สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
******
๑. จังหวัดมุกดาหารได้จั ดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่ อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
ประจาจั งหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
๒. ในการประชุ มดังกล่ า วมีผู้ เข้า ร่ว ม ๔๐ คน โดยมี ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ ประเทศผู้ ว่ าราชการจังหวั ด
มุกดาหาร เป็นประธานการประชุม ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
๒.๑ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๒.๑.๑ ประธานฯ : จังหวัดมุกดาหารได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามโครงการตลาดประชารั ฐ ประจ าจังหวัดมุกดาหารและได้มีการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) ต่อมากระทรวงมหาดไทยให้แต่งตั้งท่านพัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
หลังจากนั้นก็ได้มีการประชุมส่วนราชการที่กากับดูแลตลาด รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยจัดการประชุมผ่านระบบ
วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งล่าสุดเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันนี้ ดังนั้น จึงได้เชิญเพื่อจะได้รับทราบ
แนวทางการดาเนิ น งานล่ าสุ ด รวมทั้ ง ผลการจั ดสรรพื้น ที่ ให้ ผู้ ประกอบการ ตลอดจนการเปิ ดตลาด ( Grand
Opening) ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขอให้สานักงานจังหวัดมุกดาหารสรุปผลการประชุมระบบวีดิทัศน์ทางไกล
เมื่อเช้าให้ที่ประชุมทราบต่อไป
๒.๑.๒ นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร : ผลการประชุมผ่าน
ระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.๒.๑ ที่ประชุม
ได้เน้นย้าแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้
(๑) การจัดสรรพื้นที่ โดยให้ความสาคัญในการจัด Matching ผู้ประกอบการกับพื้นที่
ตลาดให้คานึงทั้ง สองสวน ส่วนแรกคือ ผู้ขาย ต้องจัดให้เหมาะสมกับตลาดที่จะไปขาย ซึ่งกรมการพัฒนาชุม ชนได้
แบ่งตลาดออกเป็น ๓ ตลาด ประกอบด้ว ย ตลาดพื้นฐาน (ตลาดทั่วไป) ตลาดเพิ่มคุณค่า (ตลาดวัฒ นธรรม,
ตลาดต้องชม) และตลาด Modern Trade (ตลาดก้าวหน้า) หลักการในการจัดสรรฯ คือ พยามจัดสรรพื้นที่ให้ผู้มา
ลงทะเบียนครบถ้วนทุกคน แต่ในลงทะเบียนอาจไม่ตรงกับที่เขาต้องการต้องนาพื้นที่ฐานตลาดมาพิจารณาด้วยและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้
(๒) การจัด Zoning สินค้า ให้จัดโซนสินค้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ตลาด ทั้งผู้ค้ารายเก่า
รายใหม่ ตรงนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยประเมินศักยภาพผู้ขายตามแบบประเมิน ตป.๐๕ และจะส่ง
ข้อมูล Reset มาให้จังหวัดในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตอนนี้คงใช้เป็นข้อมูลประกอบเบื้องต้น โดยหลักการเราควร
จัดสรรพื้นที่ตามความต้องการของผู้ที่จะขายด้วย โดยคานึงถึงความต้องการของผู้ขาย สินค้าที่จะนามาขาย และ
ตลาดนั้นมีพื้นฐานอย่างไร รวมทั้งกติกาตลาดต้องทาความเข้าใจชี้แจงว่าตลาดแต่ละตลาดมีกติกาอย่างไร เช่น เวลา
เปิด – ปิด ค่าเช่าแผง ฯ
(๓) การจัดอบรมซักซ้อมความรู้เกี่ยวกับการการขายให้ผู้ประกอบการรายใหม่
ให้พัฒนาการจังหวัดประสานกับ ธ.ก.ส. เพื่อกาหนดจัดอบรมฯ ในช่วงวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ คงอาศัยช่วงเวลา
ในการอบรมฯ ชี้แจงทาความเข้าใจในกติกาต่างๆ ด้วย และส่วนราชการที่กากับตลาดทั้ง ๖ ตลาด ควรจะเข้าไป
ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวกับตลาดนั้นๆ
(๔) การวางแผน...

