
เป้าหมาย หน่วยงาน
ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือชุดประชุมไร้สาย จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 200,000 ส านักปลัด

ในการปฏิบัติงาน 1.เคร่ืองควบคุมส าหรับชุดประชุม แบบดิจิตอลไร้สาย 
   จ านวน 1 ชุด
2.ชุดอุปกรณ์เช่ือมต่อและกระจายสัญญาณ จ านวน 1 ชุด
3.ชุดไมโครโฟนไร้สายส าหรับประธาน จ านวน 1 เคร่ือง
4.ชุดไมโครโฟนไร้สายส าหรับผู้ร่วมประชุม จ านวน 12 เคร่ือง
5.เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี จ านวน 4 เคร่ือง
6.แบตเตอร่ีส าหรับชุดไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 13 ชุด
7.เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 เคร่ือง
8.ล าโพง จ านวน 4 ชุด
9.ชุดไมโครโฟนมือถือแบบไร้สายพร้อมเคร่ือง
   รับส่งสัญญาณ จ านวน 1 ชุด
10.อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ 
     จ านวน 1 เคร่ือง
11.งานติดต้ัง จ านวน 1 งาน

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดซ้ือตู้ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนท่ี 20,000 ส านักปลัด
ปฏิบัติงาน ล้อลากขนาด 1,800 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือเพ่ิม จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าพร้อมท่อสูบน้ าพญานาค จ านวน 1 ชุด 15,000 ส านักปลัด
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
ในการปฏิบัติงาน  - ท่อสูบน้ าพญานาคขนาด Æ5 น้ิว ยาว 8 ฟุต

- เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 
  ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 5.6 แรงม้า

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในพิธีกรรมทาง จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 8,500 ส านักปลัด
ศาสนา, รัฐพิธี  - ท าด้วยไม้สัก

 - มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 น้ิว
 - มีฐานรองโต๊ะหมู่

( แบบ ผ.03 )
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี แผนงาน หมวด
งบประมาณ
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5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับน่ังพักผ่อน จัดซ้ือโต๊ะหินอ่อน จ านวน 2 ชุด 13,000 ส านักปลัด
และบริการผู้มาติดต่อ คุณลักณะ 1 ชุด ประกอบด้วย
ราชการ  - โต๊ะหินอ่อนมีพนักพิง ทรงส่ีเหล่ียม

 - ขนาดหน้าโต๊ะ 85x170 ซม. 1 ตัว
 - ตัวน่ัง  35x80 ซม. 6 ตัว
 - ต้องเป็นสินค้าใหม่และรับประกันคุณภาพพร้อม
ท้ังความบกพร่องช ารุดตามสภาพการใช้งานปกติ

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ส าหรับกันแสง ติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 117,000 ส านักปลัด
ภายในอาคารอเนกประสงค์  - ผ้าม่านกันแสง พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ ขนาด 3.20x1.60 ม. แบ่ง 4 ช่อง จ านวน 12 ชุด

 - ผ้าม่านกันแสง พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
ขนาด 4.85x1.85 ม. จ านวน 14 ชุด
 - ผ้าม่านกันแสง พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
ขนาด 4.85x3.30 ม. จ านวน 3 ชุด

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ส าหรับงานของ จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เคร่ือง 18,500 ส านักปลัด
เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  - ขนาดท่ีก าหนดเป็นความจุภายในข้ันต่ า

 - เป็นรุ่นท่ีได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพ่ือมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 3,500 ส านักปลัด
ในการปฏิบัติงาน  (Smart Card Reader)  จ านวน 5 เคร่ือง
 - เพ่ือรองรับการยกเลิกส าเนา (ราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์อ่านบัตร
เอกสารในกระบวนการ แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ให้เป็น
การลงทะเบียนและ ไปตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
ย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ, คอมพิวเตอร์ท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
ย่ืนค าขอเบ้ียความพิการ, และสังคมก าหนด)
ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

ซ่ึงมีการลงทะเบียนใน
ระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพของ อปท.
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9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ เพ่ือใช้เป็นรถประจ าต าแหน่ง รถยนต์ประจ าต าแหน่ง จ านวน 1 คัน 1,600,000 ส านักปลัด
นายกเทศมนตรี เป็นรถเอนกประสงค์ ขนาดปริมาตร

กระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซี 
ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมใช้งานได้ทันที

