
ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทนุพาณชิยกรรมและการทอ่งเที่ยว

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ราบ ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี

Ø แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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1 จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนบานทบึ        
จ านวน  2  ตู้ 

เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนบานทบึ 
จ านวน 2 ตู้

11,000.00 ต าบลทา่ราบ ส านักงานปลัด

2 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร  2 บานพบั 
จ านวน  2  ตู้

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร  2 บานพบั
 จ านวน 2 ตู้

11,000.00 ต าบลทา่ราบ ส านักงานปลัด

3 จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสารแบบ    
ตัดตรง  ท าลายเอกสารคร้ังละ  10 แผ่น

20,000.00 ต าบลทา่ราบ ส านักงานปลัด

บญัชคีรุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3

องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ราบ อ าเภอเมืองราชบรุี จังหวัดราชบรุี

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02/1

ส่วนที่ 2 (2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ หน้าที่ 31
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4 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ านวน 1 เคร่ือง

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ านวน 1 เคร่ือง                              
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้                
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่
น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กวา่ 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง        
จ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม่
น้อยกวา่ 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกวา่ 
ดังนี้                                              
  1) เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกวา่ 2 GB หรือ

22,000.00 ต าบลทา่ราบ ส านักงานปลัด

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 2 (2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ หน้าที่ 32
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2) มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ต้ังอยูภ่ายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนว่ยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด 
ไมน่อ้ยกว่า 2 GB หรือ
3) มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หนว่ยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า  2  GB
- มหีนว่ยความจ าหลัก  (RAM) ชนดิ DDR 4
 หรือดีกว่า มขีนาดไมน่อ้ยกว่า 4 GB
- มหีนว่ยจัดเกบ็ข้อมลู ชนดิ SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 1 TB หรือ
ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจุไม่
นอ้ยกว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย
- มชี่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Networ 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
 หรือดีกว่า จ านวนไมน่อ้ยกว่า     1 ช่อง
- มชี่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไมน่อ้ยกว่า 3 ช่อง
- มแีปน้พิมพ์และเมาส์
- มจีอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้   
  จ านวน 1 หนว่ย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

ส่วนที่ 2 (2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ หน้าที่ 33
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5 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพมิพ ์(Ink  Tank Printer)  จาก
โรงงานผู้ผลิต

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพมิพ ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกวา่ 20 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที
(ipm)
- มีความเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกวา่ 10 หน้า
ต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาท ี(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom

4,300.00 ต าบลทา่ราบ ส านักงานปลัด

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

ส่วนที่ 2 (2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ หน้าที่ 34
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6 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ านวน 1 เคร่ือง

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ านวน 1 เคร่ือง                              
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้                
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่
น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กวา่ 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง        
จ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม่
น้อยกวา่ 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกวา่ 
ดังนี้                                              
  1) เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกวา่ 2 GB หรือ

22,000.00 ต าบลทา่ราบ กองคลัง

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

ส่วนที่ 2 (2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ หน้าที่ 35
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2) มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ต้ังอยูภ่ายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนว่ยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด 
ไมน่อ้ยกว่า 2 GB หรือ
3) มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หนว่ยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า  2  GB
- มหีนว่ยความจ าหลัก  (RAM) ชนดิ DDR 4
 หรือดีกว่า มขีนาดไมน่อ้ยกว่า 4 GB
- มหีนว่ยจัดเกบ็ข้อมลู ชนดิ SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 1 TB หรือ
ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจุไม่
นอ้ยกว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน  1  หนว่ย
- มชี่องเชือ่มต่อระบบเครือข่าย (Networ 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
 หรือดีกว่า จ านวนไมน่อ้ยกว่า     1 ช่อง
- มชี่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไมน่อ้ยกว่า 3 ช่อง
- มแีปน้พิมพ์และเมาส์
- มจีอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้   
  จ านวน 1 หนว่ย

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

ส่วนที่ 2 (2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ หน้าที่ 36
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7 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน  1  คัน

เพื่อจัดซ้ือจัดซ้ือรถจักรยานยนต์       
ขนาด 110 ซีซี  แบบเกียร์ธรรมดา 
จ านวน  1  คัน

40,800.00 ต าบลทา่ราบ กองคลัง

8 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพมิพ ์(Ink  Tank Printer)  จาก
โรงงานผู้ผลิต

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer)จาก
โรงงานผู้ผลิต
โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ัง
ถังหมกึพิมพ์  (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต
- มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ไมน่อ้ยกว่า 
1,200x1,200 dpi
- มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมน่อ้ยกว่า 20 หนา้ต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที(ipm)
- มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมน่อ้ยกว่า 10 หนา้ต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มชี่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน่อ้ยกว่า  1  ช่อง
- มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่อ้ยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ
 Custom

4,300.00 ต าบลทา่ราบ กองคลัง

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

ส่วนที่ 2 (2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ หน้าที่ 37



Ø แผนงานการศึกษา

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

9 จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนบานทบึ        
จ านวน  1  ตู้ 

เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนบานทบึ 
จ านวน  1  ตู้

5,500.00 ต าบลทา่ราบ กองการศึกษา

10 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร  2 บานพบั 
จ านวน   1   ตู้

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร  2 บานพบั
 จ านวน   1   ตู้

5,500.00 ต าบลทา่ราบ กองการศึกษา

หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

ส่วนที่ 2 (2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ หน้าที่ 38


