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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 
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 โครงกำรบ ำบดัน ำ้เสยีเทศบำลออ้มนอ้ย จงัหวดัสมทุรสำคร  โดย อจน. 
ด ำเนนิกำรปรับปรงุรำคำกลำงและแบบรำยละเอยีดกำรกอ่สรำ้งใหเ้ป็นปัจจุบันรว่มกับ
ทอ้งถิน่ พรอ้มทั่งท ำควำมเขำ้ใจกับประชำชนในกำรช ำระค่ำบ ำบัดน ้ำเสยี  รวมทัง้
ตรวจสอบเขตผังเมอืงตำมกฎหมำยผังเมอืง วำงแผนรวมกับเทสบำลใหม้กีำร
ด ำเนนิกำรจัดกำรระบบบ ำบัดน ้ำเสยีอย่ำงย่ังยนื และกำรจัดกำรน ้ำทิง้ทีป่่ำนกำรบ ำบัด
แลว้ และกำรเชือ่มตอ่ทอ่รับน ้ำเสยีของโรงงำน และควรท ำประชำพจิำรณ์รว่มดว้ย   

 
 โครงกำรน ำน ำ้ท ิง้ทีผ่ำ่นกำรบ ำบดัแลว้กลบัมำใชป้ระโยชน ์  
      เพือ่ 1. แกปั้ญหำเรือ่งภัยแลง้ ทีเ่กษตรกรไดร้ับควำมเดอืดรอ้น ไมม่นี ้ำท ำกำร
เกษตรกรรม จงึเห็นวำ่กำรน ำน ้ำทิง้ทีผ่ำ่นกำรบ ำบัดแลว้น ำกลับมำใชท้ำงดำ้นภำค
เกษตรกรรม ไดแ้ก ่ส ำนักงำนจัดกำรน ้ำเสยี สำขำเชยีงใหม ่
            2. อจน. ไดแ้นะน ำโครงกำรใหก้ับองคก์รปกครองทอ้งถิน่ โดยไดร้ับควำม
รว่มมอืจำก SAITAMA ทำงดำ้นเทคโนโลยกีำรออกแบบอำคำรทีม่ทีอ่ 2 ระบบ พรอ้ม
ทัง้ประสำนกรมโยธำธกิำรและผังเมอืง เพือ่บังคับใชแ้บบอำคำร คอนโดมเินยีมทีม่ี
จ ำนวนหอ้งตัง้แต ่100 หอ้งขึน้ไป  
     ทัง้นี ้โครงกำรดังกลำ่ว อจน. ตอ้งน ำเสนอคณะรัฐมนตรตีอ่ไป 
 

ประชำชนยังขำดควำมเขำ้ใจในควำมส ำคัญและภำรกจิหลัก
ของ อจน. เพรำะขำดควำมตระหนักถงึคุณค่ำของกำรบ ำบัด 
น ้ำเสยี และควำมเขำ้ใจเรือ่งหลักกำรจ่ำยค่ำบ ำบัดน ้ำเสยีตำม 
ผูก้อ่มลพษิเป็นผูจ้ำ่ย 

สงักดั : กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประธำนกรรมกำร : นำยชยัเกยีรต ิ หำ่นสมัฤทธิ ์

กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นำงสำวอรนุช ไวนุสทิธิ ์

ผูอ้ ำนวยกำร: - 

CFO : นำงหทยัรัตน ์ ลขิติอนุภำค 

         (รักษำกำรแทน ผอ. อจน.) 

จ ำนวนพนกังำน: 116 คน 

Website : www.wma.or.th 

สำขำสำธำรณูปกำร 
 

 

องคก์ำรจดักำรน ำ้เสยี (อจน.) 
ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)   

 

SOD: จดัหำและบรหิำรระบบบบดัน ำ้เสยีทีม่ปีระสทิธภิำพใหเ้ป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

ทีม่ำ : งบกำรเงนิเบือ้งตน้กอ่น สตง. รับรอง ประจ ำไตรมำสที ่4 ประจ ำปี 2559  

รำยไดร้วม 352 ลำ้นบำท  

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 334 ลำ้นบำท  

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

ปีงบประมำณ Year x-1 Year x-1 Year x

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

2557 2558 2559 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 102 123 191 55.42%

