
 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
วันศุกร์ที่ 14 – วันเสำร์ที่ 15 สิงหำคม ๒๕๖๓ 

ณ จังหวัดชัยภูมิ 
_____________________ 

วันศุกร์ที่ 14 สิงหำคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา - คณะฯ พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (ประตู ๙)  
    ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เวลา ๐๙.25 นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น โดยสายการบินแอร์เอเชีย  
    เที่ยวบินที่ FD 3252 

เวลา ๑๐.3๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังร้านอาหาร (ระยะทาง 76.1 กม.) 

เวลา 12.00 นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหาร อ.กุ้งเผา ชุมแพ อ าเภอชุมแพ  
    จังหวัดขอนแก่น 

เวลา 13.00  นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอหนองบัวแดง 
    จังหวัดชัยภูมิ (ระยะทาง 80.2 กม.) 

เวลา ๑4.๐๐ นาฬิกา - ถึงวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
   - ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หรือผู้แทน กล่าวต้อนรับ 
   - รับฟังบรรยายสรุป ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ
    จัดการน  าเพ่ือการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์ และโครงการสูบน  า
    พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มปลูกหม่อนเลี ยงไหมเพ่ือการเกษตรเศรษฐกิจฐานราก
    หุบเขาอินทรีย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินบริจาคของสมาชิก
    วุฒิสภา เพื่อช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  
   - เยี่ยมชมกิจกรรมท าหน้ากากผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
   - เยี่ยมชมการด าเนินโครงการจัดการน  าเพ่ือการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขา
    อินทรีย ์ 

เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านนาทุ่งใหญ่ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง  
    จังหวัดชัยภูมิ (ระยะทาง ๑๒ กม.) 

เวลา  ๑๕.๕๐ นาฬิกา - ถึงหมู่บ้านนาทุ่งใหญ่  
   - เยี่ยมชมการด าเนินโครงการสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มปลูกหม่อนเลี ยงไหม 
    เพื่อการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์ อ าเภอหนองบัวแดง  
    จังหวัดชัยภูมิ 
 

เวลา ๑6.30 นาฬิกา... 
 



- ๒ - 
 
เวลา  ๑๖.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงแรม The Cheewin Hotel and Convention  
    อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (ระยะทาง ๗๔.๒ กม.) 

เวลา ๑๗.๔๕ นาฬิกา - ถึงโรงแรม The Cheewin Hotel and Convention / Check-in 

เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเย็น 

เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันเสำร์ที่ ๑5 สิงหำคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า 

เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี โรงแรม / Check-out 

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านโคกนกทา 
    หมู่ ๑ ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (ระยะทาง ๑๘ กม.) 

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา - เดินทางถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 
   - นายอ าเภอคอนสารกล่าวต้อนรับ 
   - รับฟังบรรยายสรุป ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่ม
    วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 
   - สมาชิกวุฒิสภาแนะน าตัว ชี แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
    วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมพบปะและเยี่ยม
    ชมการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น 

เวลา 17.30 นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ 
    FD 3255 

เวลา ๑8.4๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
_________________________ 

 
หมำยเหตุ : ๑. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. การแต่งกาย : ชุดล าลองสุภาพโทนสีเหลือง  
  ๓. ฝ่ายเลขานุการ (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 
   - นางเสาวลักษณ์ บัวทอง  โทร. ๐๘๑ ๔๒๐๑๒๙๕ 
    ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน 
   - นางสาววิภารัตน์ เพียราช  โทร. ๐๘๐ ๕๔๒๘๙๕๔  
   - นางสาวสุกัญญา ส าราญจติร โทร. ๐๘๙ ๗๘๒๑๙๙๙ 
   - นายธีรพงศ์ ทะนนั  โทร. ๐๘๙ ๙๙๘๖๙๑๘ 
  ๔. ผู้ประสานงาน (ส านักงานจงัหวัดชัยภูมิ) 
   - นายศุภวัฒน์ โสวภาค  โทร. ๐๘๙ ๒๐๓๔๑๓๙ 
   - นายวฒุิชัย ลาภหลาย  โทร. ๐๒๘ ๙๐๐๗๘๗๔ 


