รายงานการประชุมคณะทางานตาบลคูเต่ า
วันที่ 2 มิย.2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ วัดดอน ต.คูเต่ า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผู้เข้ าร่ วม 15 คน

สรุปการประชุม
วัตถุประสงค์การประชุม มีดงั นี ้
1.ร่วมกาหนดแนวทางจัดทาโรงน ้าชุมชนตาบลคูเต่า
2.รายงานความก้ าวหน้ าการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
3.ร่วมงานวันที่ 8 มิย.56 ที่ศนู ย์ประชุมนานาชาติ ขยายผลการดาเนินงานของตาบลคูเต่า
มีสาระสาคัญดังนี ้
1.โรงน ้าชุมชน มีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อให้ ชมุ ชนได้ มีน ้าดื่มบริโภคในชุมชนที่มีคณ
ุ ภาพในราคาต่า (มี
ตรา อย.และฮาลาล มีรพ.สต. และคณะวิทยาศาสตร์ มอ.รับรอง) 2.เพื่อทาธุรกิจเพื่อสังคมนาดอกผลที่ได้
ไปจัดทากองทุนกลางเพื่อช่วยรับมือภัยพิบตั ิ/กลุม่ อาชีพ ฯลฯ มีตวั อย่างกรณีท่าน ้าหอม ให้ สมาชิกลงหุ้นไป
รับน ้าเอง
ข้ อเสนอแนะ : มีรูปแบบทางเลือกได้ แก่ ขายเฉพาะคนลงหุ้น, ขายทัว่ ไปในราคาปกติ คนลงหุ้นได้
ในราคาพิเศษ , ขายผ่านตัวแทนจาหน่าย (ในราคาส่ง) ตัวแทนจาหน่ายมีห้ นุ ไม่ต่ากว่าจานวน...การบริหาร
จัดการ ; มีคนประจา จัดจ้ าง มีคา่ ใช้ จา่ ยในส่วนต่างๆ ได้ แก่ ตัวอาคารใหม่(ข้ างโรงอบสมุนไพร) 12 x 8 ม.
ช่างคิดค่าก่อสร้ างตารางเมตรละ 6 พันบาท (วัดดอนมีไม้ จานวนหนึง่ ) คิดเป็ นเงินประมาณ 570,000 บ.
สามารถปรับลดได้ 100,000 บ. โดยลดพื ้นที่ + ค่าเครื่ องกรอง/วัสดุ/การบริหาร 150,000 บ.+ทุนสารอง =
820,000 บ.(ประมาณการ) มีรายรับจากงบประมาณจากรอกกีเฟลเลอร์ 500,000 บ. งบจากการระดมหุ้น
จากชุมชน+วัดดอน 220,000 บ. การระดมหุ้นๆจากบุคคล หุ้นละ 100 บาท ปั นผลตามหุ้น โดยเงินในส่วน

ของมูลนิธิและวัดดอนตีมลู ค่าตามหุ้น นาเงินที่ได้ มาจัดทากองทุนกลาง ในการบริ หารให้ มีคณะกรรมการ
บริหาร หมูบ่ ้ านละ 1 คน อย่างไรก็ดี มีข้อกังวลในเรื่ องคุณภาพน ้าว่ามีพอและมีการปนเปื อ้ นสนิมในระยะ
ยาวหรื อไม่ พร้ อมกับระบบเครื่ องกรองว่ามีคณ
ุ ภาพเพียงพอหรื อไม่
2.ความก้ าวหน้ าในการดาเนินงานโครงการย่อย
2.1.โครงการเกษตรอินทรี ย์ตาบลคูเต่ า มีการประชุมคณะทางาน 8 ครัง้ มีอปุ สรรคในด้ าน
เวลาของคณะทางานมาประชุมไม่พร้ อมกัน แก้ ไขโดยให้ คณะทางานชุดเล็กปฎิบตั ิการคูข่ นาน กิจกรรมที่
ดาเนินการแล้ ว ฝ่ ายผลิต มีการทดสอบการทาปุ๋ยอินทรี ย์ 3 รุ่น นาปุ๋ยไปใช้ และจาหน่าย โดยใช้ สถานที่
