รายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********
ผู้มาประชุม
๑. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
๒. นายปานทอง สระคูพันธ์
๓. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
๔. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์
๕. นางศิรัชญา ครุฑอรัญ
๖. นายสุรพล มิ่งชัย
๗. นางพรทิพย์ คนขยัน
๘. นางพนารัตน์ คนขยัน
๙. นายชิราวุธ ผากา
๑๐. นายทรงธรรม เที่ยงตรง
๑๑. นางสุภาวดี อัมไพพันธุ์
๑๒. นางสาวสุธาสินี แก้วเสนา
๑๓. นางวิไลวรรณ เรืองเทศ
๑๔. นางศุภพิต พิทักษ์
๑๕. นายเขมทัต อาชวธารง
1๖. นายสัญญา ด่านวันดี
1๗. นายประสิทธิชัย สุวรรณไขศรี
1๘. นางสาวศศิธร อิสสะภัย
1๙. นายอภิวัฒน์ ทองดี
๒๐. นายไพศาล พูลผล
2๑. นายพงศธร บุญมา
2๒. นายสุดสาคร แสนสุข
2๓. นายมงคล สุวรรณ
2๔. นายศุภกร อิ่มสนิท
๒๕. นางอุดมลักษณ์ คาเกตุ
2๖. นายขันชัย สีนอร์
2๗. นายพร้อมพงศ์ มาพงษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
แทน ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน โยธาจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน นายอาเภอคาชะอี
แทน นายอาเภอดอนตาล
แทน นายอาเภอนิคมคาสร้อย
แทน นายอาเภอดงหลวง
แทน ผู้จัดการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาหนองสูง
พัฒนาการอาเภอหนองสูง
ท้องถิ่นอาเภอ
แทน ผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

1. นายสันธาน สร้อยสาโรง

ปลัดจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายคมสันต์ คงอ่อน
2. นายคมสัน ลายทอง

ติดราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรม
/๓. นายคมสัน...

