
 

 

 

รายงานวเิคราะหงบการเงิน 

ประจําปงบประมาณ 2559 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  ปงบประมาณ 2559 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณ 72,285,636.67 บาท รายจาย 

70,341,956.47 บาท รายรับนอกงบประมาณ  29,887,300 รายจายนอกงบประมาณ 29,887,300 บาท โดย

มีรายรับสูงกวารายจาย 1,943,680.20 บาท คิดเปนรอยละ 2.75 ของรายจายท้ังหมด โดยมีประเด็นสําคัญ

และขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 

ประเด็นสําคัญ 

- ดานรายได รายไดจัดเก็บเอง  จํานวน 12,200,924.74 บาท เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา

รอยละ  6.99  และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง สําหรับรายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให จํานวน 

38,587,612.93 บาท เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 4.15  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษีมูลคาเพ่ิมตามพรบ.จัดสรร

รายได, ภาษีมูลคาเพ่ิมตามพรบ.กําหนดแผนฯ และคาธรรมเนียมสิทธิและจดทะเบียนท่ีดิน สงผลใหเทศบาล

ไดรับการจัดสรรตามแหลงกําเนิดภาษีรายจังหวัด  และยังจัดสรรใหเทศบาลตามสัดสวนประชากร อีกท้ังการ

ดําเนินโยบาลสงเสริมสนับสนุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องของรัฐบาล  
 

- ดานรายจาย เทศบาลมีรายจายประจํา จํานวน 59,772,803.47 บาท สูงถึงรอยละ 

84.65 ของรายจายตามงบประมาณ โดยจะเห็นไดวารายจําประจําของเทศบาลอยูในระดับท่ีสูง ท้ังนี้ รายจาย

ประจําเปนการคํานวณรวมคาใชจายในการดําเนินงานโครงการตางๆ ของเทศบาล ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

องคกร  รายจายงบลงทุน จํานวน 10,569,153 บาท คิดเปนรอยละ 14.97 ซ่ึงเปนรายจายในหมวดคา

ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
 

- ดานทรัพยสิน ณ สิ้นปงบประมาณ 2559 เทศบาลมียอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

จํานวน 28,635,296.75 บาท เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา คิดเปนรอยละ 4.32 และมีทรัพยสินท่ีเกิดจากการกูเงิน

เพ่ิมมาข้ึน เนื่องจากการกูเงินจากเจาหนี้เงินกูก.ส.ท มาดําเนินการในปงบประมาณ 
 

- ดานหนี้สินและภาระหนี้ ณ สิ้นปงบประมาณ 2559 เทศบาลมียอดหนี้สินคงคาง 

จํานวน 12,148,920 บาท ซ่ึงเปนเงินกู ก.ส.ท จํานวน 9,825,000 บาทและเงินกูธนาคารกรุงไทย 2,323,920 

บาท เทศบาลมีภาระหนี้สินเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการกูเงินจากเจาหนี้เงินกูก.ส.ท มาดําเนินการในปงบประมาณ 
 

- เทศบาลมีเงินสะสะสม รวมจํานวน 34,246,103.04 บาท เปนเงินท่ีฝากสมทบ

กองทุน ก.ส.ท. จํานวน 7,044,595.82 บาท, หุนในโรงพิมพสวนทองถ่ิน 6,000 บาท และเม่ือหักภาระผูกพัน

และการกันสํารองแลว จะเหลือเ งินสะสมท่ีสามารถจายได  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จํานวน 

13,384,827.22 บาท 

 

 

 



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- เทศบาลควรแสวงหาแหลงรายไดใหม เพ่ือเพ่ิมสัดสวนของรายไดท่ีจัดเก็บเองให

สูงข้ึน โดยในสวนของรายไดจากภาษี ควรรักษามาตรฐานและศักยภาพในการจัดเก็บรายได และมีการติดตาม

เรงรัดการจัดเก็บภาษีอยางเปนระบบและตอเนื่อง ในสวนของคาธรรมเนียม มีการออกสํารวจภาคสนามเพ่ือให

