
กลุมพื้นท่ีเปาหมาย ชนิดเตา จํานวนเตา

อบต.เขาดิน รร.บานชองพลี เกษตรปลอดสารพิษตามแนวเศริษฐกิจพอเพียง

อบต.พรุดินนา รร.บานกอตง

อบต.หนองเปด รร.บานเจาเณร วิสาหกิจชุมชนน้ําตาลทรายแดงบานวังหิน เตามณฑล 2 กะทะ 1

รร.วัดหนองเสือ

อบต.จําปา รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กลวยตากอินทรียพลังงานแสงอาทิตย (1) แปรรูปผลิตภัณฑชุมชน เตามณฑล 1

รร.มอสวนขิงพิทยาสรรพ กลวยตากอินทรียพลังงานแสงอาทิตย (2)

กลวยตากตําบลนาทัน

4 กําแพงเพชร องคการบริหารสวนตําบลสลกบาตร วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียและการแปรรูป เตามณฑล 1

อบต.ทรายมูล รร.บานสวองหนองไผลอม เกษตรกรชาวเวียง
วิสาหกิจชุมชนกลุมสมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพ

สบูกลิ่นไท

อบต.หันโจด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตการเกษตรบานทุม

สมุนไพรนัยยา

อบต.บางกะไชย รร.คลองพลูวิทยา
วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร สีพยา-บอพุ

ทต.บอ

7 ฉะเชิงเทรา รร.วัดบางวัว(สายเสริมวิทย) แปรรูปพืชผักสมุนไพร

8 ชัยนาท อบต.ไรพัฒนา

หวยยาง รร.หนองไผวิทยานุสรณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองสี่มุม

ทต.บานแกง
วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตภัณฑประดิษฐจากผา

แพรสาร

อบต.ปากนํ้า รร.หงษเจริญเจริญวิทยาคม

อบต.นาสัก รร.บานทุงมะขาม

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก รร.พญาเม็งราย กลุมอาชีพบานโชคชัย วิสาหกิจชุมชนขาวซอมมือ กลุมขาวหลาม
เตาชีวมวล

ประยุกตชัยภูมิ
1

องคการบริหารสวนตําบลศรดีอนไชย วิสาหกิจชุมชนแคบหมู วิสาหกิจชุมชนกลุมน้ําพริกแมบาน หมู 8

ทต.ทุงตอม รร.แมแจม
วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวอุตสาหกรรม

สรางสรรคออนใต

อบต.ขวงเปา รร.จอมทอง

อบต.เกาะสุกร รร.บางดีวิทยาคม กองทุนหมูบานดานสาย วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเกาะลิบง วิสาหกิจชุมชนไผ หวยยอด เตามณฑล 1

อบต.บางหมาก รร.รัษฎา วิสาหกิจชุมชนบานหลุมถาน

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรผลิตอาหารเพ่ือ

สุขภาพ(AFH)

วิสาหกิจชุมชนกะปจะณี

วิสาหกิจไผหวยยอด

วิสาหกิจชุมชนชาวนาวังคีรี

11 เชียงราย

12 เชียงใหม

13 ตรัง

3 กาฬสินธุ

5 ขอนแกน

6 จันทบุรี

9 ชัยภูมิ

10 ชุมพร

อปท.64 โรงเรียน 64 โรงอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3x4 ตูอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2X2
เตาชีวมวล

ไบโอแกส

1 กระบี่

2 กาญจนบุรี

ลําดับที่ จังหวัด



กลุมพื้นท่ีเปาหมาย ชนิดเตา จํานวนเตา
อปท.64 โรงเรียน 64 โรงอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3x4 ตูอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2X2

เตาชีวมวล
ไบโอแกสลําดับที่ จังหวัด

ทต.หนองบอน กลุมองคกรประมงทองถิ่นตําบลหาดเล็ก

อบต.ทุงนนทรี
กลุมวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวชุมชนตําบล

คลองใหญ

กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมฟนฟูอาชีพบานยายม

อม

กลุมวิสาหกิจชุมชนขนมอบบานหินดาด

องคการบริหารสวนตําบลประดาง รร.วังประจบวิทยาคม วิสาหกิจชุมชนผูปลูกกลวย ไมผล พืชผัก พืชไร วิสาหกิจยอดคีรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก
เตาชีวมวลขนาด

