
 

 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

ตามกรอบการประสานที่ คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดนครพนม 
 
ล าดับท่ี 
 

 
ช่ือโครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี  
ขอประสาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม  
1 ก่อสร้าง รพ.สต. หมู่ท่ี 7 - 3,500,000 

(หน่วยงานอื่น) 
- 3,500,000 

(หน่วยงานอื่น) 
กระทรวงสาร

ธารณสุข 
2 ก่อสร้าง รพ.สต. หมู่ท่ี  10 3,500,000 

(หน่วยงานอื่น) 
- - 3,500,000 

(หน่วยงานอื่น) 
กระทรวงสาร

ธารณสุข 
3 ก่อสร้างลานกีฬา

อเนกประสงค์ ภายในเขต
ต าบลท่าจ าปา 

2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

6,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริมฯ 

4 โครงการเกรดปรับเกล่ียผิว
ทางถนนระหว่างหมู่บ้าน
ในเขตต าบลท่าจ าปา 

500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

1,500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

 ก่อสร้างถนน คสล.      
5 ก่อสร้างถนน คสล. ริม

เข่ือน หมู่ท่ี 2 
- 2,750,000 

(หน่วยงานอื่น) 
- 2,750,000 

(หน่วยงานอื่น) 
กรมส่งเสริม ฯ 

6 ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านค าพอก หมู่ท่ี 3 – 
บ้านดอนแดง  หมู่ท่ี 15 

2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

3,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

4,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

9,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

7 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายคึกฤทธิ์ – หนอง
ดาล หมู่ท่ี 4 

2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

2,500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

3,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

7,500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

8 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ถนน 2032  -   นานายอ
ดุลย์  ละดอกท่า  หมู่ท่ี 5 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

1,200,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 2,200,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

9 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ถนน 2032 – สายสวน
ยางนายบุญเขียน นากวน  
หมู่ท่ี 5 

- 1,100,000 
(หน่วยงานอื่น) 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

 

2,100,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

10 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ถนน 2032 – นานาง
ล าดวน หมู่ท่ี 5 

- 1,100,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 1,100,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

11 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ห้วยพระ – นาดอกไม้ 
หมู่ท่ี 9  

1,100,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- - 1,100,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 
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โดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
ตามกรอบการประสานที่ คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดนครพนม 

 
ล าดับท่ี 
 

 
ช่ือโครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี  
ขอประสาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม  
12 

 
ก่อสร้างถนน คลส.สายข้าง
โรงเรียนบ้านดอนต้ิว 
 หมู่ท่ี 10 

1,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

1,100,000
(หน่วยงานอื่น) 

1,100,000
(หน่วยงานอื่น) 

3,200,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

13 ก่อสร้างถนน คลส. สายท่าแต้ 
–  ดอนต้ิว หมู่ท่ี 11 

1,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

1,100,000
(หน่วยงานอื่น) 

- 2,100,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

14 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
ต าบลท่าจ าปา 

- 1,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

- 1,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

15 ก่อสร้างถนนลาดยางสายท่า
ดอกแก้ว หมู่ท่ี 6– รร.ชุมชน
ค าพอกท่าดอกแก้ว 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- - 1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

16 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน
ห้วยพระ – นาขม้ิน หมู่ท่ี 14 

3,900,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- - 3,900,000 
(หน่วยงานอื่น) 

ทางหลวง
ชนบท 

17 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ดอนแดงน้อย – บ้านค าพอก 
หมู่ท่ี 15 

4,900,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- - 4,900,000 
(หน่วยงานอื่น) 

ทางหลวง
ชนบท 

18 ซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านดอน
ต้ิว 

1,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

1,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

- 2,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

ทางหลวง
ชนบท 

 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง      
19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

จากบ้านดอนแดงน้อย – ถนน 
2032 หมู่ท่ี 15 

8,640,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- - 8,640,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

20 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน 
นายชาตรี –หางดอนยาว  
 หมู่ท่ี 2 

- 550,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 550,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

21 ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาง
ราวี – นานายฉลอง หมู่ท่ี 2 

- - 500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

22 ก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนนาย
ชาตรี – สวนนายศรีไพร  
 หมู่ท่ี 2 

- 500,000
(หน่วยงานอื่น) 

300,000 
(หน่วยงานอื่น) 

800,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

23 ก่อสร้างถนนลูกรังถนนรอบป่า
สงวนชุมชน หมู่ท่ี 4 

- 1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

ตามกรอบการประสานที่ คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดนครพนม 
 
ล าดับท่ี 
 

 
ช่ือโครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี  
ขอประสาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม  
24 ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองส่ง

น้ า จากหน้า อบต. ท่าจ าปา – 
ทุ่งนาราช หมู่ท่ี 5 

- - 3,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

3,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

25 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ห้วยเซือม – บ่อแก 
หมู่ท่ี 6 

- 250,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 250,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

26 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองปลา
ตอง – นานายลาน  โยบุตรดา 
หมู่ท่ี 7 

- 800,000
(หน่วยงานอื่น) 