๒
เริ่มประชุม

ป

3. นายอภิวัฒน์ ธิคุณา
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรม
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ประธาน :, วันนี้เป็นการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยให้มอบหมายพัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการฯ
จึงได้ย กคาสั่งเดิมและแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ขึ้นใหม่ หลังจากนั้นได้มีการประชุมส่วนราชการ
ที่กากับตลาด การประชุมของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ซึ่งมี
ร
ะ
ชุ
ม
ครั้งล่าสุด ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดังนั้น จึงได้เชิญทุกท่านมาร่วมประชุมเพื่อจะได้
รับทราบแนวทางการดาเนินงาน ผลการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบ รวมทั้งเรื่อง Grand Opening ในวันที่ ๕
ธันวาคม ๒๕๖๐ ขอให้ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเมื่อเช้าให้ที่ประชุมทราบ
ต่อไป
นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร/กรรมการและเลขานุการร่วม :,
รายละเอียดมี PPT. แล้ว จึงขอสรุปจากเอกสารในระเบียบวาระที่ ๒ ในที่ประชุมดังกล่าวได้เน้นย้าแนวทางการ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย
๑. การจั ดสรรพื้นที่ ให้ เริ่มจัด สรรพื้นที่ จับคู่ (Matching) โดยให้ คานึงถึงผู้ขาย โดยต้องจับ คู่
ให้เหมาะสมกับตลาดที่จะมาขาย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้แบ่งตลาดออกเป็น ๓ ตลาด ได้แก่ ตลาดพื้นฐาน
(ตลาดทั่วไป ) ตลาดเพิ่มคุณค่า (ตลาดวัฒ นธรรม ,ตลาดต้องชม) และตลาดก้าวหน้า (Modern Trade)
แนวทางในการจั ดสรรฯ ให้ ผู้ที่มาลงทะเบียนควรจะได้รับการสรรพื้นที่ทุกคน แต่ต้องนาพื้นฐานตลาดมา
พิจารณาประกอบด้วย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพราะตลาดที่เลือกไว้ในลาดับที่ ๑-๓ อาจจะเต็มก็สามารถ
จัดสรรไปตลาดประเภทอื่นที่เหมาะสมได้
๒. การจัด Zoning สินค้า เช่น อาหาร ของใช้ ให้มีสัดส่วนของสินค้าที่หลากหลายไม่ซ้าซ้อนกัน
การจั ด ผั ง ตลาดให้ เ หมาะสม ตามกลุ่ ม ประเภทสิ น ค้ า ง่ า ยต่ อ การควบคุ ม และรั ก ษาความสะอาด ทั้ ง นี้
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะทาการประเมินศักยภาพผู้ขายตามแบบ ตป.๐๕ และจะส่งข้อมูลกลับมาให้จังหวัด
ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตรงนี้คงใช้เป็นข้อมูลประกอบเบื้องต้น โดยหลักการเราควรจัดสรรพื้นที่ตาม
ความต้องการผู้ที่มาลงทะเบียน ถ้าเกินไปกว่านั้นก็ให้ดูศักยภาพว่าเหมาะสมกับ ๓ ตลาดที่เลือกหรือไม่ ปัจจัย
ในการจัดสรรพื้นที่ ๑.) ความต้องการของผู้ขาย ๒.) สินค้า ๓.) ตลาดมีพื้นฐานอย่างไร
๓. กติ ก า ตลาดแต่ ล ะแห่ ง มี ก ติ ก า เช่ น เวลาเปิด -ปิ ด ค่ า ใช้จ่ า ย ฯ ต้ อ งชี้ แ จงท าความเข้ า ใจกั บ
ผู้ประกอบการ กระบวนในการชี้แจงทาความเข้าใจน่าจะอาศัยโอกาสที่จะจัดการอบรมผู้ประกอบการรายใหม่
ซึ่งมีสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอจะเป็นหน่วยงานร่วมกับ ธ.ก.ส. ดาเนินการระหว่างวันที่ ๑ – ๓
ธัน วาคม ๒๕๖๐ นอกจากจะชี้ แ จงกติก า เทคนิ ค และกลยุ ท ธการขายแล้ ว หน่ ว ยงานที่ ก ากั บดู แ ลตลาด
ทุกประเภทควรจะเข้าไปและพาผู้จัดการตลาดแต่ละแห่งมาชี้แจงทาความเข้าใจเพิ่มเติม
๔. การวางแผนส่งเสริมการตลาด ส่วนกลางเน้นว่าควรจะมีกิจกรรม Promotion ส่งเสริมการตลาด
อย่ า งต่ อ เนื่อ ง จั ด ท าปฏิ ทิ นตลาดรายปีเ พื่ อเป็ นการสนับ สนุ นเชิ ญชวนผู้บ ริ โ ภค ชั กจู ง ให้ เ กิ ดการจับ จ่ า ย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าในเฟสของการทางาน ขออนุญาตแบ่งเป็น ๓ เฟส เฟสแรก เป็นเรื่องการจัดสรรพื้นที่
เฟสที่สองเป็นเรื่ องการบริ ห ารจัดการ คือ การส่งเสริมการตลาด เฟสสุดท้าย คือ การติดตามประเมินผล
โดยเน้นย้าในสองส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนราชการที่กากับดูแลตลาดควรจะเข้าไปดูแล เอาใจใส่ผู้ค้ารายใหม่
/เพื่อจะได้ทราบ...