ใหญ
3

องคการบริหารสวนตําบลตลกุกลางทุง วิสาหกิจชุมชนพอดีสมุนไพร

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรรากไทย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบานทาเล

สุปรีชโภชนา

วิสาหกิจชุมชนน้ําพริกสี่ภาค

16 นครนายก ทต.องครักษ

ทต.รางกระทุม รร.บานหลวงวิทยา กลุมบานขนมไทย วิสาหกิจชุมชนภรยืนยงเกษตรกรรมย่ังยืน

อบต.ลําพญา รร.สิรินธรราชวิทยาลัย

18 นครพนม อบต.หนองฮี รร.โพนสวรรคราษฎรพัฒนา

อบต.สระวานพระยา ผูปลูกพืชและผักปลอดภัย แปลงใหญขนุนบานหนองเมา เตามณฑล 1

อบต.โนนเมือง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกลวยทรัพยเจริญ เกษตรทฤษฎีใหมบานหนองงูเหลือม เตารอยเอ็ด 1

ผูปลูกพริกปลอดภัยหวยฉลุงหนองจาน

ผูแปรรูปกลวย 3 อรอย

เกษตรทฤษฎีใหมบานหนองงูเหลือม

เกษตรทฤษฎีใหมบานสําโรงเหนือ ม.11

อบต.บางจาก รร.ทุงสงวิทยา
วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนา

อาชีพบานหวยทรายขาว

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชาวสวนบานตน

มะมวง

วิสาหกิจชุมชนกลุมกลวยกรอบทองบานศาลา

สามหลัง
เตามณฑล 1

อบต.นาเรียง แปรรูปอาหารทะเล

วิสาหกิจชุมชนกองกะโรม

วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูปบานแหลม ม14

อบต.ทํานบ รร.พยุหะพิทยาคม วิสาหกิจชุมชนหมูฝอยกรอบโกเนียร วิสาหกิจชุมชนหมูฝอยกรอบโกเนียร เตามณฑล 1

อบต.วังมหากร

อบต.บางบัวทอง รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วิสาหกิจชุมชนธนัชพร

รร.ราษฎรนิยม วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรคนนนท

17 นครปฐม

19 นครราชสีมา

20 นครศรีธรรมราช

21 นครสวรรค

22 นนทบุรี

14 ตราด

15 ตาก



กลุมพื้นท่ีเปาหมาย ชนิดเตา จํานวนเตา
อปท.64 โรงเรียน 64 โรงอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3x4 ตูอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2X2

เตาชีวมวล
ไบโอแกสลําดับที่ จังหวัด

อบต.สามัคคี รร.รือเสาะชนูปถัมภ

อบต.สุวารี รร.บูกิตประชาอุปถัมภ

องคการบริหารสวนตําบลสะเนียน รร.วิทยาลัยการอาชีพปว

รร.บานแมขะนิง

25 บึงกาฬ ทต.บึงโขงหลง รร.บึงโขงหลงวิทยาคม กลุมวิสาหกิจแปรรูปผลไมและสัปะรด กลุมวิสาหกิจแปรรูปผลไมและสับปะรด เตามณฑล 1

อบต.หินลาด รร.สวายจีกพิทยาคม

ทต.หนองเต็ง รร.กลันทาพิทยาคม

27 ปทุมธานี ทม.คูคต วิสาหกิจชุมชนฟารมเห็ดกลางบาน

28 ประจวบคีรีขันธ อบต.ชัยเกษม รร.ทับสะแกวิทยา วิสาหกิจชุมชนกลุมมะมวงกวนคุณเจี๊ยบ

ทต.โคกปบ วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปปลาบานจัดสรร

อบต.คําโตนด

อบต.ปุโละปุโย รร.ซอลีฮียะห
สหกรณการเกษตร กรป.กลาง มะปรางมัน 

ปตตานี จํากัด
มะพราวคั่วบานทะเล

รร.ดรุณศาสนวิทยา วิสาหกิจชุมชนขาวเกรียบปลานูรฮัน

แปรรูปเห็ด

อบต.นาคู รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ

ทต.บานสราง

องคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย รร.ดงเจนวิทยาคม กลุมสมุนไพรพื้นบาน
วิสาหกิจชุมชนกลุมผามัดยอมชิโบริสี

