
สำรวจหมู่บ้าน ที่ตำบลดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 

U2T ระยะที ่1 

คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

คณะวิทยาการจัดการ 

1. ท่าก้อน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน Smart Farm 
- อบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเป็น 
Smart Farm 

8 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 1 บ้านท่าก้อน 
หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย 
หมู่ที่ 3 บ้านนาหวาย 
หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง 
หมู่ที่ 5 บ้านดอนปอ 
หมู่ที่ 6 บ้านโพนก่อ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าควาย 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าก้อน 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมการนำความรู้
ไปช่วยบริการชุมชน สร้างตำบล
ปลอดภัย 
- อบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับ
เยาวชน 
- อบรมการเป็นเยาวชนจิตอาสา 
- อบรมการใช้สื่อดิจิทัลในการเป็น
พลเมืองที่ดี 

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าก้อน 
หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย 
หมู่ที่ 3 บ้านนาหวาย 
หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง 
หมู่ที่ 5 บ้านดอนปอ 
หมู่ที่ 6 บ้านโพนก่อ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าควาย 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าก้อน 

กิจกรรมที่ 3 การจัดการองค์ความรู้
ด้านภูมิปัญญาสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม 
- อบรมส่งเสริมให้เยาวชนอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรม 

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าก้อน 
หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย 
หมู่ที่ 3 บ้านนาหวาย 
หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง 
หมู่ที่ 5 บ้านดอนปอ 
หมู่ที่ 6 บ้านโพนก่อ 
หมู่ที่ 7 บ้านท่าควาย 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าก้อน 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์
ระบบนิเวศแม่น้ำสงคราม 
- อบรมการจัดการด้านระบบนิเวศ
ของแม่น้ำสงคราม 
- ศึกษาและเรียนรู้ระบบนิเวศของ
แม่น้ำสงคราม 

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าก้อน 
หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย 
หมู่ที่ 3 บ้านนาหวาย 
หมู่ที่ 4 บ้านดอนแดง 
หมู่ที่ 5 บ้านดอนปอ 
หมู่ที่ 6 บ้านโพนก่อ 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

 หมู่ที่ 7 บ้านท่าควาย 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าก้อน 
 

2. พันนา กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรมยกระดับ
ผู้ผลิต  
ผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ 
การอบรมเชิงปฎิบัติการอาชีพนวด
แผนไทย 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสาย
คล้องหน้ากากอนามัยจากผ้าคราม 
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 
 

12 หมู่บ้าน หมู่ที1่ บ้านพันนา  
หมู่ที2่ บ้านโมน  
หมู่ที3่ บ้านถ่อน  
หมู่ที4่ บ้านงิ้ว     
หมู่ที5่ บ้านแย้  
หมู่ที6่ บ้านคำตานา 
หมู่ที7่ บ้านหนองหอยคัน  
หมู่ที8่ บ้านหนองปลาเข็ง 
หมู่ที9่ บ้านหนองไผ่ยาว  
หมู่ที1่0 บ้านพันนาใต้ 
หมู่ที1่1 บ้านเมืองทอง 
หมู่ที1่2 บ้านพันนานคร 

กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรมท่องเที่ยว
ชุมชน  
อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเส้นทาง
ท่องเที่ยวชุมชน   
กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Workshop การทำผ้าย้อม
คราม 

 12 หมู่บ้าน หมู่ที1่บ้านพันนา 
หมู่ที2่ บ้านโมน  
หมู่ที3่ บ้านถ่อน 
หมู่ที4่ บ้านงิ้ว     
หมู่ที5่ บ้านแย้ 
หมู่ที6่ บ้านคำตานา  
หมู่ที7่ บ้านหนองหอยคัน 
หมู่ที8่ บ้านหนองปลาเข็ง  
หมู่ที9่ บ้านหนองไผ่ยาว  
หมู่ที1่0 บ้านพันนาใต้ 
หมู่ที1่1 บ้านเมืองทอง 
หมู่ที1่2 บ้านพันนานคร 

กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรมรวมคนรัก
สุขภาพ และอบรมเชิงปฏิบัติการแปร
รูปสมุนไพรจากผ้าครามลูกประคบ  
กิจกรรมการจัดชุดความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 12 หมู่บ้าน หมู่ที1่ บ้านพันนา 
หมู่ที2่ บ้านโมน  
หมู่ที3่ บ้านถ่อน  
หมู่ที4่ บ้านงิ้ว     
หมู่ที5่ บ้านแย้  
หมู่ที6่ บ้านคำตานา 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที7่ บ้านหนองหอยคัน 
หมู่ที8่ บ้านหนองปลาเข็ง 
หมู่ที9่ บ้านหนองไผ่ยาว 
หมู่ที1่0 บ้านพันนาใต้ 
หมู่ที1่1บ้านเมืองทอง  
หมู่ที1่2 บ้านพันนานคร 
 
 

กิจกรรมที่ 4 ชื่อกิจกรรมปลูกป่า
ชุมชน 
กิจกรรมอบรมอนุรักษ์พันธุ์พืช ภายใต้
กิจกรรมปลูกป่าชุมชน กิจกรรมการ
ทำนำ้หมักเพ่ือลดรายจ่ายของ
ครัวเรือน  
กิจกรรมการทำไม้กวาดขวดพลาสติก
เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
คัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมและทำ
ปุ๋ยหมักชีวภาพลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือน 

12 หมู่บ้าน หมู่ที1่ บ้านพันนา  
หมู่ที2่ บ้านโมน  
หมู่ที3่ บ้านถ่อน  
หมู่ที4่ บ้านงิ้ว     
หมู่ที5่ บ้านแย้ 
หมู่ที6่ บ้านคำตานา  
หมู่ที7่ บ้านหนองหอยคัน  
หมู่ที8่ บ้านหนองปลาเข็ง 
หมู่ที9่ บ้านหนองไผ่ยาว  
หมู่ที1่0 บ้านพันนาใต้ 
หมู่ที1่1 บ้านเมืองทอง  
หมู่ที1่2 พันนานคร 

3. เหล่าโพน
ค้อ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน ตำบลเหล่าโพนค้อ 

11 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านโพนค้อ  
หมู่2 บ้านโพนไฮ  
หมู่3 บ้านดง  
หมู่4 หนองเหียน  
หมู่5 บ้านเหล่า  
หมู่6 บ้านห้วยยาง  
หมู่7 บ้านเหล่าเหนือ  
หมู่8 บ้านดงน้อย  
หมู่9 บ้านห่วยยางเหนือ  
หมู่10 บ้านโพนสูง  
หมู่11 บ้านน้อยหนองไผ่
สวน 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาซากไดโนเสาร์และ
เสริมสร้างมัคคุเทศท้องถิ่น ตำบลเหล่า
โพนค้อ 

11 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านโพนค้อ  
หมู่2 บ้านโพนไฮ  
หมู่3 บ้านดง  
หมู่4 หนองเหียน  
หมู่5 บ้านเหล่า  
หมู่6 บ้านห้วยยาง  
หมู่7 บ้านเหล่าเหนือ  
หมู่8 บ้านดงน้อย  
หมู่9 บ้านห่วยยางเหนือ  
หมู่10 บ้านโพนสูง  
หมู่11 บ้านน้อยหนองไผ่
สวน 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
และตราสินค้า(Brand) ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ตำบลเหล่าโพนค้อ 

11 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านโพนค้อ  
หมู่2 บ้านโพนไฮ 
หมู่3 บ้านดง  
หมู่4 หนองเหียน  
หมู่5 บ้านเหล่า  
หมู่6 บ้านห้วยยาง  
หมู่7 บ้านเหล่าเหนือ  
หมู่8 บ้านดงน้อย  
หมู่9 บ้านห่วยยางเหนือ  
หมู่10 บ้านโพนสูง  
หมู่11 บ้านน้อยหนองไผ่
สวน 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมให้ความรู้ด้าน
การตลาดออนไลน์สำหรับ
ผู้ประกอบการชุมชน ตำบลเหล่าโพน
ค้อ 

11 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านโพนค้อ  
หมู่2 บ้านโพนไฮ  
หมู่3 บ้านดง  
หมู่4 หนองเหียน  
หมู่5 บ้านเหล่า  
หมู่6 บ้านห้วยยาง  
หมู่7 บ้านเหล่าเหนือ  
หมู่8 บ้านดงน้อย  
หมู่9 บ้านห่วยยางเหนือ  



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่10 บ้านโพนสูง  
หมู่11 บ้านน้อยหนองไผ่
สวน 

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำบัญชีและ
วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน สำหรับ
ผู้ประกอบการชุมชน ตำบลเหล่าโพน
ค้อ 

11 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านโพนค้อ  
หมู่2 บ้านโพนไฮ 
หมู่3 บ้านดง  
หมู่4 หนองเหียน 
 หมู่5 บ้านเหล่า  
หมู่6 บ้านห้วยยาง  
หมู่7 บ้านเหล่าเหนือ  
หมู่8 บ้านดงน้อย  
หมู่9 บ้านห่วยยางเหนือ  
หมู่10 บ้านโพนสูง  
หมู่11 บ้านน้อยหนองไผ่
สวน 

4. บ้านแป้น กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์ ในชุมชนให้มี
ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง 

10 หมู่บ้าน หมู่ 1 ท่าศาลา 
หมู่ 2 โพนงาม, หมู่โคก 
หมู่3 โพนงามท่า 
หมู่ 4 น้ำพุ 
หมู่ 5 แป้น,  
หมู่ 6 โพนบก 
หมู่ 7 จอมแจ้ง 
หมู่ 8 บึงประชาราษฎร์ 
หมู่ 9 โพนงามโคกใหม่ 
หมู่ 10 แป้นใหม่ 

 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเพ่ิมคุณค่า
และมูลค่าของต้นทุนทรัพยากรชุมชน
สู่การเป็นสินค้าและบริการ 

10 หมู่บ้าน หมู่ 1 ท่าศาลา 
หมู่ 2 โพนงาม, หมู่โคก 
หมู่3 โพนงามท่า 
 หมู่ 4 น้ำพุ 
 หมู่ 5 แป้น  
หมู่ 6 โพนบก  
หมู่ 7 จอมแจ้ง, 
หมู่ 8 บึงประชาราษฎร์ 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ 9 โพนงามโคกใหม่ 
หมู่ 10 แป้นใหม่ 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการปลูกและ
แปรรูปพืชสมุนไพรอัญชันครบวงจร 

2 หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านแป้น 
หมู่ 10 บ้านแป้นใหม่ 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1. ม่วง กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรม จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูลทักษะด้านการ
ผลิตพืชปศุสัตว์ประมงและจัดจำหน่าย
สินค้าเกษตรให้สมาชิกกลุ่ม 

11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านม่วง 
หมู่ที่ 2 บ้านโพนไค 
หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ศิลา 
หมู่ที่ 4 บ้านโพนสมุทรชัย 
หมู่ที่ 5 บ้านจาร 
หมู๋ที่ 6 บ้านดงยาง 
หมู่ที่ 7 บ้านประชาสามัคคี 
หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ 
หมู่ที่ 9 บ้านกำแพงเมือง 
หมู่ที่ 10 บ้านอ่างห้วยไร่ 
หมู่ที่ 11 บ้านจาร 

กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรม ส่งเสริม 
พัฒนาการผลิตสัตว์แบบครบวงจร
อย่างยั่งยืนและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
ตำบลม่วง 
กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรม ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานและการจัด
เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 

2. วัฒนา กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรมวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และคืนข้อมูลชุมชน 

9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดงแสนตอ 
หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าใหญ่  
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ 4 บ้านวัฒนา    
หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล 
หมู่ที่ 6 บ้านกุดแสง  
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งบ่อ  
หมู่ที่ 8 บ้านโพนศรี  
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าสุขสันต์ 

 กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรมการผลิต
อาหารโคอย่างง่ายและดูแลสุขภาพโค
เบื้องต้น   
 

9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดงแสนตอ 
หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าใหญ่  
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ 4 บ้านวัฒนา    
หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล 
หมู่ที่ 6 บ้านกุดแสง  
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งบ่อ  
หมู่ที่ 8 บ้านโพนศรี  
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าสุขสันต์ 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

 กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรมการพัฒนา
ลายผ้าและยกระดับรูปแบบผลิตภัณฑ์
จากผ้าคราม ต.วัฒนา 

9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดงแสนตอ 
หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าใหญ่  
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ 4 บ้านวัฒนา    
หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล 
หมู่ที่ 6 บ้านกุดแสง  
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งบ่อ  
หมู่ที่ 8 บ้านโพนศรี  
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าสุขสันต์ 