๓

มติที่ประชุม

เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ทาให้ผู้ค้ารายใหม่ มีความรู้สึกดีขึ้น อีกทั้งจะเป็นการติดตามรายได้ทางอ้อม
การติดตามเป็นระยะๆ จะได้ข้อมูลมาประกอบในการติดตามประเมินผลด้วย ส่วนที่สอง คือ การอบรม
ผู้ประกอบการ ธ.ก.ส. ส่วนกลางจะเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณการ ทั้งนี้ ส่วนราชการที่กากับดูแลตลาด
จะต้องเข้าไปร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ส่วนสถานที่ในการฝึกอบรมสามารถใช้ห้องแก้วมุกดา
๕. การแต่งตั้ง Chief Marketing Officer : CMO ส่วนกลางมอบหมายให้พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอาเภอ เป็นหน่วยงานดูแลในเรื่องต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์ผู้ประกอบการ การทาแผนงานตลาด
การวิเคราะห์การตลาด การเพิ่มยอดขาย การพัฒนาสินค้า การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค พัฒนากล
ยุทธ์ทางธุรกิจรูปแบบใหม่
๖. การเปิดตลาดประชารัฐในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในส่วนกลางกาหนดจัดงานแถลงข่าวในวันที่
๑ ธัน วาคม ๒๕๖๐ ส่ว นของจั งหวั ดมุกดาหารจัดไปแล้ว เปิดตลาดพร้อมกั นในวั นที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
หลังจากนั้น จะมีการรายงานในระบบเรื่องการจัดกิจกรรมในพิธีเปิดตลาด ของเราอาจจะมีกิจกรรมเสริม
เช่น การแสดง เพื่อช่วยกระตุ้นในการจับจ่ายใช้สอย
๗. โลโก้ตลาดประชารัฐ ๙ ประเภท ในการเปิดตลาดในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ควรมีพิธีเปิดป้าย
โดยจัดทาป้ายตลาดประชารัฐประกบคู่กับป้ายตลาดเดิม โดยให้ประธานในพิธีเปิดทั้งในระดับจังหวัด/อาเภอ
ประกอบพิธีเปิดป้าย และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรายใหม่
ประธาน :, โดยสรุปจะเปิดตลาดในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ลาดับที่หนึ่ง อาเภอเมืองมุกดาหาร
เปิดบ้านสามขา อาเภอคาชะอี ที่บ้านหนองเอี่ยน อาเภอนิคมคาสร้อย ที่ตลาดชุมชนนิคมฯ อาเภอหนองสูง
เปิดที่ตลาดเทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอดงหลวงเปิดที่บริเวณรอบหนองน้าสาธารณะ (หนองแฝก)
อาเภอหว้านใหญ่ เปิดที่หน้าที่ว่าการอาเภอ และอาเภอดอนตาล เปิดที่ตลาดนัดไทกะเลิง รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกในที่ประชุม ไประเบียบวาระที่สาม
รับทราบ
นายอนุรัตน์ฯ :, การประชุมครั้งที่แล้วให้อาเภอตรวจสอบจานวนตลาดเอกชนในพื้นที่รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายในที่ประชุม ในอาเภอตลาดเอกชนจะมีมากที่สุด แต่ตรงนี้จะเป็นตลาดสารอง
เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลจ านวนแผงที่สามารถจัดสรรเพิ่มเติมได้ จึง ขอให้ อาเภอไปสารวจข้อมูลจานวนแผง
ที่สามารถจัดสรรเพิ่มเติมแล้วรายงานให้จังหวัดมุกดาหารทราบต่อไป และขอนาเรียนข้อมูลตลาดประชารัฐ ๖
ประเภทของจั งหวัดมุกดาหาร เดิมจังหวัดมุกดาหารมีตลาด ๕ ประเภท แต่เพิ่มตลาด Modern Trade
ณ วันนี้ มีจานวนแผงที่สามารถจัดสรรพื้นที่ได้ จานวน ๓๙๕ แผง ในการประชุม VCS. ช่วงเช้าได้รับข้อมูลเพิ่ม
จากผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารว่า ไปหารือกับเทศบาลเมืองมุกดาหารแล้วว่าสามารถขยายพื้นที่ตามแนวรั้ว
ศาลากลางจั ง หวั ด มุ ก ดาหารด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกมาทางป้ า ยศาลากลางจั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ ๒๙ แผง
หากทางจังหวัดอนุญาตให้ใช้ ซึ่งได้แจ้งไปแล้วว่าอนุญาตให้ใช้ได้
ประธาน :, โดยสรุป ณ วันนี้ ตลาดต่างๆของเอกชนมี ๒๔ แห่ง ส่วนตลาดประชารัฐ ๖ ประเภท
มี ๗๒ แห่ง จานวนแผงในปัจจุบัน ๕,๓๐๘ ขยายได้ ๓๙๕ แผง เชิญต่อระเบียบวาระข้อมูลการลงทะเบียน
นายอนุรัตน์ฯ :, ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ประกอบการ ยอด ณ วันนี้ ๔๐๓ ราย จะเกินมา ๘ ราย
ประธานฯ :, จะคิดเกินไม่ได้เพราะเวลาจัดสรรพื้นที่จะต้องมีการตัดทอน เชิญวาระต่อไปผลการ
พิจารณาจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ
/นางอัจฉรา...