ธรรมชาติแมอิง
โรงเรียนผูสูงอายุ

เตาเศษฐกิจ

ประยุกต
1

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรีย กลุมพัฒนาสตรีบานสันตนผึ้ง ม.6
เตาเศษฐกิจ

ประยุกต
1

วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาและแปรรูปปลาลุมนํ้า

เหย่ียน

วิสาหกิจชุมชนกลุมสมุนไพรหวานดีบานดอน

มูล

กลุมครอบครัวเจดียงาม

วิสาหกิจชุมชนน้ําพริกปาหนิ้ว

กลุมปูนาแปรรูป

วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรบานกองแล

วิสาหกิจชุมชนน้ําพริกบานดอกบัวหมู 11

วิสาหกิจชุมชนการนวดแผนไทย

วิสาหกิจชุมชนกาละแมดอยนางแมลาว

กลุมนํ้าพริกตาแดงบานสันปางิ้ว

วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารชุมชนปาแดง

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรปลอดภัยบานรองดู

23 นราธิวาส

32 พะเยา

24 นาน

26 บุรีรัมย

29 ปราจีนบุรี

30 ปตตานี

31 พระนครศรอียุธยา



กลุมพื้นท่ีเปาหมาย ชนิดเตา จํานวนเตา
อปท.64 โรงเรียน 64 โรงอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3x4 ตูอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2X2

เตาชีวมวล
ไบโอแกสลําดับที่ จังหวัด

อบต.รมณีย รร.บานบางหลาม

ทต.คุระบุรี รร.บานทายชาง

ทต.ลานขอย รร.ตะโหมด วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑขมิ้นแปรรูป วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานปาตอ เตามณฑล 1

อบต.เขาปู เกษตรธรรมชาติ

วิสาหกิจชุมชนเหินฟา

35 พิจิตร อบต.ดงเสือเหลือง

36 พิษณุโลก ทต.บานคลอง

อบต.หนองชุมพลเหนือ วิสาหกิจชุมชนบานดอนขุนหวย วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปสัตวน้ําบานทาลิงลม เตานาชุมเห็ด 1

วิสาหกิจชุมชนกลุมแพปลาชุมชน วิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพบานจะโปรง เตานาชุมเห็ด 1

อบต.ทาโรง วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานทฤษฎีใหม วิสาหกิจชุมชนขนมจีนบานโมคลา 57 เตานาชุมเห็ด 1

อบต.ทาอิบุญ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ

อบต.ทุงนาว

อบต.แมปาก

รร.เทศบาลเมืองปาตอง
องคกรชุมชนประมงทองถิ่นกลุมประมง

พื้นบานปาตอง

วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรบางหวาน

พัฒนา

41 มหาสารคาม รร.วาปปทุม

อบต.โพนงาม รร.เมืองมุกวิทยาคม
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปและภัณปลา

นิคมคาํสรอย47 ม.12 บานเรืองเจริญ

อบต.บานโคก รร.กกตูมประชาสรรค รัชมังคลาภิเษก

อบต.แมสวด สหกรณออมทรัพยเพื่อการผลิตบานสบสอย วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยนาปาแปก

อบต.แมฮี้
วิสาหกิจชุมชนชาใบหมอนภูตะวัน(กลุม

แมบานหวยเสือเฒา

อบต.หนองหิน ผลิตภัณฑชุมชนยางเครือ ม.4 ฟารมสุกรบานทุงมน

อบต.ทุงนางโอก ขาวคุณธรรม

อบต.กรงปนัง รร.ศานติธรรม

อบต.ปุโรง รร.บานบาละ

43 แมฮองสอน

44 ยโสธร

45 ยะลา

38 เพชรบูรณ

40 ภูเก็ต

42 มุกดาหาร

33 พังงา

34 พัทลุง

37 เพชรบุรี

39 แพร



กลุมพื้นท่ีเปาหมาย ชนิดเตา จํานวนเตา
อปท.64 โรงเรียน 64 โรงอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3x4 ตูอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2X2

เตาชีวมวล
ไบโอแกสลําดับที่ จังหวัด

อบต.คํานาดี

อบต.วังสามัคคี

ทต.บางริ้น

ทต.บางนอน

ทม.บานฉาง วิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงโคบานฉาง เกษตรทําไรสัปรดพนานิคม

