( แบบ ผ.03 )

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ที่

แผนงาน

หมวด

1

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)
จัดซื้อชุดประชุมไร้สาย จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
1.เครื่องควบคุมสาหรับชุดประชุม แบบดิจิตอลไร้สาย
จานวน 1 ชุด

2561
(บาท)

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สานักปลัด

2.ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อและกระจายสัญญาณ จานวน 1 ชุด
3.ชุดไมโครโฟนไร้สายสาหรับประธาน จานวน 1 เครื่อง
4.ชุดไมโครโฟนไร้สายสาหรับผู้รว่ มประชุม จานวน 12 เครื่อง

5.เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จานวน 4 เครื่อง
6.แบตเตอรี่สาหรับชุดไมโครโฟนไร้สาย จานวน 13 ชุด

2

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

3

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

4

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

7.เครื่องขยายเสียง จานวน 1 เครื่อง
8.ลาโพง จานวน 4 ชุด
9.ชุดไมโครโฟนมือถือแบบไร้สายพร้อมเครื่อง
รับส่งสัญญาณ จานวน 1 ชุด
10.อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
จานวน 1 เครื่อง
11.งานติดตั้ง จานวน 1 งาน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อตู้ลาโพงขยายเสียงเคลื่อนที่
ล้อลากขนาด 1,800 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
ปฏิบัติงาน
จัดซื้อเครื่องสูบน้าพร้อมท่อสูบน้าพญานาค จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อเพิ่ม
ประกอบด้วย
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
- ท่อสูบน้าพญานาคขนาด Æ5 นิ้ว ยาว 8 ฟุต
- เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
กาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 5.6 แรงม้า
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อใช้ในพิธีกรรมทาง

ศาสนา, รัฐพิธี

- ทาด้วยไม้สัก

- มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู่

20,000

สานักปลัด
15,000

สานักปลัด

8,500

สานักปลัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

5

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

6

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

7

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

8

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

เพื่อใช้สาหรับนั่งพักผ่อน จัดซื้อโต๊ะหินอ่อน จานวน 2 ชุด
และบริการผู้มาติดต่อ
คุณลักณะ 1 ชุด ประกอบด้วย
ราชการ
- โต๊ะหินอ่อนมีพนักพิง ทรงสี่เหลี่ยม

2561
(บาท)

2562
(บาท)

- ขนาดหน้าโต๊ะ 85x170 ซม. 1 ตัว
- ตัวนั่ง 35x80 ซม. 6 ตัว
- ต้องเป็นสินค้าใหม่และรับประกันคุณภาพพร้อม
ทั้งความบกพร่องชารุดตามสภาพการใช้งานปกติ
ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้สาหรับกันแสง
ภายในอาคารอเนกประสงค์ - ผ้าม่านกันแสง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ขนาด 3.20x1.60 ม. แบ่ง 4 ช่อง จานวน 12 ชุด
- ผ้าม่านกันแสง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ขนาด 4.85x1.85 ม. จานวน 14 ชุด
- ผ้าม่านกันแสง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ขนาด 4.85x3.30 ม. จานวน 3 ชุด
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้สาหรับงานของ
- ขนาดที่กาหนดเป็นความจุภายในขั้นต่า
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
- เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
ในการปฏิบัติงาน
(Smart Card Reader) จานวน 5 เครื่อง
- เพื่อรองรับการยกเลิกสาเนา (ราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์อ่านบัตร
เอกสารในกระบวนการ
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ให้เป็น
การลงทะเบียนและ
ไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
ยื่นคาขอเบี้ยความพิการ, และสังคมกาหนด)
ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

ซึ่งมีการลงทะเบียนใน
ระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.