๔
นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร/เลขานุการร่วม :, สาหรับตลาด ประชารัฐ
คนไทยยิ้มได้ ที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดูแล มี ๑๔ แห่ง อยู่ที่อาเภอเมืองมุกดาหาร ๕ แห่ง นิคมคาสร้อย
๒ แห่ง ดอนตาล ๑ แห่ง ดงหลวง ๒ แห่ง และอาเภอหว้านใหญ่ ๒ แห่ง จานวนแผงในปัจจุบัน ๗๑๙ แผง
ขยายได้ ๒๐๐ แผง มีคนลงทะเบียนสนใจ ๒๙๑ ราย จัดสรรไปแล้ว ๑๕๒ ราย ขอยกตัวอย่างตลาดประชารัฐ
คนไทยยิ้มได้ที่บิ๊กซีมีคนมาลงทะเบียนมากที่สุด ๔๔ ราย ได้เรียกเชิญมาประชุม แล้วดูความต้องการตามลาดับ
ที่ลงทะเบียน ประเภทสินค้า และความเป็นไปได้ในการขาย สามารถที่จะเพิ่มไปตลาดอื่นโดยกระจายไปในพื้นที่
ใกล้เคียงในอาเภอเมืองมุกดาหาร เพราะที่บิ๊กซีไม่สามารถขยายได้
ประธานฯ :, ตรงนี้จัดสรรพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ขายพบกับเจ้าของตลาดหรือยัง
นางอัจฉราฯ :, ที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดูแล คือ ตลาดบิ๊กซีที่เหลือกระจายอยู่ในพื้นที่อาเภอ
เมืองมุกดาหาร ที่เหลือ ๑๓ ตลาดอยู่ในอาเภอเมืองมุกดาหารขอให้ ท่านพัฒนาการอาเภอเมืองมุกดาหาร
เป็นผู้ชี้แจง
นางพิณพิชญา ก่อคุณ พัฒนาการอาเภอเมืองมุกดาหาร :, อาเภอเมืองมุกดาหารจัดสรรพื้นที่ให้กับ
ผู้ ป ระกอบการที่ ล งทะเบี ย นเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว รอเพี ย งส่ ว นที่ ก าลั ง มาลงเพิ่ ม เติ ม โดยตลาดกุ ด โง้ ง
ลงทะเบี ย น ๒๓ ราย จั ด ลงทั้ ง ๒๓ ราย ตลาดโนนบุ ป ผา ต าบลนาโสกลงทะเบี ย น ๓ ราย จั ด ลงได้ ทั้ ง
๓ ราย ตลาดค าอาฮวน ๕ ราย และตลาดบ้ า นสามขา อยู่ ที่ ๔ ราย วั น นี้ มี ก ารมาลงทะเบี ย นเพิ่ ม เติ ม
รวมทั้ ง หมด ๒๗ ราย รออี ก ๖ ราย เนื่ อ งจากเขาเลื อ ก ๓ ตลาด ล าดั บ ที่ ๑ ตลาดบิ๊ ก ซี ล าดั บ ที่ ๒
ที่กุดโง้ง ถ้าหากบิ๊กซีรับไม่ได้ก็จะต้องไปที่ตลาดกุดโง้งลักษณะนี้เป็นต้น
ประธานฯ :, ถามท่านพัฒนาการจังหวัดตอนเลือกตลาดเราเลือกไปจากจังหวัด โดยเลือกตามลาดับที่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ถูกต้องหรือไม่ โดยใครที่ Enter ในระบบลงทะเบียนคนที่ ๑ เลือกก่อน รวมแล้วได้กี่ราย
ตลาดประเภทอื่นจัดอย่างไร
นายชัยณรงค์ กาญจะนะกัณโห หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนา :, คัดเลือกตามลาดับในลงทะเบียน
ในระบบในภาพรวมของจังหวัด ส่วนตลาดประเภทอื่นส่วนราชการที่กากับดูแลเป็นหน่วยจัดสรร
นายชิราวุธ ผากา แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร :, ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนและเลือกตลาด
ท้องถิ่นสุขใจ ลาดับที่ ๑ จานวน ๓๕ ราย ใน ๓๕ ราย จะแยกเป็น ๕ ตลาด จัดสรรได้ครบถ้วน
ประธาน ฯ :, ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ๓๕ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ๑๕๒ ตลาดประชารัฐ
ของดีจังหวัดอยู่ในการกากับดูแลของส่วนราชการใด
นายศุภกร อิ่มสนิท ผู้ แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดมุกดาหาร :, ตลาดประชารัฐของดี
จั งหวัด มีผู้สนใจ ๕๙ ราย ที่เลือกอันดับหนึ่งมี ๑๙ ราย จากจังหวัดและอาเภอเมืองมุกดาหาร ๑๐ ราย
อาเภอนิคมคาสร้อย ๒ ราย ตลาดรับได้ ๒๐ ราย แต่ตอนนี้มีเพียง ๙ ราย
นายเขมทัต อาชวธารง นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ :, ตลาดประชารัฐ Modern trade
ที่บิ๊กซีเพิ่งเปิดมีจานวน ๑๕ แผง ล่าสุดจัดสรรพื้นที่ได้ ๑๐ ราย
นายพงศกร บุญมา ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาหนองสูง :, ผู้ประกอบการลงทะเบียน เลือกตลาดของ
ธ.ก.ส. ในลาดับที่ ๑ ทั้งหมด ๒๒ ราย เลือกตลาด ธ.ก.ส. ๖ ราย จัดสรรได้ทั้งหมด
นายเขมทัต ฯ :, ตลาดต้องชมมี ๒ แห่ง คือ ตลาดวัฒนธรรมพรเพชร มีแผงว่า ง จานวน ๔๐ แผง
มีคนเลือก ๒ ราย จาก ๒๗ ราย และที่ตลาดภูผาเทิบ เลือก ๔ ราย รวมแล้ว ๖ ราย
/ประธาน...

