






กําหนดการ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ําเสียดวยบอดักไขมัน 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2549 
ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ 

......................................... 
 
วันที่ 17 สิงหาคม  2549 
09.30-14.00 น.   ลงทะเบียน 
14.30-16.30 น.   ประชุมชี้แจงวตัถุประสงคโครงการ 
     โดย ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมสีวนรวม 
17.00-19.30 น.   รับประทานอาหารเยน็และสงัสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2549  
08.30-09.30 น.   ชมนทิรรศการแผนภาพและแบบจําลองบอดักไขมัน 
09.30-10.30 น.    มอบแนวทางการดําเนินงานการออกเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติฯ 
    โดย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
10.30-10.45 น.   พักรับประทานอาหารวาง 
10.45-12.00 น.   บรรยาย เร่ือง “เทคนิคการกอสรางและระบบการทาํงานบอดักไขมัน” 
    โดย อธิบดีกรมควบคุมมลพษิหรือผูแทน 
12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น.   บรรยาย เร่ือง “เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ ติดตั้งบอดักไขมัน” 
    โดย ผูอํานวยการสวนวนิิจฉัยและกํากับดูแล สํานกักฎหมายและระเบยีบทองถิ่น  
14.00-14.15 น.   พักรับประทานอาหารวาง 
14.15-16.00 น. บรรยายเรื่อง “การดําเนินงานติดตั้งบอดักไขมัน ดานประสบการณ/ปญหา/อุปสรรคในการ 

ติดตั้งบอดักไขมัน” โดย ผูแทนเทศบาล 
16.00-16.30 น.   สรุปผลการประชุมและรับฟงความคิดเหน็ 
    ปดการประชุม 
 
 
 



ลําดับท่ี จังหวัด อปท.
ทต.คลองพน 
ทต.เขาพนม

2 กาญจนบุรี อบต.ไทรโยค 
3 กาฬสินธุ ทต.ทาคันโท 

ทต.สีชมพู 
อบต.นางาม
ทต.ปากน้ําแหลมสิงห 
อบต.รําพัน 
อบต.บางกระไชย 
อบต.หนองชิ่ม 
อบต.ปถวี 
อบต.ทุงเบญจา
อบต.หนองบัว 
อบต.แสลง 
อบต.ทาชาง 
ทต.บางคลา 
อบต.บางกระเจ็ด
ทม.ชัยนาท 
อบต.ชัยนาท 
อบต.หนองขุน 
ทต.โพนางดํา 
ทต.หันคา
ทต.บานแทน
อบต.หนองบัวใหญ
ทต.บําเหน็จณรงค
ทต.คอนสวรรค 
อบต.บานแกง 
อบต.โคกสะอาด 
ทต.แกงครอ 
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บัญชีแนบทายหนังสือที่ มท 0891.4/ว 1227 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2549
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ชัยภูมิ

กระบ่ี

จันทบุรี

ฉะเชิงเทรา

ชัยนาท

ขอนแกน



ลําดับท่ี จังหวัด อปท.
อบต.บานขาม 
อบต.ผักปง 
ทต.เทพสถิต 
ทต.บานคายหมื่นแตว 
ทต.ลาดใหญ 
ทต.นาหนองทุม 
ทต.จัตุรัส 

9 ชุมพร อบต.ทุงคาวัด 
ทต.เจดียหลวง 
ทต.จันจวา 
อบต.ทากอ 
ทน.เชียงราย 
อบต.เวียง 
อบต.โปงงาม 
อบต.โปงน้ํารอน 
อบต.แมขา 
ทต.น้ําเชี่ยว 
ทม.ตราด 
ทต.หาดเล็ก 
ทต.แมจะเรา 
อบต.ประดาง 
ทม.ตาก 
อบต.ปามะมวง 
อบต.วังประจบ 
อบต.วังหิน 
อบต.ไมงาม 
อบต.แมทอ 
อบต.ตลุกกลางทุง 
อบต.หนองบัวเหนือ 
อบต.น้ํารึม 
ทต.ทาสายลวด 
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10 เชียงราย

เชียงใหม

ตราด

ชัยภูมิ

ตาก



ลําดับท่ี จังหวัด อปท.
อบต.แมปะ 
อบต.ทาสายลวด 
ทต.พบพระ 
อบต.พบพระ 
อบต.วังหมัน 
ทต.แมตาน 
อบต.แมสอง 
อบต.แมกุ 
อบต.คลองนกกระทุง 
อบต.วังตะกู 
ทต.ธรรมศาลา 
ทน.นครราชสีมา 
ทต.กลางดง 
อบต.หนองงูเหลือม 
อบต.ทาเยี่ยม 
ทม.บัวใหญ 
ทต.ขามทะเลสอ 
อบต.เมืองคง 
ทน.นครศรีธรรมราช 
ทต.เชียรใหญ 
อบต.หูลอง 

17 นครสวรรค อบต.ธารทหาร 
18 นราธิวาส อบต.เกาะสะทอน

ทต.ทาวังผา 
ทต.กลางเวียง 

20 ปทุมธานี ทม.ปทุมธานี 
ทต.กุยบุรี 
ทม.ประจวบคีรีขันธ 
ทต.ปราณบุรี 
ทต.หนองพลับ 

ตาก
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นครราชสีมา

นครศรีธรรมราช
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ประจวบคีรีขันธ



ลําดับท่ี จังหวัด อปท.
ทน.พระนครศรีอยุธยา 
ทต.บานแพรก 
ทม.อโยธยา 
ทต.หัวเวียง 
ทต.แมใจ 
อบต.จําปาหวาย 
อบต.น้ําแวน 

