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STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

 อจน. ไดม้กีารวา่จา้งที่ปรกึษาเพือ่จัดท ารายงานการศกึษา “แผนการด าเนนิโครงการ
ประเมนิศักยภาพทางดา้นเทคนคิและการยอมรับของประชาชนส าหรับการใชป้ระโยชน์
ของโครงการระบบรวบรวมและบ าบัดน ้าเสยี เขตควบคุมมลพษิ จังหวัดสมุทรปราการ 
(คลองดา่น)” ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการเสนอโครงการฯ ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเพือ่เสนอตอ่ครม. ตอ่ไป 

 การเขา้บรหิารจัดการระบบบ าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อย่างเต็ม
รูปแบบ และมีองค์ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ๕ พื้นที่ ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองกาญจนบุร ี
เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์เทศบาลต าบลวชิติ เทศบาลเมอืงบุรรัีมย ์และ อบต. สามควาย
เผอืก ทัง้นีไ้ดม้กีารลงนามขอ้ตกลงรว่ม (MOA) เป็นระยะเวลา ๑๕ ปี  

 อจน. แตง่ตัง้คณะท างานเพือ่ทบทวนแผนวสิาหกจิองคก์ารก าจัดน ้าเสยี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ เพื่อใหส้อดรับกับนโยบายและพื้นทีเ่ป้าหมายการจัดการน ้าเสยีชุมชนฯ ของ
กรมควบคมุมลพษิ 

 อจน. มีการด าเนนิงานเชงิพาณิชยม์ากขึน้ อาทเิช่น ด าเนนิการรับจา้งออกแบบและ
ปรับปรุงระบบบ าบัดน ้าเสีย รับจา้งบรหิารจัดการระบบฯ และการรับจา้งฝึกอบรมให ้
ความรูแ้กผู่ป้ฏบิัตงิานดา้นการบ าบัดน ้าเสยี  

เนื่องจากอจน. มีปัญหาเรื่องความชัดเจนของนโยบายและ
กฎหมายท าใหเ้กดิปัญหาและอปุสรรคในการด าเนนิงานในการ
แกไ้ขปัญหาน ้ าเสีย ควรมีการบูรณาการในระดับนโยบาย
กระทรวง เพื่อใหบ้ทบาทและภารกจิชัดเจนยิง่ข ึน้ ทัง้นี้ อจน. 
ควรมีการเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับการบ าบัดน ้าเสยีไปสู่ภาค
ประชาชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มใน
การดแูลรักษาทรัพยากรน ้ารว่มกนั 

สงักดั : กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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องคก์ำรจดักำรน ำ้เสยี (อจน.) 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

 

SOD: จดัหำและบรหิำรระบบบบดัน ำ้เสยีทีม่ปีระสทิธภิำพใหเ้ป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

ทีม่า : งบการเงนิกอ่น สตง. รับรอง ของ อจน. ไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2560  

รำยไดร้วม 64 ลำ้นบำท  

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 61 ลำ้นบำท  

ปีงบประมำณ Year x-1 Year x-1 Year x Year x-1 **Year x

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

2557 2558 2559 %Chg
ต.ค. 58 - 

ธ.ค. 58

ต.ค. 59 - 

ธ.ค. 59
%Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 102 123 191 55% 142 189 33%

สนิทรัพย์รวม 194 267 448 68% 307 467 52%

หนีส้นิรวม 97 158 321 104% 197 338 71%

ทนุรวม 97 110 127 16% 110 130 18%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 97 110 127 16% 110 130 18%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 12 16.62 33 98% 0.00 0.93 N/A

รายไดร้วม 236 186 352 89% 58 64 11%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 83 78 82 5% 20 17 -12%

คา่ใชจ้า่ยรวม 219 173 334 94% 58 61 5%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (71) (61) (49) -20% (20) (16) -17%

ดอกเบีย้จา่ย 0 0 0 N/A 0 0 N/A

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

EBITDA (63) (54) (36) -34% (17) (10) -43%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 17 14 17 27% 0 4 29410%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 54 50 50 0% 12 11 -8%

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

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 8 7 13 87% 2 6 183%

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

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 218 167 316 89% 57 62 10%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 1 72 280 54 68

งบลงทนุเบกิจา่ย 70 80 280 57 45

อัตราการเบกิจา่ย (%) 5118.4% 110.5% 100.1% 103.84% 0.00%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 8.92% 5.16% 3.90% 0.02% 3.11%