ไดผูชําระคาธรรมเนียมครอบคลุมและท่ัวถึง รวมท้ังอาจมีการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหมีความสอดคลอง

กับตนทุนของการใหบริการ 

- เทศบาลควรพิจารณาปรับลดคาใชจายในการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากโครงการ

ท่ีสามารถเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล รวมท้ังโครงการท่ีจําเปนในการแกไขปญหา

ความเดือนรอนของประชาชน และคํานึงถึงความคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวมภายใต

งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด ตลอดจนการรณรงคใหมีการใชวัสดุอุปกรณอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะหงบแสดงฐานะทางการเงินตามแนวนอน (Trend) 

แนวโนมทรัพยสินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ป 2558 เปรียบเทียบกบั ป 2559 

 

  จากแผนภูมิ กําหนดใหป 2558 เปนปฐาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 เทศบาลมีทรัพยสิน

รวมจํานวน 64,301,892.57 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2558 คิดเปนรอยละ 8.34 ประกอบดวย เงินสด เงินฝาก

ธนาคารและรายไดจากรัฐบาลคางรับ จํานวน 31,138,296.75 เพ่ิมข้ึนจากป 58 คิดเปนรอยละ 11.88 ,     

เงินฝาก ก.ส.ท.จํานวน 7,044,595.82 เพ่ิมข้ึนจากป 58 คิดเปนรอยละ 2.19 เนื่องจากมีการสมทบยอดเงิน

ฝาก ก.ส.ท, ลูกหนี้ภาษีไมมีคางชําระ เนื่องจากมีเรงรัดการจัดเก็บภาษี, ทรัพยสินเกิดจากเงินกู จํานวน 

25,959,600 เพ่ิมข้ึนจากป 58 คิดเปนรอยละ 5.44 เนื่องจากมีการกูเงินจากเจาหนี้เงินกูก.ส.ท มาดําเนินการ

ในปงบประมาณ  , หุนโรงพิมพสวนทองถ่ิน จํานวน 6,000 บาท อัตราคงท่ี และลูกหนี้เงินสะสม จํานวน 

153,400 เพ่ิมข้ึนจากป 58  เนื่องจากมีการยืมเงินสะสมสํารองจายคาเบี้ยยังชีพผูพิการและเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

  

แนวโนมหนี้สินและเงินสะสมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ป 2558 เปรียบเทียบกบั ป 2559 

 

  จากแผนภูมิ กําหนดใหป 2558 เปนปฐาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีหนี้สินและเงิน

สะสมรวม จํานวน 64,301,892.57 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 58 คิดเปนรอยละ 27.79, เจาหนี้เงินกู จํานวน 

12,148,920 เพ่ิมข้ึนจากป 58 คิดเปนรอยละ 247.66 เนื่องจากมีการกูเงินจากเจาหนี้เงินกูก.ส.ท มา

ดําเนินการในปงบประมาณ , เงินรับฝากตาง ๆ จํานวน 1,273,997.97 เพ่ิมข้ึนจากป 58 เนื่องจากมีเงินคงคาง

ของเงินรับฝาก-เงินเดือนครูศพด. ป 59, เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,117,471.56 เพ่ิมข้ึนจากป 58 

คิดเปนรอยละ 5.05, เงินสะสม จํานวน 34,246,103.04 ลดลงจากป 58 คิดเปนรอยละ 14.43 เนือ่งจากมีการ

ปรับปรุงคาใชจายจากเงินกู ,รายจายคางจาย จํานวน 6,362,000 คิดเปนรอยละ 17.89 ,เจาหนี้เงินสะสม 

จํานวน  153,400 เพ่ิมข้ึนจากป 58เนื่องจากมีการยืมเงินสะสมสํารองจายคาเบี้ยยังชีพผูพิการและเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ 
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แนวโนมเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได 

ป 2558 เปรียบเทียบกบั ป 2559 

 

  จากแผนภูมิ กําหนดใหป 2558 เปนปฐาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 มีเงินสะสมท่ีสามารถ