๕
ประธานฯ :, สรุปจัดสรรพื้นที่แล้ว ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ๑๕๒ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
๓๕ ราย ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ๙ ราย Modern Trade ๑๐ ราย ธ.ก.ส. ๖ ราย และตลาดประชารัฐ
ต้องชม ๖ ราย
นายเขมทัตฯ :, ตลาด Modern Trade จานวนแผงที่ห้างบิ๊กซีจัดให้มีจานวน ๑๐ แผง เวลานี้
มีคนสมัครครบ ๑๐ แล้ว
ประธานฯ :, สรุปตัวเลขในวันนี้เราจัดสรรลงตลาดได้เรียบร้อย ส่วนคนที่เหลือจากตรงนี้เราจะจัดสรร
กันเมื่อใด
นางอัจฉราฯ :, ในส่วนของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ หารือกันว่าสามารถจัดลงได้ที่ตลาดประชารัฐ
ของดีจังหวัดมีพื้นที่ ๒๐ แผง ลง ๙ จะเหลือ ๑๑ ราย คงเหลือทั้งหมด ๓๙ ราย
นายอนุ รั ต น์ ฯ :, ขอเรี ย นว่า ประเภทตลาดที่ สนใจตั ว เลขจะไม่ นิ่ง เพราะเป็ นการรวมตัว เลข
ทั้ง ๓ ตลาดที่เขาเลือก จึงไม่ Matching กับจานวนคนที่ลงทะเบียน เนื่องจากส่วนกลางให้กรอกในระบบ
ทั้งหมด คือ คนหนึ่งเลือกได้ ๓ ตลาด จึงต้องเอาตัวเลขมารวมกัน
ประธานฯ :, สรุปแล้วเวลานี้เราจัดคนลงตลาดได้ ๒๑๘ ราย เหลืออีก ๑๘๗ ราย เราก็จะเอา ๑๘๗
ราย มาพิจารณาในรอบที่ ๒ เมื่อไหร่ก็เอาจานวน ๑๘๗ ราย มาไล่ดู ใครที่เลือกไว้ในลาดับที่ ๒ หรือตามกรอบ
ตลาดท้องถิ่นสุขใจลงได้เท่าไหร่ ตลาดท้องถิ่นสุขใจลงได้เท่าไหร่ Modern Trade ลงได้เท่าไหร่ก็จะหมด
ในจานวน ๒๘๗ ราย ที่เหลือ ถ้ารอบที่สองจัดสรรได้ ๑๐๐ ราย ก็ไปจัดสรรรอบที่ ๓ อีก ๘๗ ราย ตัวเลข
ตัวนี้จะตอบคาถามเราอยากให้อัพเดทแล้วขึ้นรายงานว่ามีผลการประชุมขึ้นเป็น Flowchart ขึ้นตามตัวอย่าง
ขึ้นเป็นตารางจะได้เป็นฐานเดียวกันเป็นความคืบหน้าในการดาเนินงานของเรา ไม่นับตลาดที่จะเปิดในวันที่ ๕
ธันวาคม ๒๕๖๐
นายอนุ รั ต น์ ฯ :,สรุ ป อย่ า งที่ ผ มน าเรี ย นเมื่ อ เช้ า ตั ว เลขอย่ า พึ่ ง สรุ ป ข้ อ มู ล การตลาดที่ เ ขาสนใจ