ROE 17.80% 12.59% 13.75% 0.04% 11.19%

D/E (เทา่) 1.00 1.44 2.53 1.80 2.60

Net Profit Margin 7.33% 7.40% 4.97% 0.02% 5.64% 29731.82%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 

 องคก์ารก าจัดน ้าเสยี (อจน.) มภีารกจิหลกั ดงันี ้
1) จัดใหม้รีะบบบ าบัดน ้าเสยีรวมส าหรับการบ าบัดน ้าเสียในเขตพืน่ทีจั่ดการน ้าเสีย 

ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบรุี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
และพืน้ทีอ่ ืน่ตามทีค่ณะรัฐมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

2) ใหบ้รกิารรับบรหิารหรอืจัดการระบบบ าบัดน ้าเสยีทัง้ในและนอกเขตพืน้ทีจั่ดการน ้า
เสยีรวมทัง้บรกิารหรอืกจิกรรมตอ่เนือ่งทีเ่กีย่วกบัการจัดการน ้าเสยี 

 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 

 อจน. ควรมนีโยบายและกฎหมายทีช่ดัเจนมากขึน้เพือ่ลดปัญหาและอปุสรรคในการ
ด าเนนิงาน 

 หลักการแกปั้ญหาน ้าเสยีจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายได ้อจน. จะตอ้งมกีาร 
บรูณาการตัง้แตน่โยบายกระทรวง อนัจะสง่ผลใหบ้ทบาทและภารกจิของหน่วยงาน
ชดัเจนยิง่ขึน้  

 อจน. ควรมุง่เนน้ตัวชีว้ัดทีแ่สดงถงึผลผลติตามภารกจิขององคก์ร เชน่ ปรมิาณ/
คณุภาพน ้าเสยีทีผ่า่นการบ าบัด, ประสทิธภิาพของระบบบ าบัด และการสรา้งการ
รับรูต้อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่  
 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
 
 โครงการบ าบดัน ้าเสยีเทศบาลออ้มนอ้ย จังหวดัสมทุรสาคร ซึง่โครงการดงักลา่วเป็นการแกไ้ขปัญหาน ้าเน่าเสยีในคลองออ้มนอ้ยกอ่นจะแมน่ ้าทา่จนีตอนลา่ง 

ขณะนีค้รม. อนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ อย่างไรก็ด ีนายกรัฐมนตรไีดใ้หน้โยบายวา่ “...ใหโ้ครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานราชการลดขนาดลง เนื่องจากตอ้งมี
หลายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอาจส่งผลใหโ้อกาสส าเร็จมนีอ้ย” ดังนัน้ อจน. จงึตอ้งกลับมาทบทวนโครงการออ้มนอ้ยอกีครัง้อจน. น าเสนอเรื่องรายงาน
ค ว า ม ก ้า ว ห น ้า ก า ร ด า เ นิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร บ า บั ด น ้ า เ สี ย เ ท ศบ าลนค ร อ ้อ ม น ้อ ย  จ .  ส มุ ท ร ส า ค ร  ต า ม มติคณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ มื่ อ วั น ที ่ 
6 พฤศจกิายน 2555 และขออนุมตัเิริม่ด าเนนิงานโครงการบ าบดัน ้าเสยีเทศบาลนครออ้มนอ้ย จังหวดัสมทุรสาคร ตอ่คณะรัฐมนตร ี  

 
 

สำขำสำธำรณูปกำร 

องคก์ำรจดักำรน ำ้เสยี 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรำ้งรำยได ้(หนว่ย : บำท)  

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย (หนว่ย : บำท)  

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวกุลชญำ อยูเ่ย็น 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นำงสำวรสำ กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2161 
วนัทีจ่ดัท ำ : 23 มนีำคม 2560 

•  ใน Q1/60 อจน. มรีำยไดร้วม จ านวน 64 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q1/58 จ านวน 6 ลบ.
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 โดยดา้นรายได ้อจน. สว่นใหญเ่ป็นเงนิอดุหนุนจากงบประมาณจ านวน 
62.43 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2559  จ านวน 5.44 ลบ. เพือ่เป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 
• ดำ้นค่ำใชจ้่ำย  อจน. มคี่าใชจ้่ายรวมจ านวน 61 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน  
3 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 5 เป็นผลจากในปี 2559 อจน. มคีา่จา้งซอ่มบ ารงุและปรับปรงุระบบ
บ าบัดน ้าเสยีเพิม่ขึน้จากปี 2558 (23.87 ลบ.) เป็น 138.82 ลบ. และในปี 2559 อจน.  
มคีา่ใชจ้า่ยในการวา่จา้งบรษัิททีป่รกึษาเพิม่ขึน้จากปี 2558 (4.56 ลบ.) เป็น 25.86 ลบ. 
 
