หมายเหตุ

ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 3)

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

ธกส.

-

กรุงไทย
ประเภท ออมทรัพย์
ออมสิน
ประเภท ประจา
ประเภท เผื่อเรียก
1,413.68
รวม

24,298,861.22
1, 429,298.06
25,729,572.96

หมายเหตุ 6
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
งบหนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ชื่อ / โครงการที่ขอกู้ / จานวนที่ขอกู้

สัญญาเลขที่ / วันที่

เงินต้นค้างจ่าย

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขา
แม่สะเรียง /จัดหาและจัดซื้อที่ดินเพื่อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลแม่สะเรียง
จานวนเงิน 13,000,000.-บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.625 ต่อปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2555

1/2555
21 มิถุนายน 2555

10,123,708.91 ปีงบประมาณ 2565

รวม

………………………………………
(นางเสาวณีย์ ปัจโย)
ผู้อานวยการกองคลัง

………………………………………….
(นายถาวร ศิริกุลปิยรัตน์)
รองปลัดเทศบาล ฯ รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

ปีสิ้นสุดสัญญา

10,123,708.91

………………………………………..
(นายพัลลภ หว่าละ)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง

เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ประเภททรัพย์สิน
ก. อสังหาริมทรัพย์
1. อาคารและโรงเรือน
2. สิ่งก่อสร้างอื่น
3. ที่ดิน
ข. สังหาริมทรัพย์
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
2.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.ครุภัณฑ์การเกษตร
4.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
5.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
7.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
8.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
9.ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
10. ครุภัณฑ์สารวจ
11.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
12.ครุภัณฑ์อื่น

รวม

……………………………
ผู้อานวยการกองคลัง

ราคาทรัพย์สิน

หมายเหตุ 2

แหล่งที่มาของทรัพย์สิน
ชื่อ
จานวนเงิน

17,542,550.00 1. รายได้ของเทศบาล
54,390.00 2. รายได้จากกรมการปกครอง
11,199,000.00 3. เงินกู้ ก.ส.ท.
4. บริจาค
5. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย
4,275,619.00
12,623,543.59
226,000.00
18,500.00
2,257,992.83
226,380.00
424,500.00
207,600.00
630,800.00
78,000.00
1,136,142.00
184,500.00

31,569,937.83
4,666,319.59
2,892,200.00
22,060.00
11,935,000.00

51,085,517.42

51,085,517.42

……………………………..
ปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

. …………………………….
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง

เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)
เงินฝาก – เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
ภาระผูกพันกับธนาคารกรุงไทย จากัด มหาชน สาขาแม่สะเรียง 10,123,708.91
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
รวม

2

51,085,517.42
5,729,572.96
5,969,020.44
2,000.00
41,824,302.31

หนี้สินและเงินสะสม
ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)
เจ้าหนี้ – ธนาคารกรุงไทย จากัด มหาชน สาขาแม่สะเรียง 10,123,708.91
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)
1,298,000.00
เงินทุนสารองเงินสะสม
เงินสะสม
(หมายเหตุ 7)
รวม

......................................
ผู้อานวยการกองคลัง

………………………………………
ปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

51,085,517.42
3,770,851.67
14,413,911.92
12,217,829.81
41,824,302.31

………………………………………………
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง

เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 7

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง

11,018,979.23

2,656,218.11
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง(เงินทุนสารองเงินสะสม) 664,054.53
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสารองเงินสะสม

1,992,163.58

บวก รับคืนเงินกรณี สตง. ทักท้วง

17,525.00

รายจ่ายค้างจ่าย
รับคืนเงินสะสม (ค่าเล่าเรียนบุตร)
หัก จ่ายขาดเงินสะสม
เงินสะสม 30 กันยายน 2558

2,000.00
3,073.00

2,014,761.58
815,911.00
12,217,829.81

เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
2. เงินฝาก ก.ส.ท.
3. เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้

…………………………………………
ผู้อานวยการกองคลัง

…………………………………………
ปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

2,000.00
5,969,020.44
6,246,809.37
12,217,829.81

……………………………………………
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง

หมายเหตุ

ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก

(หมายเหตุ 5)

เงินประกันสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ 5%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
37,389.29
เงินรอคืนจังหวัด
41,734.00
เงินรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี
3,490,000.00

รวม

177,100.00
24,628.38

3,770,851.67

หมายเหตุ 4

หมวด/ ประเภท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
1. ค่าก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์

ผู้อานวยการกองคลัง

เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
รายจ่ายค้างจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จานวนเงิน
เบิกจ่ายแล้ว
ก่อหนี้ผูกพัน ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

คงเหลือ

1,298,000 -

-

-

1,298,000 -

1,298,000 -

-

-

1,298,000 -

ปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง

นายกเทศมนตรีตาบลแม่สะเรียง

หมายเหตุ

เทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายาย 2558
ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการยกฐานะมาจาก
สุขาภิบาลแม่สะเรียง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น
เทศบาลตาบล พ.ศ. 2542 เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เป็นเทศบาลตาบลหนึ่งในจานวนสามเทศบาลในอาเภอแม่สะเรียง
โดยมีพื้นที่ประมาณ 1.384 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และบางส่วนเป็นป่าโปร่ง อยู่ห่างจากอาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน 164 กิโลเมตร โดยทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ทิศใต้มีอาณาเขต
ติดต่อกับ ลาน้าแม่สะเรียง ทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับ เทศบาลตาบลเมืองยวมใต้ ทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อ
กับ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คง อาเภอแม่สะเรียง มีจานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จานวน 4
หมู่บ้าน มีประชากรจานวน 2,806 คน แยกเป็น ชาย 1,352 คน หญิง 1,454 คน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2558)
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม และนับถือผีตามประเพณีดั้งเดิมควบคู่กับศาสนา ประกอบด้วย
ชาวไทยพื้นราบ ได้แก่ ชาวไต (ไทใหญ่) และคนเมือง และชาวไทยภูเขา หลากหลายชนเผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง ลัวะ
ปัจจุบัน เทศบาลตาบลแม่สะเรียง เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีสานักงานตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่ที่ 2
ถนนแม่สะเรียง ตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
หลักเกณฑ์ในการจัดทางบแสดงฐานะการเงิน การบันทึกบัญชี เพื่อจัดทางบแสดงฐานะการเงิน เป็นไป
ตามเกณฑ์เงินสด และเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทาทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

.................................................................................................

