
เป้าหมายพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจะดำเนินการ จังหวัดสกลนคร จำนวน 18 อำเภอ จำนวน 19 ตำบล และจำนวน 229 หมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวนอำเภอ อำเภอ ตำบล หมู่บ้านเป้าหมาย ติดต่อประสาน 
 

2561 3 1. อำเภอโพนนาแก้ว ตำบลบ้านแป้น บ้านแป้น (ม.5)  
บ้านแป้นใหม่ (ม.๑๐)   
บ้านน้ำพุ (ม.๔) 

 

2. อำเภอเต่างอย ตำบลเต่างอย บ้านนางอย (ม.๔)   
บ้านโพนปลาไหล (ม.5) 

ผญบ.ประธาน  086 426 0805 
ผญบ.สมเสียน 089 275 3168 

3. อำเภอพรรณานิคม ตำบลนาหัวบ่อ บ้านตอเรือ (ม.5)  
บ้านนาดี (ม.7, 14, 16)  
บ้านโนนเรือ (ม.3, ๑๓) 

ต่อเรือ ผญบ.สมเดจ็ 096 918 4493 
ผญบ.นรินทร์ โนนเรือ3 083 339 5045 
ผญบ.ณัฐพงษ ์โดนเรือ13 087 816 3266 
กำนันโสภณ นาด7ี  065 029 7844 
ผญบ.ปรีชา นาดี14 063 045 3491 
ผญบ. รุ่งศักดิ์ นาดี16 095 917 5649 

2562 4 1. อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลม่วงลาย   บ้านม่วงลาย (ม.7, ม.๙) ผญบ. หมู่ 9  088 724 1676 
2. อำเภอวาริชภูมิ ตำบลค้อเขียว    บ้านโคกตาดทอง (ม.5) ผญบ.สำรวม 084 392 2305 
3. อำเภออากาศอำนวย ตำบลท่าก้อน   บ้านท่าก้อนเหนือ (ม.8)   

บ้านท่าก้อน (ม.๑) 
ผญบ.ทองมี092 808 1079 
ผญบ.สถิต 062 320 2761; 086 248 2489 

4. อำเภอโคกศรีสุพรรณ ตำบลเหล่าโพนค้อ  บ้านห้วยยาง (ม.๖)   
บ้านห้วยยางเหนือ (ม.๙) 

ผญบ.พายัพ 091 867 9146 

2563 3 1. อำเภอคำตากล้า ตำบลแพด บ้านดงอิด่อย (ม.4) ผญบ.บญุไทย  อัคจันทร์ 062 146 8198 
2. อำเภอสว่างแดนดิน ตำบลพันนา บ้านพันนา (ม.1,10,12) กำนัน สุรสิทธ์ิ รักษาแก้ว 086 461 8801 

ผญบ.บรรจง  081 011 6398 
ผญบ.อภิบาล 089 940 3935 

3. อำเภอเจริญศิลป์ ตำบลโคกศิลา บ้านคำบอน (ม.4) ผญบ.ทองสุข 088 565 9025,063 010 1674 
2564 4 1. อำเภอภูพาน ตำบลสร้างค้อ บ้านสร้างค้อ (ม.๑,ม.๑๒)  

บ้านสร้างค้อน้อย (ม.๒) 
ผญบ.วิโรจน์ วรรณวงศ์ 085 659 1917 
ผญบ.ซอน 083 142 4593 
ผญบ.ศักดิ์ชัย ศรีชัย 094 224 8067 

2. อำเภอส่องดาว ตำบลวัฒนา บ้านกุดแสง (ม.๖) ผญบ.ณรงค์  ทัศนิตย์ 085 453 2763 
3. อำเภอบ้านม่วง ตำบลม่วง บ้านจาร (ม.๕, ม.๑๑) ผญบ.สุภาพ นวลลม  061 142 3497 
4. อำเภอวานรนิวาส ตำบลหนองสนม บ้านนาคอย (ม.๙) ผญบ.สมฤทธ์ิ  091 203 5235 

 
 

2565 4 1. อำเภอนิคมน้ำอูน ตำบลหนองบัว บ้านหนองบัวบาน (ม.3) พช.จารุนี ศรีนา  



ปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวนอำเภอ อำเภอ ตำบล หมู่บ้านเป้าหมาย ติดต่อประสาน 
 

2. อำเภอกุดบาก ตำบลกุดบาก บ้านกุดแฮด (ม.๔)  
บ้านกุดแฮด (ม.๙)  
บ้านกุดแฮดสามัคคี (ม.๗) 

ผญบ. นายพิทยา  สุมา ๐๘ ๙๓๗๖ ๖๔๑๘ 
ผญบ. นายสมัย  ศรีมุกดา ๐๙ ๘๖๔๑ ๑๘๗๖ 
ผญบ. นายถนอมจิต โถแก้วเขียว ๐๘ ๒๑๒๑ ๑๓๗๑ 
พช.วราภรณ์ 091 007 7040 
พช. ขนิษฐา 080 746 3223  

3. อำเภอกุสุมาลย์ ตำบลอุ่มจาน บ้านคำสร้างถ่อ (ม.๑๐) พช.อาทิตย์ คำศรี 087 033 2596 
ผญบ.บญุชู โพธิ์สุ 084 797 6440 

4. อำเภอพังโคน ตำบลพังโคน 
ตำบลไฮหย่อง 

บ้านโนนสูง (ม.๔) 
บ้านอุ่มเหม้า (ม.๖) 

 
พช.อิษฎาวุฒิ ศรีสุข 095 669 4657 

 รวม 18 อำเภอ 19 ตำบล *ณ ปี ๖๑-63 ดำเนินการ ๒๓ หมู่บ้าน   **เฉพาะปี 63 จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน  ***เปิดใหม่ ๔ หมู่บ้าน  
 
 

เป้าหมายพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจะดำเนินการ จังหวัดนครพนม  และมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านเป้าหมาย ติดต่อประสาน 
 

2561-2565 นครพนม 
3 อำเภอ 

1. อำเภอโพนสวรรค์ ตำบลนาหัวบ่อ บ้านหนองผักตบ (ม.๔) 
บ้านหนองผักตบ (ม.๖) 

 

2. อำเภอศรีสงคราม ตำบลท่าบ่อสงคราม บ้านท่าบ่อ (ม.๑) 
บ้านท่าบ่อ (ม.๖) 

 

3. อำเภอนาหว้า ตำบลนาหว้า  
ตำบลนางัว 

  

มุกดาหาร 
2 อำเภอ 

1. อำเภอเมือง ตำบลนาโสก บ้านเหล่าป่าเป้ด (ม.๔)  
2. อำเภอดงหลวง ตำบลกกตูม บ้านกกตูม บ้านกกกอก บ้านเกษตรสมบูรณ์  

 รวม 5 อำเภอ ๖ ตำบล *ณ ปี ๖๑-63 ดำเนินการ ๘ หมู่บ้าน   **เฉพาะปี 63 จำนวน ๕ หมู่บ้าน   
 
หมายเหตุ *รวมพื้นท่ีดำเนินโครงการปี 61-6๓ จำนวน ๓๑ หมู่บ้าน 
  **รวมพืน้ท่ีดำเนินโครงการปี 63  จำนวน ๒๖ หมู่บา้น 
  ***เปิดพืน้ที่ดำเนินโครงการใหม่ ๔ หมู่บ้าน (พืน้ท่ีปี ๖๔) 

ข้อมูลอัพเดจ ณ วันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓   โดย  ดร.นภิาพร  ชนะมาร   ๐๙๑ ๙๓๙ ๑๔๕๕ 
 