สนิทรัพย์รวม 194 262 448 70.89%

หนีส้นิรวม 97 161 321 99.80%

ทนุรวม 97 102 127 25.11%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 97 102 127 25.14%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 12 17 33 98.46%

รำยไดร้วม 236 186 352 89.29%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 83 78 82 5.27%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 219 173 334 93.74%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (71) (61) (49) -20.13%

ดอกเบีย้จำ่ย 0 0 0 0

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0

EBITDA (63) (54) (36) -33.64%

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ 17 13 17 31.54%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 48 55 53 -3.89%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น 0 0 0

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 8 7 13

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 0 0 0

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ 167 167 316

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 1.36 72 280

งบลงทนุเบกิจำ่ย 69.61 80 280

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 5118.5% 110.5% 100%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 8.92% 5.06% 3.89%

ROE 17.80% 13.07% 13.74%

D/E (เทำ่) 1.00 1.58 2.53

Net Profit Margin 7.33% 7.14% 4.96%

ก ำไรสทุธ ิ17 ลำ้นบำท  
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13 

17 
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หน่วย : ลบ. 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน

ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนนิงำน

ค่ำใชจ่้ำยโครงกำรบ ำบัดน ้ำเสยี

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 

 องคก์ำรจัดกำรน ้ำเสยี (อจน.) มอี ำนำจในกำรจัดใหม้รีะบบบ ำบดัน ้ำเสยีรวม ส ำหรับ              
กำรบ ำบดัน ้ำเสยีในเขตพืน้ทีจั่ดกำรน ้ำเสยี ซึง่ไดแ้ก ่กรงุเทพมหำนคร นครปฐม นนทบรุ ี
ปทมุธำน ีสมทุรปรำกำร สมทุรสำคร และพืน้ทีอ่ ืน่ตำมทีค่ณะรัฐมนตรกี ำหนดโดย
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ รวมทัง้ใหบ้รกิำรรบับรหิำรหรอืจัดกำรระบบบ ำบดัน ้ำเสยี 
ทัง้ในและนอกเขตพืน้ทีจั่ดกำรน ้ำเสยี ตลอดจนใหบ้รกิำรหรอืด ำเนนิกจิกำรตอ่เนือ่ง           
ทีเ่กีย่วกบักำรจัดกำรน ้ำเสยีทัง้ในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม 

 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 

 เรง่สรำ้งควำมชดัเจนในบทบำทกำรด ำเนนิงำน และสรำ้งควำมรว่มมอืกบัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ำมำรถบรหิำรจัดกำรน ้ำเสยีไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 เรง่พฒันำรปูแบบกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำเสยีใหม้คีวำมยั่งยนื และเรง่รัดกำรจัดเก็บ
คำ่บรกิำรจัดกำรน ้ำเสยี 

 เร่งประชำสัมพันธบ์ทบำทและภำรกจิของ อจน. เพือ่เป็นกำรส่งเสรมิภำพลักษณ์ทีด่ี
ขององคก์ร อกีทัง้เป็นกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจและควำมเชือ่มั่นใหแ้ก่ประชำชน รวมถงึ
ผลกัดนัใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์รภำยนอก ตลอดจนประชำชนตระหนักถงึ
ควำมส ำคญัของกำรบรหิำรจัดกำรน ้ำเสยีและมสีว่นรว่มในกำรจัดกำรน ้ำเสยี 

   

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
 
 อจน. น ำเสนอเรื่องรำยงำนควำมกำ้วหนำ้กำรด ำเนินกำรโครงกำรบ ำบัดน ้ำเสียเทศบำลนครออ้มนอ้ย จ. สมุทรสำคร ตำมมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่ 

6 พฤศจกิำยน 2555 และขออนุมตัเิริม่ด ำเนนิงำนโครงกำรบ ำบดัน ้ำเสยีเทศบำลนครออ้มนอ้ย จังหวดัสมทุรสำคร ตอ่คณะรัฐมนตร ี  
 
 อจน. อยู่ระหวำ่งพจิำรณำทบทวนร่ำงพระรำชบัญญัตกิำรจัดกำรน ้ำเสยีและมลูฝอย พ.ศ. .... ตำมค ำสั่งของส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตร ีกอ่นน ำเสนอ

คณะรัฐมนตรตีอ่ไป 
 

สำขำสำธำรณูปกำร 

องคก์ำรจดักำรน ำ้เสยี 
ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรำ้งรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ย   
ยอ้นหลงัต ัง้แต ่2557-2559 

