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1องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ รายจ่ายและวิเคราะห์
เปรียบเทียบฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร การ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากแบบส ารวจข้อมูลทางการเงินการคลังที่พัฒนาได้จาก
กรอบแนวคิดทฤษฎี ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้นการวิเคราะห์ความ
ยั่งยืนทางงบประมาณการวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาวและการวิเคราะห์ความ
เพียงพอของการให้บริการสาธารณะผลการศึกษาพบว่า  
 1. โครงสร้างรายได้/รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2555พบว่า มีรายได้26,913,058.32 บาทที่มีสัดส่วนมาก
ที่สุด ได้แก่ รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น
ทุกๆ ปี ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งสะท้อนความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจใน
จังหวัดพิจิตรส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการจัดสรรตามแหล่งก าเนิดภาษีรายจังหวัดและ
ในแต่ละจังหวัดจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามสัดส่วนประชากรอีกทั้งการด าเนินนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลและถือว่าเป็นรายได้ที่ส าคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพบว่า มีรายจ่าย21,878,731.52บาทที่จ่ายมากที่สุดได้แก่ 
รายจ่ายประจ า เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าสาธารณูปโภค  
 2.ฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2553-ปีงบประมาณ 2555 ภาพรวมพบว่า มีความเข้มแข็งทางการเงินพอสมควร มี
สภาพคล่องในระยะสั้นในระดับที่สูง มีความยั่งยืนในการด าเนินการระดับหนี้สินหมุนเวียนต่อรายรับ
รวมไม่สูงนักการบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง  
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to analyze the income structure expenditure 
and comparative analysis on the financial position of Wung Sum Rong Subdistrict 
Administrative Organization, Tapan-Hin District, Phichit. This research is a qualitative 
research. The survey information financing developed from the theory,consists of 
financial analysis in the short term, sustainability analysis on budget, analysis of the 
long-term financial sustainability and analysis of the adequacy of the public service . 
The results of the study were as follows: 
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 1. The structure of income / expenditure of Wung Sum Rong Subdistrict 
Administrative Organization, Tapan-Hin District, Phichit. Since the fiscal year 2553-2555 
found that the proportion 26,913,058.32 bathof the most income government store 
already allocated to local governments.The extra income every year,including VAT and 
business tax. This reflects the social and economic prosperity in the province. Due to 
the Subdistrict Administrative Organization has been allocated according to the income 
tax the province and in each province allotted sub-district in proportion to population. 
Also, the policy to encourage and support the ongoing economic recovery of the 
government and is considered as an important place of local governments. And found 
that expenditure 21,878,731.52 bath paid mostly regular expenditure to pay compensation. 
The functional materials, salary and wages of utilities. 
 2. Since the fiscal year 2553-fiscal year 2555, the financial status of Wung Sum 
Rong Subdistrict Administrative Organization overall was found to have financial 
strength on the effective management, equality, sustainability and can be checked. 
Except for the sustainability of the budget, which must have the capability to cope 
with the conditions of the crisis or emergency services.Unpredictable, such as from 
natural disasters.The need to increase the amount.In order to increase the capacity of 
financial increase. 
Keywords: analysis of financial, Subdistrict Administrative Organization 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง ก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีหน้าที่ใน
การบริหารจัดการสาธารณะให้เป็นไปความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น จะต้องมีการบริหาร
งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณให้ความเพียงพอในการด าเนินงานตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ซึ่งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแต่ละปี แบ่งการบริหารงานประมาณ
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุนและงบเงินอุดหนุน จากการด าเนินงานที่
ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง มิได้น าเงิน
สะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของเงินคือมิได้น าไปใช้ในกรณีฉุกเฉินจ าเป็น
เร่งด่วนกรณีเกิดสาธารณภัยภัยพิบัติแต่องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรงน าเงินดังกล่าวไปใช้ใน
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนผู้บริหารค่าจ้างเหมาบริการเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯลฯ ซึ่งเป็นการใช้เงินผิดประเภทและผิดวัตถุประสงค์ ดังนั้น 
การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ รายจ่ายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ถือเป็นเครื่องมือทางการ
บริหารที่ส าคัญที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล วังส าโรงมีศักยภาพทางการเงินการคลังเพียงพอต่อ
การบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืนการให้ความส าคัญกับการประเมินขีดความสามารถใน
การจัดเก็บรายได้ระดับการใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่น
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือทางการบริหารหลายประการ เพ่ือช่วยในการติดตามประเมินผลว่าองค์กร
ปกครองท้องถิ่นมีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอส าหรับการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้
อย่างต่อเนื่องมากน้อยเพียงใดและในแต่ละช่วงเวลาท้องถิ่นมีข้อจ ากัดในการบริหารสภาพคล่องทาง
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การเงินหรือไม่จะสามารถน าเงินสะสมออกมาใช้หรือควรก่อหนี้เพ่ิมขึ้นเพ่ือน าไปสู่การขยายขอบเขต
การให้บริการขององค์กรหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยตอบประเด็นค าถามทางการบริหารนี้ก็คือการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง (องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง, 
2556, น.14) 
 จากการศึกษางานวิจัยและนักวิชาการหลายๆ ท่าน พบว่ารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือการจัดหาบริการสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งยังต้องพ่ึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมีการด าเนินนโยบายการคลังให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆทั้งนี้การก าหนดนโยบายการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้น
ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจการต่างๆเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และขนาดหรือรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความสามารถในการจัดเก็บภาษีและการจัดสรร
รายได้ของรัฐบาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2551, น.1)  
 จากความเป็นมาข้างต้น จึงน าไปสู่การศึกษาถึงการวิเคราะห์รายได้ รายจ่ายและการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- พ.ศ.2555 โดยท าการวิเคราะห์ฐานการเงิน ทั้ง 4 ด้าน 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้นการวิเคราะห์ความยั่งยืนทาง
งบประมาณการวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาวและการวิเคราะห์ความเพียงพอของการ
ให้บริการสาธารณะ ซึ่งจะท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังส าโรงและจะเป็นข้อมูลในการประมาณการ การวางแผนด้านการเงินใน แต่ละปี ว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมหรือไม่ อย่างไรและน าไปปรับปรุงการ
วางแผนฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การ
บริหารงานท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดต่างๆ ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอ
ตะพานหินจังหวัดพิจิตร 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาเอกสารการเงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังส าโรง ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2555 ในการด าเนินงานการเงิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ 
รายจ่ายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ได้แก่ สภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้นความยั่งยืนทาง
งบประมาณความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาวและความเพียงพอของการให้บริการสาธารณะ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบส ารวจข้อมูลทางการเงินการคลังที่พัฒนาได้จาก
กรอบแนวคิดทฤษฎี ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้นการวิเคราะห์
ความยั่งยืนทางงบประมาณการวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาวและการวิเคราะห์ความ
เพียงพอของการให้บริการสาธารณะพร้อมทั้งน าแบบส ารวจข้อมูลทางการเงินการคลังให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 2 คน เพ่ือหาความเที่ยวตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) น าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุง 