 กิจกรรมที่ 4 ชื่อกิจกรรมการจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ 

9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดงแสนตอ 
หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าใหญ่  
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ 4 บ้านวัฒนา    
หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล 
หมู่ที่ 6 บ้านกุดแสง  
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งบ่อ  
หมู่ที่ 8 บ้านโพนศรี  
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าสุขสันต์ 

 กิจกรรมที่ 5 ชื่อกิจกรรมธนาคารปลา
เพ่ือเสริมสร้างอาหารปลอดภัยใน
ชุมชน 

9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดงแสนตอ 
หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าใหญ่  
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ 4 บ้านวัฒนา    
หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล 
หมู่ที่ 6 บ้านกุดแสง  
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งบ่อ  
หมู่ที่ 8 บ้านโพนศรี  
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าสุขสันต์ 

 กิจกรรมที่ 6 ชื่อกิจกรรมสัมมาชีพใหม่
ตำบลสุขใจ เกษตรพอเพียง 

9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดงแสนตอ 
หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าใหญ่  
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ 4 บ้านวัฒนา    
หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล 
หมู่ที่ 6 บ้านกุดแสง  



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งบ่อ  
หมู่ที่ 8 บ้านโพนศรี  
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าสุขสันต์ 

 กิจกรรมที่ 7 ชื่อกิจกรรมจัดเวทีคืน
องค์ความรู้สู่ชุมชน 

9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดงแสนตอ 
หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าใหญ่  
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ 4 บ้านวัฒนา    
หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล 
หมู่ที่ 6 บ้านกุดแสง  
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งบ่อ  
หมู่ที่ 8 บ้านโพนศรี  
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าสุขสันต์ 

3. โคกศิลา กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรมการพัฒนา
เทคนิค การตัดเย็บ การออกแบบ
ผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์ 

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 2 บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม  
หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองโจด  
หมู่ที่ 6 บ้านปลวก  
หมู่ที่ 7 บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 8 บ้านโคกศิลา
  

 กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรมการแปรรูป
สินค้าจากข้าว 

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 2 บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม  
หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองโจด  
หมู่ที่ 6 บ้านปลวก  
หมู่ที่ 7 บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 8 บ้านโคกศิลา 

 กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรมการส่งเสริม
สัมมาชีพใหม่ทางการเกษตรตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่  

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 2 บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม  
หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน  



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 5 บ้านหนองโจด  
หมู่ที่ 6 บ้านปลวก  
หมู่ที่ 7 บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 8 บ้านโคกศิลา 

 กิจกรรมที่ 4 ชื่อกิจกรรมพัฒนาสินค้า
ท้องถิ่นจากพืชชุมชน  

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 2 บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม  
หมู่ที่ 4 บ้านคำบอน  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองโจด  
หมู่ที่ 6 บ้านปลวก  
หมู่ที่ 7 บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 8 บ้านโคกศิลา 

4. สร้างค้อ กิจกรรมที่ 1ชื่อกิจกรรม แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ 
 
 

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่  
หมู่ที่ 2 บ้านพะโค  
หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่เหนือ   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวทอง  
หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์  
หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่พัฒนา  
หมู่ที่ 8 บ้านสร้างสมาน
มิตร  

 กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรม ออกแบบ 
Packaging 

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่  
หมู่ที่ 2 บ้านพะโค  
หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่เหนือ   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวทอง  
หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์  
หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่พัฒนา  
หมู่ที่ 8 บ้านสร้างสมาน
มิตร 

คณะครุศาสตร์ 1.ท่าแร่ 
กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรม กันกระแทก
จากผักตบชวา 

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่  
หมู่ที่ 2 บ้านพะโค  
หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่เหนือ   



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวทอง  
หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์  
หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่พัฒนา  
หมู่ที่ 8 บ้านสร้างสมาน
มิตร  

 

กิจกรรมที่ 4 ชื่อกิจกรรม ทำปุ๋ยหมัก
จากผักตบชวา 

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่  
หมู่ที่ 2 บ้านพะโค  
หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่เหนือ   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวทอง  
หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์  
หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่พัฒนา  
หมู่ที่ 8 บ้านสร้างสมาน
มิตร 

 

กิจกรรมที่ 5 ชื่อกิจกรรม อบรมการ
ออกกำลังกาย อย่างถูกวิธี (แอโรบิค) 

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่  
หมู่ที่ 2 บ้านพะโค  
หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่เหนือ   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวทอง  
หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์  
หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่พัฒนา  
หมู่ที่ 8 บ้านสร้างสมาน
มิตร 

 

กิจกรรมที่ 6 ชื่อกิจกรรม อบรมการ
ออกกำลังกาย อย่างถูกวิธี (บาร์สโลบ) 

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่  
หมู่ที่ 2 บ้านพะโค  
หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่เหนือ   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวทอง  
หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์  
หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่พัฒนา  
หมู่ที่ 8 บ้านสร้างสมาน
มิตร 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

 

กิจกรรมที่ 7 อบรมทักษะการนวด
แผนโบราณ และ ลูกประคบ (สูตร
สมุนไพรแบบสด) เพ่ือการสร้างอาชีพ
ในชุมชน 

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่  
หมู่ที่ 2 บ้านพะโค  
หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่เหนือ   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวทอง  
หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์  
หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่พัฒนา  
หมู่ที่ 8 บ้านสร้างสมาน
มิตร 

 

กิจกรรมที่ 8 มัคคุเทศก์น้อย 8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่  
หมู่ที่ 2 บ้านพะโค  
หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่เหนือ   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวทอง  
หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์  
หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่พัฒนา  
หมู่ที่ 8 บ้านสร้างสมาน
มิตร 

 

กิจกรรมที่ 9 แผนที่ท่องเที่ยว 8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่  
หมู่ที่ 2 บ้านพะโค  
หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่เหนือ   
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวทอง  
หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์  
หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่พัฒนา  
หมู่ที่ 8 บ้านสร้างสมาน
มิตร 
 
 
 

2 ม่วงลาย กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรมการจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ 

9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาลาย  
หมู่ที่ 2 บ้านดอนแก้ว  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองห้าง  



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 4 บ้านกุดจิก  
หมู่ที่ 5 บ้านอีเลิศ  
หมู่ที่ 6 บ้านดอนเปลือย  
หมู่ที่ 7 บ้านม่วงลาย  
หมู่ที่ 8 บ้านโคกลาย  
หมู่ที่ 9 บ้านม่วงลาย  

 

กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรมการพัฒนา
ตลาดชุมชนวิถีใหม่ (ตลาดน้ำหนอง
หาร  การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์) 

9 หมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านนาลาย  
หมู่ที ่2 บ้านดอนแก้ว  
หมู่ที ่3 บ้านหนองห้าง  
หมู่ที ่4 บ้านกุดจิก  
หมู่ที ่5 บ้านอีเลิศ  
หมู่ที ่6 บ้านดอนเปลือย  
หมู่ที ่7 บ้านม่วงลาย  
หมู่ที ่8 บ้านโคกลาย  
หมู่ที ่9 บ้านม่วงลาย 

 

กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรมถอดบทเรียน 
และสรุปผล 

9 หมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านนาลาย  
หมู่ที ่2 บ้านดอนแก้ว  
หมู่ที ่3 บ้านหนองห้าง  
หมู่ที ่4 บ้านกุดจิก  
หมู่ที ่5 บ้านอีเลิศ  
หมู่ที ่6 บ้านดอนเปลือย  
หมู่ที ่7 บ้านม่วงลาย  
หมู่ที ่8 บ้านโคกลาย  
หมู่ที ่9 บ้านม่วงลาย 

3. พังโคน กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรมกิจกรรมที่ 1 
ชื่อกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล
ศักยภาพระบบชุมชน ตำบลพังโคน 
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
(SWOT) 

13 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านพังโคน 
หมู่ที่ 2 บ้านนาเหมือง 
หมู่ที่ 3 บ้านนาเหมืองน้อย 
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง 
หมู่ที่ 5 ดอลตาล 
หมู่ที่ 6 บ้านสร้างขุ่ย 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้า
ปล้อง 
หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ชัย 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 9 บ้านศรีจำปา
ชนบท 
หมู่ที่ 10 บ้านนาเหมือง
ใหญ ่
หมู่ที่ 11 บ้านดอลตาล 
หมู่ที่ 12 บ้านคำน้ำเย็น 
หมู่ที่ 13 บ้านนาเหมือง
น้อย 

 กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรมออกแบบ
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ยกระดับเศรษฐกิจตำบลพังโคน 
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

13 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านพังโคน 
หมู่ที่ 2 บ้านนาเหมือง 
หมู่ที่ 3 บ้านนาเหมืองน้อย 
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง
  
หมู่ที่ 5 ดอลตาล 
หมู่ที่ 6 บ้านสร้างขุ่ย 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้า
ปล้อง 
หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ชัย 
หมู่ที่ 9 บ้านศรีจำปาชนบท 
หมู่ที่ 10 บ้านนาเหมือง
ใหญ ่
หมู่ที่ 11 บ้านดอลตาล 
หมู่ที่ 12 บ้านคำน้ำเย็น 
หมู่ที่ 13 บ้านนาเหมือง

น้อย 

4. ไฮหย่อง กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้การสร้าง
เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน 

18 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไฮหย่อง 
หมู่ที่ 2 บ้านไฮหย่อง 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโจด 
หมู่ที่ 4 สงเปลือย 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเบ็น 
หมู่ที่ 6 บ้านอุ่มเหม้า 
หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 8 บ้านฝั่งแดง 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกกด 
หมู่ที่ 11 บ้านดงสวรรค์ 
หมู่ที่ 12 บ้านสุขเกษม 
หมู่ที่ 13 บ้านภูเงิน 
หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์ชัย 
หมู่ที่ 15 บ้านอุ่มเหม้า 
หมู่ที่ 16 บ้านเชียงแสน 
หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 18 บ้านไฮหย่อง 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน 

18 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไฮหย่อง 
หมู่ที่ 2 บ้านไฮหย่อง 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโจด 
หมู่ที่ 4 สงเปลือย 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเบ็น 
หมู่ที่ 6 บ้านอุ่มเหม้า 
หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 8 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกกด 
หมู่ที่ 11 บ้านดงสวรรค์ 
หมู่ที่ 12 บ้านสุขเกษม 
หมู่ที่ 13 บ้านภูเงิน 
หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์ชัย 
หมู่ที่ 15 บ้านอุ่มเหม้า 
หมู่ที่ 16 บ้านเชียงแสน 
หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 18 บ้านไฮหย่อง 

กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
 
 

18 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไฮหย่อง 
หมู่ที่ 2 บ้านไฮหย่อง 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโจด 
หมู่ที่ 4 สงเปลือย 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเบ็น 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 6 บ้านอุ่มเหม้า 
หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 8 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกกด 
หมู่ที่ 11 บ้านดงสวรรค์ 
หมู่ที่ 12 บ้านสุขเกษม 
หมู่ที่ 13 บ้านภูเงิน 
หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์ชัย 
หมู่ที่ 15 บ้านอุ่มเหม้า 
หมู่ที่ 16 บ้านเชียงแสน 
หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 18 บ้านไฮหย่อง 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ไข่เค็มสมุนไพร 

6 หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 8 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 12 บ้านสุขเกษม 
หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งแดง 

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

6 หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสงเปลือย 
หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 8 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 12 บ้านสุขเกษม 
หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งแดงง 

กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เรื่อง
การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 
(Online Marketing) 

18 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไฮหย่อง 
หมู่ที่ 2 บ้านไฮหย่อง 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโจด 
หมู่ที่ 4 สงเปลือย 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเบ็น 
หมู่ที่ 6 บ้านอุ่มเหม้า 
หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 8 บ้านฝั่งแดง 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกกด 
หมู่ที่ 11 บ้านดงสวรรค์ 
หมู่ที่ 12 บ้านสุขเกษม 
หมู่ที่ 13 บ้านภูเงิน 
หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์ชัย 
หมู่ที่ 15 บ้านอุ่มเหม้า 
หมู่ที่ 16 บ้านเชียงแสน 
หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 18 บ้านไฮหย่อง 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการคัดกรอง
ผู้สูงอายุ 