มี เ ท่ า ไหร่ เ รานั บ จ านวนคนเอา ตอนนี้ เ ราสามารถบริ ห ารจั ด คนที่ ม าลงทะเบี ย นได้ แ ล้ ว ๒๑๘ ราย
เหลือ ๑๘๗ ราย เวลามีแผงว่าง ๑๗๗ แผง เกินอยู่ ๑๐ ราย ที่ยังบริหารจัดการไม่ได้ ค่อยมาว่ากัน แต่ในความ
เป็ นจริ งอาจจะไม่ล งตัว ทั้ง ๑๗๗ แผง เพราะต้องดูความสมั ครใจเขาด้วย เช่ น เขาลงทะเบียน ๑..๒..๓
แต่ตลาดที่เขาเลือกมันเต็มหมดเราต้องเสนอตลาดที่ ๔ ให้เขา โดยไปดูแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
คือ อันดับแรกดูพื้นที่ตลาดที่เราเสริม เสร็จแล้วไปสอบถามเขาว่ามีความสนใจตลาดนี้หรือไม่ ตลาดนี้มีเงื่อนไข
หรือสินค้าจะค้าขายอย่างไร เราก็จะสามารถแบ่งเกรดคนได้ว่าสินค้านี้ควรไปตลาดพื้นฐาน ตลาดเพิ่มคุณค่า
หรือไปตลาด Modern Trade เพราะการลงทะเบียนก่อนไม่ใช่ว่าจะได้รับการจัดสรรเพราะต้องดูศักยภาพ
ประกอบด้วย
ประธานฯ :, วันนี้เลิกการประชุมขอให้คาตอบขึ้นตารางอยู่ในกระดาษแผ่นเดียว ตอนนี้จัดสรรได้
๒๑๘ ราย ลงตลาดอะไรบ้าง และอาจจะ Cross กับอาเภอ ก็น่าจะได้แล้วเพราะแต่ละอาเภอทอนลงไปได้
อาเภอไหนเท่าไหร่ ส่วนที่ยั งไม่ ไ ด้รับการจัดสรร ๑๘๗ ราย เหลือที่อาเภอไหนเท่ าไหร่ แผงที่ว่าง ๑๗๗
แผง เหลือแผงอะไรให้ ไ ด้ข้อยุ ติ จะได้สรุปเป็นความคืบหน้ารอบต่อไปค่อยมาทอนตัดตรงนี้ ตลาดสารอง
หมายความว่า หลังจากที่จัดสรรลงพื้นที่หมดแล้ว ตลาดสารองอยู่ตรงไหน มีกี่แผงตลาดสารองก็จะมารองรับได้
เช่น เอาคนที่เหลือ ๑๘๗ ราย มาใส่แผงว่า ๑๗๗ แผง เหลือ ๑๐ ราย ก็มาพิจารณาในตลาดสารองที่เรามี
ก็จ ะได้ ครบทุก รายวัน ที่ ๕ ธั นวาคม ๒๕๖๐ ก็ สามารถเปิดได้ ช่วยวางแผนเรื่อ งการเปิดตลาดในวันที่ ๕
ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้เรียบร้อย และพิจารณารายละเอียดในการเปิด เวลาเปิดขอเป็น ๑๕.๐๐ น. เพราะวันนั้น
/จะมีงาน...

