
 
 
 
 

 
(ร่าง) ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจัดงาน  

“มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2” 
 

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561   เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 

------------------------------------------------------- 
 

 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

    - ก าหนดการจัดงานมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018  
      กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2561  
      ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี 

  ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

    2.1 การแบ่งพ้ืนที่จัดกิจกรรม 
     1) เวทีกลาง 
     2) โซนนิทรรศการ 
     3) โซนสินค้า OTOP 
     4) โซนนิทรรศการผ้าไทย และผ้าท้องถิ่น 
    5) โซนท่องเที่ยววิถีชุมชน 
     6) โซนสินค้าอุตสาหกรรม 
    2.2 การเตรียมความพร้อมในการจัดงาน 
     1) การจัดเตรียมสถานที่ 
     2) การประชาสัมพันธ์ 
    4) ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, น้ าประปา, เครือข่าย wifi) 
     3) การวางแผนเส้นทางจราจร 
    4) สถานที่จอดรถ 
   2.3 การคัดเลือกผู้ประกอบการ 
 

1) สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP 
มอบหมายพัฒนาชุมชนจังหวัด คัดเลือก 80 ร้าน (จังหวัดละ 20 ร้าน) 

ผู้ประสานงาน....................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................  
ประเภทท่ัวไป ประเภทอาหาร 
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2) ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และผ้าท้องถิ่น 
มอบหมายพัฒนาชุมชนจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด  

คัดเลือก 20 ร้าน (จังหวัดละ 5 ร้าน) 
ผู้ประสานงาน....................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................  

 
 
 
 
 

 
3) สินค้าของที่ระลึกด้านการท่องเที่ยว 

มอบหมายพัฒนาชุมชนจังหวัด และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  
คัดเลือก 28 ร้าน (จังหวัดละ 7 ร้าน) 

ผู้ประสานงาน..................................................หมายเลขโทรศัพท์................................ 
 

 
 
 
 
 
 

 
4) สินค้าอุตสาหกรรม 

มอบหมายหอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
คัดเลือก 20 ร้าน (จังหวัดละ 5 ร้าน) 

ผู้ประสานงาน................................................หมายเลขโทรศัพท์................................. 
 

 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 

  2.4 การคัดเลือกการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมภายในงาน 
 

1) การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมภายในงาน 
วันละ 2 ชุดการแสดง 

วันที่/ชุดการแสดง หน่วยงานรับผิดชอบ 
ศุกร์ 18 พ.ค.61  -การแสดงพิธีเปิด :  
                       -การแสดงหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด :  
เสาร์ 19 พ.ค.61  -การแสดงชุดที่ 1 :  
                       -การแสดงชุดที่ 2 :  
อาทิตย์ 20 พ.ค.61  -การแสดงชุดที่ 1 :  
                          -การแสดงชุดที่ 2 :  
จันทร์ 21 พ.ค.61  -การแสดงชุดที่ 1 :  
                         -การแสดงชุดที่ 2 :  
อังคาร 22 พ.ค.61  -การแสดงชุดที่ 1 :  
                         -การแสดงชุดที่ 2 :  
พุธ 23 พ.ค.61  -การแสดงชุดที่ 1 :  
                     -การแสดงชุดที่ 2 :  
พฤหัสบดี 24 พ.ค.61  -การแสดงชุดที่ 1 :  
                             -การแสดงชุดที่ 2 :  
ศุกร์ 25 พ.ค.61  -การแสดงชุดที่ 1 :  
                       -การแสดงชุดที่ 2 :  
เสาร์ 26 พ.ค.61  -การแสดงชุดที่ 1 :  
                       -การแสดงชุดที่ 2 :  
อาทิตย์ 27 พ.ค.61  -การแสดงชุดที่ 1 :  
                          -การแสดงชุดที่ 2 :  

 
   ทั้งนี้ ขอเชิญบริษัทประชารัฐ และศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (ศูนย์ OSS) 
ของทุกจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้จัดพ้ืนที่ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อร้านและ
รายชื่อผู้ประสานงานให้นางสาวจักรีพร เสมอใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัด
ลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3677 0177 และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08 3203 5615 ภายในวันที่  
10 พฤษภาคม 2561 
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  ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง การจัดเตรียมพิธีเปิดงานฯ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดเตรียมห้องรับรองประธานในพิธี และการต้อนรับ  
2.สถานที่จอดรถ  
3.การรับลงทะเบียน และการต้อนรับผู้ร่วมงาน 
  -รายชื่อแขก VIP และต าแหน่งที่นั่ง 

 

4.เชิญแขกผู้มีเกียรติขึ้นบนเวที (ก าหนดบุคคล และต าแหน่งการยืน)  
5.จัดเตรียมค ากล่าว 
   -ค ากล่าวรายงาน (ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี) 
   -ค ากล่าวเปิดงาน (ประธานในพิธี) 

 

6.ประธานในพิธี มอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุน  
   -ผวจ.ลพบุรี 
   -ผวจ.ชัยนาท 
   -ผวจ.สิงห์บุร ี
   -ผวจ.อ่างทอง 
   -ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
   -ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

 

7.ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบของที่ระลึกแด่ ประธานในพิธี  
8.การถ่ายรูปบนเวที  
9.น าประธานเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน  

 
 

   ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ ถ้ามี 

 

****************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