นําไปใชได จํานวน 13,384,827.22 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2558  จํานวน 1,399,828.18 บาท  คิดเปนรอยละ 

11.68 เนื่องจากมีรายรับสูงกวารายจาย 
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วิเคราะหงบแสดงฐานะการเงินตามแนวดิง่ (common size) 

 

 
กําหนดใหยอดสินทรัพยรวม เทากับ 100 

จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวาสินทรัพยของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ปงบประมาณ 2559  มี

สินทรัพยประเภทเงินสด เงินฝากธนาคารและรายไดจากรัฐบาลคางรับ สูงสุดรอยละ 48.425 ลําดับท่ี 2 

ทรัพยสินเกิดจากการกูเงิน  รอยละ 40.371 ลําดับท่ี 3 เงินฝาก กสท. รอยละ 10.956  ลําดับท่ี 4 ลูกหนี้เงิน

สะสม รอยละ 0.239 และลําดับท่ี 5 หุนในโรงพิมพสวนทองถ่ิน รอยละ 0.009 ของทรัพยสินท้ังหมด 

 

 

เงินสด เงินฝากธนาคาร 

และรายได้จากรัฐบาลค้าง

รับ 

48.425% 

เงินฝาก กสท. 

10.956% 

หุ้นในโรงพิมพ์สว่นท้องถ่ิน 

0.009% 

ทรัพย์สินเกิดจากการกู้ เงิน 

40.371% 

ลกูหนีเ้งินสะสม 

0.239% 

อัตราสวนสินทรัพยเทศบาลตําบลยางเนิ้งปงบประมาณ 2559 



 

กําหนดใหหนี้สินรวม เทากับ 100 

  จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวาหนี้สินของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ปงบประมาณ 2559 มีเจาหนี้

เงินกูสูงสุดรอยละ 60.933  ลําดับท่ี 2 รายจายคางจาย รอยละ 31.908 ลําดับท่ี 3 เงินรับฝากตาง ๆ รอยละ 

6.39 ลําดับท่ี 4 เจาหนี้เงินสะสม 0.769 ของหนี้สินท้ังหมด 

 

 

 

 

 

รายจายคางจาย 
31.908% 

เงินรับฝากตางๆ 
6.390% 

เจาหนี้เงินสะสม 
0.769% 

เจาหนี้เงินกู 
60.933% 

อัตราสวนหนี้สินของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ปงบประมาณ 2559 



 

กําหนดใหเงินสะสมรวม เทากับ 100 

  จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวาเงินสะสมของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ปงบประมาณ 2559 มีเงิน

สะสมสูงสุดรอยละ 77.194  และรองลงมาคือเงินทุนสํารองเงินสะสม รอยละ 22.806 ของเงินสะสมท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

เงินสะสม 
77.194% 

เงินทุนสํารองเงินสะสม 
22.806% 

อัตราสวนเงินสะสมของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ปงบประมาณ 2559 



 

  

จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวารายรับของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ปงบประมาณ 2559 เปน  

 รายรับประเภทรัฐบาลจัดสรรให สูงสุด  รอยละ 37.777  

ลําดับท่ี 2 เงินอุดหนุนท่ัวไป    รอยละ 21.045  

ลําดับท่ี 3 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค   รอยละ 14.944 

ลําดับท่ี 4 เงินกูก.ส.ท     รอยละ 9.619 

ลําดับท่ี 5 รายไดจัดเก็บเอง   รอยละ 7.109 

ลําดับท่ี 6 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   รอยละ 4.671 

ลําดับท่ี 7 คาธรรมเนียมและใบอนุญาต  รอยละ 1.790 

ลําดับท่ี 8 รายไดจากทรัพยสิน   รอยละ 1.308  

ลําดับท่ี  9 รายไดเบ็ดเตล็ด   รอยละ 0.947 

ลําดับท่ี 10 รายไดจากสาธารณูปโภค  รอยละ 0.791 

 

 

 

 

รายไดจัดเก็บเอง 
7.109% 

คาธรรมเนียมและ
ใบอนุญาต 
1.790% 

รายไดจากทรัพยสิน 
1.308% 

รายไดจากสาธารณูปโภคฯ 
0.791% 

รายไดเบ็ดเตล็ด 
0.947% 

รายไดที่รัฐบาลจัดสรรให 
37.777% 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
21.045% 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค 
14.944% 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
4.671% เงินกู ก.ส.ท. 

