน. และการจัดเก็บค่าบรกิาร
บ าบัดน ้ าเสยี โดยการจัดเก็บค่าบรกิารบ าบัดน ้ าเสยีเพื่อให ้
อจน. มีรายไดจ้ากการด าเนินงานเป็นการลดการพึ่งพา
งบประมาณจากภาครัฐ นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ และ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเขา้ใจในภารกจิของ อจน. 
ขาดความตระหนักถงึคณุคา่ของการบ าบัดน ้าเสยี 

สงักดั: กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประธำนกรรมกำร: นำยชยัเกยีรต ิ หำ่นสมัฤทธิ ์
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: - 
ผูอ้ ำนวยกำร: - 
CFO: นำงจนัทมิำ  วงศถ์ำวรพนิจิ 
จ ำนวนพนกังำน: 116 คน 
Website: www.wma.or.th 

สำขำสำธำรณูปกำร 
 

 

องคก์ำรจดักำรน ำ้เสยี (อจน.) 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

 

SOD: จดัหำและบรหิำรระบบบบดัน ำ้เสยีทีม่ปีระสทิธภิำพใหเ้ป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

ทีม่า : งบการเงนิกอ่น สตง. รับรอง ของ อจน. ไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2559  

รำยไดร้วม 58 ลำ้นบำท  

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 32 ลำ้นบำท  

ปีงบประมาณ Year x-1 Year x-1 Year x Year x-1 Year x

หน่วย: ลา้นบาท (Q1 to Q4) (Q1+Q2) (Q1+Q2) (Q2) (Q2)

2556 2557 2558 %Chg
ต.ค. 57 - 

ธ.ค. 57

ต.ค. 58 -

 ธ.ค. 58
%Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 120 102 123 20% 104 142 36%

สนิทรัพย์รวม 196 194 267 38% 191 307 61%

หนีส้นิรวม 124 97 158 63% 95 197 108%

ทนุรวม 72 97 110 13% 96 110 14%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 72 97 110 13% 96 110 14%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 0.11 12 17 43% 0.03 0 -100%

รายไดร้วม 200 236 186 -21% 34 58 72%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 90 83 78 -6% 18 20 10%

คา่ใชจ้า่ยรวม 194 219 173 -21% 32 58 83%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (89) (71) (61) -14% (18) (20) 10%

ดอกเบีย้จา่ย 0 0 0 0 0

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 N/A 0 0 N/A

EBITDA (83) (68) (54) -20% (17) (19) 16%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 6 17 14 -21% 2 (0) -100%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 48 48 50 4% 12 13 8%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0 0 0 N/A 0 0 N/A

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 7 3 7 139% 1 1 -62%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 0 0 0 N/A 0 0 N/A

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 196 167 167 0% 33 57 N/A

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 112.97 180.06 73 0 62.29      

งบลงทนุเบกิจา่ย 99.94 116.83 70 0 56.83      

อัตราการเบกิจา่ย (%) 88.5% 64.9% 95.8% 0.00% 91.23%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 3.03% 8.92% 5.14% 4.21% 0.00%

ROE 8.25% 17.80% 12.53% 8.37% -0.01%

D/E (เทา่) 1.73 1.00 1.44 0.99 1.80

Net Profit Margin 2.97% 7.33% 7.37% 5.98% 0.00%
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หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 

 องคก์ารจัดการน ้าเสยี (อจน.) มอี านาจในการจัดใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีรวม ส าหรับ              
การบ าบดัน ้าเสยีในเขตพืน้ทีจั่ดการน ้าเสยี ซึง่ไดแ้ก ่กรงุเทพมหานคร นครปฐม นนทบรุ ี
ปทมุธาน ีสมทุรปราการ สมทุรสาคร และพืน้ทีอ่ ืน่ตามทีค่ณะรัฐมนตรกี าหนดโดย
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา รวมทัง้ใหบ้รกิารรบับรหิารหรอืจัดการระบบบ าบดัน ้าเสยี 
ทัง้ในและนอกเขตพืน้ทีจั่ดการน ้าเสยี ตลอดจนใหบ้รกิารหรอืด าเนนิกจิการตอ่เนือ่ง           
ทีเ่กีย่วกบัการจัดการน ้าเสยีทัง้ในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม 

 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 

 เรง่สรา้งความชดัเจนในบทบาทการด าเนนิงาน และสรา้งความรว่มมอืกบัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจัดการน ้าเสยีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 เรง่พฒันารปูแบบการบรหิารจัดการน ้าเสยีใหม้คีวามยั่งยนื และเรง่รัดการจัดเก็บ
คา่บรกิารจัดการน ้าเสยี 

 เร่งประชาสัมพันธบ์ทบาทและภารกจิของ อจน. เพือ่เป็นการส่งเสรมิภาพลักษณ์ทีด่ี
ขององคก์ร อกีทัง้เป็นการสรา้งความเขา้ใจและความเชือ่มั่นใหแ้ก่ประชาชน รวมถงึ
ผลกัดนัใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์รภายนอก ตลอดจนประชาชนตระหนักถงึ
ความส าคญัของการบรหิารจัดการน ้าเสยีและมสีว่นรว่มในการจัดการน ้าเสยี 

   

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
 
 อจน. น าเสนอเรื่องรายงานความกา้วหนา้การด าเนินการโครงการบ าบัดน ้าเสียเทศบาลนครออ้มนอ้ย จ. สมุทรสาคร ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่ 