- 800,000
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

27 ก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยเบา – 
ป่าช้าใหญ่ หมู่ท่ี 7 

- 700,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 700,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

28 ก่อสร้างถนนลูกรังสายนานางอ่ า 
– โพนหาด หมู่ท่ี 7 

- 800,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 800,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

29 ก่อสร้างถนนลูกรังสายค าเตย – 
ฮ่องตาด หมู่ท่ี 7 

- 800,000 
(หน่วยงานอื่น) 

100,000 
(หน่วยงานอื่น) 

900,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

30 ก่อสร้างถนนลูกรังสายค าเตยไป
นานางเพียร หมู่ท่ี 7 

- 700,000 
(หน่วยงานอื่น) 

200,000 
(หน่วยงานอื่น) 

900,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

31 ก่อสร้างถนนลูกรังจากถนน 
2032  - คสล. บ้านดอนต้ิว
ดอนดู่ หมู่ท่ี 10 

- 800,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 800,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

32 ก่อสร้างถนนลูกรังสายสวนนาย
บุญโฮม – สวนยางนางบุษบา  
หมู่ท่ี 12 

- 500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

300,000 
(หน่วยงานอื่น) 

800,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

33 ก่อสร้างถนนลูกรังสายนานาย
รัศมี – ห้วยทราย หมู่ท่ี 12 

- 500,000
(หน่วยงานอื่น) 

200,000 
(หน่วยงานอื่น) 

700,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

34 ก่อสร้างถนนลูกรังริมห้วยทราย
หมู่ท่ี 12 

- 400,000 
(หน่วยงานอื่น) 

200,000 
(หน่วยงานอื่น) 

600,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

35 ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลังวัด – 
ห้วยภูแวง หมู่ท่ี 12 

- 500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

200,000
(หน่วยงานอื่น) 

700,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

 ก่อสร้างรางระบายน้ า      
36 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 
- 10,000,000 

(หน่วยงานอื่น) 
 10,000,000 

(หน่วยงานอื่น) 
กรมส่งเสริม ฯ 

 

99 



 

 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

ตามกรอบการประสานที่ คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดนครพนม 
 
ล าดับท่ี 
 

 
ช่ือโครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี  
ขอประสาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม  
37 ก่อสร้างสะพานลอยจาก

บ้านท่าดอกแก้ว –  
โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอก
ท่าดอกแก้ว หมู่ท่ี 5 

- 10,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

 10,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

38 ก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วย
ทวยไปบ้านนาขม้ิน (ดอน
สวรรค)์ หมู่ท่ี 9 

- 2,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

- 2,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

กรม
ชลประทาน 

39 ก่อสร้างสะพานข้ามดอนปู่
ตาหมู่ท่ี 11 

- - 2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรม
ชลประทาน 

40 ก่อสร้างสะพาน คสล. นา
ดอกไม้ –  บ้านน้อยทวย 
หมู่ท่ี 12 

- 2,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

- 2,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

กรม
ชลประทาน 

41 ขุดลอกห้วยสายนา หมู่ท่ี 2 
 

- 1,500,000
(หน่วยงานอื่น) 

- 1,500,000
(หน่วยงานอื่น) 

กรม
ชลประทาน 

42 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
ห้วยภูแวง หมู่ท่ี 4 

- 500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรม
ชลประทาน 

43 ก่อสร้างฝายน้ าล้นปากห้วย
ขี้หมู หมู่ท่ี 6 

- - 500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรม
ชลประทาน 

44 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพัง
ริมแม่น้ าโขง หมู่ท่ี 6 

- 10,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 10,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมโยธา 
ธิการ 

45 ขุดลอกห้วยกระแต้ หมู่ท่ี 7 - 600,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 600,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรม
ชลประทาน 

46 ขุดลอกกระทาดหมู่ท่ี 7 - 800,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 800,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรม
ชลประทาน 

47 ขุดลอกห้วยปลาฝา หมู่ท่ี 8 
 

- - 2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรม
ชลประทาน 

48 ขุดลอกห้วยก้านเหลือง  
หมู่ท่ี 8 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- - 1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรม
ชลประทาน 

49 ขุดลอกหนองแสง หมู่ท่ี 8 
 

- 800,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 800,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรม
ชลประทาน 

50 ขุกลอกห้วยกอก – ห้วย
หลงหมู่ท่ี 9 

700,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- - 700,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรม
ชลประทาน 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

ตามกรอบการประสานที่ คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดนครพนม 
 
ล าดับท่ี 
 

 
ช่ือโครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี  
ขอประสาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม  
51 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วย

หวายหลึม หมู่ท่ี 10 
600,000

(หน่วยงานอื่น) 
- - 600,000

(หน่วยงานอื่น) 
กรม

ชลประทาน 
52 ขุดลอกหนองค ามน 

 หมู่ท่ี 10 
- 700,000 

(หน่วยงานอื่น) 
- 700,000 

(หน่วยงานอื่น) 
กรม

ชลประทาน 
53 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วย

ทราย หมู่ท่ี 11 
500,000 

(หน่วยงานอื่น) 
- - 500,000 

(หน่วยงานอื่น) 
กรม

ชลประทาน 
54 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วย

ทราย หมู่ท่ี 11 
- 500,000 

(หน่วยงานอื่น) 
- 500,000 

(หน่วยงานอื่น) 
กรม

ชลประทาน 
55 ก่อสร้างบันไดลงท่าน้ า

สงคราม หมู่ท่ี 11 
- 700,000 

(หน่วยงานอื่น) 
 700,000 

(หน่วยงานอื่น) 
(อบจ.) 

