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แผนงาน

ล าดับ งานต่อ งานที่ จัด จัด สอบ ประ ประกวดสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ
ที่ เนื่องที่ เสร็จ ซ้ือ จ้าง ราคา กวด ราคา/ประกวด นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ หมายเหตุ

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ผูกพัน ภาย ราคา มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2559 ปี  2559 เงินสมทบ
(หน่วยนับ) งบประมาณ ใน (/) (/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปีต่อไป ปี 59
1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

อเนกประสงค์ ตามแบบ
มาตรฐานสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 
10 องค์การบริหารส่วนต าบล
สระส่ีมุม

ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตาม
แบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 10 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม

1    ต.ค.-58 พ.ย.-58 ม.ค.-59 1,398,800    

2 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้าน
หนองคันรวก-บ้านหนองระแหง  
ต าบลสระส่ีมุม  พื้นที่ ไม่น้อยกว่า
 12,450 ตารางเมตร  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  
อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายทางบ้านหนองคันรวก-บ้าน
หนองระแหง  ต าบลสระส่ีมุม  พื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 12,450 ตารางเมตร  
องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  
อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

1    ต.ค.-58 ธ.ค.-58 มี.ค.-59 5,554,500    

3 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายทางบ้านหนอง
พังพวย-บ้านดอนเตาอิฐ  ต าบล
สระส่ีมุม กว้าง 6  เมตร หนา 
0.05 เมตร  ยาว 3,699 เมตร 
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 22,194 ตาราง
เมตร  องค์การบริหารส่วนต าบล
สระส่ีมุม  อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางบ้านหนองพังพวย-บ้านดอน
เตาอิฐ  ต าบลสระส่ีมุม กว้าง 6  
เมตร หนา 0.05 เมตร  ยาว 3,699 
เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 22,194 
ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีมุม  อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม

1    ต.ค.-58 ธ.ค.-58 มี.ค.-59 8,215,300    

แบบรายงานแผนปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณปี  2559
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มมุ  จังหวัด นครปฐม  กระทรวงมหาดไทย

หมวดค่าครุภัณฑ์ ลักษณะงาน วิธีการ แบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง       (/)     (/) ก าหนดคุณ

ลักษณะเฉพาะ
แล้ว
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แผนงาน

ล าดับ งานต่อ งานที่ จัด จัด สอบ ประ ประกวดสอบ คาดว่าจะลง คาดว่าจะมี งบประมาณที่ เงินนอกงบ
ที่ เนื่องที่ เสร็จ ซ้ือ จ้าง ราคา กวด ราคา/ประกวด นามใน การส่งมอบ ได้รับอนุมัติใน ประมาณหรือ หมายเหตุ

งาน/โครงการ รายการ จ านวน ผูกพัน ภาย ราคา มี ไม่มี ราคา สัญญา ปี  2559 ปี  2559 เงินสมทบ
(หน่วยนับ) งบประมาณ ใน (/) (/) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปีต่อไป ปี 59

หมวดค่าครุภัณฑ์ ลักษณะงาน วิธีการ แบบหรือ แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง       (/)     (/) ก าหนดคุณ

ลักษณะเฉพาะ
แล้ว

4 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายทางบ้านหนอง
มะเกลือ-บ้านหนองฟัก  ต าบล
สระส่ีมุม กว้าง 6  เมตร หนา 
0.05 เมตร  ยาว 2,075 เมตร 
พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 12,450 ตาราง
เมตร  องค์การบริหารส่วนต าบล
สระส่ีมุม  อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางบ้านหนองมะเกลือ-บ้าน
หนองฟัก  ต าบลสระส่ีมุม กว้าง 6  
เมตร หนา 0.05 เมตร  ยาว 2,075 
เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 12,450 
ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีมุม  อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม

1    ต.ค.-58 ธ.ค.-58 มี.ค.-59 4,610,200    

5 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP 
แบบมุมมองคงที่ (IP Fix Camera) 
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานตาม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารก าหนด พร้อมอุปกรณ์
ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
สระส่ีมุม  บริเวณ หมู่ที่ 4  จ านวน 4
 จุด และ         ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fix
 Camera) รายละเอียดคุณลักษณะ
พื้นฐานตามกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารก าหนด 
พร้อมอุปกรณ์ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  บริเวณ 
หมู่ที่ 16  จ านวน 4 จุด

2    ต.ค.-58 ธ.ค.-58 มี.ค.-59 255,900   