๒
(๔) การวางแผนส่ ง เสริม การตลาด ส่ ว นกลางเน้ น ว่ าควรจะมี กิจ กรรม Promotion
ส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเรื่องการดาเนินการจะแบ่งเป็น ๓ เฟส ได้แก่
๑) การจัดสรรพื้นที่
๒) การบริหารจัดการ คือ การส่งเสริมการตลาด
๓) การติดตามประเมินผล โดยเน้นย้า ๒ ส่วนหลัก ส่วนแรก คือ ส่วนราชการที่กากับ
ตลาดควรจะเข้าไปดูแลเอาใจใส่ และเป็นการติดตามรายได้ในทางอ้อมด้วยส่วนที่สอง คือ การอบรม ทาง ธ.ก.ส.
ส่วนกลางจะเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ แต่ส่วนราชการที่กากับตลาดก็จะต้องให้ความร่วมมือกับสนับสนุน
ธ.ก.ส. ส่ว นสถานที่ส ามารถใช้ห้องแก้ว มุกดาได้ ในการอบรมจะมี ๒ ส่ว น คือ การทาความเข้าใจกติกาตลาด
ส่วนที่สอง คือ เทคนิคการขายกลยุทธ
(๕) การแต่งตั้ง Chief Marketing Office (CMO) ส่วนกลางให้พัฒนาการจังหวัด,
พัฒนาการอาเภอ เป็น CMO เพื่อดูแลตลาดประชารัฐ ของจังหวัดและอาเภอ มีบทบาทสาคัญในการนาพาตลาด
ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ ๑) การวิเคราะห์ผู้ประกอบการให้ลงค้าขายในตลาดให้เหมาะสมกับตลาดแต่ละประเภท ๒)
การจัดแผนการตลาด ๓) การวิเคราะห์ตลาด ๔) การเพิ่มยอดขาย ๕) การพัฒนาสินค้า ๖) การสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้บริโภค ๗) แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ และหลังอบรมเสร็จขอให้ ธ.ก.ส. สนับสนุน
ช่วยเหลือในทางธุรกิจ และให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารเสนอคาสั่งแต่งตั้ง CMO ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหารลงนามในคาสั่งต่อไป
(๖) การเปิดตลาดประชารัฐ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑) การแถลงข่าว ส่วนกลางกาหนดจัดงานแถลงข่าวในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล ส่วนของเราจัดงานแถลงข่าวไปแล้ว
๒) กิจกรรมเปิดพร้อมกันในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓) การรายงานในระบบเรื่องการจัดกิจกรรมในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ซึ่งการเปิด
ของส่วนกลางจะมีกิจกรรม Promotion ด้วย ในส่วนของจังหวัดมุกดาหารถ้ามีกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงก็จะไป
ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย
๔) Logo ตลาดประชารัฐ ในวันเปิดตลาดประชารัฐในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ทุกตลาดควรมีพิธีเปิดป้ายทั้งในระดับจังหวัด/อาเภอ โดยจัดทาป้ายตลาดประชารัฐประกบคู่กับป้ายเดิมของตลาด
นั้นๆ มีกิจกรรม มีการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรายใหม่
๒.๑.๓ ประธานฯ : กล่าวโดยสรุปจังหวัดมุกดาหารจะเปิดตลาดประชารัฐในวันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๖๐ ในภาพรวมของจังหวัดมุกดาหารได้ข้อสรุปแล้วตามเอกสาร มีดังนี้
- จังหวัดมุกดาหาร เปิดที่ตลาดพรเพชร
- อ.เมืองมุกดาหาร เปิดที่บ้านสามขา
- อ.คาชะอี เปิดที่บ้านหนองเอี่ยน
- อ.นิคมคาสร้อย เปิดที่ตลาดชุมชนนิคมคาสร้อย
- อ.ดอนตาล เปิดที่ตลาดนัดไทกะเลิง
- อ.หนองสูง เปิดที่ตลาดเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ
- อ.หว้านใหญ่ เปิดที่ตลาดนัดชุมชนอาเภอหว้านใหญ่
- อ.ดงหลวง เปิดที่ตลาดนัดชุมชนอาเภอดงหลวง (หนองแฝก)
/ระเบียบวาระที่...

