
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. ๖๓ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
วันเสำร์ที่ ๒๖ – วันอำทิตยท์ี่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๓ 

ณ จังหวัดยโสธร และ จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
_____________________ 

 
วันเสำร์ที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา - คณะฯ พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ (ประตู ๑๔) 
    ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เวลา ๐๗.๒๐ นาฬิกา - ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9312 

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี 

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน ้าอ้อม  
     อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร (ระยะทาง ๘๒.๓ กม.) 

เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา - ถึงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน ้าอ้อม 
   - พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ 
    ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน ้าอ้อม ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
    ๑) การบริหารจัดการน ้าในเขตชลประทาน 
    ๒) น ้าใต้ดินเขตพื นที่อินทรีย์ 
    ๓) การแปรรูปข้าวอินทรีย์ ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า 

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ต้าบลดู่  
    อ้าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะทาง ๑๗.๒ กม.) 

เวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา - ถึงวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง 
   - รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังที่ท้าการกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค้าครตา ต้าบลดงมะไฟ 
    อ้าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (ระยะทาง ๘๓ กม.) 

เวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา - ถึงท่ีท้าการกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค้าครตา 
   - พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด้าเนินงานของ 
    กลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 

๑. กลุม่เกษตรอนิทรีย์ ... 



- ๒ - 
 
    ๑) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านค้าครตา ต้าบลดงมะไฟ อ้าเภอทรายมูล  
    ๒) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเลี ยงและแปรรูปปลาตะเพียนอินทรีย์บ้าน 
     ค้าครตา ต้าบลดงมะไฟ อ้าเภอทรายมูล 
    ๓) วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ 
     ต้าบลดู่ทุ่ง อ้าเภอเมืองยโสธร 
    ๔) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนบ้านใหม่ ต้าบลค้าไผ่ อ้าเภอไทยเจริญ 

เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงแรมเดอะกรีนพาร์คแกรนด์ อ้าเภอเมืองยโสธร  
    จังหวัดยโสธร (ระยะทาง ๒๗.๘ กม.) 

เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา - ถึงโรงแรมเดอะกรีนพาร์คแกรนด์ / Check-in 

เวลา ๑๘.๔๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังร้านครัวคุณย่า 
   - รับประทานอาหารเย็น 

เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - กลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันอำทิตย์ที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า 

เวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี โรงแรม / Check-out 

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอ้านาจเจริญ  
    อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ (ระยะทาง ๖๖.๙ กม.) 

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา - ถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอ้านาจเจริญ 
   - พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
    เกษตรอินทรีย์จังหวัดอ้านาจเจริญ จ้านวน ๙ กลุ่ม ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
    ๑) การจัดการน ้าเพื่อการเกษตร 
    ๒) การสูบน ้าใต้ดินเขตพื นที่ผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
    ๓) ปัญหาด้านปัจจยัการผลิตข้าวอินทรีย์ ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า  

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย ต้าบลก่อเอ้ อ้าเภอเขื่องใน 
    จังหวัด อุบลราชธานี (ระยะทาง ๗๖.๖ กม.) 
 
 

เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา ... 



- ๓ - 
 
เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา - ถึงศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย 
   - ตรวจเยี่ยมผลการด้าเนินงานโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
    เพื่อจัดซื ออุปกรณ์ใช้ในกลุ่มปลูกหม่อนเลี ยงไหมและทอผ้าไหม บ้านโนนรัง  
    หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ ต้าบลโนนรัง อ้าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
    มาจากเงินบริจาคจากสมาชิกวฒุิสภา เพื่อช่วยเหลือกรณีการแพร่ ระบาด 
    ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)  

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานอุบลราชธานี (ระยะทาง ๓๑.๔ กม.) 

เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี 

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9325 

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

___________________________ 
 
หมำยเหตุ : ๑. ก้าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. การแต่งกาย : ชุดลา้ลองสุภาพโทนสีเหลือง สวมสทูลา้ลองทบั 
  ๓. ฝ่ายเลขานุการ  
   - นางเสาวลักษณ์ บัวทอง  โทร. ๐๘๑ ๔๒๐๑๒๙๕ 
    ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน 
   - นางสาววิภารัตน์ เพียราช  โทร. ๐๘๐ ๕๔๒๘๙๕๔  
   - นางสาวสุกัญญา สา้ราญจติร โทร. ๐๘๙ ๗๘๒๑๙๙๙ 
   - นายปวริศร์ ปฏิภาณวฒัน ์ โทร. ๐๘๑ ๖๗๔๗๕๗๘ 