18 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไฮหย่อง 
หมู่ที่ 2 บ้านไฮหย่อง 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโจด 
หมู่ที่ 4 สงเปลือย 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเบ็น 
หมู่ที่ 6 บ้านอุ่มเหม้า 
หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 8 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกกด 
หมู่ที่ 11 บ้านดงสวรรค์ 
หมู่ที่ 12 บ้านสุขเกษม 
หมู่ที่ 13 บ้านภูเงิน 
หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์ชัย 
หมู่ที่ 15 บ้านอุ่มเหม้า 
หมู่ที่ 16 บ้านเชียงแสน 
หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 18 บ้านไฮหย่อง 

กิจกรรมที่ 8 สร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุอยู่ดีมีสุขและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ 

18 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไฮหย่อง 
หมู่ที่ 2 บ้านไฮหย่อง 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโจด 
หมู่ที่ 4 สงเปลือย 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเบ็น 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 6 บ้านอุ่มเหม้า 
หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 8 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกกด 
หมู่ที่ 11 บ้านดงสวรรค์ 
หมู่ที่ 12 บ้านสุขเกษม 
หมู่ที่ 13 บ้านภูเงิน 
หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์ชัย 
หมู่ที่ 15 บ้านอุ่มเหม้า 
หมู่ที่ 16 บ้านเชียงแสน 
หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 18 บ้านไฮหย่อง 

กิจกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏิบัติการทำ
ลูกประคบสมุนไพร 

18 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไฮหย่อง 
หมู่ที่ 2 บ้านไฮหย่อง 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโจด 
หมู่ที่ 4 สงเปลือย 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเบ็น 
หมู่ที่ 6 บ้านอุ่มเหม้า 
หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 8 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกกด 
หมู่ที่ 11 บ้านดงสวรรค์ 
หมู่ที่ 12 บ้านสุขเกษม 
หมู่ที่ 13 บ้านภูเงิน 
หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์ชัย 
หมู่ที่ 15 บ้านอุ่มเหม้า 
หมู่ที่ 16 บ้านเชียงแสน 
หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งแดง 
หมู่ที่ 18 บ้านไฮหย่อง 
 
 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

1. ค้อเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่องการ
สร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำบลค้อเขียว 

6 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านค้อเขียว 
หมู่2 บ้านดอนส้มโฮง 
หมู่3 บ้านดงบัง 
หมู่4 บ้านป่าโจด 
หมู่5 บ้านโคกตาดทอง 
หมู่6 บ้านดอนส้มโฮง 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพด้าน
การสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าทอชุมชนให้
เป็นสินค้าที่ระลึกเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้างรายได้   

6 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านค้อเขียว 
หมู่2 บ้านดอนส้มโฮง 
หมู่3 บ้านดงบัง 
หมู่4 บ้านป่าโจด 
หมู่5 บ้านโคกตาดทอง 
หมู่6 บ้านดอนส้มโฮง 

กิจกรรมที่่ 3 การส่งเสริมปลูกพืชผัก 
สวนครัว (เกษตรทดลอง) เพ่ือสร้าง
เป็นอาหารชุมชนและเพ่ือจำหน่าย
เป็นสินค้าหลักของชุมชน 

1 หมู่บ้าน หมู่5 บ้านโคกตาดทอง 
 

กิจกรรมที่่ 4 สำรวจศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ือวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์

6 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านค้อเขียว 
หมู่2 บ้านดอนส้มโฮง 
หมู่3 บ้านดงบัง 
หมู่4 บ้านป่าโจด 
หมู่5 บ้านโคกตาดทอง 
หมู่6 บ้านดอนส้มโฮง 

กิจกรรมที่่ 5 พัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวชุมชน เชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
เสริมศักยภาพด้านการจัดการและการ
บริการการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  

5 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านค้อเขียว 
หมู่2 บ้านดอนส้มโฮง 
หมู่4 บ้านป่าโจด 
หมู่5 บ้านโคกตาดทอง 
หมู่6 บ้านดอนส้มโฮง 

กิจกรรมที่่ 6 การสร้างตลาดชุมชน
และพ้ืนที่ว่างในชุมชนให้เป็นรูปแบบ 
ART SPACE and Community 
green market 

6 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านค้อเขียว 
หมู่2 บ้านดอนส้มโฮง 
หมู่3 บ้านดงบัง 
หมู่4 บ้านป่าโจด 
หมู่5 บ้านโคกตาดทอง 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่6 บ้านดอนส้มโฮง 
กิจกรรมที่่ 7 การออกแบบสื่อมัล
ติมิเดียเพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ตำบลค้อเขียว   

6 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านค้อเขียว 
หมู่2 บ้านดอนส้มโฮง 
หมู่3 บ้านดงบัง 
หมู่4 บ้านป่าโจด 
หมู่5 บ้านโคกตาดทอง 
หมู่6 บ้านดอนส้มโฮง 

กิจกรรมที่่ 8 การจัดประชุมสัมมนา
แสดงสินค้าและการจัดการท่องเที่ยว
เพ่ือประชาสัมพันธ์และยกระดับ
รายได้ให้ชุมชนตำบลค้อเขียว 

6 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านค้อเขียว 
หมู่2 บ้านดอนส้มโฮง 
หมู่3 บ้านดงบัง 
หมู่4 บ้านป่าโจด 
หมู่5 บ้านโคกตาดทอง 
หมู่6 บ้านดอนส้มโฮง 

2. หนองบัว กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐาน ผ้า
ฝ้าย-ผ้าไหม ย้อมคราม 

4 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านอูนโคก  
หมู่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์  
หมู่ 3 บ้านหนองบัวบาน  
หมู่ 4 บ้านโคกสูง  

กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  การพัฒนาลวดลาย ผ้า
ฝ้าย-ผ้าไหม ย้อมคราม 

4 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านอูนโคก  
หมู่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์  
หมู่ 3 บ้านหนองบัวบาน  
หมู่ 4 บ้านโคกสูง 

กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและการแปรรูปผ้าฝ้าย-
ผ้าไหม ย้อมคราม 

4 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านอูนโคก  
หมู่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์  
หมู่ 3 บ้านหนองบัวบาน  
หมู่ 4 บ้านโคกสูง 

กิจกรรมที่ 4 ชื่อกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  การพัฒนาช่องทางการจัด
จำหน่าย 

4 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านอูนโคก  
หมู่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์  
หมู่ 3 บ้านหนองบัวบาน  
หมู่ 4 บ้านโคกสูง 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 5 ชื่อกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  การพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนตำบล
หนองบัว 

4 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านอูนโคก  
หมู่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์  
หมู่ 3 บ้านหนองบัวบาน  
หมู่ 4 บ้านโคกสูง 

3. หนอง
สนม 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะการปลูก
คราม การพัฒนากระบวนการย้อมสี
คราม การออกแบบลวดลายประจำ
ถิ่น และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
ย้อมคราม 

2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านก่อ  
หมู่ที่ 15  บ้านก่อใต้ 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาช่องทาง
การตลาด เพื่อรองรับการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม ตำบล
หนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร    

2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านก่อ  
หมู่ที่ 15 บ้านก่อใต้ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ส่งเสริมทักษะกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ด้วยการ
จัดหาเมล็ดพันธ์ข้าว การทำปุ๋ย
อินทรีย์ วิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ของ
เกษตรกร   ตำบลหนองสนม อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร    

22 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบะนกทา  
หมู่ที่ 2  บ้านตาดโตน 
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำบุ้น  
หมู่ที่ 4 บ้านบะป่าคา  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองสนม  
หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง  
หมู่ที่ 7 บ้านนาจาร  
หมู่ที่ 8 บ้านโนนชนะสังคม  
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโพธิ์  
หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด  
หมู่ที่ 11 บ้านก่อ  
หมู่ที่ 12 บ้านเชียงเพ็ง  
หมู่ที่ 13 บ้านนาคอย  



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 14 บ้านนาสวรรค์  
หมู่ที่ 15 บ้านก่อใต้  
หมู่ที่ 16 บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งโพธิ์  
หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ 19 บ้านโพนแพง  
หมู่ที่ 20 บ้านนาจารใหม่
พัฒนา  
หมู่ที่ 21 บ้านตาดโตนใหม่
พัฒนา 
หมู่ที่ 22 บ้านน้ำบุ้นพัฒนา 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการจัดทำ
แปลงสาธิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ของ
เกษตรกรตำบลหนองสนม อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 
 

22 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบะนกทา  
หมู่ที่ 2  บ้านตาดโตน 
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำบุ้น  
หมู่ที่ 4 บ้านบะป่าคา  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองสนม  
หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง  
หมู่ที่ 7 บ้านนาจาร  
หมู่ที่ 8 บ้านโนนชนะสังคม  
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโพธิ์  
หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด  
หมู่ที่ 11 บ้านก่อ  
หมู่ที่ 12 บ้านเชียงเพ็ง  
หมู่ที่ 13 บ้านนาคอย  
หมู่ที่ 14 บ้านนาสวรรค์  
หมู่ที่ 15 บ้านก่อใต้  
หมู่ที ่16 บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งโพธิ์  
หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ 19 บ้านโพนแพง  
หมู่ที่ 20 บ้านนาจารใหม่
พัฒนา  



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 21 บ้านตาดโตนใหม่
พัฒนา 
หมู่ที่ 22 บ้านน้ำบุ้นพัฒนา 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการ
แปรรูปข้าวอินทรีย์และส่งเสริมการ
พัฒนาช่องทางการจำหน่าย เชื่อมโยง
เครือข่ายทางการตลาดให้กับ
เกษตรกร  ตำบลหนองสนม อำเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

22 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบะนกทา   
หมู่ที่ 2  บ้านตาดโตน 
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำบุ้น  
หมู่ที่ 4 บ้านบะป่าคา  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองสนม  
หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง  
หมู่ที่ 7 บ้านนาจาร  
หมู่ที่ 8 บ้านโนนชนะสังคม  
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโพธิ์  
หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด  
หมู่ที่ 11 บ้านก่อ  
หมู่ที่ 12 บ้านเชียงเพ็ง  
หมู่ที่ 13 บ้านนาคอย  
หมู่ที่ 14 บ้านนาสวรรค์  
หมู่ที่ 15 บ้านก่อใต้  
หมู่ที่ 16 บ้านโนนสวรรค์  
หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งโพธิ์  
หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ 19 บ้านโพนแพง  
หมู่ที่ 20 บ้านนาจารใหม่
พัฒนา  
หมู่ที่ 21 บ้านตาดโตนใหม่
พัฒนา 
หมู่ที่ 22 บ้านน้ำบุ้นพัฒนา 

4. ด่านม่วง
คำ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม/
การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกล้า
พันธุ์ไม้อินทรีย์ 

11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านด่านม่วงคำ 
หมู่ที่ 2 บ้านกลาง 
หมู่ที่ 3 บ้านลาดค้อ 
หมู่ที่ 4 บ้านลาดดู่ 
หมู่ที่ 5 บ้านม่วงไข่ 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองนางกอม 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 7 บ้านป่าขาว 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าปอ 
หมู่ที่ 9 บ้านม่วงไข่น้อย 
หมู่ที่ 10 บ้านลาดดู่โคก 
หมู่ที่ 11 บ้านน้อยหนอง
กอม  

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาลวดลายผ้าไหมย้อมคราม/การ
พัฒนาและส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์
สำหรับกล้าพันธุ์ไม้ 

11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านด่านม่วงคำ 
หมู่ที่ 2 บ้านกลาง 
หมู่ที่ 3 บ้านลาดค้อ 
หมู่ที่ 4 บ้านลาดดู่ 
หมู่ที่ 5 บ้านม่วงไข่ 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองนางกอม 
หมู่ที่ 7 บ้านป่าขาว 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าปอ 
หมู่ที่ 9 บ้านม่วงไข่น้อย 
หมู่ที่ 10 บ้านลาดดู่โคก 
หมู่ที่ 11 บ้านน้อยหนอง
กอม 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ย้อมคราม / การส่งเสริมและอนุรักษ์
กล้าพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 

11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านด่านม่วงคำ 
หมู่ที่ 2 บ้านกลาง 
หมู่ที่ 3 บ้านลาดค้อ 
หมู่ที่ 4 บ้านลาดดู่ 
หมู่ที่ 5 บ้านม่วงไข่ 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองนางกอม 
หมู่ที่ 7 บ้านป่าขาว 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าปอ 
หมู่ที่ 9 บ้านม่วงไข่น้อย 
หมู่ที่ 10 บ้านลาดดู่โคก 
หมู่ที่ 11 บ้านน้อยหนอง
กอม 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม/

11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านด่านม่วงคำ 
หมู่ที่ 2 บ้านกลาง 
หมู่ที่ 3 บ้านลาดค้อ 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