๓
๒.๒ ระเบียบวาระที่ ๒ สรุปผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ประธานฯ : สรุปผลการประชุมครั้งที่ผ่านมามีเอกสารอยู่แล้วเชิญฝ่ายเลขานุการฯ ไประเบียบ
วาระที่ ๓
๒.๓ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
นายอนุ รั ต น์ ฯ : ในการประชุ มครั้ ง ที่ แล้ ว ให้ มี ก ารส ารวจข้อ มู ล ตลาดเอกชนของอ าเภอ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายในที่ประชุม ในพื้นที่อาเภอจะมีตลาดเอกชนมากที่สุด แต่จะใช้เป็นตลาด
สารอง เนื่องจากในเอกสารยังไม่มีข้อมูลจานวนแผงที่สามารถจัดสรรเพิ่ม จึงให้อาเภอไปสารวจข้อมูลจานวนแผง
สามารถจัดสรรเพิ่มแล้วรายงานให้จังหวัดมุกดาหารทราบต่อไป
๒.๔ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๒.๔.๑ ข้อมูลตลาดประชารัฐ ๖ ประเภทของจังหวัดมุกดาหาร
(๑) นายอนุ รัตน์ฯ : ตลาดประชารัฐ จังหวัดมุกดาหารมี ๖ ประเภท คือ เพิ่มตลาด
ประชารัฐ Modern Trade ณ วันนี้แผงที่สามารถจัดสรรพื้นที่ จานวน ๓๙๕ แผง ในช่วงการประชุม VCS. ช่วงเช้า
มีข้อมูลเคลื่อนในส่วนของตลาดราตรีแต่ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไปหารือกับเทศบาล
เมืองมุกดาหารแล้ว สามารถขยายพื้นที่ขายบนฟุตบาทตามแนวรั้วศาลากลางจังหวัดมุกดาหารด้านถนนแก้วกินรี
มาจนถึงประตูสนามศาลากลางจังหวัดจนถึงป้ายศาลากลางจังหวัด ได้จานวน ๒๙ แผง ถ้าจังหวัดอนุญาต ซึ่งได้แจ้ง
ให้ทราบว่าจังหวัดอนุญาตอยู่แล้วซึ่งจะลดไปเยอะ
(๒) ประธานฯ : กล่ าวโดยสรุป ถึงวันนี้ตลาดเอกชนมี ๒๔ แห่ ง ตลาดประชารัฐ
๖ ประเภท มีจ านวน ๗๒ แห่ ง แผงในปัจ จุ บัน ๕,๓๐๘ แผง ขยายได้ ๓๙๕ แผง เชิ ญ ระเบี ยบวาระข้อ มู ล
การลงทะเบียน
๒.๔.๒ ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ประกอบการ
(๑) นายอนุรัตน์ : ยอดสะสมถึงวันนี้ จานวน ๔๐๓ ราย (จะเกินมา ๘ ราย)
(๒) ประธานฯ : คิดเกินคงไม่ได้เพราะเวลาจัดสรรลงพื้นที่จะมีการตัดทอน ในการจัดสรร
พื้นที่จริงอาจจะเกินมากกว่านี้ ต่อไประเบียบวาระที่ ๔.๓
๒.๔.๓ ผลการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในภาพรวมของจังหวัด
(๑) นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร : ตลาดประชารัฐคนไทย
ยิ้มได้ ซึ่งอยู่ในการดูแลของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มี ๑๔ แห่ง อาเภอเมืองมุกดาหาร ๕ แห่ง อาเภอนิคมคาสร้อย ๒ แห่ง อาเภอดอนตาล ๑ แห่ง อาเภอดงหลวง ๒ แห่ง และอาเภอหว้านใหญ่ ๒ แห่ง แผงในปัจจุบัน