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ รถตู้(ดีเซล) ขนาด 12ท่ีน่ัง จ านวน 1คัน  1,288,000 ส านักปลัด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ 

11 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงการจัดซ้ือโปรแกรมระบบบัญชีค่าน้ าประปา 20,000 กองช่าง
และการโยธา (โปรแกรมระบบบัญชี ในการปฏิบัติงาน 1. รองรับการบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ าแยกหมู่เส้นทางการจัดเก็บ

ค่าน้ าประปา) 2. สามารถก าหนดอัตราค่าน้ าแบบ 
    คงท่ีอัตราก้าวหน้าหรือผสม
3. สามารถค านวณค่าน้ าโดยอัตโนมัติ
    เพียงระบุหน่วยการใช้น้ าปัจจุบัน
4. รองรับการค านวณส่วนลด เงินเพ่ิม ค่าปรับ ภาษี
5. สามารถส่ังพิมพ์ใบเสร็จด้วยกระดาษ
    ต่อเน่ือง ตามรูปแบบท่ีหน่วยงานก าหนด
6. มีรายงานข้อมูลทะเบียนค่าน้ า การรับ
    ช าระเงิน  ลูกหน้ีค้าง  สถิติการใช้น้ า
7. รองรับการจัดเก็บค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน
   ในกิจการประปา เช่น ค่าไฟฟ้า สารเคมี
8. สามารถพิมพ์หนังสือทวงถามและ
    ติดตามการช าระหน้ี เล็ดเยอร์ บัญชี ก าไร-ขาดทุน
9. รองรับการถ่ายโอนข้อมูลเพ่ือการจดบันทึกการ
   ใช้น้ ากับ SmartPhone/Tablet (กรณีติดต้ังร่วมกัน
    โปรแกรม จดบันทึกข้อมูลด้วย SmartPhone/Tablet)
10. สามารถค านวณการสูญเสียการใช้น้ าระหว่างทาง
11. มีรายงานเลขอ่านมาตรวัดน้ า ป.31
12. มีรายงานบัญชีประจ าตัวผู้เก็บเงิน ป.32
13. มีรายงานเล็ดเยอร์รายตัวลูกหน้ี 
      ป.17(บัญชีค่าน้ าประปา)
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14. มีรายงานใบน าส่งเงินประจ าวันตาม เง่ือนไขท่ีก าหนด  
      (รายงานการรับเงินประจ าวัน)
15. มีรายงานสรุปการใช้น้ าประจ าเดือน
16. มีรายงานการสรุปยอดลูกหน้ีคงค้างประจ าเดือน
17. มีรายงานค่าใช้จ่ายท่ีมีการ  ด าเนินงานใน
    กิจการประปา
18. มีรายงานใบเสร็จรับเงินท่ีพิมพ์ และสถานะใบเสร็จ 
     เช่น การรับเงิน,การยกเลิก (รายงานเอกสารค่าน้ า)
19. มีรายงานการจดบันทึกเลขมาตร
      ท่ีสามารถน าไปใช้ จดมาตรน้ าประจ าเดือนได้
20. มีรายงานแสดงภาษีมูลค่าเพ่ิม (กรณี
      หน่วยงานท่ีมีการคัดภาษีมูลค่าเพ่ิม)
21. มีกราฟแสดงการใช้น้ าประปาประจ าเดือน
     เปรียบเทียบย้อนหลังด าเนินการ
22. มีกราฟเปรียบเทียบรายได้จากค่าน้ า
      และค่าใช้จ่ายท่ีด าเนินการ
23. สามารถพิมพ์ลายเซ็นหัวหน้าส่วนการคลัง 
      และพนักงาน เก็บเงินลงในใบเสร็จรับเงินได้
24. รองรับการใช้งานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Ms Windows
25. ระบบรองรับการใช้งานในระบบ Stand  Alone 
      (ผู้ใช้งานคนเดียว) หรือต่อเป็น Network (ในระบบเครือข่าย)

26. มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
27. รองรับเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 
      แบบแคร่ส้ัน/แคร่ยาว ได้
28. มีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานโดย
      ไม่คิดค่าบริการเพ่ิม

12 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิม จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว 23,000 กองช่าง
และการโยธา (เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot ประสิทธิภาพ  คุณลักษณะพ้ืนฐาน (งานกิจการประปา)