การส่งเสริมการตลาดกล้าพันธุ์ไม้ด่าน
ม่วงคำ 

หมู่ที่ 4 บ้านลาดดู่ 
หมู่ที่ 5 บ้านม่วงไข่ 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองนางกอม 
หมู่ที่ 7 บ้านป่าขาว 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าปอ 
หมู่ที่ 9 บ้านม่วงไข่น้อย 
หมู่ที่ 10 บ้านลาดดู่โคก 
หมู่ที่ 11 บ้านน้อยหนอง
กอม 

กิจกรรมที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางสาย
ไหม 

11 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านด่านม่วงคำ 
หมู่ที่ 2 บ้านกลาง 
หมู่ที่ 3 บ้านลาดค้อ 
หมู่ที่ 4 บ้านลาดดู่ 
หมู่ที่ 5 บ้านม่วงไข่ 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองนางกอม 
หมู่ที่ 7 บ้านป่าขาว 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าปอ 
หมู่ที่ 9 บ้านม่วงไข่น้อย 
หมู่ที่ 10 บ้านลาดดู่โคก 
หมู่ที่ 11 บ้านน้อยหนอง
กอม 

 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1. เหล่าปอ
แดง 

กิจกรรมที่่ 1 ชื่อกิจกรรมพัฒนา
สัมมาชีพในตำบล 
เหล่าปอแดง 
1. กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่  
(การยกระดับสินค้า OTOP) 
2. กิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพในกลุ่ม
เปราะบาง  
3. กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการสร้าง 
แบรนด์ 

12 หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ 1 หนองแคน 
หมู่ที่ 2 หนองแดง 
หมู่ที่ 3 ท่าวัดเหนือ 
หมู่ที่ 4 กกส้มโฮง 
หมู่ที่ 5 หนองสระ 
หมู่ที่ 6 เหล่าปอแดง 
หมู่ที่ 7 หนองปลาน้อย 
หมู่ที่ 8 ดอนยางเหนือ 
หมู่ที่ 9 ท่าวัดใต้ 
หมู่ที่ 10 ดอนกกยาง 
หมู่ที่ 11 ดอนยางใต้ 
หมู่ที่ 12 กกกะพง 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรมส่งเสริมการ
ลดต้นทุนการผลิต 
ทาง การเกษตร 
1. กิจกรรมอบรมเทคนิคการทำบัญชี
ครัวเรือน  
2. กิจกรรมอบรมลดรายจ่ายได้ด้วยผัก
สวนครัวรั้วกินได้  
3. กิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ สำหรับปลูกพืชในฤดูฝน  
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ 
ประชาชนเฝ้าระวังการกระจายของ
เชื้อโรค อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ 

12 หมู่บาน หมู่ที่ 1 หนองแคน 
หมู่ที่ 2 หนองแดง 
หมู่ที่ 3 ท่าวัดเหนือ 
หมู่ที่ 4 กกส้มโฮง 
หมู่ที่ 5 หนองสระ 
หมู่ที่ 6 เหล่าปอแดง 
หมู่ที่ 7 หนองปลาน้อย 
หมู่ที่ 8 ดอนยางเหนือ 
หมู่ที่ 9 ท่าวัดใต้ 
หมู่ที่ 10 ดอนกกยาง 
หมู่ที่ 11 ดอนยางใต้ 
หมู่ที่ 12 กกกะพุง 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรมสามารถ
เพิ่มมูลค่าของเสียหรือ  
วัสดุเหลือใช้ภายในชุมชนให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ 
- กิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน 
สามารถเพ่ิมมูลค่า 
ของเสีย หรือวัสดุเหลือ ใช้ภายใน
ชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่สร้างรายได้ 

12 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หนองแคน 
หมู่ที่ 2 หนองแดง 
หมู่ที่ 3 ท่าวัดเหนือ 
หมู่ที่ 4 กกส้มโฮง 
หมู่ที่ 5 หนองสระ 
หมู่ที่ 6 เหล่าปอแดง 
หมู่ที่ 7 หนองปลาน้อย 
หมู่ที่ 8 ดอนยางเหนือ 
หมู่ที่ 9 ท่าวัดใต้ 
หมู่ที่ 10 ดอนกกยาง 
หมู่ที่ 11 ดอนยางใต้ 
หมู่ที่ 12 กกกะพุง 

2. นาม่อง กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมอาชีพ
เพาะพันธุ์และจำหน่ายเห็ดนางฟ้า
ภูฏาน 

9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 นาขาม 
หมู่ที่ 5 โพนงาม 
หมู่ที่ 8 กุดน้าใส 
หมู่ที่ 9 นาขาม 
หมู่ที่ 10 โนนทรายคำ 
หมู่ที่ 13 โพนงาม 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 15 นาขาม 
หมู่ที่ 17 โพนงาม 
หมู่ที่ 19 นาขาม 

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ 

5 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หนองค้า 
หมู่ที่ 6 เชิงดอย 
หมู่ที่ 11 หนองสะไน 
หมู่ที่ 12 หนองค้าพัฒนา 
หมู่ที่ 16 หนองค้า 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการจัดการ
ขยะและใช้ประโยชน์จากขยะใน
ครัวเรือน 

19 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 นาม่อง 
หมู่ที่ 2 หนองค้า 
หมู่ที่ 3 นาขาม 
หมู่ที่ 4 หนองสะไน 
หมู่ที่ 5 โพนงาม 
หมู่ที่ 6 เชิงดอย 
หมู่ที่ 7 ดงนิมิต 
หมู่ที่ 8 กุดน้าใส 
หมู่ที่ 9 นาขาม, 
หมู่ที่ 10 โนนทรายคำ 
หมู่ที่ 11 หนองสะไน 
หมู่ที่ 12 หนองค้าพัฒนา 
หมู่ที่ 13 โพนงาม 
หมู่ที่ 14 หนองสะไน 
หมู่ที่ 15 นาขาม 
หมู่ที่ 16 หนองค้า 
หมู่ที่ 17 โพนงาม 
หมู่ที่ 18 หนองสะไน 
หมู่ที่ 19 นาขาม 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการ
เพาะปลูกพืชผักสมุนไพรในครัวเรือน 

6 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 นาม่อง 
หมู่ที่ 3 นาขาม 
หมู่ที่ 7 ดงนิมิต 
หมู่ที่ 9 นาขาม 
หมู่ที่ 15 นาขาม 
หมู่ที่ 19 นาขาม 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 5 การสร้างเสริมการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแล
สุขภาพของชุมชน 

19 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 นาม่อง 
หมู่ที่ 2 หนองค้า 
หมู่ที่ 3 นาขาม 
หมู่ที่ 4 หนองสะไน 
หมู่ที่ 5 โพนงาม 
หมู่ที่ 6 เชิงดอย 
หมู่ที่ 7 ดงนิมิต 
หมู่ที่ 8 กุดน้าใส 
หมู่ที่ 9 นาขาม 
หมู่ที่ 10 โนนทรายคำ 
หมู่ที่ 11 หนองสะไน 
หมู่ที่ 12 หนองค้าพัฒนา 
หมู่ที่ 13 โพนงาม 
หมู่ที่ 14 หนองสะไน 
หมู่ที่ 15 นาขาม 
หมู่ที่ 16 หนองค้า 
หมู่ที่ 17 โพนงาม 
หมู่ที่ 18 หนองสะไน 
หมู่ที่ 19 นาขาม 

3. แพด กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรมต้นแบบ
ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด 
 

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแพด 
หมู่ที่ 2 บ้านตาด 
หมู่ที่ 4 บ้านดงอีดอย 
หมู่ที่ 5 บ้านสามแยก
พัฒนา 
หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง 
หมู่ที่ 11 บ้านวังชมพู 
หมู่ที่ 15 บ้านดงบังใต้ 
หมู่ที่ 17 บ้านตาดหนือ 

กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรมยกระดับ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพร ตำบล
แพด 

8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแพด 
หมู่ที่ 4 บ้านดงอีด่อย 
หมู่ที่ 5 บ้านสมแยกพัฒนา 
หมู่ที่ 11 บ้านวังชมพู 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

   2.1 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสม GAP (การปลูก-การ
เก็บเก่ียว-การเก็บรักษา-การขนส่ง) 
   2.2 ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใน ตำบลแพด 

หมู่ที่ 12 บ้านประชา
สามัคคี 
หมู่ที่ 16 บ้านโนนคะนึง 

กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรมเผยแพร่องค์
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแพด 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

    3.1 เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตำบลแพด ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

   3.2 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ความรู้
แก่ประชาชน ตำบลแพด 

17 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแพด 
หมู่ที่ 2 บ้านตาด 
หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง 
หมู่ที่ 4 บ้านดงอีด่อย 
หมู่ที่ 5 บ้านสมแยกพัฒนา 
หมู่ที่ 6 บ้านฝาง 
หมู่ที่ 7 บ้านกุดจาน 
หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง 
หมู่ที่ 10 บ้านโนนไทรทอง 
หมู่ที่ 11 บ้านวังชมพู 
หมู่ที่ 12 บ้านประชา
สามัคคี 
หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ 
หมู่ที่ 14 บ้านนานิยม 
หมู่ที่ 15 บ้านดงบังใต้ 
หมู่ที่ 16 บ้านโนนคะนึง 
หมู่ที่ 17 บ้านตาดเหนือ 

กิจกรรมที่ 4 ชื่อกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายการผลิตข้าวอินทรีย์และการ
ผลิตถ่านชีวภาพไบโอชาร์ 
 (Bio Charcoal) 

4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงอีด่อย 
หมู่ที่ 5 บ้านสมแยกพัฒนา 
หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 16 บ้านโนนคะนึง 

4. นาโสก กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบรรจุภณัฑ์ผ้า
พื้นเมือง 

7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 นาโสก  
หมู่ที่ 2 หนองน้ำเต้า  
หมู่ที่ 3 นาโสก  
หมู่ที่ 4 เหล่าป่าเป็ด  
หมู่ที่ 10 โคกป่งเปือย  
หมู่ที่ 11 เหล่าป่าเป็ด ,  
หมู่ที่ 12 บ้านนาโด ่



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 นวัตกรรมเพิ่มพูนทักษะ
ด้านการผลิตพชืปศุสัตว์ประมงและจัด
จำหน่ายสินคา้เกษตร 

9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 นาบอน  
หมู่ที่ 6 นาโด่  
หมู่ที่ 8 บ้านแก้ง  
หมู่ที่ 9 นาหัวภู  
หมู่ที่ 11 เหล่าป่าเป็ด  
หมู่ที่ 12 บ้านนาโดน่้อย  
หมู่ที่ 13 บ้านโนนบุปผา  
หมู่ที่ 14 บ้านบุรพาประชา
สุข  
หมู่ที่ 15 วัฒนานคร 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1. นาหัวบ่อ กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรมเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ 

5 หมู่บ้าน หมู่ที่  3 บ้านโนนเรือ 
หมู่ที่  5 บ้านตอเรือ 
หมู่ที ่6 บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที ่13 บ้านโนนเรือ 
หมู่ที ่19บ้านหนองไผ่ 

กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรมการจัดการ
น้ำเพื่อการเกษตร 

7 หมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านตอเรือ 
หมู่ที ่6 บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที ่7 บ้านนาดี 
หมู่ที ่11 บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที ่14 บ้านนาดี 
หมู่ที ่16 บ้านนาดี 
หมู่ที ่19 บ้านหนองไผ่ 

กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรม การลด
ค่าใช้จ่ายจากพลังงานไฟฟ้าใน
ครัวเรือน 

5 หมู่บ้าน หมู่ที ่3 บ้านโนนเรือ 
หมู่ที ่5 บ้านตอเรือ 
หมู่ที ่6 บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที ่11 บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที ่19บ้านหนองไผ่ 

 กิจกรรมที่ 4 ชื่อกิจกรรมถนนสีเขียว 3 หมู่บ้าน หมู่ที ่2 บ้านหนองดินดำ 
หมู่ที ่10 บ้านกลาง 
หมู่ที ่12  บ้านภูเพ็ก 

 กิจกรรมที่ 5 ชื่อกิจกรรมส่งเสริม
เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน 

4 หมู่บ้าน หมู่ที ่2 บ้านหนองดินดำ 
หมู่ที ่6 บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที ่10 บ้านกลาง 
หมู่ที ่12  บ้านภูเพ็ก 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