การค านวณดัชนีชี้วัดการวิจัย 
 1.  การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ -รายจ่าย เพ่ือเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี คือ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 ใช้สถิติค่าร้อยละ โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ตารางประกอบการบรรยายและแผนภูมิแท่ง  
 2.  การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น 

2.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นการวัดอัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์
หมุนเวียน (Current Assets) กับหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หรืออัตราส่วนสภาพคล่อง 
(Current ratio) คืออัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนซึ่งบ่งบอกถึงสภาพ
คล่องของกิจการในการที่จะช าระหนี้ระยะสั้นหากอัตราส่วนนี้มีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่ากิจการมี
หนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนท าให้อาจมีปัญหาในการช าระหนี้ระยะสั้นได้หาก
อัตราส่วนนี้มากกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากพอที่จะช าระหนี้ระยะสั้นแต่หากมีค่า
สูงกว่า 1 มากๆ อาจหมายถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ของกิจการไม่ดีพอ (สุมาลี  จิงมิตร, 
2551, น.33) 

สูตรอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)    = 
 
 ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ คือสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนค่าดัชนีที่สูง

สะท้อนถึงสภาพคล่องที่สูงและมีขีดความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้น 
2.2 อัตราส่วนเงินสด (Cash ratio) คือ อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ สภาพคล่องของกิจการ

ที่ตั้งอยู่บนหลักความระมัดระวังที่สุด โดยจะน าสินทรัพย์หมุนเวียนที่เป็นเงินสดและหลักทรัพย์ใน
ความต้องการของตลาดหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนหากอัตราส่วนนี้สูงหมายถึงกิจการมีสภาพคล่องสูง
แต่หากสูงมากอาจหมายถึงกิจการถือเงินสดไว้มากเกินไปท าให้ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ลดลง
จึงควรดูอัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ควบคู่กันด้วย(สุมาลี จิงมิตร, 2551, น.33) 

สูตร อัตราส่วนเงินสด (เท่า)   =           = 
  

ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ คือความสามารถในการช าระหนี้ในระยะสั้นของท้องถิ่น ถ้าหากมี
การเรียกร้องให้ช าระหนี้ในทันทีหากค่าดัชนีอยู่ในระดับสูงย่อมสะท้อนถึงสภาพคล่องทางการเงินของ
องค์กร ส าหรับการปฏิบัติงานประจ าวันที่สูงตามไปด้วย 