Matrix Printerแบบแคร่ยาว) ในการปฏิบัติงาน  - มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า  24 เข็มพิมพ์
 - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  136 คอลัมน์
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 - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10  
ตัวอักษรต่อน้ิวได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
 - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics 
ไม่น้อยกว่า  360x360 dpi
 - มีหน่วยความจ า แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 
128 KB
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ  F96 Parallel 
หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

13 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ส าหรับปฏิบัติงาน เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง 57,500 กองช่าง
และการโยธา ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาฯ (ราคาและคุณลักษณะตามบัญชี

นอกสถานท่ี มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

14 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. รองรับการเพ่ิม เปล่ียน ยกเลิก 20,000 กองสาธารณสุข

(โปรแกรมบริหารงาน ในการปฏิบัติงาน     ทะเบียนผู้ใช้ค่าขยะ ได้ตลอดเวลา
ขยะมูลฝอย) 2. ประมวลผลรายเดือนค่าจัดเก็บ

    ขยะมูลฝอย  โดยไม่ต้องป้อน
    ข้อมูลทุกเดือน
3. พิมพ์ใบเสร็จ/ใบแจ้งหน้ีแบบ
    กระดาษต่อเน่ือง หลายรูปแบบ 
    ตามแต่ละหน่วยงาน
4. สามารถพิมพ์รายงานการรับเงินประจ าวัน
5. สามารถสรุปยอดลูกหน้ีค้างช าระ
6. สามารถพิมพ์รายงาน ป.32
7. สามารถพิมพ์รายงาน ผท.5
8. สามารถพิมพ์รายงานค่าขยะ และ
    สถานะของเอกสาน้ัน
9. ระบบตรวจสอบใบเสร็จก่อนท าการพิมพ์ใบเสร็จ
10. ระบบการส ารองข้อมูล (Bzckup)
      เพ่ือป้องกันข้อมูลเสียหาย
11. ระบบป้องกันช่ือก่อนเข้าโปรแกรม
      (Username &  Password)



เป้าหมาย หน่วยงาน
ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณ

12. รองรับการใช้งานในระบบ Stand 
      Alone (ผู้ใช้งานคนเดียว) หรือต่อเป็น
       Net Work  (ในระบบเครือข่าย)
13. มีการอนุญาตใช้ลิขสิทธ์ิเฉพาะ
      หน่วยงาน
14. รองรับเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix 
      Printer แบบแคร่ส้ัน/แคร่ยาว
15. อบรมการใช้ระบบโปรแกรม
16. รับประกันการใช้งานโปรแกรม 1 ปี
      หลังการติดต้ัง หรือ รับประกัน
      ตลอดอายุการใช้งานโดยไม่คิด
      ค่าบริการเพ่ิม ในกรณีใช้ใบเสร็จ
      ค่าขยะของบริษัทฯ        

15 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 23,000 กองสาธารณสุข

(เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix ในการปฏิบัติงาน แบบแคร่ยาวคุณลักษณะพ้ืนฐาน
 Printer แบบแคร่ยาว)  - มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24เข็มพิมพ์

 - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136คอลัมน์
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง 
  ขนาด 10  ตัวอักษรต่อน้ิว ได้ไม่น้อย
  กว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ
  Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า  360x360 dpi
- มีหน่วยความจ า แบบ Input Buffer 
  ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
  Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า
  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

16 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมระดับการรักษา จ านวน 41 ตัว 208,000 2,300,000 กองช่าง
(กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับ ความปลอดภัยในชีวิต
ใช้ในงานรักษาความ และทรัพย์สินให้กับประชาชน
ปลอดภัยท่ัวไป)



เป้าหมาย หน่วยงาน
ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณ

17 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ เพ่ือใช้ส าหรับเก็บขยะ รถบรรทุกขยะ จ านวน 2 คัน 1,900,000 1,900,000 กองสาธารณสุขฯ

(รถบรรทุกขยะ) อินทรีย์ภายในพ้ืนท่ี ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี
ต าบลบ้านโพธ์ิ หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

แบบเปิดข้างเทท้าย
1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา
2) พ้ืนตัวถังท าด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี 
หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
3) มีบานเล่ือนข้ึน-ลงได้ข้างละ 2 บาน
4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน
5) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุม
ได้จากห้องโดยสาร
6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือใช้เก็บอุปกรณ์ ตู้แร็คใส่อุปกรณ์เคร่ืองเสียง 16 U พร้อมล้อ 8,000 ส านักปลัด
และวิทยุ เคร่ืองเสียง และมีกุญแจล็อค