 กิจกรรมที่ 6 ชื่อกิจกรรมส่งเสริมการ
ปลูกพืชปลอดสารพิษ 

3 หมู่บ้าน หมู่ที ่2 บ้านหนองดินดำ 
หมู่ที ่10 บ้านกลาง 
หมู่ที ่12  บ้านภูเพ็ก 

 กิจกรรมที่ 7 ชื่อกิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์การปลูกป่าชุมชน 

3 หมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านนาหัวบ่อ 
หมู่ที ่2 บ้านหนองดินดำ 
หมู่ที ่3 บ้านโนนเรือ 

 กิจกรรมที่ 8 ชื่อกิจกรรมส่งเสริม
สัมมาชีพชุมชน 

5 หมู่บ้าน หมู่ที ่1 บ้านนาหัวบ่อ 
หมู่ที ่3 บ้านโนนเรือ 
หมู่ที ่8 บ้านหนองเม็ก 
หมู่ที ่13 บ้านโนนเรือ 
หมู่ที ่15 บ้านนาหัวบ่อ 

2. นาตาล กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรมเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ 

6 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาอ่าง  
หมู่2 บ้านคำข่า  
หมู่3 บ้านนาตาล  
หมู่4 บ้านม่วงคำ  
หมู่5 บ้านโคกสะอาด  
หมู่6 บ้านโนนเจริญ 

กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรมการจัดการ
น้ำเพื่อการเกษตร 

6 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านนาอ่าง  
หมู่2 บ้านคำข่า  
หมู่3 บ้านนาตาล  
หมู่4 บ้านม่วงคำ  
หมู่5 บ้านโคกสะอาด  
หมู่6 บ้านโนนเจริญ 

กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรม การลด
ค่าใช้จ่ายจากพลังงานไฟฟ้าใน
ครัวเรือน 

6 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านนาอ่าง  
หมู่2 บ้านคำข่า  
หมู่3 บ้านนาตาล  
หมู่4 บ้านม่วงคำ  
หมู่5 บ้านโคกสะอาด  
หมู่6 บ้านโนนเจริญ 

กิจกรรมที่ 4 ชื่อกิจกรรมถนนสีเขียว 6 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านนาอ่าง  
หมู่2 บ้านคำข่า  
หมู่3 บ้านนาตาล  
หมู่4 บ้านม่วงคำ  



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่5 บ้านโคกสะอาด  
หมู่6 บ้านโนนเจริญ 

กิจกรรมที่ 5 ชื่อกิจกรรมส่งเสริม
เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน 

6 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านนาอ่าง  
หมู่2 บ้านคำข่า  
หมู่3 บ้านนาตาล  
หมู่4 บ้านม่วงคำ  
หมู่5 บ้านโคกสะอาด  
หมู่6 บ้านโนนเจริญ 

กิจกรรมที่ 6 ชื่อกิจกรรมส่งเสริมการ
ปลูกพืชปลอดสารพิษ 

6 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านนาอ่าง  
หมู่2 บ้านคำข่า 
หมู่3 บ้านนาตาล  
หมู่4 บ้านม่วงคำ 
หมู่5 บ้านโคกสะอาด  
หมู่6 บ้านโนนเจริญ 

กิจกรรมที่ 7 ชื่อกิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์การปลูกป่าชุมชน 

6 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านนาอ่าง  
หมู่2 บ้านคำข่า 
หมู่3 บ้านนาตาล  
หมู่4 บ้านม่วงคำ  
หมู่5 บ้านโคกสะอาด  
หมู่6 บ้านโนนเจริญ 

กิจกรรมที่ 8 ชื่อกิจกรรมส่งเสริม
สัมมาชีพชุมชน 

6 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านนาอ่าง  
หมู่2 บ้านคำข่า  
หมู่3 บ้านนาตาล  
หมู่4 บ้านม่วงคำ  
หมู่5 บ้านโคกสะอาด  
หมู่6 บ้านโนนเจริญ 

3. จันทร์
เพ็ญ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสัมมาชีพชมุชน 8 หมู่บ้าน หมูที ่๑ บ้านจันทรเพ็ญ                  
หมูที ่๒ บ้านจันทรเพ็ญ                   
หมูที ่๓ บ้านบึงสา                         
หมูที ่๔ บ้านหวยหวด    
หมูที ่๕ บ้านกวนบุน 
หมูที ่๖ บ้านโคกกลาง 
หมูที ่๗ บ้านสามัคคี 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมูที ่๘ บ้านนาหลวง 
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมอนุรักษ์การ
ปลูกป่าชุมชน 
 

8 หมู่บ้าน หมูที ่๑ บ้านจันทรเพ็ญ                  
หมูที ่๒ บ้านจันทรเพ็ญ                   
หมูที ่๓ บ้านบึงสา                         
หมูที ่๔ บ้านหวยหวด    
หมูที ่๕ บ้านกวนบุน 
หมูที ่๖ บ้านโคกกลาง 
หมูที ่๗ บ้านสามัคคี 
หมูที ่๘ บ้านนาหลวง 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการปลูกพืช
ปลอดสารพิษด้านเทคโนโลยีเหมาะสม 

8 หมู่บ้าน หมูที ่๑ บ้านจันทรเพ็ญ                  
หมูที ่๒ บ้านจันทรเพ็ญ                   
หมูที ่๓ บ้านบึงสา                         
หมูที ่๔ บ้านหวยหวด    
หมูที ่๕ บ้านกวนบุน 
หมูที ่๖ บ้านโคกกลาง 
หมูที ่๗ บ้านสามัคคี 
หมูที ่๘ บ้านนาหลวง 

 กิจกรรมที่ 4 ถนนสีเขียว 8 หมู่บ้าน 
 

หมูที ่๑ บ้านจันทรเพ็ญ                  
หมูที ่๒ บ้านจันทรเพ็ญ                   
หมูที ่๓ บ้านบึงสา                         
หมูที ่๔ บ้านหวยหวด    
หมูที ่๕ บ้านกวนบุน 
หมูที ่๖ บ้านโคกกลาง 
หมูที ่๗ บ้านสามัคคี 
หมูที ่๘ บ้านนาหลวง 

 กิจกรรมที่ 5 การจัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรและดำรงชีพ 

8 หมู่บ้าน หมูที ่๑ บ้านจันทรเพ็ญ                  
หมูที ่๒ บ้านจันทรเพ็ญ                   
หมูที ่๓ บ้านบึงสา                         
หมูที ่๔ บ้านหวยหวด    
หมูที ่๕ บ้านกวนบุน 
หมูที ่๖ บ้านโคกกลาง 
หมูที ่๗ บ้านสามัคคี 
หมูที ่๘ บ้านนาหลวง 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

 กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมการลด
ค่าใช้จ่ายจากพลังงานไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรและชีวิตประจำวัน 

8 หมู่บ้าน หมูที ่๑ บ้านจันทรเพ็ญ                  
หมูที ่๒ บ้านจันทรเพ็ญ                   
หมูที ่๓ บ้านบึงสา                         
หมูที ่๔ บ้านหวยหวด    
หมูที ่๕ บ้านกวนบุน 
หมูที ่๖ บ้านโคกกลาง 
หมูที ่๗ บ้านสามัคคี 
หมูที ่๘ บ้านนาหลวง 

 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมเส้นทางการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

8 หมู่บ้าน 
 

หมูที ่๑ บ้านจันทรเพ็ญ                  
หมูที ่๒ บ้านจันทรเพ็ญ                   
หมูที ่๓ บ้านบึงสา                         
หมูที ่๔ บ้านหวยหวด    
หมูที ่๕ บ้านกวนบุน 
หมูที ่๖ บ้านโคกกลาง 
หมูที ่๗ บ้านสามัคคี 
หมูที ่๘ บ้านนาหลวง 

 กิจกรรมที่ 8 เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชน  

8 หมู่บ้าน หมูที ่๑ บ้านจันทรเพ็ญ                  
หมูที ่๒ บ้านจันทรเพ็ญ                   
หมูที ่๓ บ้านบึงสา                         
หมูที ่๔ บ้านหวยหวด    
หมูที ่๕ บ้านกวนบุน 
หมูที ่๖ บ้านโคกกลาง 
หมูที ่๗ บ้านสามัคคี 
หมูที ่๘ บ้านนาหลวง 

4. กกตูม กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรมส่งเสริมการ
ปลูกพืชปลอดสารพิษด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

16 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านกกตูม 
หมู่2 บ้านกกกอก 
หมู่3 บ้านนาโคกกุง 
หมู่4 บ้านสานแว้ 
หมู่5 บ้านขัวสูง 
หมู่6 บ้านคำผักกูด  
หมู่7 บ้านแก่งนาง  
หมู่8 บ้านนาหินกอง  
หมู่9 บ้านปากช่อง  



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่10 บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่11 บ้านแก่งนาง  
หมู่12 บ้านศรีถาวรพนา  
หมู่13 บ้านแก่งนาง  
หมู่14 บ้านเกษตรสมบูรณ์  
หมู่15 บ้านบางทรายทอง 
หมู่16 บ้านสุขสวัสดิ์  

กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรมถนนสีเขียว 16 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านกกตูม 
หมู่2 บ้านกกกอก 
หมู่3 บ้านนาโคกกุง 
หมู่4 บ้านสานแว้ 
หมู่5 บ้านขัวสูง 
หมู่6 บ้านคำผักกูด  
หมู่7 บ้านแก่งนาง  
หมู่8 บ้านนาหินกอง  
หมู่9 บ้านปากช่อง  
หมู่10 บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่11 บ้านแก่งนาง  
หมู่12 บ้านศรีถาวรพนา  
หมู่13 บ้านแก่งนาง  
หมู่14 บ้านเกษตรสมบูรณ์  
หมู่15 บ้านบางทรายทอง 
หมู่16 บ้านสุขสวัสดิ์ 

กิจกรรมที่ 3 ชื่อกิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์การปลูกป่าชุมชน 

16 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านกกตูม 
หมู่2 บ้านกกกอก 
หมู่3 บ้านนาโคกกุง 
หมู่4 บ้านสานแว้ 
หมู่5 บ้านขัวสูง 
หมู่6 บ้านคำผักกูด  
หมู่7 บ้านแก่งนาง  
หมู่8 บ้านนาหินกอง  
หมู่9 บ้านปากช่อง  
หมู่10 บ้านป่าไม้พัฒนา 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่11 บ้านแก่งนาง  
หมู่12 บ้านศรีถาวรพนา  
หมู่13 บ้านแก่งนาง  
หมู่14 บ้านเกษตรสมบูรณ์  
หมู่15 บ้านบางทรายทอง 
หมู่16 บ้านสุขสวัสดิ์ 

 

 กิจกรรมที่ 4 ชื่อกิจกรรมการส่งเสริม
การลดค่าใช้จ่ายจากพลังงานไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรและชีวิตประจำวัน 

16 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านกกตูม 
หมู่2 บ้านกกกอก 
หมู่3 บ้านนาโคกกุง 
หมู่4 บ้านสานแว้ 
หมู่5 บ้านขัวสูง 
หมู่6 บ้านคำผักกูด  
หมู่7 บ้านแก่งนาง  
หมู่8 บ้านนาหินกอง  
หมู่9 บ้านปากช่อง  
หมู่10 บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่11 บ้านแก่งนาง  
หมู่12 บ้านศรีถาวรพนา  
หมู่13 บ้านแก่งนาง  
หมู่14 บ้านเกษตรสมบูรณ์  
หมู่15 บ้านบางทรายทอง 
หมู่16 บ้านสุขสวัสดิ์ 

 

 กิจกรรมที่ 5 ชื่อกิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์การปลูกป่าชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านกกตูม 
หมู่2 บ้านกกกอก 
หมู่3 บ้านนาโคกกุง 
หมู่4 บ้านสานแว้ 
หมู่5 บ้านขัวสูง 
หมู่6 บ้านคำผักกูด  
หมู่7 บ้านแก่งนาง  
หมู่8 บ้านนาหินกอง  
หมู่9 บ้านปากช่อง  
หมู่10 บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่11 บ้านแก่งนาง  



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่12 บ้านศรีถาวรพนา  
หมู่13 บ้านแก่งนาง  
หมู่14 บ้านเกษตรสมบูรณ์  
หมู่15 บ้านบางทรายทอง 
หมู่16 บ้านสุขสวัสดิ์ 
 

 

 กิจกรรมที่ 6 ชื่อกิจกรรมเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

16 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านกกตูม 
หมู่2 บ้านกกกอก 
หมู่3 บ้านนาโคกกุง 
หมู่4 บ้านสานแว้ 
หมู่5 บ้านขัวสูง 
หมู่6 บ้านคำผักกูด  
หมู่7 บ้านแก่งนาง  
หมู่8 บ้านนาหินกอง  
หมู่9 บ้านปากช่อง  
หมู่10 บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่11 บ้านแก่งนาง  
หมู่12 บ้านศรีถาวรพนา  
หมู่13 บ้านแก่งนาง  
หมู่14 บ้านเกษตรสมบูรณ์  
หมู่15 บ้านบางทรายทอง 
หมู่16 บ้านสุขสวัสดิ์ 