9.619% 

อัตราสวนรายรับของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ปงบประมาณ 2559 



แผนภูมิเปรียบเทียบรายรับประมาณการและรายรับจริง 

เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ปงบประมาณ 2559 
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จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวารายจายของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ปงบประมาณ 2559 แบงเปน 

 รายจายเงินเดือนสูงสุด    รอยละ 25.628  

ลําดับท่ี 2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค  รอยละ 15.230  

ลําดับท่ี 3 คาใชสอย     รอยละ 14.399 

ลําดับท่ี 4 เงินกู ก.ส.ท    รอยละ 9.803 

ลําดับท่ี 5 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รอยละ 8.973 

ลําดับท่ี 6 เงินอุดหนุนท่ัวไป   รอยละ 8.130 

ลําดับท่ี 7 คาวัสดุ    รอยละ 5.011 

ลําดับท่ี 8 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   รอยละ 4.760  

ลําดับท่ี  9 งบกลาง    รอยละ 3.669 

ลําดับท่ี 10 คาครุภัณฑ    รอยละ 1.572 

ลําดับท่ี 11 คาตอบแทน    รอยละ 1.556 

ลําดับท่ี 12 คาสาธารณูปโภค   รอยละ 1.208 

ลําดับท่ี 13 รายจายอ่ืน    รอยละ 0.035 

ลําดับท่ี 14 เงินสะสม    รอยละ 0.027 

งบกลาง 
3.669% 

เงินเดือน 
25.628% 

คาตอบแทน 
1.556% 

คาใชสอย 
14.399% 

คาวัสดุ 
5.011% 

คาสาธารณูปโภค 
1.208% 

คาครุภัณฑ  
1.572% 

คาที่ดินและส่ิงกอสราง  
8.973% 

รายจายอื่น 
0.035% 

เงินอุดหนุน 
8.130% 

เงินสะสม 
0.027% 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค 
15.230% 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
4.760% เงินกู ก.ส.ท. 

9.803% 

อัตราสวนรายจายของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ปงบประมาณ 2559 



แผนภูมิเปรียบเทียบจายประมาณการและรายจายจริง 

เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ปงบประมาณ 2559 
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การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratios) 

การคํานวณดัชนีช้ีวัดสภาพคลองทางการเงินระยะสั้น 
ดัชนีชี้วัด วิธีการคํานวณ คาดัชนีของ

เทศบาล ป 2558 
คาของเทศบาล ป 

2559 
1.อัตราสวนทุน
หมุนเวียน (เทา) 

สินทรัพยหมุนเวียน 
64,301,892.57 

หนี้สินหมุนเวียน 7,789,397.97 

6.12: 1  เทา 8.26 : 1 เทา 

2.อัตราสวนเงินสด 
 

เงินสด+สินทรัพยสภาพคลอง
38,342,292.57 

หนี้สินหมุนเวียน 7,789,397.97 

3.58 :1 เทา 4.92 : 1 เทา 

3.ระดับหนี้สินหมุนเวียน
ตอรายรับรวม (%) 

หนี้สินหมุนเวียน x 100  
7,789,397.97 x 100 

รายรับรวมของเทศบาล 
102,172,936.67 

10.85 % 7.62 % 

4.สัดสวนลูกหนี้ภาษีตอ
ภาษีท่ีจัดเก็งเอง (%) 

ลูกหนี้ภาษีทองถ่ิน x 100             
- x 100 

รายไดจากภาษีทองถ่ิน 
12,200,924.74 

0.02 % 0% 

 