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวจุฬำพร  น ำ้ผ ึง้ 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นำงสำวจุฑำรสำ กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2171 
วนัทีจ่ดัท ำ : 15 กนัยำยน 2559 

•ในรอบปี 2559  อจน. มรีำยไดร้วม 352 ลบ. เพิม่ขึน้จำกปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 89.29 
โดยดำ้นรำยไดส้ว่นใหญเ่ป็นเงนิอดุหนุนจำกงบประมำณจ ำนวน 316 ลบ. (ปี 2558 อยูท่ี ่
167 ลบ.) เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 89.22 และรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนจ ำนวน 33 ลบ.  
(ปี 2558 จ ำนวน 17 ลบ. ) เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 94.12 สว่นใหญม่ำจำกรำยไดเ้งนิ
สมทบทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จัดเก็บให ้

 
• อจน. มคีำ่ใชจ้ำ่ยรวม จ ำนวน 334 ลบ. เพิม่ขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 161 ลบ. (ปี
2558 อยูท่ี ่173 ลบ.) คดิเป็นรอ้ยละ 93.74 เนือ่งจำกคำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรบ ำบดัน ้ำเสยี 
จ ำนวน 193 ลบ. และคำ่จำ้งซอ่มและปรับปรงุระบบบ ำบดัน ้ำเสยีจ ำนวน 138 ลบ. และ
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนในจ ำนวน 61 ลบ. เป็นผลมำจำกกำรที ่อจน. เขำ้ด ำเนนิ
บรหิำรจัดกำรระบบบ ำบดัน ้ำเสยีองคกรปกครองทอ้งถิน่จ ำนวน 15 พืน้ทีท่ีม่ปีรมิำณน ้ำเสยี
สะสมรวมเพิม่ขึน้จ ำนวน 3.4 ลบ.ม.   

 
• สนิทรพัยร์วม อจน. ณ วันที ่30 ก.ย. 59 อยู่ที ่448 ลบ. เพิม่ขึน้จ ำนวน 186 ลบ.  
(ณ วนัที ่30 ก.ย. 58 อยูท่ี ่262 ลบ.) คดิเป็นรอ้ยละ 70.89 เนือ่งจำกเงนิลงทนุชัว่ครำวที่
เป็นเงนิฝำกธนำคำรประเภทประจ ำ 4 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน และ 14 เดอืน จ ำนวน 110 
ลบ. และหนีส้นิรวม อจน. อยูท่ี ่321 ลบ. เพิม่ขึน้จ ำนวน 160 ลบ. (ณ วันที ่30 ก.ย. 58 
อยู่ที ่161 ลบ) คดิเป็นรอ้ยละ 99.80 โดยหนี้สนิส่วนใหญ่เป็นรำยไดร้อกำรรับรูจ้ำก
งบประมำณ สง่ผลใหม้อีตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ เทำ่กบั 2.53 เทำ่ 
 
   

หน่วย : ลบ. 

เป้ำหมำย เบ ือ้งตน้

2.2.500

3.2463

2.1 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรควบคมุระบบบ ำบัดน ้ำเสยี 10.86 10.27

2.2 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 5.16 5.45

2.3 ระดับควำมส ำเร็จทบทวนแผนให ้

สอดคลอ้งกับเป้ำหมำยกำรจัดกำรน ้ำเสยี

ชมุชน

3 N/A

2.4 กำรเขำ้บรหิำรจัดกำรพืน้ทีอ่งคก์รปกครอง

ทอ้งถิน่

3 5

1.0000

...

 3. กำรบรหิำรจดักำรองคก์ร

ผลกำรด ำเนนิงำนครึง่ปี 2559 ของ อจน. 

ตวัชีว้ดั

 1. กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 

 2. ผลกำรด ำเนนิงำนของรฐัวสิำหกจิ

   ตวัชีว้ดัดำ้นกำรเงนิ

   ตวัชีว้ดัทีม่ใิชท่ำงกำรเงนิ

หน่วย : ลบ. 

2557 2558 2559

เงนิอดุหนุนจำกงบประมำณ 167 167 316

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 12 17 13

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 83 78 82

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรบ ำบดัน ้ำเสยี 134 90 226


