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สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 
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 ระบบบ าบดัน า้เสยีชุมชนขนาดเล็กเทศบาลต าบลบางหญา้แพรก               
จงัหวดัสมทุรสาคร เพือ่แกปั้ญหาคณุภาพน ้าในแมน่ ้าท่าจนีตอนล่าง และปลกู
จติส านกึใหป้ระชาชนในการจัดการน ้าเสยี เป็นวงเงนิงบประมาณ 21.4 ลา้นบาท  

     มคีวามสามารถในการบ าบัดน ้าเสยี 600 ลกูบาศกม์าตรตอ่วัน  
 
 โครงการน าน า้ท ิง้ทีผ่า่นการบ าบดัแลว้กลบัมาใชป้ระโยชน ์  
      เพือ่ 1. แกปั้ญหาเรือ่งภัยแลง้ ทีเ่กษตรกรไดร้ับความเดอืดรอ้น ไมม่นี ้าท าการ
เกษตรกรรม จงึเห็นวา่การน าน ้าทิง้ทีผ่า่นการบ าบัดแลว้น ากลับมาใชท้างดา้นภาค
เกษตรกรรม ไดแ้ก ่ส านักงานจัดการน ้าเสยี สาขาเชยีงใหม ่
            2. อจน. ไดแ้นะน าโครงการใหก้ับองคก์รปกครองทอ้งถิน่ โดยไดร้ับความ
รว่มมอืจาก SAITAMA ทางดา้นเทคโนโลยกีารออกแบบอาคารทีม่ทีอ่ 2 ระบบ พรอ้ม
ทัง้ประสานกรมโยธาธกิารและผังเมอืง เพือ่บังคับใชแ้บบอาคาร คอนโดมเินยีมทีม่ี
จ านวนหอ้งตัง้แต ่100 หอ้งขึน้ไป  
     ทัง้นี ้โครงการดังกลา่ว อจน. ตอ้งน าเสนอคณะรัฐมนตรตีอ่ไป 

 
 Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) หรอื

องคก์รความรว่มมอืระหวา่งประเทศของเยอรมัน ไดร้ว่มมอืกับ อจน. ทางดา้น
วชิาการในการด าเนนิโครงการบรรเทาสภาวะโลกรอ้นทีเ่กีย่วขอ้งกับน ้าและน ้าเสยี 
(WaCCliM-Thailand) รวมทัง้พัฒนาศักยภาพเทคนคิวชิาการใหก้ับบคุลากรของ 
อจน. รว่มดว้ย จนถงึวันที ่31 ธันวาคม 2561 

อ านาจตามกฏหมายจัดตั ้ง อจน. ส่งผลต่อความชัดเจน 
ในการด านนิงานเขา้พื้นทีข่ององคก์รปกครองทอ้งถิน่ รวมทัง้
การจัดเก็บค่าบรกิารบ าบัดน ้าเสยี รวมทัง้ประชาชนสว่นใหญ่
ยังขาดความเขา้ใจในภารกจิของ อจน. ขาดความตระหนักถงึ
คณุคา่ของการบ าบัดน ้าเสยี 

สงักดั : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประธานกรรมการ : นายชยัเกยีรต ิ หา่นสมัฤทธิ ์
 

กรรมการผูแ้ทน กค. : นางสาวอรนุช ไวนุสทิธิ ์
 

ผูอ้ านวยการ: - 

CFO : นางหทยัรตัน ์ ลขิติอนุภาค  

          (รกัษาการแทน ผอ. อจน.) 
 

จ านวนพนกังาน: 116 คน 

Website : www.wma.or.th 

สาขาสาธารณูปการ 
 

 

องคก์ารจดัการน า้เสยี (อจน.) 
ไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59)  

 

SOD: จดัหาและบรหิารระบบบบดัน า้เสยีทีม่ปีระสทิธภิาพใหเ้ป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้กอ่น สตง. รับรอง ประจ าไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2559  

รายไดร้วม 128 ลา้นบาท  

คา่ใชจ้า่ยรวม 122 ลา้นบาท  

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

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

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

2558

9M/58  

(ต.ค. 57 - 

ม.ิย. 58)

9M/59  

(ต.ค. 58 -

 ม.ิย. 59)

%Chg
เม.ย.-

ม.ิย. 58

เม.ย.-

ม.ิย. 59
%Chg

ม.ค. - ม.ีค.

 59
%Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 123 123 148 20.5% 123 148 20.5% 146 1.7%

สนิทรัพย์รวม 267 267 334 25.0% 267 334 25.0% 309 8.2%

หนีส้นิรวม 158 267 334 25.0% 267 334 25.0% 204 63.6%

ทนุรวม 110 110 112 1.9% 110 112 1.9% 105 6.7%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 110 110 112 1.9% 110 112 1.9% 105 6.7%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 17 5 2 -59.7% 3 2 -30.9% 0 11378.9%

รายไดร้วม 186 117 282 141.6% 43 128 196.4% 95 34.7%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 78 52 61 16.5% 17 21 21.2% 20 7.8%

คา่ใชจ้า่ยรวม 173 105 280 166.8% 35 122 248.1% 100 21.3%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (61) (47) (58) 25.5% (14) (19) 32.7% (20) -3.3%

ดอกเบีย้จา่ย 0 0 0 N/A 0 0 #DIV/0! 0 -100.0%

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

EBITDA (54) (47) (51) 9.0% (14) (19) 32.9% (19) -1.6%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 14 12 2 -82.4% 8 7 -18.9% (5) -226.7%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 50 35 40 14.1% 13 12 -6.1% 15 -18.9%

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

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 7 0 8 N/A 0 0 N/A 0 -100.0%

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

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 167 109 278 N/A 109 278 N/A 152 N/A