3,500

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

13,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สานักปลัด

117,000

สานักปลัด

18,500

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

แผนงาน

หมวด

9

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

10

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

เป้าหมาย
ประเภท
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ เพื่อใช้เป็นรถประจาตาแหน่ง รถยนต์ประจาตาแหน่ง จานวน 1 คัน
นายกเทศมนตรี
เป็นรถเอนกประสงค์ ขนาดปริมาตร
กระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซี
ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมใช้งานได้ทันที
ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ รถตู้(ดีเซล) ขนาด 12ที่นั่ง จานวน 1คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า

90 กิโลวัตต์

11

อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(โปรแกรมระบบบัญชี ในการปฏิบัติงาน
ค่าน้าประปา)

โครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบบัญชีค่าน้าประปา
1. รองรับการบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้าแยกหมู่เส้นทางการจัดเก็บ

2. สามารถกาหนดอัตราค่าน้าแบบ
คงที่อัตราก้าวหน้าหรือผสม
3. สามารถคานวณค่าน้าโดยอัตโนมัติ
เพียงระบุหน่วยการใช้น้าปัจจุบัน
4. รองรับการคานวณส่วนลด เงินเพิ่ม ค่าปรับ ภาษี
5. สามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จด้วยกระดาษ
ต่อเนื่อง ตามรูปแบบที่หน่วยงานกาหนด
6. มีรายงานข้อมูลทะเบียนค่าน้า การรับ
ชาระเงิน ลูกหนี้ค้าง สถิติการใช้น้า
7. รองรับการจัดเก็บค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ในกิจการประปา เช่น ค่าไฟฟ้า สารเคมี
8. สามารถพิมพ์หนังสือทวงถามและ
ติดตามการชาระหนี้ เล็ดเยอร์ บัญชี กาไร-ขาดทุน
9. รองรับการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อการจดบันทึกการ
ใช้น้ากับ SmartPhone/Tablet (กรณีตดิ ตัง้ ร่วมกัน
โปรแกรม จดบันทึกข้อมูลด้วย SmartPhone/Tablet)

10. สามารถคานวณการสูญเสียการใช้น้าระหว่างทาง
11. มีรายงานเลขอ่านมาตรวัดน้า ป.31
12. มีรายงานบัญชีประจาตัวผู้เก็บเงิน ป.32
13. มีรายงานเล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้
ป.17(บัญชีค่าน้าประปา)

2561
(บาท)

20,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1,600,000

สานักปลัด

1,288,000

สานักปลัด

กองช่าง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

14. มีรายงานใบนาส่งเงินประจาวันตาม เงื่อนไขที่กาหนด

(รายงานการรับเงินประจาวัน)
15. มีรายงานสรุปการใช้น้าประจาเดือน
16. มีรายงานการสรุปยอดลูกหนี้คงค้างประจาเดือน
17. มีรายงานค่าใช้จ่ายที่มีการ ดาเนินงานใน
กิจการประปา
18. มีรายงานใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ และสถานะใบเสร็จ
เช่น การรับเงิน,การยกเลิก (รายงานเอกสารค่าน้า)

19. มีรายงานการจดบันทึกเลขมาตร
ที่สามารถนาไปใช้ จดมาตรน้าประจาเดือนได้
20. มีรายงานแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณี
หน่วยงานที่มีการคัดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
21. มีกราฟแสดงการใช้น้าประปาประจาเดือน
เปรียบเทียบย้อนหลังดาเนินการ
22. มีกราฟเปรียบเทียบรายได้จากค่าน้า
และค่าใช้จ่ายที่ดาเนินการ
23. สามารถพิมพ์ลายเซ็นหัวหน้าส่วนการคลัง
และพนักงาน เก็บเงินลงในใบเสร็จรับเงินได้
24. รองรับการใช้งานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Ms Windows

25. ระบบรองรับการใช้งานในระบบ Stand Alone
(ผู้ใช้งานคนเดียว) หรือต่อเป็น Network (ในระบบเครือข่าย)
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26. มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
27. รองรับเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
แบบแคร่สั้น/แคร่ยาว ได้
28. มีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานโดย
ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
อุตสาหกรรม