๖
จะมี งานทั้ง วัน ภาคงานรั ฐ พิธี วันรวมพลั งท างานรวมพลั งของจิ ตอาสาช่วงสาย เนื่อ งจากมีภ ารกิจ จึ งขอ
มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการร่วมทั้งสองท่านดาเนินการประชุมต่อ
นายอนุรัตน์ ฯ :, การจัดสรรพื้นที่ขอตรวจสอบเป็นรายอาเภอไม่ทราบว่าแต่ละอาเภอมีข้อมูลในมือ
หรือไม่ พอเวลาจัดสรรจริงๆอย่างน้อยต้องจัดสรร ๓ รอบ รอบแรกเราทาเสร็จแล้ว คือ ดูลาดับที่ ๑ ในใบสมัคร
ได้ยอด ๒๑๘ ราย ที่เหลือที่มีอยู่ในมือเอาข้อมูลมารวมกัน แล้วมาจัดสรรอีกครั้งโดยดูลาดับถัดไปที่ ๒ เขาเลือก
ตลาดอะไร หน่วยงานไหนมีพื้นที่จัดสรรก็รับไป ในการจัดสรรครั้งที่ ๒ จะไม่ง่ายเหมือนครั้งแรก ส่วนราชการที่
กากับตลาด ๖ ประเภท ต้องมาประชุมร่วมกัน เพราะถ้าไม่ได้ลาดับ ที่ ๒ ต้องไปดูตลาดในลาดับที่ ๓ ที่เขา
เลือกว่าแผงว่างหรือไม่ จะนัดประชุมกันอย่างไรอยากให้ไปลงที่อาเภอก่อน ขออนุญาตว่าให้ดูระดับพื้นที่เลย
ขอให้ศูนย์ดารงธรรมอาเภอจัดส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ส่วนราชการที่กากับตลาดด้วย ถ้าในระดับอาเภอ
สามารถจัดสรรได้ครบ สาหรับในส่วนของจังหวัดที่ยังจัดสรรไม่ได้ ๘๐ ราย ขอให้เรียกประชุมจั ดสรรในวัน
พรุ่ ง นี้ ช่ ว งเช้ า เพื่ อ เคลี ย ร์ ๘๐ ราย ให้ ค รบก็ จ บ และฝากส่ ว นราชการที่ ก ากั บ ดู แ ลตลาดไปเก็ บ ข้ อ มู ล
ในเชิงพื้นที่ในระดับอาเภอให้ครบก็น่าจะจบ ไม่ทราบว่าอาเภอมีข้อมูลการจัดสรรไหมเช่น นาย ก. เลือกลาดับที่
๑ ได้ตลาดอะไรฝากอาเภอรายงานข้อมูลนี้ด้วย เพราะเมื่อเคลียร์ในระดับอาเภอจบก็จะเหลือในระดับจังหวัด
๘๐ ราย ขอฝากคุณชัยณรงค์ฯ ไปเคลียร์ให้เสร็จภายในวันนี้พรุ่งนี้ก็รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจบหมดแล้ว
คือ เคลียร์ให้ครบตามจานวนที่ลงทะเบียน อย่างที่ผมบอกแบบฟอร์มจะเปลี่ยนไปประเภทตลาดที่สนใจจะถูก
กลืนไป เราเคลียร์ให้ชัดว่า ๔๐๓ ราย ได้รับการจัดสรรพื้นที่ทั้ง ๔๐๓ ราย ก็จบ Past ที่ ๑ ถือว่าจบอย่าลืม
past ที่ ๒ เรื่องการบริหารจัดการ คือ อาเภอจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการตลาดขอฝาก
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอช่วยเสนอคาสั่งให้ท่านนายอาเภอลงนาม เพื่อทาหน้าที่ในการส่งเสริมการตลาด
และติดตามประเมินผลส่วนในระดับจังหวัดขอให้คุณชัยณรงค์ฯ ไปเคลียร์ให้ดีเพราะพื้นที่ทับซ้อนกัน ขอให้ไป
เยี่ยมเยียน เอาใจใส่ผู้ประกอบการบ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขอให้สานักงานเกษตรจังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสานักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นหน่วยงานแรกที่จะต้องไปพัฒนาเขา โดยเอา