 

 กิจกรรมที่ 6 ชื่อกิจกรรมส่งเสริม
เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน 
 

16 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านกกตูม 
หมู่2 บ้านกกกอก 
หมู่3 บ้านนาโคกกุง 
หมู่4 บ้านสานแว้ 
หมู่5 บ้านขัวสูง 
หมู่6 บ้านคำผักกูด  
หมู่7 บ้านแก่งนาง  
หมู่8 บ้านนาหินกอง  
หมู่9 บ้านปากช่อง  
หมู่10 บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่11 บ้านแก่งนาง  



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่12 บ้านศรีถาวรพนา  
หมู่13 บ้านแก่งนาง  
หมู่14 บ้านเกษตรสมบูรณ์  
หมู่15 บ้านบางทรายทอง 
หมู่16 บ้านสุขสวัสดิ์ 

 

 กิจกรรมที่ 7 ชื่อกิจกรรมการส่งเสริม
สัมมาอาชีพชุมชน 
 

16 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านกกตูม 
หมู่2 บ้านกกกอก 
หมู่3 บ้านนาโคกกุง 
หมู่4 บ้านสานแว้ 
หมู่5 บ้านขัวสูง 
หมู่6 บ้านคำผักกูด  
หมู่7 บ้านแก่งนาง  
หมู่8 บ้านนาหินกอง  
หมู่9 บ้านปากช่อง  
หมู่10 บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่11 บ้านแก่งนาง  
หมู่12 บ้านศรีถาวรพนา  
หมู่13 บ้านแก่งนาง  
หมู่14 บ้านเกษตรสมบูรณ์  
หมู่15 บ้านบางทรายทอง 
หมู่16 บ้านสุขสวัสดิ์ 

 

 กิจกรรมที่ 8 ชื่อกิจกรรมการจัดน้ำ
เพ่ือการเกษตรและดำรงชีพ 

16 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านกกตูม 
หมู่2 บ้านกกกอก 
หมู่3 บ้านนาโคกกุง 
หมู่4 บ้านสานแว้ 
หมู่5 บ้านขัวสูง 
หมู่6 บ้านคำผักกูด  
หมู่7 บ้านแก่งนาง  
หมู่8 บ้านนาหินกอง  
หมู่9 บ้านปากช่อง  
หมู่10 บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่11 บ้านแก่งนาง  
หมู่12 บ้านศรีถาวรพนา  



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่13 บ้านแก่งนาง  
หมู่14 บ้านเกษตรสมบูรณ์  
หมู่15 บ้านบางทรายทอง 
หมู่16 บ้านสุขสวัสดิ์ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1. อุ่มจาน กิจกรรมที่ 1การพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลอุ่มจาน 
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

2 หมู่บ้าน หมู่4 บ้านโคกสะอาด 
หมู่11 บ้านแสนพัน 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับ
กลุ่มทอผ้าครามและสีธรรมชาติ 
ตำบลอุ่มจาน  
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

2 หมู่บ้าน หมู่8 บ้านสนามบิน, 
หมู่10 บ้านคำสร้างถ่อ 

กิจกรรมที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวตำบลอุ่มจาน อำเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
 

17 หมู่บ้าน หมู่ที1่ บ้านอุ่มจาน  
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อพังแคน  
หมู่ที3่ บ้านแก้งท่าลับ   
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด  
หมู่ที่ 5 บ้านงิ้ว  
หมู่ที่ 6 บ้านแสนพัน  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวสร้าง   
หมู่ที่ 8 บ้านสนามบิน  
หมู่ 9 บ้านคำก้ัง  
หมู่ที่ 10 บ้านคำสร้างถ่อ  
หมู่ที่ 11 บ้านแสนพัน  
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัว
สร้าง  
หมู่ที่ 13 บ้านอุ่มจาน  
หมู่ที่ 14 บ้านแสนพัน  
หมู่ที่ 15 บ้านบ่อพังแคน 
หมู่ที่ 16 บ้านแสนพัน  
หมู่ที่ 17 บ้านหนองบัว
สร้าง 

 กิจกรรมที่ 4 รวมพลคนรักสุขภาพ 17หมู่บ้าน หมู่ที1่ บ้านอุ่มจาน  
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อพังแคน  
หมู่ที3่ บ้านแก้งท่าลับ  



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด  
หมู่ที่ 5 บ้านงิ้ว  
หมู่ที่ 6 บ้านแสนพัน  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวสร้าง  
หมู่ที่ 8 บ้านสนามบิน  
หมู่ที ่9 บ้านคำกั้ง  
หมู่ที่ 10 บ้านคำสร้างถ่อ  
หมู่ที่ 11 บ้านแสนพัน  
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัว
สร้าง  
หมู่ที่ 13 บ้านอุ่มจาน  
หมู่ที่ 14 บ้านแสนพัน  
หมู่ที่ 15 บ้านบ่อพังแคน 
หมู่ที่ 16 บ้านแสนพัน  
หมู่ที่ 17 บ้านหนองบัว
สร้าง 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมาลย์ 

17 หมู่บ้าน หมู่ที1่ บ้านอุ่มจาน  
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อพังแคน  
หมู่ที3่ บ้านแก้งท่าลับ  
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด  
หมู่ที่ 5 บ้านงิ้ว  
หมู่ที่ 6 บ้านแสนพัน  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวสร้าง  
หมู่ที่ 8 บ้านสนามบิน 
หมู่ที ่9 บ้านคำกั้ง 
หมู่ที่ 10 บ้านคำสร้างถ่อ  
หมู่ที่ 11 บ้านแสนพัน  
หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัว
สร้าง  
หมู่ที่ 13 บ้านอุ่มจาน  
หมู่ที่ 14 บ้านแสนพัน  
หมู่ที่ 15 บ้านบ่อพังแคน 
หมู่ที่ 16 บ้านแสนพัน  



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 17 บ้านหนองบัว
สร้าง 

2. กุดบาก กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรแบบ
อินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน 

10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 2 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองสองหาง 
หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 5 บ้านบัว 
หมู่ที่ 6 บ้านทรายแก้ว 
หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮด
สามัคคี 
หมู่ที่ 8 บ้านบัว 
หมู่ที่ 9 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 10 บ้านบัว 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาและยกระดับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ระยะ
ปรับเปลี่ยน 

10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 2 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองสองหาง 
หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 5 บ้านบัว 
หมู่ที่ 6 บ้านทรายแก้ว 
หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮด
สามัคคี 
หมู่ที่ 8 บ้านบัว 
หมู่ที่ 9 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 10 บ้านบัว 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม
คราม 

7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 5 บ้านบัว 
หมู่ที่ 6 บ้านทรายแก้ว 
หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮด
สามัคคี 
หมู่ที่ 8 บ้านบัว 
หมู่ที่ 9 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 10 บ้านบัว 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเครื่อง
จักสาน 

10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 2 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองสองหาง 
หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 5 บ้านบัว 
หมู่ที่ 6 บ้านทรายแก้ว 
หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮด
สามัคคี 
หมู่ที่ 8 บ้านบัว 
หมู่ที่ 9 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 10 บ้านบัว 

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนเพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวตำบลกุดบาก กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาการละเล่นพ้ืนบ้าน 
กะเลิงกระทบสาก 

10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 2 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองสองหาง 
หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 5 บ้านบัว 
หมู่ที่ 6 บ้านทรายแก้ว 
หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮด
สามัคคี 
หมู่ที่ 8 บ้านบัว 
หมู่ที่ 9 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 10 บ้านบัว 

กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนเพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวตำบลกุดบาก กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์ 

10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 2 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองสองหาง 
หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 5 บ้านบัว 
หมู่ที่ 6 บ้านทรายแก้ว 
หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮด
สามัคคี 
หมู่ที่ 8 บ้านบัว 
หมู่ที่ 9 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 10 บ้านบัว 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 7 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนเพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวตำบลกุดบาก กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวตำบลกุดบาก 

10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 2 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองสองหาง 
หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 5 บ้านบัว 
หมู่ที่ 6 บ้านทรายแก้ว 
หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮด
สามัคคี 
หมู่ที่ 8 บ้านบัว 
หมู่ที่ 9 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 10 บ้านบัว 

กิจกรรมที่ 8 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนเพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยวตำบลกุดบากกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาการละเล่นพ้ืนบ้าน
การฟ้อนรำผีหมอ 

10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 2 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองสองหาง 
หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 5 บ้านบัว 
หมู่ที่ 6 บ้านทรายแก้ว 
หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮด
สามัคคี 
หมู่ที่ 8 บ้านบัว 
หมู่ที่ 9 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 10 บ้านบัว 

กิจกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 5 บ้านบัว 
หมู่ที่ 6 บ้านทรายแก้ว 
หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮด
สามัคคี 
หมู่ที่ 8 บ้านบัว 
หมู่ที่ 9 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 10 บ้านบัว 

กิจกรรมที่ 10  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะเพ่ือนำ
กลับมาใช้ใหม่และสร้างมูลค่า  

10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 2 บ้านกุดบาก 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองสองหาง 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที่ 4 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 5 บ้านบัว 
หมู่ที่ 6 บ้านทรายแก้ว 
หมู่ที่ 7 บ้านกุดแฮด
สามัคคี 
หมู่ที่ 8 บ้านบัว 
หมู่ที่ 9 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 10 บ้านบัว 

3. กุดไห กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้า 

3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกุดไห  
หมู่ที ่5 บ้านค้อน้อย  
หมู่ที ่10 บ้านกลาง  

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการปลูกผักปลอดภัย 

4 หมู่บ้าน หมู่ที ่4 และหมู่ที่ 7 บ้าน
ค้อใหญ่  
หมู่ที่ 6 บ้านกุดไห  
หมู่ที่ 10 บ้านกลาง  

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตผ้าย้อมสีคราม
และสีธรรมชาติ 

4 หมู่บ้าน หมู่ที ่1 และหมู่ที ่ 11 บ้าน
กุดไห  
หมู่ที่ 4 และ หมู่ที ่7 บ้าน
ค้อใหญ่  

 กิจกรรมที่ 4 ศึกษาและออกแบบภูมิ
ทัศน์ตลาดสองพ่ีน้องสามัคคีทำ 
เพ่ิมพูนเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น 

11 หมู่บ้าน  หมู่ที ่1 หมู่ที ่6 และ หมู่ที ่
11  บ้านกุดไห หมูท่ี่ 2 
บ้านงิ้ว  
หมู่ที ่5 และหมู่ที ่9 บ้าน
ค้อน้อย  
หมู่ที ่4 และหมู่ที ่7 บ้าน
ค้อใหญ่  
หมู่ที ่3 หมู่ที ่8 และหมู่ที ่
10 บ้านกลาง  

4. บึงทวาย กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) 

 6 หมู่บ้าน หมู่ที ่3 บ้านหนองน้ำคำ  
หมู่ที ่4 บ้านตากแดด  
หมู่ที ่6 บ้านนาเลา  
หมู่ที ่7 บ้านดงหลวง  



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

หมู่ที ่9 บ้านหนองสลาม  
หมู่ที ่10 บ้านเหล่าสามัคคี  

กิจกรรมที่ 2 การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับ
การท่องเที่ยว)  

7 หมู่บ้าน หมู่ที ่2 บ้านบึงน้อย  
หมู่ที ่3 บ้านหนองน้ำคำ  
หมู่ที ่4 บ้านตากแดด  
หมู่ที ่5 บ้านหนองบัว  
หมู่ที ่6 บ้านนาเลา  
หมู่ที ่7 บ้านดงหลวง  
หมู่ที ่9  บ้านหนองสลาม  

กิจกรรมที่ 3 การนำองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ)  

10 หมู่บ้าน  หมู่ที ่1บ้านบึงทวาย  
หมู่ที ่2 บ้านบึงน้อย  
หมู่ที ่3 บ้านหนองน้ำคำ  
หมู่ที ่4 บ้านตากแดด  
หมู่ที ่5 บ้านหนองบัว  
หมู่ที ่6 บ้านนาเลา  
หมู่ที ่7 บ้านดงหลวง  
หมู่ที ่8 บ้านโนนสะอาด  
หมู่ที ่9 บ้านหนองสลาม  
หมู่ที ่10 บ้านเหล่าสามัคคี  