๗๑๙ แผง ขยายได้ ๒๐๐ แผง มีคนลงทะเบียนสนใจ ๒๙๑ คน มีการประชุมพิจารณาจัดสรรพื้นที่ได้ ๑๕๒ ราย
ยกตัวอย่างตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ที่ Big C มีคนมาลงทะเบียนมากที่สุด ๔๔ ราย ได้เรียกผู้ลงทะเบียนมา
ประชุ มและดูค วามต้อ งการอั น ดั บ หนึ่ ง ของผู้ ป ระกอบการ ประเภทสิ นค้ า และความเป็ นไปได้ ในการค้ าขาย
ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว สามารถที่จะมาเพิ่มตลาดได้ แต่ที่ Big C ไม่สามารถขยายแผงได้ก็จะให้กระจายไปตลาดอื่น
ในพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหารซึ่งสามารถรองรับได้
(๒) ประธานฯ : จัดสรรเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายได้พบกับเจ้าของตลาดหรือยัง
(๓) นางอัจฉรา : ตลาดจะกระจายกันอยู่ที่สานักงานพัฒนาชุมชนดูเฉพาะตลาดที่อยู่
ใน Big C อีก ๑๓ ตลาดอยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร ขอให้พัฒนาการอาเภอเมืองมุกดาหารเป็นคนชี้แจง
ในรายละเอียด
/นางพิณพิชญา...

๔
(๔) นางพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอาเภอเมืองมุกดาหาร : อาเภอเมืองมุกดาหาร
ได้จัดสรรผู้ป ระกอบที่มาลงทะเบีย นเรียบร้อยแล้ ว รอในส่ วนที่มาลงทะเบียนเพิ่มเติม ผู้ล งทะเบียนแจ้งความ
ประสงค์ ที่ ต ลาดกุ ด โง้ ง จ านวน ๑๓ ราย ก็ ล งได้ ทั้ ง ๑๓ ราย ตลาดบ้ า นโนนบุ ป ผา ต าบลนาโสก ๓ ราย
ตลาดคาอาฮวน ๕ ราย ตลาดบ้านสามขา ๔ ราย รวม ๒๗ ราย ส่วน ๖ ราย รอการจัดสรรเนื่องจากเขาเลือก
หลายตลาด
(๕) ประธานฯ : ถามท่านพัฒนาการจังหวัดว่า ตอนเลือกตลาดเราเลือกไปจังหวัดใช่ไหม
โดยเรียงตามลาดับ ๑ ๒ ๓ ๔.....๕ จากระบบการลงทะเบียน คนที่ ๑ เลือกก่อนถูกต้องไหม เช่น ลาดับที่ ๑ เลือก
Big C ก็ได้ไป ส่วนคนมาลงทะเบียนในลาดับที่ ๒ ก็ได้ที่อื่นไป รวมแล้วไล่แบบนี้ได้กี่ราย
(๖) นางอัจฉราฯ : เป็นไปตามแนวทางนั้นค่ะ เฉพาะตลาดคนไทยยิ้มได้ ส่วนตลาด
ประเภทอื่นหน่วยงานที่กากับดูแลตลาดเป็นหน่วยจัดสรรพื้นที่
(๗) ประธานฯ : เฉพาะตลาดคนไทยยิ้ มได้ ๑๕๒ ราย ส่วนตลาดประเภทอื่นจัดสรร
อย่างไรเชิญผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอธิบาย
(๘) นายชราวุธ ผากา แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร : ผู้ประกอบการเลือกตลาดท้องถิ่น
สุขใจ มีทั้งหมด ๓๕ ราย (เลือกอันดับที่ ๑) ใน ๓๕ ราย จะแยกเป็น ๕ ตลาด ได้ครบถ้วนทุกราย
ประธานฯ :