นครพนม 
56 ก่อสร้างฝายน้ าล้นฝายแม้ว 

หมู่ท่ี 11 
- 500,000

(หน่วยงานอื่น) 
- 500,000

(หน่วยงานอื่น) 
กรม

ชลประทาน 
57 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วย

ทราย หมู่ท่ี 12 
700,000

(หน่วยงานอื่น) 
- - 700,000

(หน่วยงานอื่น) 
กรม

ชลประทาน 
58 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วย

หวายหลึม หมู่ท่ี 13 
500,000

(หน่วยงานอื่น) 
- - 500,000

(หน่วยงานอื่น) 
กรม

ชลประทาน 
 ขยายเขตไฟฟ้า      

59 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ                      
ในต าบลท่าจ าปา 

2,000,000 
กฟภ. 

ส่วนภมูิภาค 

    -     - 2,000,000 
กฟภ. 

ส่วนภูมิภาค 

กฟภ. 
ส่วนภูมิภาค 

60 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร                  
ในต าบลท่าจ าปา 

- 2,000,000 
      กฟภ. 
   ส่วนภูมิภาค 

    - 2,000,000 
      กฟภ. 
   ส่วนภูมิภาค 

กฟภ. 
ส่วนภูมิภาค 

61 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก 
บ้านห้วยพระ–บ้านดอน
สวรรรค์ หมู่ท่ี 9 

   -     -  2,000,000 
     กฟภ.     
  ส่วนภูมิภาค 

2,000,000 
     กฟภ.     
  ส่วนภูมิภาค 

กฟภ. 
ส่วนภูมิภาค 

62 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหมู่ 11  
จากบ้านท่าแต้ใหญ่– บ้านท่า
แต้น้อย  

1,000,000 
กฟภ.         

ส่วนภูมิภาค 

-           - 1,000,000 
กฟภ.         

ส่วนภูมิภาค 

กฟภ. 
ส่วนภูมิภาค 

63 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
หมู่ท่ี 1 – 15 

1,000,000 
กฟภ.         

ส่วนภูมิภาค 

-           - 1,000,000 
กฟภ.         

ส่วนภูมิภาค 

กฟภ. 
ส่วนภูมิภาค 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

ตามกรอบการประสานที่ คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดนครพนม 
 
ล าดับท่ี 
 

 
ช่ือโครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี  
ขอประสาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม  
 แนวทางการพัฒนา  

ก่อสร้าง/ขยาย / 
ปรับปรุง/ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน  จัดหาน้ าด่ืม 

     

64 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 7 

3,500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- - 3,500,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรม 
ทรัพยากรน้ า 

65 ก่อสร้างระบบประปาหอถัง
สูงขนาดกลาง  หมู่ท่ี 10 

- 1,800,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 1,800,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรม 
ทรัพยากรน้ า 

66 ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดกลาง หมู่ท่ี 11 

1,800,000
(หน่วยงานอื่น) 

- - 1,800,000
(หน่วยงานอื่น) 

กรม 
ทรัพยากรน้ า 

67 ก่อสร้างระบบประปาหอถัง
สูงขนาดกลาง หมู่ท่ี 13 

1,800,000
(หน่วยงานอื่น) 

- - 1,800,000
(หน่วยงานอื่น) 

กรม 
ทรัพยากรน้ า 

68 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า หมู่ท่ี 11  

- 5,00,000
(หน่วยงานอื่น) 

- 5,00,000
(หน่วยงานอื่น 

กรม 
ทรัพยากรน้ า 

 แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริมการศึกษา 

     

69 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 หมู่ท่ี 1,2 

- 2,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

- 2,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

70 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านท่าดกแก้ว หมู่ท่ี 5,6 

2,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

- - 2,000,000
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

71 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ท่ี 7 

- 2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

72 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ท่ี 10 

- 2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

73 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ท่ี 12 

- 2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- 2,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กรมส่งเสริม ฯ 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บขยะมูลฝอย 

     

74 โครงการฝังกลบบ่อท้ิงขยะ
ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าจ าปา 

1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

- - 1,000,000 
(หน่วยงานอื่น) 

กระทรวง
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

ตามกรอบการประสานที่ คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดนครพนม 
 

ล าดับท่ี 
 

 
ช่ือโครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี 
ขอประสาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม  
75 ก่อสร้างบ่อขยะ 

หมู่ท่ี 15 
1,000,000 

(อบต.) 
- - 1,000,000 

(อบต.) 
กระทรวง
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

รวม 52,640,000 88,050,000 23,100,000 167,690,000  
 

 

 

 

 