2.3  อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียน     = 
 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 หนี้สินหมุนเวียน 
 

 

เงินสด + เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 
หนี้สินหมุนเวียน 

 

หนี้สินหมุนเวียน 
รายได้จากภาษีท้องถิ่น 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



424 
 

 ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ คือค่าดัชนีสะท้อนสัดส่วนของหนี้สินระยะสั้น(หนี้สินหมุนเวียน) 
เปรียบเทียบกับรายรับของท้องถิ่น หากสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นอยู่ในระดับสูงย่อมก่อให้เกิดความตึงตัว
ในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน เพ่ือการจัดบริการต่างๆ ได้ 

 
2.4 สัดส่วนลูกหนี้ภาษีท้องถิ่น(%)     = 

ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ คือความสามารถในการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่นโดยการติดตาม
ทวงถามการช าระหนี้ภาษีอากรหากค่าดัชนีอยู่ในระดับสูงหมายความว่าท้องถิ่นมีสัดส่วนลูกหนี้ภาษี
อากรที่ยังจัดเก็บไม่ได้ใน รอบปีงบประมาณในระดับสูงส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินลดลงและอาจ
สะท้อนได้ว่าระบบบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร 

3.  การวิเคราะห์ความยั่งยืนทางงบประมาณ (สุมาลี จิงมิตร, 2551, น.34) 
 

3.1 อัตราส่วนการด าเนินงาน (เท่า)       = 

ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ คือความเพียงพอของงบประมาณส าหรับการจัดบริการด้านต่างๆค่าดัชนี
ที่ เป็นบวกสะท้อนถึงความยั่งยืนในการจัดท างบประมาณไม่มีแรงกดดันมากนักต่อการจัดท า
งบประมาณให้สมดุล) และหมายถึงโอกาสที่ท้องถิ่นจะสามารถเพ่ิมระดับการจัดบริการสาธารณะได้ 

  
3.2 อัตราส่วนของรายจ่ายที่มาจาก = 

 ภาษีท้องถิ่นท่ีจัดเก็บเอง (%) 

  ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ คือความสามารถในการหารายได้จากภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองต่อ
ระดับรายจ่ายรวมของท้องถิ่นค่าดัชนีที่สูงหมายถึงความมีเสถียรภาพในการจัดท างบประมาณและการ
จัดบริการสาธารณะเนื่องจากเป็นแหล่งรายได้ท่ีท้องถิ่นไม่ต้องพ่ึงพาจากรัฐบาล 

3.3 ระดับเงินสะสม (%) = 
 

ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ คือค่าดัชนีบ่งบอกถึงขนาดของกันชนทางการเงิน  (buffer) ที่ท้องถิ่น
สามารถน าเงินสะสมออกมาใช้จ่าย เพ่ือจัดบริการสาธารณะหรือเพ่ือการลงทุนในช่วงเวลาที่มีความจ า
เป็นได้ นอกจากนี้ค่าดัชนีที่สูงยังบ่งบอกถึงขีดความสามารถของท้องถิ่นในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เช่นจากภัยธรรมชาติฯลฯ 

3.4 อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินสะสม (%) = 

ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ คือค่าการเปลี่ยนแปลงของระดับเงินสะสมสะท้อนให้เห็นว่าขีด
ความสามารถทางการเงิน (financial buffer) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นมากน้อย
เพียงใดในรอบปีงบประมาณหนึ่งๆ 

 
 4.  การวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว (สุมาลี จิงมิตร, 2551, น.35) 

4.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สุทธิ หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงการลงทุนในสินทรัพย์ 
 

 

ลูกหนี้ภาษีท้องถิ่น X 100 
รายได้จากภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 

รายได้จากภาษีท้องถิ่น 
รายจ่ายรวมของท้องถิ่น 

รายได้จากฐานภาษีท้องถิ่น X 100 
รายจ่ายรวมของท้องถิ่น 

เงินสะสมที่จ่ายขาดได้ X 100 
รายจ่ายรวมของท้องถิ่น 

(เงนิสะสมสิ้นปี–เงินสะสมต้นปี) X 100 
เงินสะสมต้นปีงบประมาณ 
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สูตรอัตราส่วนสินทรัพย์สุทธิ (เท่า)   = 

  
ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์คือความสามารถในการรับมือกับภาระหนี้ของท้องถิ่นหากต้อง

จ าหน่ายสินทรัพย์ทั้งหมดไปเพื่อการช าระหนี้ในอนาคต 
4.2 อัตราหนี้สินทั้งหมดต่อเงินสะสม = 
 

ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์คือความสามารถในการช าระภาระหนี้ทั้งหมดมากน้อยเพียงใด
จากเงินสะสมที่มีอยู่หากอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับสูงอาจส่งผลให้ท้องถิ่นต้องน าเงินสะสมมาใช้
จ่ายเพื่อการช าระหนี้เพิ่มข้ึนและปริมาณเงินสะสมเพื่อการใช้จ่ายในภาวะฉุกเฉินย่อมลดน้อยลง 

 
5.  การวิเคราะห์ความเพียงพอของการให้บริการสาธารณะ(สุมาลี จิงมิตร, 2551, น.36) 

5.1 มูลค่าทรัพย์สินถาวรต่อประชากร (บาท)   = 

ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์คือการที่ท้องถิ่นมีทรัพย์สินและการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือและ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆในปริมาณที่เหมาะสมย่อมสะท้อนถึงขีดความสามารถในการให้บริการ
ประชาชน ถ้าหากท้องถิ่นไม่สามารถรักษาระดับการลงทุนในทรัพย์สินที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการ
แล้วย่อมบ่อนท าลายโอกาสในการให้บริการประชาชนและในการพัฒนาเมืองให้เจริญเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน 

5.2 ภาระภาษีท้องถิ่นต่อประชากร (บาท)   = 

ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์คือความพยายามในการจัดเก็บภาษีเพ่ือน าไปใช้ในการจัดบริการ
มากน้อยเท่าใดค่าดัชนีที่สูงสะท้อนถึงความพยายามในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและโอกาสในการเพ่ิม
รายจ่ายเพื่อการจัดบริการให้แก่ประชาชนได้มากข้ึน 

 
5.3 ระดับรายจ่ายท้องถิ่นต่อประชากร (บาท) = 

ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์คือระดับรายจ่ายบ่งบอกถึงปริมาณสินค้าและบริการที่ท้องถิ่นจัด
ให้แก่ประชาชนทั้งนี้รายจ่ายในระดับสูงสื่อได้ว่าบริการที่ท้องถิ่นจัดให้อยู่ในระดับสูงตามไปด้วยโดยมี
สมมติฐานว่าบริการที่ท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชนมีคุณภาพที่เทียบได้กับบริการที่ท้องถิ่นอ่ืนๆจัดให้ 

 
5.4 จ านวนประชากรต่อพนักงาน อบต.(คน) =  

ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์คือพนักงานท้องถิ่นสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ทั่วถึง
เพียงใดการมีค่าดัชนีในระดับต่ าหมายความว่าพนักงานท้องถิ่น 1 คน มีประชาชนที่ต้องดูแลไม่มาก
นัก จึงหมายความว่าการให้บริการของท้องถิ่นครอบคลุมประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากข้ึน 
 
 
 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
มูลค่าสินทรัพย์รวม 

 

มูลค่าทรัพย์สินถาวร 
จ านวนประชากร 

รายได้จากภาษีท้องถิ่น 
จ านวนประชากร 

 

รายจ่ายรวมของท้องถิ่น 
จ านวนประชากร 

จ านวนประชากร 
จ านวนพนักงานของอบต.วังส าโรง 

หนี้สินหมุนเวียน+หนี้สินไม่หมุนเวียน 
เงินสะสม 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างรายได้ รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ส าโรง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  

1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ภาพรวม พบว่ารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ส าโรง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 – พ.ศ.2555 ในภาพรวม พบว่าในปีงบประมาณ 2553 มีจ านวน 
23,294,254.94 บาท ในปีงบประมาณ 2554 มีจ านวน  25,071,938.10 บาท และในปีงบประมาณ 
2555 มีจ านวน 26,913,058.32 บาท โดยรายได้ที่มีสัดส่วนมากที่สุด ได้แก่ รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ
แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ จ านวน 11,737,937.00บาท 
ปีงบประมาณ 2554 จ านวน 10,860,515.50 บาท ปีงบประมาณ 2555 จ านวน 10,872,640.32 
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.40 รองลงมาเป็นรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2553 รัฐบาลอุดหนุนให้จ านวน 9,794,437.00 บาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
42.05 ในปีงบประมาณ 2554 จ านวน 7,137,207.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.47 และใน
ปีงบประมาณ 2555 จ านวน 7,986,234.00  บาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  29.67 และรายได้ที่มี
สัดส่วนต่ าสุด ได้แก่ รายได้ที่จัดเก็บเองในปีงบประมาณ 2553 จัดเก็บได้จ านวน 529,962.41 บาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.28 ในปีงบประมาณ 2554 จ านวน 766,203.80 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
3.06 และในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 659,907 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.45 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1.1 รายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง ย้อนหลัง 3 ปี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2555 พบว่ารายได้ที่จัดเก็บเองได้มากที่สุด ได้แก่ รายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ในปีงบประมาณ 2553 จ านวน 274,595.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 
51.81 ในปีงบประมาณ 2554 จ านวน 265,320.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.32 และในปีงบประมาณ 
2555 จ านวน 203,125.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.78 รองลงมาเป็นภาษีบ ารุงท้องที่ในปีงบประมาณ 
2553 จัดเก็บได้จ านวน 123,645.92บาท คิดเป็นร้อยละ 23.33 ในปีงบประมาณ 2554 จ านวน 
284,485.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.31 และในปีงบประมาณ 2555 จัดเก็บได้จ านวน 143,386.55 
บาท คิดเป็นร้อยละ 21.73 โดยรายได้ที่จัดเก็บเองต่ าสุด ได้แก่ ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
ซึ่งจัดเก็บได้เฉพาะปีงบประมาณ 2554 จ านวน 1,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.25 นอกจากนั้น รายได้
ที่จัดเก็บเองเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี รายได้หลักคือรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ที่เก็บจากผู้
ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีขึ้นรายได้จากภาษีบ ารุงท้องที่
และรายได้จากภาษีโรงเรือนและท่ีดินซึ่งเป็นหน้าที่ท่ีประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจัดต้อง
ช าระเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้รายได้เพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงขึ้นและมีการ
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