• สนิทรพัยร์วม อจน. ณ วันที ่31 ธ.ค. 59 อยู่ที ่467 ลบ. เพิม่ขึน้จากธันวาคม 2558 
(307 ลบ.) จ านวน 160 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 52 เนือ่งจากเงนิลงทนุชัว่คราวทีเ่ป็นเงนิฝาก
ธนาคารประเภทประจ าประเภท 12 เดอืน และ 14 เดอืน 
 
•ทนุรวมและหนีส้นิรวม อจน. ณ วนัที ่31 ธ.ค. 59 มทีนุรวมอยู่ที ่130 ลบ. เพิม่ขึน้จาก
เดอืนธนัวาคม 2558 (110 ลบ.) จ านวน 20 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 18 และหนี้สนิรวม อจน. 
อยูท่ี ่338 ลบ. เพิม่ขึน้จากธนัวาคม 2558 (197 ลบ.) จ านวน 141 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 71 
โดยหนีส้นิสว่นใหญเ่ป็นรายไดร้อการรับรูจ้ากงบประมาณ 

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย Q1/59 Q1/60

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 19,749,838 17,333,979

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงาน 750,001 3,712,600

คา่ใชจ้า่ยโครงการบ าบดัน ้าเสยี 37,318,220 39,715,721

รวม 57,818,059 60,762,300

โครงสรำ้งรำยได้ Q1/59 Q1/60

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 56,996,268 62,436,759

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน  -  -

รายไดด้อกเบีย้ 547,363 570,623

รายไดอ้ืน่ 275,980 458,066

รวม 57,819,611 63,465,448

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำย

  ความสามารถในการบรกิารแผนลงทนุ

        1.1 รอ้ยละของภาพรวมการเบกิจา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งนี้ 90 100

        1.2 รอ้ยละความสามารถในการเบกิจา่ยตามแผน 90 83.97

  ระดับความส าเร็จของแผนการด าเนนิงานโครงการประเมนิศักยภาพ 3 5

ทางดา้นเทคนคิและการยอมรับของประชาชนส าหรับการใชป้ระโยชน์

ของโครงการระบบรวบรวมและบ าบัดน ้าเสยี เขตควบคมุมลพษิ 

จ.สมุทรปราการ (คลองดา่น)

ผลกำรด ำเนนิงำนของรฐัวสิำหกจิ

ตัวชีว้ดัทางการเงนิ

  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการน ้าเสยีตอ่ปรมิาณน ้าเสยีเขา้ระบบ

        - ระบบบอ่เตมิอากาศ 1.78 1.42

        - ระบบบอ่ปรับเสถยีร 1.42 1.35

        - ระบบตะกอนเร่ง 2.5 4.4

  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตอ่ปรมิาณน ้าเสยีเขา้ระบบ 5.16 4.54

ตัวชีว้ดัทีม่ใิชท่างการเงนิ

  การเขา้บรหิารจัดการระบบบ าบัดน ้าเสยีขององคป์กครองสว่น 3 5

ทอ้งถิน่อยา่งเต็มรูปแบบ

  ประสทิธภิำพของระบบบ ำบดัน ำ้เสยี

  คณุภาพน ้าทีผ่า่นการบ าบัด

        - โครงการ 15  ปี 97 99.71

        - โครงการพระราชด ารฯิ 97 99.77

อตัรำกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ

        - ระบบตอ่เตมิอากาศบอ่ 106 111.74

        - ระบบบอ่ปรับเสถยีร 104 79.14

        - ระบบตะกอนเร่ง 277 242.19

ระดบัควำมส ำเร็จในกำรสง่เสรมิควำมรูเ้ก ีย่วกบักำรก ำจดัน ำ้เสยี

        - กลุม่บคุคลท่ัวไป 98 100

        - กลุม่ผูป้ฏบิัตงิานดา้นการบ าบัดน ้าเสยี 98 100

การส ารวจความพงึพอใจขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 3 3.85

กำรบรหิำรจดักำรองคก์ร

ผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีบญัช ี2559 ของ อจน. = 3.73


