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สรุปการประชุม 

วตัถปุระสงค์การประชมุ มีดงันี ้
1.ร่วมก าหนดแนวทางจดัท าโรงน า้ชมุชนต าบลคเูตา่  
2.รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 
3.ร่วมงานวนัท่ี 8 มิย.56 ท่ีศนูย์ประชมุนานาชาต ิขยายผลการด าเนินงานของต าบลคเูตา่ 
มีสาระส าคญัดงันี ้
1.โรงน า้ชมุชน มีวตัถปุระสงค์ 1.เพ่ือให้ชมุชนได้มีน า้ด่ืมบริโภคในชมุชนท่ีมีคณุภาพในราคาต ่า (มี

ตรา อย.และฮาลาล  มีรพ.สต. และคณะวิทยาศาสตร์ มอ.รับรอง) 2.เพ่ือท าธุรกิจเพื่อสงัคมน าดอกผลท่ีได้
ไปจดัท ากองทนุกลางเพื่อชว่ยรับมือภยัพิบตัิ/กลุม่อาชีพ ฯลฯ มีตวัอยา่งกรณีท่าน า้หอม ให้สมาชิกลงหุ้นไป
รับน า้เอง 

ข้อเสนอแนะ : มีรูปแบบทางเลือกได้แก่ ขายเฉพาะคนลงหุ้น, ขายทัว่ไปในราคาปกติ คนลงหุ้นได้
ในราคาพิเศษ , ขายผา่นตวัแทนจ าหนา่ย (ในราคาสง่) ตวัแทนจ าหนา่ยมีหุ้นไมต่ ่ากวา่จ านวน...การบริหาร
จดัการ ; มีคนประจ า  จดัจ้าง  มีคา่ใช้จา่ยในสว่นตา่งๆ ได้แก่ ตวัอาคารใหม(่ข้างโรงอบสมนุไพร) 12 x 8 ม. 
ชา่งคดิคา่ก่อสร้างตารางเมตรละ 6 พนับาท (วดัดอนมีไม้จ านวนหนึง่) คิดเป็นเงินประมาณ 570,000 บ. 
สามารถปรับลดได้ 100,000 บ. โดยลดพืน้ท่ี + คา่เคร่ืองกรอง/วสัด/ุการบริหาร 150,000 บ.+ทนุส ารอง = 
820,000 บ.(ประมาณการ) มีรายรับจากงบประมาณจากรอกกีเฟลเลอร์ 500,000 บ. งบจากการระดมหุ้น
จากชมุชน+วดัดอน 220,000 บ. การระดมหุ้นๆจากบคุคล หุ้นละ 100 บาท  ปันผลตามหุ้น โดยเงินในส่วน



ของมลูนิธิและวดัดอนตีมลูคา่ตามหุ้น น าเงินท่ีได้มาจดัท ากองทนุกลาง ในการบริหารให้มีคณะกรรมการ
บริหาร หมูบ้่านละ 1 คน อย่างไรก็ดี มีข้อกงัวลในเร่ืองคณุภาพน า้วา่มีพอและมีการปนเปือ้นสนิมในระยะ
ยาวหรือไม ่พร้อมกบัระบบเคร่ืองกรองวา่มีคณุภาพเพียงพอหรือไม่ 

2.ความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการย่อย 
2.1.โครงการเกษตรอินทรีย์ต าบลคูเต่า มีการประชมุคณะท างาน 8 ครัง้ มีอปุสรรคในด้าน