1.1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้หรือแบ่งให้ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง 
ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2555พบว่ารายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บให้หรือแบ่งให้ที่
มีจ านวนมากที่สุด ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะในปีงบประมาณ 2553 จ านวน 
7,115,659.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.53 ในปีงบประมาณ 2554 จ านวน 6,715,877.41 บาท    คิด
เป็นร้อยละ 61.84 และในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 7,575,278.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.67
รองลงมาเป็นภาษีสรรพสามิต ในปีงบประมาณ 2553 จ านวน 2,286,443.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 
20.74 ในปีงบประมาณ 2554 จ านวน 2,205,546.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.31และในปีงบประมาณ 
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2555 จ านวน 1,790,795.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.47 ถัดมาเป็นรายได้จากภาษีสุรา ใน
ปีงบประมาณ 2553 จ านวน 844,216.00บาท คิดเป็นร้อยละ 7.66 ในปีงบประมาณ 2554 จ านวน  
915,165.59 บาท  คิดเป็นร้อยละ  8.43  และในปีงบประมาณ  2555  จ านวน 996,264.87บาท  
คิดเป็นร้อยละ 9.16 และรายได้ต่ าสุด ได้แก่ รายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียมในปี งบประมาณ 
2553 จ านวน 42,467.80บาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 ในปีงบประมาณ 2554 จ านวน 50,143.02บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.46 และในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 72,816.18บาท คิดเป็นร้อยละ 0.69
นอกจากนั้นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ เป็นรายได้ที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยรายได้ในปีงบประมาณ 2553 จ านวน 11,026,355.53 บาท ปีงบประมาณ 2554 จ านวน 
10,860,515.50 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2553 จ านวน 165,840.03 บาท และรายได้ใน
ปีงบประมาณ 2555 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2554 จ านวน 12,124.82 บาทโดยรายได้ที่เพ่ิมขึ้น
ทุกๆ ปี ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งสะท้อนความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจใน
จังหวัดพิจิตรส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการจัดสรรตามแหล่งก าเนิดภาษีรายจังหวัดและ
ในแต่ละจังหวัดจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามสัดส่วนประชากรอีกทั้งการด าเนินนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล 

1.1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังส าโรงย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2555พบว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังส าโรง ได้รับจัดสรรเพ่ิมมากขึ้นทุกๆ ปี เมื่อพิจารณาเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโดย
ระบุวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) พบว่าในปีงบประมาณ 2554 รัฐอุดหนุนให้จ านวน 
11,737,937.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.39 ปีงบประมาณ 2554 อุดหนุนจ านวน 
13,445,218.80 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.62 ปีงบประมาณ 2555 อุดหนุนจ านวน 
15,380,481.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.14 ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการก าหนด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดสรรเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจซึ่งขึ้นอยู่
กับความสามารถของรัฐบาลในการจัดเก็บรายได้และภาวะเศรษฐกิจของประเทศด้วย 

