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 งบประมาณ

 ตามสัญญา

1 ฝาง ปรับปรุงติดต้ังโครงเหล็กตาข่ายกันนกอาคารท่ีว่าการอ าเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 252 192,800.00         192,800.00          -                    192,800.00         0.00% งบลงทุน

2 พร้าว ปรับปรุงติดต้ังตาข่ายกันนกพิราบหอประชุมท่ีว่าการอ าเภอพร้าว จ .เชียงใหม่ 253 113,900.00         113,900.00          -                    113,900.00         0.00% งบลงทุน

3 แม่แจ่ม ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมท่ีว่าการอ าเภอแม่แจ่ม จ .เชียงใหม่ 254 615,800.00         -                     -                    615,800.00         0.00% งบลงทุน

4 แม่ริม ก่อสร้างโรงจอดรถและลานจอดรถท่ีว่าการอ าเภอแม่ริม จ .เชียงใหม่ 255 627,000.00         627,000.00          -                    627,000.00         0.00% งบลงทุน

5 แม่วาง ก่อสร้างถนน คสล. ด้านข้างอาคารหอประชุมอ าเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ 256 330,000.00         -                     -                    330,000.00         0.00% งบลงทุน

6 เวียงแหง ก่อสร้างถนน คสล. เข้ากองร้อย อส. อ าเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ 257 490,000.00         490,000.00          490,000.00         -                    100.00% งบลงทุน

7 เวียงแหง ก่อสร้างเทลาน คสล. หน้ากองร้อย อส. อ าเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ 258 475,000.00         475,000.00          475,000.00         -                    100.00% งบลงทุน

8 เวียงแหง ก่อสร้างป้ายท่ีว่าการอ าเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ 259 398,000.00         398,000.00          -                    398,000.00         0.00% งบลงทุน

9 เวียงแหง ก่อสร้างโรงจอดรถกองร้อย อส. อ าเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ 260 475,000.00         475,000.00          475,000.00         -                    100.00% งบลงทุน

10 เวียงแหง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ท่ีท าการปกครองอ าเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ 261 498,000.00         498,000.00          -                    498,000.00         0.00% งบลงทุน

11 สันก าแพง ก่อสร้างถนนและลาน คสล. ด้านหลังท่ีว่าการอ าเภอสันก าแพง จ.เชียงใหม่ 262 167,000.00         167,000.00          -                    167,000.00         0.00% งบลงทุน

12 สันก าแพง ปรับปรุงกองร้อยอาสารักษาดินแดน ท่ี 14 อ าเภอสันก าแพง จ.เชียงใหม่ 263 120,000.00         120,000.00          -                    120,000.00         0.00% งบลงทุน

13 สันก าแพง ปรับปรุงทางเท้าภายในศูนย์ราชการอ าเภอสันก าแพง จ.เชียงใหม่ 264 397,900.00         397,900.00          -                    397,900.00         0.00% งบลงทุน

14 สันก าแพง ปรับปรุงอาคารท่ีว่าการอ าเภอสันก าแพง จ .เชียงใหม่ 265 141,400.00         141,400.00          -                    141,400.00         0.00% งบลงทุน

15 สันก าแพง ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (บ้านพักนายอ าเภอ) อ าเภอสันก าแพง จ.เชียงใหม่ 266 430,000.00         430,000.00          -                    430,000.00         0.00% งบลงทุน

16 สันก าแพง ปรับปรุงอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอสันก าแพง จ.เชียงใหม่ 267 1,062,000.00       1,062,000.00        -                    1,062,000.00       0.00% งบลงทุน

17 สารภี ปรับปรุงอาคารท่ีว่าการอ าเภอสารภี จ.เชียงใหม่ 268 269,000.00         -                     -                    269,000.00         0.00% งบลงทุน

18 สารภี ปรับปรุงอาคารหอประชุมอ าเภอสารภี จ.เชียงใหม่ 269 211,000.00         -                     -                    211,000.00         0.00% งบลงทุน

19 หางดง ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการหน้าท่ีว่าการอ าเภอหางดง จ.เชียงใหม่ 270 499,000.00         499,000.00          -                    499,000.00         0.00% งบลงทุน

20 หางดง ก่อสร้างโรงจอดรถท่ีว่าการอ าเภอหางดง จ.เชียงใหม่ 271 159,000.00         159,000.00          -                    159,000.00         0.00% งบลงทุน
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21 หางดง ปรับปรุงบ้านพักนายอ าเภอหางดง จ.เชียงใหม่ 272 1,331,000.00       -                     -                    1,331,000.00       0.00% งบลงทุน

22 ฮอด ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อ าเภอฮอด จ.เชียงใหม่ 273 461,500.00         461,500.00          -                    461,500.00         0.00% งบลงทุน

23 อมก๋อย ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 1497 5,595,800.00       -                     -                    5,595,800.00       0.00% งบลงทุน

24 แม่อาย ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 ต าบลมะลิกา อ าเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ 1549 160,000.00         -                     -                    160,000.00         0.00% งบลงทุน

25 สารภี ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 อ าเภอสารภี จ.เชียงใหม่ 1764 2,808,000.00       -                     -                    2,808,000.00       0.00% งบลงทุน

26 จอมทอง ค่าก่อสร้างอาคารท่ีว่าการอ าเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ 1855 26,980,000.00     -                     -                    26,980,000.00     0.00% งบลงทุน

27 เมืองเชียงใหม่ ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2002 2,808,000.00       -                     -                    2,808,000.00       0.00% งบลงทุน

28 กลุ่มงานความม่ันคง ปรับปรุงอาคารห้องน้ าและระบบกรองน้ าบาดาลอาคารกองร้อย อส.จ.เชียงใหม่ 2114 895,000.00         -                     -                    895,000.00         0.00% งบลงทุน

29 เมืองเชียงใหม่ ก่อสร้างโรงจอดรถ 2 ท่ีว่าการอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2115 478,000.00         -                     -                    478,000.00         0.00% งบลงทุน

30 เมืองเชียงใหม่ ก่อสร้างอาคารห้องเก็บเอกสารและงานทะเบียน ท่ีว่าการอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2116 496,500.00         -                     -                    496,500.00         0.00% งบลงทุน

31 สันทราย ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารท่ีว่าการอ าเภอสันทราย จ .เชียงใหม่ 2117 754,900.00         -                     -                    754,900.00         0.00% งบลงทุน

32 ฝาง งบบูรณาการในอ านาจ อปค.ปรับปรุงท่ีว่าการอ าเภอฝาง 2291 185,000.00         -                     -                    185,000.00         0.00% งบบูรณาการ

50,625,500.00     6,707,500.00        1,440,000.00       49,185,500.00     