กลุ่ มผู้ ป ระกอบการมาฝึ กอบรม เพื่ อจะได้พั ฒ นาในโอกาสต่อ ไป อย่า ปล่ อยทิ้ง เขา และในวั นที่ ๗ – ๑๕
มกราคม ๒๕๖๑ มีการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหารขอฝากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
จัดบูธตลาดประชารัฐบริเวณลานจอดรถด้านทิศตะวันออกของพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ โดยขอให้ไปหารือเรื่อง
ผังกับสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตลาดประชารัฐเรามี ๖ ประเภท ขอให้จัดประเภทละ ๒ – ๓ บูธ
มาวางขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่อยากให้เลือกผู้ประกอบการกลุ่ม B (ผู้ประกอบการรายใหม่) เพราะกลุ่ม A
(สินค้า OTOP) สามารถขายได้ทุกแห่งอยู่แล้ว อยากให้เขาเรียนรู้ตลาดว่าจะค้าขายอย่างไร โดยขอให้จัดทา
ป้ายตลาดประชารัฐ ๖ ตลาด ด้วย ลาดับแรกดูอาเภอก่อนถ้าอาเภอข้างนอกไม่สะดวกก็เอาในเขตอาเภอเมืองฯ
นายเขมทัตฯ :, กรณีการเปิดตลาดในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในระดับจังหวัด ซึ่งเดิมสานักงาน
พาณิชย์จังหวัดจะเปิดตลาดต้องชมที่ตลาดวัฒนธรรมพรเพชร แต่มีปัญหาผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนน้อย
จึงได้มีการหารือกับทีมงานว่าจะเปิดที่ตลาดประชารัฐ Modern trade ที่ Big C แทน
นายศุภกรฯ :, ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ผมได้ปรึกษากับเจ้าของตลาดไนท์บอคซ์ ซึ่งเป็นผู้จัดการ
ตลาดประชารัฐฯ แล้ว ท่านยินดีเลื่อนวันเปิดตลาดมาเป็นวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
นายพร้อมพงศ์ มาพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ :, ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ประสานกับส่วนราชการที่กากับดูแลตลาด/ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพื่อขอให้รายงานผล
การจัดสรรพื้นที่ตลาด (ตามแบบ ตป.๐๓) ส่วนราชการในระดับจังหวัดได้รับครบแล้ว แต่ในระดับอาเภอได้รับ
/ข้อมูลเพียง...

๗

เลิกประชุม

ข้อมูลเพียง ๕ อาเภอ ยังไม่ได้รายงาน ๒ อาเภอ คือ อาเภอดอนตาล และอาเภอหนองสูง และหากได้รับข้อมูล
ตป.๐๓ ของสองอาเภอมาเพิ่มเติม ก็จะทาตัวเลขการจัดสรรพื้นที่ในวันนี้เปลี่ยนแปลงไป
นายอนุรั ต น์ ฯ :, ขอให้ อาเภอดอนตาลและอ าเภอหนองสู งรายงานข้อ มูล การจั ด สรรพื้ นที่ ตลาด
ให้ศูนย์ ดารงธรรมจังหวัดโดยด่วน และขอให้ ส่วนราชการที่กากับดูแลตลาดทั้ง ๖ ประเภท และอาเภอไป
ดาเนินการเพิ่มในส่วนที่ได้มีการประชุมในวันนี้ แล้วรายงานให้จังหวัดมุกดาหารทราบต่อไป
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพร้อมพงศ์ มาพงษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