1.2 การวิเคราะห์โครงสร้างรายจ่ายในภาพรวมพบว่าในปีงบประมาณ 2553 มีจ านวน 
19,602,973.15 บาท ในปีงบประมาณ 2554 มีจ านวน 19,474,026.42บาท และในปีงบประมาณ 
2555 มีจ านวน 21,878,731.52บาท โดยรายจ่ายที่จ่ายมากที่สุดได้แก่ รายจ่ายประจ าใน
ปีงบประมาณ 2553 จ านวน  9,609,199.15 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.02 ปีงบประมาณ 2554 
จ านวน 8,842,679.43 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.11 และในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 
8,748,363.81 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.63 รายจ่ายที่มีสัดส่วนต่ าสุด ได้แก่ รายจ่ายจากเงิน
สะสม ในปีงบประมาณ 2553 จ านวน 835,800.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.26 ในปีงบประมาณ 
2554 ไม่พบรายจ่าย และในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 800,000.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
3.66 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.1 รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนที่ก าหนดวัตถุประสงค์ พบว่าใน
ปีงบประมาณ 2553 มีรายจ่ายจ านวน 1,943,500.00บาท คิดเป็นร้อยละ 9.91 ปีงบประมาณ 2554 
มีรายจ่ายจ านวน 6,298,011.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.34 และในปีงบประมาณ 2555 มีรายจ่าย
จ านวน 7,394,247.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.79 จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรงมี
รายจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี  
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1.2.2 รายจ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง พบว่าส่วนใหญ่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุโดยในปีงบประมาณ2553 จ านวน 4,338,867.93บาท คิดเป็น ร้อยละ 
22.13ในปีงบประมาณ 2554 จ านวน 4,760,335.19บาท คิดเป็นร้อยละ 24.44 และในปีงบประมาณ 
2555 จ านวน 5,636,826.56บาท คิดเป็นร้อยละ 25.76รองลงมาจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
โดยในปีงบประมาณ 2553 มีจ านวน 2,554,574.41บาท คิดเป็นร้อยละ 13.03 ในปีงบประมาณ 
2554 จ านวน 2,233,294.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.47 และในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 
1,779,202.00บาท คิดเป็นร้อยละ 8.13 ส าหรับรายจ่ายที่องค์การบริหารส่วนต าบลจ่ายน้อยที่สุด
ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค โดยในปีงบประมาณ 2553 จ านวน 323,136.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.18 
ในปีงบประมาณ 2554 จ านวน 289,331.10บาท คิดเป็นร้อยละ 1.49 และในปีงบประมาณ 2555 
จ านวน 271,630.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.24  

1.2.3 รายจ่ายเพื่อการลงทุนพบว่าส่วนใหญ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โดยในปีงบประมาณ 2553 จ านวน 4,173,029.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.29 ในปีงบประมาณ 2554 
จ านวน 3,346,013.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.18 และในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 4,405,918.01 
คิดเป็นร้อยละ 21.13 

1.2.4 เงินสะสม พบว่าในปีงบประมาณ 2553 มีรายจ่ายเท่ากับ 835,800.00บาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.26 ปีงบประมาณ 2554 ไม่มีรายจ่ายจากเงินสะสมและในปีงบประมาณ 2555 มี
รายจ่ายเท่ากับ 800,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.66  

 
 2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2553-ปีงบประมาณ 2555 ภาพรวมพบว่ามีความเข้มแข็งทางการเงินส าหรับการ
จัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เสมอภาค (Equality) มีความยั่งยืนในการด าเนินการ 
(Sustainability) และสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) ยกเว้นด้านความยั่งยืนทางงบประมาณ
ซึ่งจะต้องมีการเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้เช่นจากภัยธรรมชาติฯลฯโดยต้องเพ่ิมเงินสะสมให้มากขึ้น เพ่ือจักได้เพ่ิมขีด
ความสามารถทางการเงินให้เพ่ิมมากข้ึนด้วยสามารถวิเคราะห์เป็นรายด้าน ดังนี้ 

2.1 สภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้นพบว่าอัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและ
หนี้สินหมุนเวียนมีค่ามากกว่า 2 แสดงว่าสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังส าโรงมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นทุกๆ ปีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วมีค่ามากกว่า 1.5 
แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง มีแนวโน้มของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน
หมุนเวียนเพ่ิมสูงขึ้นทุกปีจึงเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง มีสินทรัพย์หมุนเวียนมาก
พอที่จะช าระหนี้หมุนเวียน และมีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นได้ 

2.2 ความยั่งยืนทางงบประมาณ พบว่ามีอัตราส่วนการด าเนินงานเท่ากับ 1.18 เท่า 
ปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ1.28 เท่า และปีงบประมาณ 2555 เท่ากับ 1.23 เท่า อัตราส่วนของ
รายจ่ายที่จากภาษีท้องถิ่นจัดเก็บเอง เท่ากับ 2.70 เท่า ปีงบประมาณ 2553 เท่ากับ 3.93 เท่าและ
ปีงบประมาณ 2555 เท่ากับ 3.01 มีระดับเงินสะสมเท่ากับ 17.33 เท่า ปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 
19.99 เท่า มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเงินสะสม เท่ากับ 271.70 เท่า ปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 
102.17 เท่าและปีงบประมาณ 2555 เท่ากับ 43.89 เท่า แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ส าโรงมีดุลงบประมาณเป็นบวก มีการพึงพาตนเองอยู่ในระดับดีพอควรมีระดับเงินสมมากเพียงพอต่อ
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การรับมือในภาวะฉุกเฉินได้ จึงเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรงมีความยั่งยืนทาง
งบประมาณอยู่ในระดับดีพอสมควร 