24 พังงา ทม.พังงา 
ทม.พัทลุง 
ทต.มะกอกเหนือ
อบต.แพรกหา 

26 พิจิตร ทต.เขาทราย 
ทต.วังทอง 
ทต.พรหมพิราม 
ทม.เพชรบุรี
อบต.ไรโคก
ทต.บานแหลม
ทต.ทาพล 
ทต.พุเตย 
ทต.ชนแดน 
อบต.ฉลอง 
อบต.ศรีสุนทร
อบต.ดอนงัว 
อบต.บอใหญ 
อบต.หนองจิก 
อบต.หนองสิม 
อบต.หนองคูขาด 
อบต.นาภู 

32  มุกดาหาร ทม.มุกดาหาร 
33 ยโสธร ทต.ปาต้ิว 
34 ยะลา ทต.โกตาบารู 
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เพชรบูรณ

ภูเก็ต

มหาสารคาม

พะเยา

พัทลุง

พิษณุโลก

เพชรบุรี

พระนครศรีอยุธยา



ลําดับท่ี จังหวัด อปท.
35 รอยเอ็ด ทม.รอยเอ็ด 
36 ระนอง ทต.ปากน้ํา 
37 ระยอง อบต.ตาขัน 

อบต.สะแกราบ 
อบต.ศิลาทิพย 

39 ลําปาง ทต.บอแฮว 
ทต. หนองหิน 
ทม.เลย 
ทต.เชียงกลม 
อบต.โจดมวง 
อบต.หนองไฮ 
ทต.กุดบาก 
ทต.ดงมะไฟ 
อบต.ฮางโฮง 

43 สตูล อบต.ทาเรือ 
44 สมุทรปราการ อบต.นาเกลือ 

อบต.บานเกาะ 
อบต.บางโทรัด 
อบต.คอกกระบือ 
อบต.ดอนไกดี 
อบต.พันทายนรสิงห
ทต.ตาพระยา
อบต.วังใหม 
อบต.หัวไผ 
อบต.บางกระบือ
อบต.โพกรวม 
อบต.ตนโพธิ์ 
อบต.ไมดัด 
ทต.ปากบาง 
อบต.บานแปง 
อบต.พระงาม
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สระแกว

สิงหบุรี

เลย

ศรีสะเกษ

สกลนคร

สมุทรสาคร

ลพบุรี



ลําดับท่ี จังหวัด อปท.
อบต.หนองกระทุม 

47 สิงหบุรี อบต.บางระจัน 
อบต.โพทะเล 
ทม.สวรรคโลก 
ทต.บานโตนด 
ทต.ตลาดไชยา
อบต.นาใต 
อบต.เสวียด
อบต.ทาทอง 
อบต.กรูด 
อบต.ปารอน 
ทต.เกาะสมุย 
อบต.มะลวน 
อบต.ตะปาน 
ทต.จอมพระ 
ทต.รัตนบุรี

51 หนองคาย ทต.จุมพล 
52 อางทอง ทต.รํามะสัก 

ทต.โนนสูง-น้ําคํา
ทต.หวยเกิ้ง 
อบต.หาดกรวด
อบต.งิ้วงาม

55 อุบลราชานี ทม.วารินชําราบ 
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สุรินทร

อุดรธานี

อุตรดิตถ

สุโขทัย

สุราษฎรธานี



 

แบบตอบรับ 
การประชุมเชงิปฏบิัติการเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ําเสียดวยบอดักไขมัน 

ระหวางวันท่ี 17-18 สิงหาคม 2549  
……………………………………………………………………………….………………………… 

 

1. เทศบาล/อบต.………………………….…อําเภอ…………………… จังหวดั……………………… 
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………โทรสาร…………………………………….. 

2. ขอสงผูเขารวมการประชุม คือ 
1) ช่ือ………………………………......นามสกุล…………………………………………………………….. 
    ตําแหนง…………………………………….ระดับ………….รับผิดชอบงาน……………………………. 

2) ช่ือ………………………………......นามสกุล…………………………………………………………….. 
    ตําแหนง…………………………………….ระดับ………….รับผิดชอบงาน……………………………. 

3. ไมสามารถสงผูเขารวมการประชุมได
เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                           ลงชื่อ                                                               ผูกรอกแบบ 
                                                                         (……………………………….…) 
                ตําแหนง………………………………………………. 

หมายเหตุ     
1. กรุณาสงแบบตอบรับเขารวมประชุมถึง สวนสงเสริมการจัดการดานสิง่แวดลอมและการมีสวนรวม 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300  ทางโทรสารหมายเลข   
0-2241-9000  ตอ 4102 , 4112   ภายในวนัที่ 10 สิงหาคม 2549  

2. กรณีไมประสงคเขารวมประชุมโปรดแจงใหทราบดวย 
3. ลงทะเบียนและเขาพักในวันแรกของการประชุม ระหวางเวลา 09.00-14.00 น. ณ สถานที่จัดประชุมฯ 
4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะรับผิดชอบคาใชจายสําหรับคาอาหารและคาที่พัก ในระหวางวนัประชุมฯ 
5. การจัดหองพักจะจดัใหพักรวมกับผูเขารวมประชุมทานอืน่ตามความเหมาะสมและตามสิทธิ์ กรณีตองการ               

พักเดีย่ว จะตองรับผิดชอบคาเชาที่พักเองทั้งหมด 
6. พิธีเปดแตงกายชุดสุภาพ 
 