 
 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมด้าน

สิ่งแวดล้อม/Circular Economy 
(การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน)  

1 หมู่บ้าน หมู่ที ่9 บ้านหนองสลาม  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
(ศูนย์ CEAE)  

นางัว กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับ
การเกษตร 

10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านอูนนา 
หมู่ที่ 4 บ้านนากระทืม 
หมู่ที่ 5 บ้านนาคอย 
หมู่ที่ 6 บ้านกุดน้ำใส 
หมู่ที่ 7 บ้านสามัคคี 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนกุง 
หมู่ที่ 10 บ้านนาคอยน้อย 
หมู่ที่ 11 บ้านอูนนา 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระบบการจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
อย่างง่ายเพ่ือการเกษตร 



คณะ/สถาบัน ตำบล กิจกรรม/โครงการ จำนวน
หมู่บ้าน/
กิจกรรม 

ชื่อหมู่บ้าน/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 4 การประยุกต์ใช้พลังงาน
ทางเลือก ระบบการจัดการน้ำ และ
ระบบไฟฟ้าอย่างง่ายสำหรับพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตร 

หมู่ที่ 12 บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 13 บ้านนาคอย 

กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมและยกระดับ
สิ้นค้าตำบลนางัว 
กิจกรรมที่ 6 การวางแผนการตลาด
และการส่งเสริมการขายสินค้า
ออนไลน์ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (ศูนย์ AIC) 

เต่างอย กิจกรรมที่ 1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมที่ยั่งยืน 

7 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านเต่างอย 
หมู่ 2 บ้านเต่างอยเหนือ 
หมู่ 3 บ้านโคกงอย 
หมู่ 4 บ้านนางอย 
หมู่ 5 บ้านโพนปลาโหล 
หมู่ 6 บ้านน้ำพุงสามัคคี 
หมู่ 7 บ้านเต่างอยใต้ 
 
 
 
 
  

กิจกรรมที่ 2 การยกระดับมาตรฐาน
สินค้า OTOP และสร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
กิจกรรมที่ 3 การผลิตพืชแนวใหม่เพ่ือ
ความยั่งยืน 
กิจกรรมที่ 4 การยกระดับสุขภาวะ
และการสร้างอาชีพของประชาชน
กลุ่มเปราะบาง 
กิจกรรมที่ 5 การเสริมสร้างเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการท่องเที่ยววิถีใหม่ 

รวมจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 340 หมู่บ้าน 
  

   

 

 

 

 

 

 



อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน

สว่ำงแดนดิน บ้ำนต้ำย หมู่ท่ี 1 บ้ำนต้ำย 7 หมู่บ้ำน

หมู่ท่ี 2 บ้ำนนำทม

หมู่ท่ี 3 บ้ำนนำคูณ

หมู่ท่ี 4 บ้ำนค ำบอน

หมู่ท่ี 5 บ้ำนค ำไชยวำน

หมู่ท่ี 6 บ้ำนดอนม่วงไข่

หมู่ท่ี 7 บ้ำนต้ำยใหม่พัฒนำ

สว่ำงแดนดิน ค ำสะอำด รพสต.ค ำสะอำด และ หมู่1-14 ต ำบลค ำสะอำด 14 หมู่บ้ำน

สว่ำงแดนดิน โคกสี หมู่1 บ้ำนโคกสี 14 หมู่บ้ำน

หมู่2 บ้ำนโคกคอน

หมู่3 บ้ำนโคกสว่ำง 

หมู่4 บ้ำนหนองไผ่ 

หมู่5 บ้ำนบึงโนใน 

หมู่6 บ้ำนดอนม่วย 

หมู่7 บ้ำนบึงโนนอก 

หมู่8 บ้ำนท่ำสะอำด 

หมู่9 บ้ำนสำมแยก 

หมู่10 บ้ำนตำล 

หมู่11 บ้ำนป่ำรักน  ำ 

หมู่12 บ้ำนตำลสอง 

หมู่13 บ้ำนสุขเกษม

หมู่ 14 บ้ำนโคกคอน2

สว่ำงแดนดิน หนองหลวง หมู่ 1 หนองหลวง 11 หมู่บ้ำน

หมู่ 2 โคกดินแดง 

หมู่ 3 หนองหลวงน้อย 

หมู่ 5 โคกส ำรำญ 

หมู่ 6 หนองย่ำงชิ น 

หมู่ 7 นำอ้อม 

หมู่ 8 โคกน  ำเกลี ยง 

จ ำนวนหมู่บ้ำนท่ีม.เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ด ำเนินโครงกำร U2T



อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน

หมู่ 9 โคกก่อง 

หมู่ 10 หนองหลวงวัฒนำ 

หมู่ 11 หนองเม็ก 

หมู่ 12 ไผ่หลวง

หมู่ท่ี 1 บ้ำนท่ำศิลำ 13 หมู่บ้ำน

หมู่ท่ี 2 บ้ำนภูตะคำม

หมู่ท่ี 3 บ้ำนชัยชนะ

หมู่ท่ี 4 บ้ำนค ำก้ำว

หมู่ท่ี 5 บ้ำนสีสุก

หมู่ท่ี 6 บ้ำนท่ำวำรี

หมู่ท่ี 7 หนองลุมพุก

หมู่ท่ี 8 อุดมพัฒนำ

หมู่ท่ี 9 เจริญชัย

หมู่ท่ี 10 ห้วยโมง

หมู่ท่ี 11 ทุ่งอินทร์แปลง

หมู่ท่ี 12 ท่ำดินแดงพัฒนำ

หมู่ท่ี 13 ทุ่งสวรรค์

สว่ำงแดนดิน สว่ำงแดนดิน หมู่ท่ี 2 บ้ำนง่อน 20 หมู่บ้ำน

หมู่ท่ี 4 บ้ำนหวำย

หมู่ท่ี 6 บ้ำนโนนค้อ

หมู่ท่ี 7 บ้ำนหนองไผ่

หมู่ท่ี 8 บ้ำนเปือย

หมู่ท่ี 9 บ้ำนหนองทุ่ม

หมู่ท่ี 10 บ้ำนหนองชำด

หมู่ท่ี 13 บ้ำนดงสวรรค์

หมู่ท่ี 14 บ้ำนหนองพะเนำว์

หมู่ท่ี 16 บ้ำนน้อยหนองบัว

หมู่ท่ี 17 บ้ำนหนองทุ่มน้อย

หมู่ท่ี 18 บ้ำนโนนสวรรค์

หมู่ท่ี 19 บ้ำนนำเจริญ



อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน

หมู่ท่ี 21 บ้ำนทำนตะวัน

หมู่ท่ี 22 บ้ำนดงพระเจ้ำ

หมู่ท่ี 23 บ้ำนหนองชำดทรำยทอง

หมู่ท่ี 24 บ้ำนสร้ำงแก้วพัฒนำ

หมู่ท่ี 25 บ้ำนหนองทุ่มพัฒนำ

หมู่ท่ี 26 บ้ำนง่อนใหม่ 

หมู่ท่ี 27 บ้ำนโนนศรีทอง

วำริชภูมิ ค ำบ่อ หมู่1 บ้ำนค ำบ่อ  18 หมู่บ้ำน

หมู่2 บ้ำนโคกโพนยำง 

 หมู่3 บ้ำนภูวง 

หมู่4 บ้ำนหนองกุง 

หมู่5 บ้ำนม่วงคัน 

หมู่6 บ้ำนค ำบิด 

หมู่7 บ้ำนหนองแปน 

หมู่8 บ้ำนทุ่งเชือก 

หมู่9 บ้ำนป่ำม่วง 

หมู่10 บ้ำนตำดภูวง 

หมู่11 บ้ำนค ำบ่อใต้ 

หมู่12 บ้ำนหนองกุงน้อย 

หมู่13 บ้ำนค ำปิด(ค ำปู่ตำ) 

