
ก าหนดการ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์  วจนานวัช) 

ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)  
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

....................................... 

สถานะ ๑๗/๐๑/๖๑  ๑๗.๐๐ น. 
 

เวลา  ภารกิจ 

07.00 – 08.20 น.   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) และคณะ 
ออกเดินทาง จากท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิไปยังท่าอากาศยานสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบิน PG 211  (07.00 – 08.20) 

08.30  น.   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) และคณะ 
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุโขทัย  

08.30 – 09.00 น.   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) และคณะ  
ออกเดินทางโดยรถยนตจ์ากท่าอากาศยานสุโขทัย ไปยังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย  
(ระยะทาง 40 กม./ใช้เวลา 30 นาที) 

09.00 – 12.00 น. 1  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) และคณะ  
เดินทางถึง ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 
 ชมวีดิทัศน ์แนะน า ศพก. 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ)์ กล่าวต้อนรับ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล) กล่าวรายงาน 
 ประธาน ศพก. (นายสายชล จันทร์วิไร) บรรยายสรุปภาพรวมการด าเนินงาน ศพก. 
 รมช.กษ. (นายลักษณ์ วจนานวัช) กล่าวเปิดงาน 
 มอบใบรับรอง GAP ให้แก่เกษตรกร จ านวน 30 ราย 
 ท าพิธีเปิดอาคารพร้อมห้องเย็น 
 เยี่ยมชมสถานีเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  จ านวน 8 สถานี  
 บันทึกเทปรายการ ไทยฟาร์ม ช่อง 3  

(บันทึกเทประหว่างเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ทั้ง 8 แห่ง) 
 เยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 

12.00 – 13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน   ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

13.30 – 13.35 น.   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์  วจนานวัช) และคณะ  
ออกเดินทางโดยรถยนตจ์าก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ไปยังแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ต.น้ าขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 
(ระยะทาง 1 กม./ใช้เวลา 5 นาที) 

13.35 – 14.00 น. 2  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) และคณะ  
เดินทางถึง แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ต.น้ าขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 
 ดูงานแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ (นายแจ่ม พุ่มทับทิม) 

(ใช้เวลาประมาณ 25 นาที) 

 



- ๒ - 
 
 

เวลา  ภารกิจ 

14.00 – 14.30 น.   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์  วจนานวัช) และคณะ  
ออกเดินทางโดยรถยนต์จาก แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ต.น้ าขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย  
ไปยังท่าอากาศยานสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  
(ระยะทาง 40 กม./ใช้เวลา 30 นาที) 

14.30  น.   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) และคณะ 
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุโขทัย  

15.05 – 16.20 น.   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) และคณะ 
ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                            
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบิน PG 210  (15.05 – 16.20) 

16.30 น.   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) และคณะ 
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
 

คณะเดินทาง  1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) 
   2. นายเกรียงไกร  กัลหะรัตน์  ผู้ติดตาม 
   3. นายชัพพาคม ประกอบทรัพย์  คณะท างาน 
   4. นายชานนท์  สีสด  ส านักงานรัฐมนตร ี
   5. น.ส.ทยารัตน์ บุตรเนียร  นักข่าว  กองเกษตรสารนิเทศ 
   6. น.ส.รัชฎา เพชรเกตุ  ช่างภาพ กองเกษตรสารนิเทศ 
   7. นายศรัณยุทธ พรหมนิมิต  ช่างภาพ กองเกษตรสารนิเทศ 

การแต่งกาย  ชุดสุภาพ 

พาหนะเดินทาง  เครื่องบินพาณิชย/์รถยนต์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผู้ประสานงาน  นายชานนท์  สีสด 081 – 373 7537 , 094-251 5945 
 

 
 

 
 