1. จากคาดัชนี ของเทศบาล มีอัตราการหมุนของเงินทุนหมุนเวียน 8.26 : 1 เทา เปนคาดัชนีท่ีสูงสะทอน

ถึงสัดสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนมีสภาพคลองท่ีสูงและมีขีดความสามารถในการ

ชําระหนี้ระยะสั้น ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวอัตราสวนทุนหมุนเวียนในระดับ 2 เทาข้ึนไปจึงจะถือวามีสภาพ

คลองอยูในเกณฑดี 

2. จากคาดัชนีของเทศบาล มีอัตราสวนเงินสด  4.92 : 1 เทา เปนคาดัชนีท่ีสูงสะทอนถึงขีด

ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นของเทศบาล หากมีการเรียกรองใหชําระหนี้ในทันที มีสภาพ

คลองทางการเงินสําหรับการปฏิบัติงานประจําวันท่ีสูงตามไปดวย 

3. จากคาดัชนีของเทศบาล มีสัดสวนหนี้สินหมุนเวียนอยูในระดับ 7.62% ลดลงจากป 2558 จํานวน 

3.23%  แตสัดสวนหนี้สินหมุนเวียนอยูในระดับตามเกณฑปกติ สะทอนถึงการบริหารสภาพคลองทาง

การเงินเพ่ือการจัดบริการดานตาง ๆ ไดดี 

4. จากคาดัชนีของเทศบาล มีสัดสวนลูกหนี้ตอภาษีท่ีจัดเก็บเอง 0 % เปนคาดัชนีท่ีต่ํา สะทอนถึงขีด

ความสามารถในการบริหารจัดเก็บภาษีทองถ่ินโดยการติดตามทวงถามการชําระหนี้ภาษีอากร ระบบ

บริหารจัดเก็บภาษีทองถ่ินมีประสิทธิผล 

 



การคํานวณดัชนีช้ีวัดความย่ังยืนทางการเงินระยะยาว 

ดัชนีชี้วัด วิธีการคํานวณ คาดัชนีของ
เทศบาล ป 2558 

คาดัชนีของ
เทศบาล ป 2559 

1.อัตราสวนสินทรัพย 
สุทธิ (เทา) 

(สินทรัพยรวม64,301,892.57-หนี้สินรวม
19,938,317.97 = สินทรัพยสุทธิ 

44,363,574.60)  
มูลคาสินทรัพยสุทธิ 44,363,574.60 
มูลคาสินทรัพยรวม 64,301,892.57 

0.84 เทา 0.69 เทา 

2.ภาระหนี้ระยะยาว
ตอรายไดรวม (%) 

ภาระหนี้ระยะยาว x 100 = 
12,148,920.00x100 

รายไดรวมของทองถ่ิน     102,172,936.67 

3.90 % 11.89% 

3.ภาระหนี้ระยะยาว
ตอประชากร (บาท) 

ภาระหนี้ระยะยาว = 12,148,920.00 
จํานวนประชากร          9,741 

359.74 บาท 1,247.19บาท 

4.ระดับรายจายเพ่ือ
การชําระหนี้ (%) 

รายจายเพ่ือการชําระหนี้ 1,161,960 
รายจายรวมของเทศบาล 70,377,956.47 

0.04 % 0.02% 

5.ระดับหนี้สินตอเงิน
สะสม (เทา) 

หนี้สินรวม  19,938,317.97 
เงินสะสม   34,246103.04 

0.24 เทา 0.58 เทา 

 

1. จากคาดัชนีอัตราสวนสินทรัพยสุทธิ ของเทศบาล 0.69 เทา มีคาดัชนีอยูในเกณฑปกติ บอกถึงขีด

ความสามารถในการรับมือกับภาระหนี้ของทองถ่ิน หากตองจําหนายสินทรัพยท้ังหมดไปเพ่ือการชําระ

หนี้ในอนาคต 

2. จากคาดัชนีภาระหนี้ระยะยาวตอรายไดรวม ของเทศบาลเทากับ  11.89 % มีคาดัชนีท่ีสูง  สะทอนถึง