หมู่14 บ้ำนสนำมชัย

หมู่ 15 บ้ำนน้อยขุนไกร

หมู่ 16 บ้ำนภูวงใหม่พัฒนำ

หมู่ 17 บ้ำนหนองกุงกลำง

หมู่ 18 บ้ำนโนนนำค ำ

วำริชภูมิ หนองลำด ม.1 หนองลำด 11 หมู่บ้ำน

ม.2  ค้อ

ม.3  ดอนยำวใหญ่

ม.4  ขำว

ม.5  จ ำปำ



อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน

ม.6  ดอนยำวน้อย

ม.7  หนองแวงน้อย

ม.8  หนองบำก

ม.9  หนองลำด

ม.10  จ ำปำทอง

ม.11  จ ำปำ

ส่องดำว ส่องดำว หมู่ท่ี 1 บ้ำนส่องดำว 12 หมู่บ้ำน

หมู่ท่ี 2 บ้ำนธวัชชัย

หมู่ท่ี 3 บ้ำนหนองกุง

หมู่ท่ี 4 บ้ำนโคกกลำง

หมู่ท่ี 5 บ้ำนหนองใส

หมู่ท่ี 6 บ้ำนพรเจริญ

หมู่ท่ี 7 บ้ำนทันสมัย

หมู่ท่ี 8 บ้ำนไทยเจริญ

หมู่ท่ี 9 บ้ำนโนนสะอำด

หมู่ท่ี 10 บ้ำนหนองแดง

หมู่ท่ี 11 บ้ำนหนองแซง

หมู่ท่ี 12 บ้ำนรักษำดินแดน

ส่องดำว ท่ำศิลำ หมู่ท่ี 1 บ้ำนท่ำศิลำ 13 หมู่บ้ำน

หมู่ท่ี 2 บ้ำนภูตะคำม

หมู่ท่ี 3 บ้ำนชัยชนะ

หมู่ท่ี 4 บ้ำนค ำก้ำว

หมู่ท่ี 5 บ้ำนสีสุก

หมู่ท่ี 6 บ้ำนท่ำวำรี

หมู่ท่ี 7 หนองลุมพุก

หมู่ท่ี 8 อุดมพัฒนำ

หมู่ท่ี 9 เจริญชัย

หมู่ท่ี 10 ห้วยโมง

หมู่ท่ี 11 ทุ่งอินทร์แปลง

หมู่ท่ี 12 ท่ำดินแดงพัฒนำ



อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน

หมู่ท่ี 13 ทุ่งสวรรค์

วำริชภูมิ ปลำโหล หมู่ท่ี 2 บ้ำนงิ ว 12 หมู่บ้ำน

หมู่ท่ี 3 ดอนยำนำง

หมู่ท่ี 4 ปลำโหล

หมู่ท่ี 5 บ้ำนไฮ่

หมู่ท่ี 6 บ้ำนนำบ่อ 

หมู่ท่ี 8 โคกศำลำ

หมู่ท่ี 10 บ้ำนปลำโหลน้อย

หมู่ท่ี 11 บ้ำนดงค ำโพธ์ิ

หมู่ท่ี 12 บ้ำนหนองท่ม

หมู่ท่ี 13 บ้ำนพรสวรรค์

หมู่ท่ี 14 บ้ำนโนนอุดม

หมู่ท่ี 15 บ้ำนโค้งป่ำกล้วย

วำริชภูมิ วำริชภูมิ หมู่ 1 บ้ำนวำริชภูมิ 20 หมู่บ้ำน

หมู่ 2 บ้ำนวำริชภูมิ

หมู่ 3 บ้ำนธำตุ

หมู่ 4 บ้ำนห้วยบำง

หมู่ 5 บ้ำนกุดตะกำบ

หมู่ 6 บ้ำนเหล่ำ

หมู่ 7 บ้ำนกุดพร้ำว

หมู่ 8 บ้ำนขอนขว้ำง

หมู่ 9 บ้ำนหนองแวง

หมู่ 10 บ้ำนโพนไผ่

หมู่ 11 บ้ำนภูแฉะ

หมู่ 12 บ้ำนโพนทอง

หมู่ 13 บ้ำนดงสีชมภู

หมู่ 14 บ้ำนห้วยบำง

หมู่ 15 ดงน้อย

หมู่ 16 บ้ำนน้อยจอมศรี

หมู่ 17 บ้ำนกุดตะกำบทุ่ง



อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน

หมู่ 18 บ้ำนตำดโพนไผ่

หมู่ 19 บ้ำนหนองแวงค ำ

หมู่ 20 บ้ำนธำตุพัฒนำ

สุวรรณคำม หมู่ 1 บ้ำนหนองปลิงน้อย 7 หมู่บ้ำน

หมู่ 2 บ้ำนโนนอ่ำงทอง 

หมู่ 3 บ้ำนหนองปลิงพุ่ม

หมู่ 4 บ้ำนเวฬุวัน

หมู่ 5 บ้ำนสุวรรณคำม 

หมู่ 6 บ้ำนโนนสุวรรณ 

หมู่ 7 บ้ำนดงภูทอง

เจริญศิลป์ หมู่ 3 บ้ำนทุ่งค ำ 9 หมู่บ้ำน

หมู่ 4 บ้ำนหนองฮังแหลว

หมู่ 5 บ้ำนแกด ำ

หมู่ 6 บ้ำนน ำดี

หมู่ 7 บ้ำนสร้ำงฟำก

หมู่ 8 บ้ำนกุดนำขำม

หมู่ 9 บ้ำนกุดนำขำม

หมู่ 10 บ้ำนโนนค ำพัฒนำ

หมู่ 11 บ้ำนสร้ำงฟำก

ค ำตำกล้ำ 1.บ้ำนโคกอุดม 11 หมู่บ้ำน

2.บ้ำนดงน  ำเย็น

3.บ้ำนหนองเหมียดเม่ียง

4.บ้ำนวังเวิน

5.บ้ำนห้วยดินด ำ

6.บ้ำนศรีดอกแก้ว

7.บ้ำนผำศักด์ิ

8.บ้ำนแสนสุข

9.บ้ำนนำค ำ

10.ฉำงบัวพำ

1.บ้ำนห้วยดินด ำ



อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน

เชิงชุม หมู่ 1 บ้ำนเชิงชุม 10 หมู่บ้ำน

หมู่ 2 บ้ำนถ่อน

หมู่ 3 บ้ำนกุดน  ำขุ่น

หมู่ 4 บ้ำนหนองครอง

หมู่ 5 บ้ำนสำยร่องข่ำ

หมู่ 6 บ้ำนโนนพอก

หมู่ 7 บ้ำนนำขำม

หมู่ 8 บ้ำนถ่อนพัฒนำ

หมู่ 9 บ้ำนเชิงชุมพัฒนำ

หมู่ 10 บ้ำนถ่อน

กุดเรือค ำ 1. บ้ำนกุดเรือค ำ 9 หมู่บ้ำน

2. บ้ำนพัฒนำ

3. บ้ำนสันติสุข

4. บ้ำนสำมัคคี

5. บ้ำนจ ำปำดง

6. บ้ำนจ ำปำดงเหนือ

7. บ้ำนห้วยน  ำเท่ียง

8. บ้ำนดงป่ำแดง

9. บ้ำนฮ่องไร่

นิคมน  ำอูน 1.บ้ำนห้วยเหล็กไฟ 10 หมู่บ้ำน

2.บ้ำนหนองแคน

3.บ้ำนนิคมพัฒนำ

4.บ้ำนชัยมงคล

5.บ้ำนหนองเบญจ

6.บ้ำนหนองหลวง

7.บ้ำนดงสว่ำง

8.บ้ำนสูงเนิน

9.บ้ำนนำค ำ

10.บ้ำนไทยเจริญ

โพนงำม หมู่ท่ี 1 บ้ำนโพนงำม 13 หมู่บ้ำน



อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน

หมู่ท่ี 2 บ้ำนโพนงำม

หมู่ท่ี 3 บ้ำนดงเสียว

หมู่ท่ี 4 บ้ำนท่ำแร่

หมู่ท่ี 5 บ้ำนดงสำร

หมู่ท่ี 6 บ้ำนเสำวัด

หมู่ท่ี 7 บ้ำนดงมะกุ้ม

หมู่ท่ี 8 บ้ำนชุมชนพัฒนำ

หมู่ท่ี 9 บ้ำนเกษมสมบูรณ์

หมู่ท่ี 10 บ้ำนโพนงำม

หมู่ท่ี 11 บ้ำนพลังใหม่

หมู่ท่ี 12 บ้ำนเสำวัด

หมู่ท่ี 13 บ้ำนดงเสียว

โนนสะอำด 1.บ้ำนโนนสะอำด 10 หมู่บ้ำน

2.บ้ำนนำเหมือด

3.บ้ำนนำเต่ำ

4.บ้ำนโนนสวรรค์

5.บ้ำนพุทธรักษำ

6.บ้ำนสำมแยกพิทักษ์

7.บ้ำนสุขส ำรำญ

8.บ้ำนไทยเสรี

9.บ้ำนสำมแยกพิทักษ์ใต้

10.บ้ำนไทยประสงค์

ต้นผึ ง หมู่ 1 บ้ำนต้นผึ ง 13 หมู่บ้ำน

หมู่ 2 บ้ำนนำถ่อน

หมู่ 3 บ้ำนโพนสวำง

หมู่ 4 บ้ำนโนนขมิ น

หมู่ 5 บ้ำนขัวขอนแคน

หมู่ 6 บ้ำนดอนดู่

หมู่ 7 บ้ำนนำล้อม

หมู่ 8 บ้ำนโคกสำมัคคี



อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน

หมู่ 9 บ้ำนโนนสะอำด

หมู่ 10 บ้ำนโพธ์ิทอง

หมู่ 11 บ้ำนกลำงเจริญ

หมู่ 12 บ้ำนต้นผึ งใหม่พัฒนำ

หมู่ 13 บ้ำนนำส ำรำญ

โพนนำแก้ว บ้ำนโพน หมู่ท่ี 1 บ้ำนอ้อมแก้ว 9 หมู่บ้ำน

หมู่ท่ี 2 บ้ำนโพนน้อย

หมู่ท่ี 3 บ้ำนปู่พึ ม

หมู่ท่ี 4 บ้ำนโพนใหญ่

หมู่ท่ี 5 บ้ำนวังปลำเซือม

หมู่ท่ี 6 บ้ำนนำจำน

หมู่ท่ี 7 บ้ำนอ้อมแก้วน้อย

หมู่ท่ี 8 บ้ำนใหม่ไชยำ

หมู่ท่ี 9 บ้ำนนำจำนใหม่

โพนนำแก้ว นำแก้ว หมู่1 บ้ำนนำแก้ว  10 หมู่บ้ำน

หมู่2 บ้ำนนำเด่ือ

หมู่3 บ้ำนกลำง 

หมู่4 บ้ำนหนองผือ 

หมู่5 บ้ำนหนองกระบอก 

หมู่6 บ้ำนโคกแก้ว 

หมู่7 บ้ำนเทพนิมิตร 

หมู่8 บ้ำนใหม่หนองผือ 

หมู่9 บ้ำนนำแก้วน้อย 

หมู่10 บ้ำนกลำงใหม่

กุสุมำลย์ กุสุมำลย์ หมู่1 บ้ำนกุสุมำลย์  8 หมู่บ้ำน

 หมู่2 บ้ำนอีกุด 

 หมู่3 บ้ำนกกส้มโฮง 

หมู่4 บ้ำนหนองหอย

หมู่5 บ้ำนนิรมัย 

หมู่7 บ้ำนโนนสะอำด 



อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน

หมู่8 บ้ำนกุสุมำลย์ 

หมู่10 บ้ำนโนนค ำ
271รวมจ ำนวนหมู่บ้ำนทั งหมด 



ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน

เทศบำลต ำบลหำดแพง  หมู่ท่ี 1 บ้านหาดแพง 1

 หมู่ท่ี 2 บ้านค าไฮ 2

 หมู่ท่ี 3 บ้านเสียวสงคราม 3

 หมู่ท่ี 4 บ้านอ้วน 4

 หมู่ท่ี 5 บ้านหาดแพง 5

 หมู่ท่ี 6 บ้านเสียวสงคราม 6

 หมู่ท่ี 7 บ้านอ้วน 7

 หมู่ท่ี 8 บ้านค าไฮ 8

 หมู่ท่ี 9 บ้านหาดแพง 9

เทศบำลต ำบลแร่ หมู่ท่ี 1 บ้านแร่ 10

หมู่ท่ี 2 บ้านสมสะอาด 11

หมู่ท่ี 3 บ้านหนองไฮใหญ่ 12

หมู่ท่ี 4 บ้านหนองบัว 13

หมู่ท่ี 5 บ้านบะแต้ 14

หมู่ท่ี 6 บ้านโคกสะอาด 15

หมู่ท่ี 7 บ้านหนองไฮน้อย 16

หมู่ท่ี 8 บ้านหนองแคน 17

หมู่ท่ี 9 บ้านนาเชือก 18

หมู่ท่ี 10 บ้านด่านพัฒนา 19

หมู่ท่ี 11 บ้านหนองบัวหลวง 20

หมู่ท่ี 12 บ้านสมสะอาด 21

หมู่ท่ี 13 บ้านเจริญสุข 22

หมู่ท่ี 14 บ้านแร่ 23

เทศบำลต ำบลพอกน้อย หมู่ท่ี 1 บ้านพอกน้อย 24

หมู่ท่ี 2 บ้านสูงเนิน 25

หมู่ท่ี 3 บ้านดอนต้นม่วง 26

หมู่ท่ี 4 บ้านบดมาด 27

หมู่ท่ี 5 บ้านสมสะอาด 28

หมู่ท่ี 6 บ้านคางฮุง 29

หมู่ท่ี 7 บ้านพอกใหญ่ 30

หมู่ท่ี 8 บ้านพอกน้อยพัฒนา 31

จ ำนวนหมู่บ้ำนท่ีม.แทคโนโลยีรำชมงคล จังหวัดสกลนคร ด ำเนินโครงกำร U2T



ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน

จ ำนวนหมู่บ้ำนท่ีม.แทคโนโลยีรำชมงคล จังหวัดสกลนคร ด ำเนินโครงกำร U2T

หมู่ท่ี 9 บ้านเจริญศิลป์ 32

หมู่ท่ี 10 บ้านพอกใหญ่สามัคคี 33

หมู่ท่ี 11 บ้านบดมาด 34

หมู่ท่ี 12 บ้านสามแยกสูงเนิน 35

เทศบำลต ำบลอำกำศ หมู่ 1 บ้านอากาศ 36

หมู่ 2 บ้านอากาศ 37

หมู่3 บ้านอากาศ 38

หมู่ 4 บ้านอากาศ 39

หมู่ 5 บ้านดอนแดง 40

หมู่ 6บ้านนายอ 41

หมู่ 7 บ้านเม่นใหญ่ 42

หมู่ 8 บ้านนาเมือง 43

หมู่ 9 บ้านอากาศ 44

หมู่ 10 บ้านอากาศ 45

หมู่ 11 บ้านหนองตาไก้ 46

หมู่ 12 บ้านนาเมืองน้อย 47

หมู่ 13 บ้านนายอใต้ 48

หมู่ 14 บ้านอากาศ 49

หมู่ 15 บ้านอากาศ 50

หมู่ 16 บ้านอากาศ 51

หมู่ 17 บ้านอากาศ 52

หมู่ 18 บ้านอากาศ 53

หมู่ 19 บ้านโพธ์ิชัยทอง 54

ทศบำลต ำบลพรรณำ มู่1 บ้านม่วงไข่   55

หมู่2 บ้านพรรณา      56

หมู่3 บ้านวังปลาป้อม 57

หมู่4 บ้านนาหัวช้าง 58

หมู่5 บ้านบะทอง         59

หมู่6 บ้านโคกสุวรรณ          60

หมู่7 บ้านเม็ก 61

หมู่8 บ้านโคกชุมพร 62



ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน

จ ำนวนหมู่บ้ำนท่ีม.แทคโนโลยีรำชมงคล จังหวัดสกลนคร ด ำเนินโครงกำร U2T

หมู่9 หนองทุ่ม     63

หมู่10 บ้านน้อยโนนจ านง      64

หมู่11 บ้านหนองแวง 65

หมู่12 บ้านบะทองใหม่ 66

หมู่13 บ้านหนองอ้อ 67

ต ำบลชุมภูพร หมู่ท่ี 1 บ้านชุมภูพร 68

หมู่ท่ี 2 บ้านโสกก่าม 69

หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยลึก 70

หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยลึกสันติสุข 71

หมู่ท่ี 5 บ้านพรสวรรค์ 72

หมู่ท่ี 6 บ้านโคกส าราญ 73

หมู่ท่ี 7 บ้านโนนม่วง 74

หมู่ท่ี 8 บ้านโคกส าราญสามัคคี 75

หมู่ท่ี 9 บ้านทุ่งสว่าง 76

หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร 77

หมู่ท่ี 11 บ้านโนนไทยประสิทธ์ิ 78

หมู่ท่ี 12 บ้านพรมงคล 79

หมู่ท่ี 13 บ้านโคกส าราญรุ่งเรือง 80

จ ำนวนหมูบ้ำนท้ังหมด 80