2.3ความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว พบว่ามีอัตราส่วนสินทรัพย์สุทธิ  ปีงบประมาณ 
2553 เท่ากับ 0.87 เท่า ปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 0.91 เท่าและปีงบประมาณ 2555 เท่ากับ 0.92 
เท่า แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรงมีสัดส่วนลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นและรายได้จากภาษี
ท้องถิ่นมีสภาพคล่องเพ่ิมขึ้นทุกปีงบประมาณ จึงเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรงสภาพ
คล่องทางการเงินเพ่ิมขึ้น สะท้อนได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรงมีระบบการบริหารจัดการ
สินทรัพย์สุทธิ หนี้สินทั้งหมดและเงินสะสมมีประสิทธิผลดีและการที่องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ส าโรงไม่มีหนี้สินระยะยาว (เกิน 1 ปี) จึงยังถือว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรงมีสภาพคล่องที่ดี 

2.4 ความเพียงพอของการให้บริการสาธารณะ พบว่ าปีงบประมาณ 2553 มูลค่า
ทรัพย์สินถาวรต่อประชากรเท่ากับ 723.55 เท่า ปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 767.67 เท่าและ
ปีงบประมาณ 2555 เท่ากับ 743.68 เท่า ปีงบประมาณ 2553 แสดงว่า มูลค่าทรัพย์สินถาวรต่อ
ประชากรมีระดับการลงทุนที่ต่ าอาจหมายความว่าทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆที่ จ าเป็นส าหรับการ
ให้บริการประชาชนยังไม่มากเท่าที่ควรภาระภาษีท้องถิ่นต่อประชากร เท่ากับ 89.05 เท่า 
ปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 128.83 เท่าปีงบประมาณ 2555 เท่ากับ 112.13 เท่า ปีงบประมาณ 
2553 แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรงมีอัตราส่วนการด าเนินงานที่เพ่ิ มขึ้นทุก
ปีงบประมาณ แสดงให้เห็นว่ามีความเพียงพอของงบประมาณส าหรับการจัดบริการด้านต่างๆได้ และ
สามารถเพ่ิมระดับการจัดบริการสาธารณะได้มีอัตราส่วนของรายจ่ายที่มาจากภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 
เพ่ิมขึ้นทุกปีงบประมาณ แสดงถึงความสามารถในการหารายได้จากภาษีท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองต่อระดับ
รายจ่ายรวมของท้องถิ่นมีเสถียรภาพในการจัดท างบประมาณและการจัดบริการสาธารณะ มีระดับเงิน
สะสมที่เพ่ิมขึ้นทุกปีงบประมาณแสดงให้เห็นถึงสามารถน าเงินสะสมออกมาใช้จ่าย เพ่ือจัดบริการ
สาธารณะได้ดีสมควร มีความสามารถในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้เช่นจากภัยธรรมชาติฯลฯมีการเปลี่ยนแปลงของระดับเงินสะสม แสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังส าโรง มีขีดความสามารถทางการเงินเพ่ิมขึ้นโดยภาพรวมแสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังส าโรง มีความเพียงพอของงบประมาณส าหรับการจัดบริกา รด้านต่างๆ มี
ความสามารถในการหารายได้จากภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองต่อระดับรายจ่ายรวมของท้องถิ่น มี
ความสามารถของท้องถิ่นในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
มีขีดความสามารถทางการเงินเพ่ิมข้ึน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2553-2555 ในภาพรวมพบว่า มีความเข้มแข็งทางการเงินพอสมควร มีสภาพคล่องใน
ระดับที่สูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรงมีความยั่งยืนในการด าเนินการ
ระดับหนี้สินหมุนเวียนต่อรายรับรวมไม่สูงนักการบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง 
ยกเว้นด้านความยั่งยืนทางงบประมาณซึ่งจะต้องมีการเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือกับสภาวะ
วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เช่นจากภัยธรรมชาติโดยต้องเพ่ิมเงิน
สะสมให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการเงินให้เพ่ิมมากขึ้นด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รัญจวน สมศรี (2553) ได้ศึกษาการประเมินฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยวิเคราะห์
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อัตราส่วนทางการเงิน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ผล
การศึกษาพบว่าฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง มีสภาพคล่องของสินทรัพย์สูงและ
มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นได้ดี มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นเพราะ
รายรับที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จึงท า
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง เน้นประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยการลงทุนในสินทรัพย์
ถาวร  
 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพจนาตถ์ วิชัยยา (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองป่าครั่งอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้สูงประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การช าระภาษีให้กับอบต. ในระดับมากปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ประสบมากที่สุดคือ
ปัญหาการไม่สามารถติดต่อประชาชนผู้เสียภาษีตามที่อยู่ได้ประชาชนมาช าระภาษีไม่ตรงเวลาที่
ก าหนดและมักต่อรองภาษีท่ีต้องช าระจึงควรแก้ไขด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาช าระภาษีให้
ตรงเวลามากขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาดา บัวริคาน (2553) ได้ศึกษาการประเมินฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของหน่วยราชการ โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรผลการศึกษาพบว่าจาก
ข้อมูลที่ส าคัญทางการเงิน รายรับจริงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปีเกิดจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล รายรับ
จริงที่มีแนวโน้มสูงกว่ารายจ่ายจริง การโอนงบประมาณมีแนวโน้มการโอนที่สูงขึ้น มีจ านวนครั้งและ
รายการโอนจ านวนมาก ภาษีที่จัดเก็บเองมีอัตราที่ต่ ากว่ารายจ่ายเพ่ือการบริหารอยู่มากท า ให้ไม่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ถ้าขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลอัตราส่วนวัดสภาพคล่องมีค่าเกิน 2 เท่า 
สินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอต่อการช าระหนี้สิน อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับที่ใกล้เคียงกันซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน อัตราส่วนวัดสภาพหนี้
ต่ ามาก มีภาระหนี้สินเพียงเล็กน้อยและมีเงินทุนและเงินสะสมมาก อัตราส่วนวัดความสามารถในการ
ท าก าไรทุกปีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 1. จากการศึกษาฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ด้านสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรงมีการ
บริหารงานด้านการเงินในระยะสั้นที่มีสภาพความคล่องสูง ซึ่งเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
วังส าโรงมีแนวโน้มของสินทรัพย์หมุนเวียนที่สูงมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนทุกปี ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังส าโรง ควรเพ่ิมสินทรัพย์หมุนเวียนโดยการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการเพ่ิมรายได้
จากทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รายได้จากลงทุน และรายได้เบ็ดเตล็ด เ พ่ือ
ไม่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินในอนาคต 
 2. จากการศึกษาฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ด้านความยั่งยืนทางงบประมาณ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรงมีการ
บริหารงานด้านงบประมาณที่มีความยั่งยืนมาก ซึ่งเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรงมี
แนวโน้มของรายได้จากภาษีท่ีสูงมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนทุกปีงบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังส าโรง ควรเพ่ิมระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยจัดท าแผนที่ภาษี 
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ปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษีให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานด้านงบประมาณให้มีความ
ยั่งยืนที่สูงขึ้น 
 3. จากการศึกษาฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ด้านความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรงมีการ
บริหารงานด้านการเงินในระยะยาวที่มีความยั่งยืนมาก ซึ่งเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ส าโรงมีสินทรัพย์สุทธิที่สูงมากกว่าหนี้สินทั้งหมด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง ควรปรับ
หนี้สินทั้งหมดให้ลดลง โดยการติดตามวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการเงินการบัญชีต่างๆที่สามารถ
น าไปสู่การบริหารทางการเงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการน าเม็ดเงินที่มีอยู่ไปใช้ในการ
จัดบริการให้แก่ประชาชนให้มากที่สุด  
 4. จากการศึกษาฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ด้านความเพียงพอของการให้บริการสาธารณะ พบว่า องค์การบริหารส่ วนต าบลวัง
ส าโรง มีงบประมาณที่พอเพียงกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
วังส าโรงมีความสามารถในการหารายได้สูงมากกว่ารายจ่ายส าหรับการจัดบริการ ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังส าโรง ควรเพ่ิมความสามารถในการหารายได้ โดยการส่งเสริมการจัดเก็บภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตให้มีจัดเก็บอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการวิเคราะห์ฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมทั้งจังหวัด 
รวมถึงการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละองค์กร เพ่ือให้การปฏิบัติงาน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันหรือมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือประโยชน์แก่องค์กรและส่วนรวมต่อไป  
 2. ควรท าการศึกษาการบริหารงบประมาณของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารงานของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่ามีมากน้อยเพียงใด เพ่ือรับรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ตลอดจนเพ่ือหาแนวทางในการก าหนดกล
ยุทธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
 3. ควรศึกษาผลการด าเนินงานการเงิน การคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เห็นผลการด าเนินงานขององค์กรในมุมมองที่กว้างและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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