รายจายเพ่ือการชําระหนี้ในแตละปสูง สงผลใหมีความม่ันคงทางการเงินและการใหบริการลดลงใน

อนาคต 

3. ภาระหนี้ระยะยาวตอประชากร ของเทศบาล จํานวน 1,247.19บาท ตอประชากรหนึ่งคน มีสัดสวนท่ี

สูง สะทอนใหเห็นถึงสภาพคลองทางการเงินและมีความสามารถในการกอหนี้เพ่ือลงทุนในอนาคต

ลดลง 

4. ระดับรายจายเพ่ือการชําระหนี้ตอรายจายรวมของเทศบาล มีอัตรา 0.02 %  มีคาดัชนีท่ีต่ํา บงชี้วา

เทศบาลมีรายจายเพ่ือการชําระหนี้ต่ํา สงผลใหมีงบประมาณสําหรับการจัดบริการในดานอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 

5. ระดับหนี้สินตอเงินสะสมของเทศบาล อยูระดับ 0.58 เทา เปนอัตราสวนท่ีต่ํา แสดงใหเห็นวาเทศบาล

มีความสามารถในการชําระภาระหนี้ท้ังหมดจากเงินสะสมท่ีมีอยู สงผลใหเทศบาลมีเงินสะสมเพ่ือใช

จายในภาวะฉุกเฉินมากข้ึน 

 



การคํานวณดัชนีช้ีวัดความยั่งยืนงบประมาณระยะยาว 

ดัชนีชี้วัด วิธีการคํานวณ คาดัชนีของ
เทศบาล ป 2558 

คาดัชนีของ
เทศบาล ป 2559 

1.อัตราสวนการ
ดําเนินงาน (เทา) 

รายรับรวม   102,172,936.67 
รายจายรวม  100,229,256.47 

1.02 เทา 1.02เทา 

2.อัตราสวนรายได
จากภาษีทองถ่ิน (%) 

รายไดจากฐานภาษีทองถ่ินx100 = 
12,200,924.74x100 

รายจายรวมของเทศบาล                
100,229,256.47 

7.54 % 12.17% 

3.ระดับเงินสะสมตอ
รายจาย (%) 

เงินสะสมท่ีจายขาดไดx100 = 
13,384,827.22x100 

รายจายรวมของทองถ่ิน           
100,229,256.47 

13.72 % 13.35% 

4.อัตราการ
เปลี่ยนแปลงเงิน
สะสมท่ีสามารถใช
จายได (%) 

(เงินสะสมท่ีสามารถใชจายสิ้นป –เงินสะสมท่ี
สามารถใชจายตนป 

 13,384.924.74 – 11,984,999.04 )  x 100 
เงินสะสมท่ีสามารถใชตนป 11,984,999.04 

29.24% 11.68% 

 

1. อัตราสวนรายรบัรวมตอรายจายรวม ของเทศบาล มีอัตรา 1.02 เทา มีคาดัชนีเปนบวก สะทอนถึง

ความเพียงพอของงบประมาณสําหรับการจัดบริการดานตาง ๆ  มีความยั่งยืนในการจัดทํางบประมาณ

และเทศบาลสามารถเพ่ิมระดับการจัดบริการสาธารณะได 

2. สัดสวนระหวางรายไดจากฐานภาษีทองถ่ินตอรายจายรวม ของเทศบาลมีอัตรา 12.17 % มีคาดัชนีต่ํา 

สะทอนถึงความสามารถในการหารายไดจากภาษีทองถ่ินจัดเก็บเองไดต่ํา ไมมีความเสถียรภาพในการ

จัดทํางบประมาณและการจัดการบริการสาธารณะเนื่องจากเทศบาลตองรอคอยพ่ึงพาเงินภาษีจัดสรร

หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

3. สัดสวนของเงินสะสมท่ีนํามาจายขาดไดตอรายจายรวมของเทศบาลมีอัตรา 13.35 %   มีสัดสวนท่ี

