
 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

ณ จังหวัดสรุินทร ์และ จังหวัดศรสีะเกษ 
_____________________ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๔  
เวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา - คณะฯ พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Air ท่าอากาศยานดอนเมือง 
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยสายการบิน Nok Air  
    เที่ยวบินที่ DD 328 
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี  
เวลา ๑๘.๒๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงแรมทอแสง เฮอริเทจ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
    จังหวัดอุบลราชธานี (ระยะทาง ๓.๕ กม.) 
เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา - ถึงโรงแรมทอแสง เฮอริเทจ  
เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เวลา ๒๐.๓๐ นาฬิกา - เดินทางไปเข้าพัก ณ โรงแรมอริสตาร์ อุบลราชธานี 
   - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า  
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม / Check out 
เวลา ๐๗.๑๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์  
    จังหวัดสุรินทร์ (ระยะทาง ๑๗๔ กม.) 
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา - ถึงอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
   - แบ่งกลุ่มเพ่ือพบปะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับกลุ่มเป้าหมาย  
    จ านวน ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
    กลุ่มท่ี ๑ พบปะหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
      ประเด็น “การบริหารจัดการน้ า” ณ ห้องล้านช้าง ชั้น ๒ 

   กลุ่มท่ี ๒ พบปะหารือร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการระดับชุมชน  
     ประเด็น “การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน” ณ ห้องไอยรา ชั้น ๒ 

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ชั้น ๑ อาคารฝึกประสบการณ์ 
    วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังแซตอม ออร์แกนิคฟาร์ม ต าบลเมืองลิง อ าเภอจอมพระ  
    จังหวัดสุรินทร์ (ระยะทาง ๔๖.๔ กม.) 
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา - พบปะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ใน 
    ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีเกษตรกรแนวใหม่ 
 

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ... 



-๒- 
 
เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงแรมทองธารินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
    (ระยะทาง ๓๕.๙ กม.) 
เวลา ๑๖.๔๐ นาฬิกา - ถึงโรงแรมทองธารินทร์ / Check in 
เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันเสำร์ที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า  
เวลา ๐๗.๑๕ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม / Check out 
เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของนางค า ยงกุล หมู่ที่ ๑๕ 
    ต าบลหนองเชียงทุน อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะทาง ๗๘.๑ กม.) 
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา - รับฟังความคิดเห็น พร้อมติดตามการด าเนินงานโครงการฯ จากประชาชนใน 
    พ้ืนที่ 
เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ากุดปราสาท หมู่ที่ ๑๒  
    ต าบลสมอ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา - รับฟังการบรรยายสรุปโครงการฟ้ืนฟูแหล่งน้ ากุดปราสาท จากส่วนราชการ 
    ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
   - เยี่ยมชมปราสาทบ้านทามจาน 
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการ
    พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของ  
    นายยศรักษ์ ชัชวาลย์ หมู่ที่ ๓ ต าบลสมอ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - รับฟังความคิดเห็น พร้อมติดตามการด าเนินงานโครงการฯ จากประชาชนใน
    พ้ืนที่ 
เวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานอุบลราชธานี (ระยะทาง ๑๒๐ กม.) 
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Nok Air  
    เที่ยวบินที่ DD 329 
เวลา ๑๙.๓๕ นาฬิกา - ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

___________________________ 
 
หมำยเหตุ : ๑. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
  ๒. ฝ่ายเลขานุการ  
   - นางเสาวลักษณ์ บัวทอง  โทร. ๐๘๑ ๔๒๐๑๒๙๕ 
    ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน 
   - นางสาววิภารัตน์ เพียราช โทร. ๐๘๐ ๕๔๒๘๙๕๔ 
   - นางสาวสุกัญญา ส าราญจิตร โทร. ๐๘๙-๗๘๒๑๙๙๙ 
   - นายปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน ์ โทร. ๐๘๑-๖๗๔๗๕๗๘ 
 



 
รำยชื่อคณะเดินทำง 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 
วันท่ี ๑๖-๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

ณ จังหวัดสรุินทร ์และจังหวัดศรสีะเกษ 
___________________ 

 
สมำชกิวุฒิสภำ จ ำนวน ๑๐ ท่ำน 
 ๑. นายวัลลภ ตังคณานรุักษ ์ สมาชิกวุฒิสภา (หวัหน้าคณะเดนิทาง) 
 ๒. พลเอก สนัน่ มะเริงสิทธิ ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 ๓. นางเพ็ญพักตร ์ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา 
 ๔. นายเฉลมิชัย เฟ่ืองคอน สมาชิกวุฒิสภา 
 ๕. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรนิทร ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 ๖. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ สมาชิกวุฒิสภา (ร่วมกิจกรรมเฉพาะวนัที่ ๑๗ ธ.ค.)  
 ๗. นางทัศนา ยุวานนท ์ สมาชิกวุฒิสภา (ร่วมกิจกรรมเฉพาะวันที ่๑๗ ธ.ค.) 
 ๘.  นายบุญมี สรุะโคตร สมาชิกวุฒิสภา 
 ๙. นางประยูร เหล่าสายเชือ้ สมาชิกวุฒิสภา 
 ๑๐. พลต ารวจโท พิสัณห์ จุลดิลก สมาชิกวุฒิสภา 
 
เจ้ำหน้ำที่และผูต้ดิตำมสมำชิกวุฒิสภำ จ ำนวน ๗ คน 
 ๑. นางเสาวลักษณ ์บวัทอง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสือ่มวลชน 
 ๒. นางสาววิภารัตน์ เพียราช นักประชาสมัพันธช์ านาญการ 
 ๓. นางสาวสุกญัญา ส าราญจติร นักประชาสมัพันธป์ฏิบตัิการ 
 ๔. นายปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์ นักประชาสมัพันธป์ฏิบตัิการ 
 ๕. นายบุญถิร ศุภศร ผู้ช่วยด าเนนิงานสมาชกิวฒุสิภา (นายบญุม ีสุระโคตร) 
 ๖. นางประไพศรี ดงบัง ผู้ช่วยด าเนนิงานสมาชกิวฒุสิภา (นางประยูร เหล่าสายเชื้อ) 
 ๗. ผู้ติดตามสมาชิกวฒุิสภา (นางทัศนา ยวุานนท์) 
   

      
รวมจ ำนวนทั้งสิ้น ๑๗ คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๔) 