รร.คูเต่าวิทยา (สัง่ ขี ้ไก่มาทาปุ๋ย) ต่อไปลงพื ้นที่หมูบ่ ้ านต่างๆ แนะนาตัวกับเกษตรกรในพื ้นที่ ฝ่ ายตลาด
พิมพ์โลโก/ถุงหิ ้ว/นามบัตร/ถุงผ้ าลดโลกร้ อน เกษตรอินทรี ย์คเู ต่าไปร่วมออกบู๊ทในงาน health fair (ตลาด
สดน่าซื ้อ) จากนี ้จะไปเปิ ดตัวโครงการกับประชาชน และประสาน รพ.หาดใหญ่ เปิ ดตัวกับผู้บริ โภค ฝ่ าย
มาตรฐานความปลอดภัย มีการอบรมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ใช้ สารเคมี (ร่วมกับทน.หาดใหญ่
อบรมการตรวจคุณภาพ)
2.2 โครงการประมงพืน้ บ้ าน ใช้ ฐานที่ชมุ ชนท่อนสาโรงเป็ นหลัก เพราะสมาชิกประกอบ
อาชีพประมงและไม่มีการทาผิดกฎหมาย ช่วงแรกประสบปั ญหาความต้ องการของสมาชิก การทาความ
เข้ าใจชุมชนที่ต้องการเงินไปใช้ โดยไม่มีกติกา...โครงการได้ ประชุมกรรมการ วางกฎระเบียบ ได้ สมาชิก 45
คน มีกิจกรรมตังสหกรณ์
้
มีการระดมทุนจากสมาชิกคนละ 100บาท รวมกับเงินของโครงการช่วยเหลือ
ประมงซ่อมอุปกรณ์ เปิ ดอูซ่ อ่ มเรื อให้ สมาชิก โดยช่างในชุมชน เปิ ดบริการให้ สมาชิก 31 คน(ซื ้ออุปกรณ์ใน
ราคากลาง มีการรวมกลุม่ ได้ ลดหนี ้สิน ได้ อปุ กรณ์ทากินตามช่วงฤดูกาล พบปั ญหาการเปลี่ยนอุปกรณ์ คืน
ของ...ทาความเข้ าใจกับคน) ต่อไปจะทาตลาดกลางของกลุม่ มีการอนุรักษ์ คลอง(ทาป้ายอนุรักษ์ ) ขุดลอก
ปากคลองไม่ให้ ตื ้นเขิน
2.3 โครงการส่ งเสริมสุขภาพชุมชน ส่งเสริมการออกกาลังกาย (ตีห้าของทุกวัน) 20-30 คน
มีการประชาสัมพันธ์กระตุ้นผ่านเสียงตามสาย อุปสรรคเรื่ องความปลอดภัย ใส่เสื ้อขาวหรื อมีไฟฉาย หรื อ
เปลี่ยนเส้ นทางเป็ นสายใน มีการปลูกพืชสมุนไพร ทุก 15 วัน สมาชิกร่วมทาและกินน ้าสมุนไพร มีการหารื อ
เรี ยนรู้การออกกาลังกายรูปแบบต่างๆ ปรับมาให้ เป็ นทุกสัปดาห์ ซื ้อปุ๋ยขี ้ไก่ปลูกสมุนไพรประจาครัวเรื อน
เพื่อใช้ สาหรับโรงอบ และการจัดทาโรงอบสมุนไพร กาลังดาเนินการ
3.กิจกรรมต่อไป นัดคณะทางานชุดเล็ก ประกอบด้ วย ผญ.ม.8,10 อ.สนิท อ.สุวิชช์ อ.โสพล อับดุล
รอเฉดทาแผนโรงน ้า วันที่ 5 มิย.เวลา 17.30 น. ที่บ้านครูสวุ ิชช์ และนัดคณะกรรมการน ้า วันที่ 17 มิย.
เวลา 18.00 น. ที่วดั ดอน ดูแผนภาพรวมร่วมกับท่านพระครูวดั ดอน ในส่วนกิจกรรมของชุมชน ให้ ตวั แทนม.
7 สารวจและทาแผนการอบรมกลุม่ แม่บ้านมานาเสนอเพื่อหารื อกับกศน.ประสานครูมาสอน และนัด
เครื อข่ายคลองอู่ตะเภา วันที่ 20 กรกฏาคม ถวายเทียนพรรษาทางน ้า ณ ท่าโอ
ปิ ดประชุม