พอดี บงบอกถึงขนาดกันชนทางการเงินท่ีเทศบาลสามารถนําเงินสะสมออกมาใชจายเพ่ือการจัดการ

สาธารณะหรือเพ่ือการลงทุนในชวงเวลาท่ีมีความจําเปนได เทศบาลสามารถรับมือกับสภาวะวิกฤต

หรือเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณได  

4. อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินสะสมตนป และสิ้นป ของเทศบาลมีคา 11.68 % คาดัชนี แสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลงของระดับเงินสะสมลดลง  เนื่องจาก ป 58 มีการรับคืนเงินสะสม(โบนัสของปกอน) 

 

 



 

การคํานวณดัชนีช้ีวัดความเพียงพอของการใหบริการ 
ดัชนีชี้วัด วิธีการคํานวณ คาดัชนีของ

เทศบาล ป 2558 
คาดัชนีของ

เทศบาล ป 2559 
1.มูลคาทรัพยสินถาวรตอ
ประชากร (บาท) 

มูลคาทรัพยสินถาวร = 
62,146,423.10 

จํานวนประชากร =      9,741 

5,162.63 บาท 6,379.88 บาท 

2.ภาระภาษีทองถ่ินตอ
ประชากร (บาท) 

รายไดจากภาษีทองถ่ิน 
12,200,924.74 

จํานวนประชากร =      9,741 

679.64 บาท 1,252.53 บาท 

3.ระดับรายจายรวมตอ
ประชากร (บาท) 

รายจายรวม              
100,229,256.47 

จํานวนประชากร       9,741 

9,017.83.- บาท 10,289.42.- บาท 

4.จํานวนประชากรตอ
พนักงานเทศบาล (คน) 

จํานวนประชากร                     
9,741 

จํานวนพนักงานของเทศบาล   
129 

81  คน 76  คน 

 
1. มูลคาทรัพยสินถาวรตอประชากร ของเทศบาลมีคาจํานวน 6,379.88  บาท ตอประชากรหนึ่งคน

การท่ีเทศบาลมีทรัพยสินและการลงทุนในอุปกรณเครื่องมือ และโครงสรางพ้ืนฐาน ตาง ๆ ใน

ปริมาณท่ีเหมาะสมสะทอนถึงขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน เทศบาลตองรักษา

ระดับการลงทุนในทรัพยสินท่ีจําเปนสําหรับการใหบริการเพ่ือพัฒนาเมืองใหเจริญเติบโตอยาง

ยั่งยืนมากข้ึน 
2. ภาระภาษีทองถ่ินตอประชากรของเทศบาลมีคาจํานวน 1,252.53 บาท ตอประชากรหนึ่งคน มี

คาดัชนีคอนขางต่ําสะทอนใหเห็นวาเทศบาลใชความพยายามในการจัดเก็บภาษีเพ่ือนําไปใชใน

การจัดบริการไดนอยจึงทําใหโอกาสในการเพ่ิมรายจายมีนอย 
3. ระดบัรายจายรวมตอประชากร ของเทศบาลมีคาจํานวน 10,289.42 บาท ตอประชากรหนึ่งคน 

ซ่ึงมีคาดัชนีคอนขางสูงบงบอกถึงปริมาณสินคาและการบริการท่ีเทศบาลจัดใหแกประชาชน ถือ

วาเทศบาลมีการบริการท่ีจัดใหแกประชาชนมีคุณภาพ 
4. จํานวนประชากรตอจํานวนของพนักงานเทศบาลท้ังหมด เทศบาลมีคาดัชนี 76 คน  เปนการ

ประเมินวาพนักงานทองถ่ินคนหนึ่งสามารถใหบริการประชาชนได 76 คนซ่ึงหากคาดัชนีต่ํา

หมายถึงพนักงานทองถ่ิน 1 คน มีประชนชนท่ีตองดูแลไมมากนัก จึงหมายความวาการใหบริการ

ของทองถ่ินครอบคลุมประชาชนไดอยางกวางขวางมากข้ึน 

 