6 พฤศจกิายน 2555 และขออนุมตัเิริม่ด าเนนิงานโครงการบ าบดัน ้าเสยีเทศบาลนครออ้มนอ้ย จังหวดัสมทุรสาคร ตอ่คณะรัฐมนตร ี  
 
 อจน. อยู่ระหวา่งพจิารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัตกิารจัดการน ้าเสยีและมลูฝอย พ.ศ. .... ตามค าสั่งของส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีกอ่นน าเสนอ

คณะรัฐมนตรตีอ่ไป 
 

สำขำสำธำรณูปกำร 

องคก์ำรจดักำรน ำ้เสยี 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2558 (1 ต.ค. 58 – 3 ธ.ค. 58) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรำ้งรำยได ้(หนว่ย : บำท)  

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย (หนว่ย : บำท)  

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวจุฬำพร  น ำ้ผ ึง้ 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นำงสำวจุฑำรสำ กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2171 
วนัทีจ่ดัท ำ : 25 กุมภำพนัธ ์2559 

เป้ำหมำย คำ่จรงิ

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำย

ความสามารถในการบรกิารแผนลงทนุ

1.1 รอ้ยละของภาพรวมการเบกิจา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งปี 90 3.7874

1.2 รอ้ยละความสามารถในการเบกิจา่ยตามแผน 90 1.00

ระดับความส าเร็จในการร่วมมอืการจัดการน ้าเสยี 3 4.00

ผลกำรด ำเนนิงำนของรฐัวสิำหกจิ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการน ้าเสยีตอ่ปรมิาณน ้าเสยีเขา้ระบบ

1.1 ระบบตอ่เตมิอากาศ 1.37 1.055

1.2 ระบบบอ่ปรับเสถยีร 1.15 1.06

1.3 ระบบตะกอนเร่งบอ่ 2.67 2.59

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตอ่ปรมิาณน ้าเสยีเขา้ระบบ 7.54 11.78

การเขา้บรหิารจัดการระบบบ าบัดน ้าเสยีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อยา่งเต็มรูปแบบ 3 5.00

ประสทิธภิาพของระบบบ าบัดน ้าเสยี

4.1 คณุภาพน ้าทีผ่า่นการบ าบัด

     4.1.1 โครงการ 15 ปี 97 1

     4.1.2 โครงการพระราชด ารฯิ 97 1

4.2 อัตราการใชพ้ลังงานไฟฟ้า

     4.2.1 ระบบตอ่เตมิอากาศบอ่ 124 118

     4.2.2 ระบบบอ่ปรับเสถยีร 88 106.96

     4.2.3 ระบบตะกอนเร่ง 312 277.80

ระดับความส าเร็จในการสง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัการจัดการน ้าเสยี

5.1 กลุม่บคุคลท่ัวไป 98 5.00

5.2 กลุม่ผูป้ฏบัิตงิานดา้นการบ าบัดน ้าเสยี 98 5.00

การส ารวจความพงึพอใจขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 3 3.78

กำรบรหิำรจดักำรองคก์ร

ตวัชีว้ดั

ตัวชีว้ัดทีม่ใิชท่างการเงนิ

ตัวชีว้ัดทางการเงนิ

ผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำคร ึง่ปีบญัช ี2558 ของ อจน. = 3.2842

โครงสรา้งรายได้ Q1/58 Q1/59

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 33,058,988    56,996,268    

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 33,900          -                

รายไดด้อกเบีย้ 450,230        547,363         

รายไดอ้ืน่ 73,946          275,980         

รวม 33,617,064 57,819,611  

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย Q1/58 Q1/59

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 17,929,920    19,749,838    

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงาน -               750,001         

คา่ใชจ้า่ยโครงการบ าบดัน ้าเสยี 13,696,325    37,318,220    

รวม 31,626,255 57,818,059  

•  ใน Q1/59 อจน. มรีำยไดร้วม จ านวน 58 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q1/58 จ านวน 24 ลบ.
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 72 โดยดา้นรายได ้อจน. สว่นใหญเ่ป็นเงนิอดุหนุนจากงบประมาณจ านวน 
56.99 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558  จ านวน 23.93 ลบ. เพือ่เป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 
• ดำ้นคำ่ใชจ้ำ่ย  อจน. มคีา่ใชจ้่ายรวมจ านวน 58 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 26 
ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 83 เนื่องจากคา่ใชจ้่ายโครงการบ าบัดน ้าเสยีปี 2558 จ านวน 89.86 
ลบ. ลดลงจากปี 2557 (133.81 ลบ.) จ านวน 67 ลบ. เป็นคา่จา้งซอ่มและปรับปรุงระบบ
บ าบดัน ้าเสยีจ านวน 23.87 ลบ. และในปี2558 อจน. ไมม่คีา่จา้งซอ่มและปรับปรุงระบบ
บ าบดัน ้าเสยีจงึท าใหค้า่ใชจ้า่ยลดลง 
 
• สนิทรพัยร์วม อจน. ณ วันที ่31 ธ.ค. 58 อยู่ที ่307ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558 (191 
ลบ.) จ านวน 116 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 61 เนื่องจากเงินลงทุนชั่วคราวที่เป็นเงนิฝาก
ธนาคารประเภทประจ า 3 เดอืน 10 เดอืน 12 เดอืน และ 15 เดอืน และหนี้สนิรวม อจน. 
อยูท่ี ่197 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558 (95 ลบ.) จ านวน 102 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 108 โดย
หนี้สนิสว่นใหญ่เป็นรายไดร้อการรับรูจ้ากงบประมาณ สง่ผลใหม้อีัตราสว่นหนี้สนิตอ่ทุน 
เทา่กบั 1.80 เทา่   