เวลาของคณะท างานมาประชมุไมพ่ร้อมกนั แก้ไขโดยให้คณะท างานชดุเล็กปฎิบตัิการคูข่นาน กิจกรรมท่ี
ด าเนินการแล้ว ฝ่ายผลิต มีการทดสอบการท าปุ๋ ยอินทรีย์ 3 รุ่น น าปุ๋ ยไปใช้ และจ าหนา่ย โดยใช้สถานท่ี 
รร.คเูตา่วิทยา (สัง่ขีไ้ก่มาท าปุ๋ ย)  ตอ่ไปลงพืน้ท่ีหมูบ้่านตา่งๆ แนะน าตวักบัเกษตรกรในพืน้ท่ี ฝ่ายตลาด 
พิมพ์โลโก/ถงุหิว้/นามบตัร/ถงุผ้าลดโลกร้อน เกษตรอินทรีย์คเูตา่ไปร่วมออกบู๊ทในงาน health fair (ตลาด
สดนา่ซือ้) จากนีจ้ะไปเปิดตวัโครงการกบัประชาชน และประสาน รพ.หาดใหญ่ เปิดตวักบัผู้บริโภค ฝ่าย
มาตรฐานความปลอดภัย มีการอบรมกบัเทศบาลนครหาดใหญ่ไมใ่ช้สารเคมี (ร่วมกบัทน.หาดใหญ่
อบรมการตรวจคณุภาพ)  

2.2 โครงการประมงพืน้บ้าน ใช้ฐานท่ีชมุชนทอ่นส าโรงเป็นหลกั เพราะสมาชิกประกอบ
อาชีพประมงและไมมี่การท าผิดกฎหมาย ชว่งแรกประสบปัญหาความต้องการของสมาชิก การท าความ
เข้าใจชมุชนท่ีต้องการเงินไปใช้โดยไมมี่กตกิา...โครงการได้ประชมุกรรมการ วางกฎระเบียบ ได้สมาชิก 45 
คน มีกิจกรรมตัง้สหกรณ์ มีการระดมทนุจากสมาชิกคนละ 100บาท รวมกบัเงินของโครงการชว่ยเหลือ
ประมงซอ่มอปุกรณ์ เปิดอูซ่อ่มเรือให้สมาชิก โดยชา่งในชมุชน เปิดบริการให้สมาชิก 31 คน(ซือ้อปุกรณ์ใน
ราคากลาง มีการรวมกลุม่ ได้ลดหนีส้ิน ได้อปุกรณ์ท ากินตามชว่งฤดกูาล พบปัญหาการเปล่ียนอปุกรณ์ คืน
ของ...ท าความเข้าใจกบัคน) ตอ่ไปจะท าตลาดกลางของกลุม่ มีการอนรัุกษ์คลอง(ท าป้ายอนรัุกษ์) ขดุลอก
ปากคลองไมใ่ห้ตืน้เขิน 

2.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน สง่เสริมการออกก าลงักาย (ตีห้าของทกุวนั) 20-30 คน 
มีการประชาสมัพนัธ์กระตุ้นผา่นเสียงตามสาย อปุสรรคเร่ืองความปลอดภยั ใสเ่สือ้ขาวหรือมีไฟฉาย  หรือ
เปล่ียนเส้นทางเป็นสายใน มีการปลกูพืชสมนุไพร ทกุ 15 วนั สมาชิกร่วมท าและกินน า้สมนุไพร มีการหารือ 
เรียนรู้การออกก าลงักายรูปแบบตา่งๆ ปรับมาให้เป็นทกุสปัดาห์ ซือ้ปุ๋ ยขีไ้ก่ปลกูสมนุไพรประจ าครัวเรือน 
เพ่ือใช้ส าหรับโรงอบ และการจดัท าโรงอบสมนุไพร ก าลงัด าเนินการ  

3.กิจกรรมตอ่ไป นดัคณะท างานชดุเล็ก ประกอบด้วย ผญ.ม.8,10 อ.สนิท อ.สวุิชช์ อ.โสพล อบัดลุ
รอเฉดท าแผนโรงน า้ วนัท่ี 5 มิย.เวลา 17.30 น. ท่ีบ้านครูสวุิชช์  และนดัคณะกรรมการน า้ วนัท่ี 17 มิย. 
เวลา 18.00 น. ท่ีวดัดอน ดแูผนภาพรวมร่วมกบัท่านพระครูวดัดอน ในสว่นกิจกรรมของชมุชน ให้ตวัแทนม.
7 ส ารวจและท าแผนการอบรมกลุม่แมบ้่านมาน าเสนอเพ่ือหารือกบักศน.ประสานครูมาสอน และนดั
เครือข่ายคลองอู่ตะเภา วนัท่ี 20 กรกฏาคม ถวายเทียนพรรษาทางน า้ ณ ท่าโอ  

ปิดประชมุ 