วิสาหกิจชุมชนสวนเพียงพอดีอําเภอบานฉาง เกษตรครบวงจรบานตะกาด

อบต.เขาขลุง รร.ไทยรัฐวิทยา 104 (บานทุงกระถิน)
วิสาหกิจชุมชนกลุมเครอืขายเกษตรกรผู

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม
วิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรกรรมแปรรูปจอมบึง เตามณฑล 1

อบต.บอกระดาน รร.ชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎรบํารุง) วิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรกรแปรรูปจอมบึง กลุมแมบานเกษตรกรหวยชินสีหรวมใจพัฒนา เตามณฑล 1

วิสากิจชุมชนกลุมกาแฟตะนาวศรีตําบลยางหัก วิสาหกิจชุมชนอยูเย็นเปนสุขบานวังตะเคยีน เตามณฑล 1

วิสาหกิจชุมชนกลุมพืชผักผลไมปลอดภัยบาน

คา

วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลผลิตบานพุบอน

กลาง

วิสาหกิจชุมชนเกษตรยุคใหม

วิสาหกิจชุมชนอยูเย็นเปนสุขบานวังตะเคยีน

กลุมแมบานเกษตรกรหวยชินสีหรวมใจพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงแพะหวยยางโทน58

อบต.ซับสมบูรณ วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรบานโพตลาดแกว

อบต.ยางราก

อบต.บานนาครัว รร.แมทะวิทยา ชาวสวนยางตําบลหนองหลม ชาสมุนไพรบานสบลืน

อบต.บานเสด็จ รร.ประชารัฐธรรมคณุ

ทต.ประตูปา รร.เวียงเจดียวิทยา

อบต.บานปวง

อบต.ทาศาลา รร.เชียงคาน กลุมนํ้าพริกนัวเลย กลุมวิสาหกิจชุมชนกาวหนา

อบต.นามาลา กลุมชวนนองออมถวายพอ กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย 4.0

ทต.กันทรารมย รร.บานโตงโตน
เลี้ยงโค-กระบือแบบผสมผสานบานหนองเชียง

ทูนใต

อบต.เมืองนอย

49 ราชบุรี

50 ลพบุรี

ลําปาง

52 ลําพูน

51

54

53 เลย

ศรีสะเกษ

46 รอยเอ็ด

47 ระนอง

ระยอง48



กลุมพื้นท่ีเปาหมาย ชนิดเตา จํานวนเตา
อปท.64 โรงเรียน 64 โรงอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3x4 ตูอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2X2

เตาชีวมวล
ไบโอแกสลําดับที่ จังหวัด

ทต.อากาศอํานวย รร.สองดาววิทยาคม วิสาหกิจชุมชนสงเสริมอาชีพบานนาดี วิสาหกิจชุมชนขาวฮางงอกบานนาเลา
เตามณฑล 2 

กระทะ
1

ทต.งิ้วดอน รร.กุสุมาลยวิทยาคม
วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผา บานคําสรอย หมูที่ 

10
เตามณฑล 1

อบต.คูขุด

อบต.สํานักแตว

อบต.เขาขาว รร.อรุณศาสนวิทยามูลนิธิ
วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกสมุนไพรและแปร

รูปสมุนไพร ม.3

รร.ดารุลอูลูม

อบต.บางเพรียง
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพื้นบานหมอบุญเรือง

แพทยแผนไทย
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑรานคุณทิพย เตามณฑล 1

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรใกลบาน

วิสาหกิจชุมชนบานธูปหอมสมุนไพร

วิสาหกิจชุมชนบานเห็ดพระสมุทรเจดีย

วิสาหกิจชุมชนกลุมรวมดาวทายบาน

อบต.แหลมใหญ รร.สกลวิสุทธิ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก

อบต.บางแกว รร.อัมพวันวิทยาลัย วิสาหกิจชุมชนกลาเกษตร

60 สมุทรสาคร อบต.กาหลง

61 สระแกว อบต.ตาหลังใน
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียชุมชนยอยที่ 12 

สระแกว
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบานคลองสิบสาม

ทม.ทับกวาง รร.เสาให''วิมลวิทยานุกูล"
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑแปรรูปปลาบานทา

มะปราง
วิสาหกิจชุมชนทองสุวรรณชําผักแพว

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑแปรรูปปลาบานทา

มะปราง
เตามณฑล 1

วิสาหกิจชุมชนขนมไทยบานนอกจากขาวเจ็ก

เชยเสาไห
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานขนมหวาน

วิสาหกิจชุมชนมันสําปะหลังแปลงใหญตําบล

วังมวง

63 สิงหบุรี อบต.ทองเอน รร.บางระจันวิทยา

อบต.ดงเดือย วิสาหกิจชุมชนบานหวยคลา

อบต.บานแกง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบาน

เหนือรวมน้ําใจตําบลปากน้ําสวรรคโลก

วิสาหกิจชุมชนการพึ่งพาตนเองดวยภูมิ

ปญญาทองถิ่นดานการแพทยแผนไทย

62 สระบุรี

64 สุโขทัย

57 สตูล

58 สมุทรปราการ

59 สมุทรสงคราม

55 สกลนคร

56 สงขลา



กลุมพื้นท่ีเปาหมาย ชนิดเตา จํานวนเตา
อปท.64 โรงเรียน 64 โรงอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3x4 ตูอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2X2

เตาชีวมวล
ไบโอแกสลําดับที่ จังหวัด

ทต.เดิมบาง วิสาหกิจชุมชนอิ่มใจ
กลุมชุมชนเทพารักษพัฒนา

พลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม

อบต.บางใหญ

อบต.เขาวง รร.ทาฉางวิทยาคาร วิสาหกิจชุมชนรักษสมุนไพร ตําบลบางไทร แปรรูปอาหารตําบลทาเคย เตามณฑล 2

อบต.ดอนสัก รร.รัชชประภาวิทยาคม วิสหหกิจชุมชนขมิ้นชันปลอดสารพิษ

วิสาหกิจชุมชนเศรษกิจพอเพียงบานหอยใหญ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบานทับชัน

แปรรูปอาหารตําบลทาเคย

วิสาหกิจชุมชนออมทรัพยกลุมแมบานควนทอง

บดเครื่องแกงหวยทรายขาว

ทต.แคน วิสาหกิจชุมชนเกษตรพ่ึงตนเองบานผือ

อบต.ปรือ

ทต.เวียงคกุ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะตูมแผนบานหาดเจริญ
วิสาหกิจชุมชนกลุมเศรษบกิจพอเพียงหนอง

แวงรวมใจ

ทต.บานถอน
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานสี

กายเหนือ

วิสาหกิจชุมชนกลุมอนุรักษกระบือตาํบลเวียง

คุก

อบต.บานโคก รร.คําแสนวิทยาสรรค

อบต.โคกใหญ

ทต.ทางพระ วิสาหกิจชุมชนกลุมจักสานผักตบชวาไชยภูมิ

อบต.หัวไผ

อบต.สรางถอนอย

อบต.โพนเมืองนอย

ทต.เตาไหง รร.บานเหลาหลวง กลุมการทองเท่ียวสะพานหินเชิงอนุรักษ
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมหัตกรรมพ้ืนบานผา

สิงห
เตารอยเอ็ด 1

ทต.โนนหวาย รร.อุดรพิทยานุกูล2 กลุมวิสาหกิจชุมชนผาฝายบานสามทอ กลุมวิสาหกิจชุมชนคนรักมะมวง เตารอยเอ็ด 1

กลุมทอผาไหมผาฝายทอมือบานหนองกุง เตารอยเอ็ด 1

อบต.น้ําหมัน รร.แสนตอวิทยา

ทต.บานเกาะ รร.ดาราพิทยาคม

อบต.หนองขาหยาง รร.ทัพทันอนุสรณ

รร.ทุงนาวิทยา

อบต.นาพิน ชุมชนแปรรูปอาหารโนนผึ้ง

อบต.นาคํา

รวม 75 120 70 40 106 28 31 2

65 สุพรรณบุรี

75 อุบลราชธานี

70 อางทอง

71 อํานาจเจริญ

72 อุดรธานี

66 สุราษฎรธานี

67 สุรินทร

68 หนองคาย

69 หนองบัวลําภู

73 อุตรดิตถ

74 อุทัยธานี