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 73 160 192 38 343 32

งบลงทนุเบกิจา่ย 70 0 201 0 348 38

อัตราการเบกิจา่ย (%) 95.8% 0.00% 104.69% 0.00% 101.52% 120.21%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 5.14% 5.89% 0.83% 12.56% 8.14% -6.95%

ROE 12.53% 14.38% 2.48% 30.63% 24.37% -20.53%

D/E (เทา่) 1.44 2.44 2.99 2.44 2.99 1.95

Net Profit Margin 7.37% 10.12% 0.74% 19.36% 5.29% -5.63%
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นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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สรปุการด าเนนิงาน  
 

 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 

 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 

 เรง่สรา้งความชดัเจนในบทบาทการด าเนนิงาน และสรา้งความรว่มมอืกบัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจัดการน ้าเสยีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 เรง่พฒันารปูแบบการบรหิารจัดการน ้าเสยีใหม้คีวามยั่งยนื และเรง่รัดการจัดเก็บ
คา่บรกิารจัดการน ้าเสยี 

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

   

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
 
 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 
 

สาขาสาธารณูปการ 

องคก์ารจดัการน า้เสยี 

ไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าไรสทุธ ิ7 ลา้นบาท  

โครงสรา้งรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย  (9M/59) 
ยอ้นหลงัต ัง้แต ่Q3/56 - 59 

ผูจ้ดัท า: นางสาวจุฬาพร  น า้ผ ึง้ 
ส านกั : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการกอง : นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2171 
วนัทีจ่ดัท า : 15 กนัยายน 2559 

•  ใน Q3/59 อจน.  มกี าไรสทุธ ิ7 ลบ. ลดลงจาก Q3/58 จ านวน 1 ลบ. (Q3/58 อยู่
ที ่8 ลบ.) เนือ่งจากรายไดร้วม จ านวน 128 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q3/58 จ านวน 85 ลบ. 
(Q3/58 อยูท่ี ่43 ลบ.) คดิเป็นรอ้ยละ 196.4 โดยดา้นรายไดส้ว่นใหญเ่ป็นเงนิอดุหนุน
จากงบประมาณ พบวา่ปี 59 จ านวน 278 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 58 จ านวน 169 ลบ. (Q3/58 
อยูท่ี ่109 ลบ.) คดิเป็นรอ้ยละ 155 เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  

 
• อจน. มคีา่ใชจ้า่ยรวม จ านวน 122 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q3/58 จ านวน 87 ลบ. (Q3/58 
อยูท่ี ่35 ลบ.) คดิเป็นรอ้ยละ 248.1 เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยโครงการบ าบดัน ้าเสยี Q3/59 
จ านวน 193 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q3/58 จ านวน 140 ลบ. (Q2/58 อยูท่ี ่53 ลบ.) คดิเป็น
รอ้ยละ 264.2 เป็นคา่จา้งซอ่มและปรับปรงุระบบบ าบดัน ้าเสยีจ านวน 138 ลบ. และ
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานใน Q3/59 จ านวน 61 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q3/58 จ านวน 9 ลบ. 
(Q3/58 อยูท่ี ่52 ลบ.) คดิเป็นรอ้ยละ 17.3 เป็นผลมาจากการที ่อจน. เขา้ด าเนนิบรหิาร
จัดการระบบบ าบดัน ้าเสยีองคกรปกครองทอ้งถิน่จ านวน 15 พืน้ทีท่ีม่ปีรมิาณน ้าเสยีสะสม
รวมเพิม่ขึน้จ านวน 3.4 ลบ.ม.   

 
• สนิทรพัยร์วม อจน. ณ วันที่ 30 ม.ิย. 59 อยู่ที่ 334 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 67 ลบ.  
(ณ วันที ่30 ม.ิย. 58 อยู่ที ่267 ลบ.) คดิเป็นรอ้ยละ 25 เนื่องจากเงนิลงทนุชัว่คราวที่
เป็นเงนิฝากธนาคารประเภทประจ า 4 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน และ 14 เดอืน จ านวน 110 
ลบ. และหนี้สนิรวม อจน. อยู่ที ่334 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 67 ลบ. (ณ วันที ่30 ม.ิย. 58 
อยู่ที่ 267 ลบ) คดิเป็นรอ้ยละ 25 โดยหนี้สนิส่วนใหญ่เป็นรายไดร้อการรับรูจ้าก
งบประมาณ สง่ผลใหม้อีตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ เทา่กบั 2.99 เทา่ 
 
   

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

เป้าหมาย เบ ือ้งตน้

2.2.500

3.2463

2.1 คา่ใชจ้า่ยในการควบคมุระบบบ าบัดน ้าเสยี 10.86 10.27

2.2 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 5.16 5.45

2.3 ระดับความส าเร็จทบทวนแผนให ้

สอดคลอ้งกับเป้าหมายการจัดการน ้าเสยี

ชมุชน

3 N/A

2.4 การเขา้บรหิารจัดการพืน้ทีอ่งคก์รปกครอง

ทอ้งถิน่

3 5

1.0000

...

 3. การบรหิารจดัการองคก์ร

ผลการด าเนนิงานครึง่ปี 2559 ของ อจน. 

ตวัชีว้ดั

 1. การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 

 2. ผลการด าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ

   ตวัชีว้ดัดา้นการเงนิ

   ตวัชีว้ดัทีม่ใิชท่างการเงนิ

รายได ้(3M/59) จ านวนเงนิ สดัสว่น(%)

เงนิอดุหนุนรัฐบาล 278 98

รายไดด้ าเนนิงาน 2 1

รายไดด้อกเบีย้ 2 1

ก าไรจ าหน่ายสนิทรัพย์ 0 0

รายไดอ้ืน่ 0.4 0

รวม 282.4 100

หน่วย : ลบ. 