และการโยธา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่องพิมพ์ชนิด Dot

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
Matrix Printerแบบแคร่ยาว) ในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์

23,000

กองช่าง
(งานกิจการประปา)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10
ตัวอักษรต่อนิ้วได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics
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14

อุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

และการโยธา

ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจา แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า
128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ F96 Parallel
หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้สาหรับปฏิบัติงาน เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จานวน 1 เครือ่ ง
ซ่อมแซมและบารุงรักษาฯ (ราคาและคุณลักษณะตามบัญชี
นอกสถานที่
มาตรฐานครุภัณฑ์กาหนด)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(โปรแกรมบริหารงาน ในการปฏิบัติงาน
ขยะมูลฝอย)

1. รองรับการเพิ่ม เปลี่ยน ยกเลิก
ทะเบียนผู้ใช้ค่าขยะ ได้ตลอดเวลา
2. ประมวลผลรายเดือนค่าจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย โดยไม่ต้องป้อน
ข้อมูลทุกเดือน
3. พิมพ์ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้แบบ
กระดาษต่อเนื่อง หลายรูปแบบ
ตามแต่ละหน่วยงาน
4. สามารถพิมพ์รายงานการรับเงินประจาวัน
5. สามารถสรุปยอดลูกหนี้ค้างชาระ
6. สามารถพิมพ์รายงาน ป.32
7. สามารถพิมพ์รายงาน ผท.5
8. สามารถพิมพ์รายงานค่าขยะ และ
สถานะของเอกสานั้น
9. ระบบตรวจสอบใบเสร็จก่อนทาการพิมพ์ใบเสร็จ
10. ระบบการสารองข้อมูล (Bzckup)
เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย
11. ระบบป้องกันชื่อก่อนเข้าโปรแกรม
(Username & Password)

57,500

20,000

กองช่าง

กองสาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)
12. รองรับการใช้งานในระบบ Stand
Alone (ผู้ใช้งานคนเดียว) หรือต่อเป็น
Net Work (ในระบบเครือข่าย)
13. มีการอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เฉพาะ
หน่วยงาน
14. รองรับเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix
Printer แบบแคร่สั้น/แคร่ยาว
15. อบรมการใช้ระบบโปรแกรม
16. รับประกันการใช้งานโปรแกรม 1 ปี
หลังการติดตั้ง หรือ รับประกัน
ตลอดอายุการใช้งานโดยไม่คิด
ค่าบริการเพิ่ม ในกรณีใช้ใบเสร็จ
ค่าขยะของบริษัทฯ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
แบบแคร่ยาวคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136คอลัมน์
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง
ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อย
กว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ
Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจา แบบ Input Buffer
ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

15

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix ในการปฏิบัติงาน
Printer แบบแคร่ยาว)

16

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

เพื่อเพิ่มระดับการรักษา
จานวน 41 ตัว
ความปลอดภั
ย
ในชี
ว
ต
ิ
(กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสาหรับ
และทรัพย์สินให้กับประชาชน
ใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป)

ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

23,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองสาธารณสุข

208,000 2,300,000

กองช่าง

ที่

แผนงาน

หมวด

17

เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

18

บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ เพื่อใช้สาหรับเก็บขยะ

(รถบรรทุกขยะ)

อินทรีย์ภายในพื้นที่
ตาบลบ้านโพธิ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์
เครื่องเสียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

รถบรรทุกขยะ จานวน 2 คัน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

1,900,000 1,900,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุขฯ

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี

หรือกาลังเครื่องยนต์สงู สุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
แบบเปิดข้างเทท้าย
1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า
3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา
2) พื้นตัวถังทาด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี
หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน
4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน
5) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุม
ได้จากห้องโดยสาร
6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ
ตู้แร็คใส่อุปกรณ์เครื่องเสียง 16 U พร้อมล้อ
และมีกุญแจล็อค

8,000

สานักปลัด

