
 
 

บันทึกการประชุมคณะทำงานโครงการสภากาแฟสัญจร 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่  2/2563 
วัน ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
 

เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อถึงเวลาประชุม  นายสมัย ศรสุรินทร์   ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  ดำรง

ตำแหน่งประธานในที่ประชุม  เมื่อเห็นว่าผู้เข้าประชุมมาพร้อมเพียงแล้ว  จึงเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1                             เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        1.1 เรื่อง ชี้แจงโครงการสภากาแฟสัญจร ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประธานฯ ชี้แจง เรื่อง ชี้แจงการดำเนินตามคำร้องทุกข์ของประชาชนแต่ละ

หมู่บ้านของโครงการสภากาแฟสัญจร อบต.บึงกระจับ  ให้ทราบ 
ดังนี้ 

  (1.1) เรื่อง คำร้องทุกข์ของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน
ของโครงการสภากาแฟสัญจร อบต.บึ งกระจับ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี- 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

-ไม่มี- 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระ ที่ 4     เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบและพิจารณา 
 เรื่อง การพิจารณาและรับฟังปัญหาตามคำร้องทุกข์ของ
ประชาชน หมู่ที่ 1 – 10 และการดำเนินตามคำร้องทุกข์ของ
ประชาชนแต่ละหมู่บ้านของโครงการสภากาแฟสัญจร อบต.บึง
กระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายสมัย  ศรสุรินทร์ ชี้แจง สรุปตามคำร้องทุกข์ของประชาชนและการร่วมแกไ้ข 
นายก อบต.บึงกระจับ ปัญหาต่าง ๆ ของหมู่บ้านตามคำร้องทุกข์ของประชาชนแต่ละ

หมู่บ้าน  ดังนี้ 
1. หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบอระเพ็ด จำนวน 1 คำร้อง 

1.1 การแก้ไขปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้านไม่สะอาด 
กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหา 

    
/2. หมู่ที่ 2 ... 
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2. หมู่ที่ 2 บ้านเกาะบอระเพ็ด  จำนวน 9 คำร้อง 
1.1 การขุดลอกคลองห้วยไผ่ ตามที่ได้เสนอโครงการ

ไปกับทาง อบต.บึงกระจับ มอบหมายให้กอง
ช่างดำเนินการ 

1.2 การนำน้ำเข้าคลองไดตะโก เนื่องจากใกล้งาน
ประเพณีแห่น้ำของตำบลบึงกระจับ น้ำในคลอง
ไดตะโกไม่มี จึงอยากจะให้ทาง อบต.บึงกระจับ
ดำเนินการแก้ไข ไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากอยู่ในช่วงงดจัดกิจกรรมต่างๆ 

1.3 การซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนระยะทาง
กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร 
ถนนสายบ้านนางวันดี  ขุนสันเทียะ เนื่องจากมี
การชำรุด มอบหมายให้กองช่างดำเนินการ
ออกแบบและสำรวจ 

1.4 การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้อยชื่น 
มอบหมายให้กองช่างดำเนินการออกแบบและ
สำรวจ 

1.5 การติดตั้ งไฟฟ้าส่องแสงสว่างทางเข้ าบ้ าน    
นายหนูจันทร์  ปุริมศักดิ์ มอบหมายให้นายสุทัต  
กิรัมย์ ดำเนินการประสานงานไปทางการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรี 

1.6 การตัดต้นไม้ถนนซอยเทดไท เนื่องจากกิ่งไม่
ขวางทางสัญจร ทำให้ รถสัญ จรได้ลำบาก 
ม อ บ ห ม าย ให้ น าย อ เน ก   ย อ ด อ าน น ท์  
ดำเนินการประสนงานไปกับทางหมู่บ้าน 

1.7 การขยายเขตไฟ ฟ้ าเข้ าบ้ านนายสมบู รณ์        
ถุ น น อก ม อบ ห ม าย ให้ น าย สุ ทั ต   กิ รั ม ย์  
ดำเนินการประสานงานไปทางการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรี 

1.8 การติดตั้ งไฟฟ้าส่องแสงสว่างทางเข้ าบ้ าน     
นางระบวน  ทิพบรรจง  มอบหมายให้กองช่าง
ดำเนินการสำรวจ 

1.9 การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน   
นางคำสอน  นามบุญ มอบหมายให้กองช่าง
ดำเนินการออกแบบและสำรวจ 
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3. หมู่ที่ 3 บ้านโคกปรือ  จำนวน  10 คำร้อง 
3.1 การขอลานตากข้าวของหมู่ที่ 3 มอบหมายให้

กองช่างดำเนินการสำรวจ 
3.2 การเทหินคลุกรอบสระหนองปรือ มอบหมายให้

กองช่างดำเนินการสำรวจ 
3.3 การซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าบ้านนางยนต์  

แก้วกลางดอน มอบหมายให้กองช่างดำเนินการ
สำรวจ 

3.4 การเพ่ิมไฟฟ้าส่องแสงสว่างภาย ในหมู่ที่  3 
เพ่ิมเติมอีก 10 จุด มอบหมายให้สำนักปลัด
ดำเนินการ 

3.5 การขยายถนนคอนกรีตเพ่ิมเติมถนนซอย 1 หมู่
ที่ 3 เพิ่มเติมจากเดิมอีก 500 เมตร มอบหมาย
ให้กองช่างดำเนินการออกแบบและสำรวจ 

3.6 การปรับปรุงภูมิทัศน์ในการเทหินคลุกรอบสระ
หนองปรือ เพ่ื อท ำเป็ น สวนสุ ขภาพ ให้ กั บ
ประชาชน มอบหมายให้สำนักปลัดดำเนินการ 

3.7 การทำถน น ใหม่ ข้ า งวั ด โคกป รือ  ซอย  4 
มอบหมายให้กองช่างดำเนินการออกแบบและ
สำรวจ 

3.8 การซ่อมแซมถนนซอย 2 เนื่อง จากถนนเป็น
หลุมทำให้รถสัญจรลำบาก มอบหมายให้กอง
ช่างดำเนินการสำรวจ 

3.9 ด ำ เนิ น ตั ด กิ่ ง ไ ม้ ท า ง เข้ า น า น า ง เจี ย ว            
รองสันเทียะ เนื่องจากรถเกี่ยวข้าวไม่สามารถ
เข้าไปเกี่ยวข้าวได้  ถนนข้างสระหนองปรือ 
มอบหมายให้สำนักปลัดดำเนินการลงพ้ืนที่
สำรวจ 

3.10 การทำทางถนนเข้าที่นาของนางบุญ           
โงสันเทียะ  หมู่ที่  1  มอบหมายให้กองช่าง
ดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณการนำ
รถแม็คโครไปดำเนินการปรับแต่งถนน 
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4. หมู่ที่ 4 บ้านบึงกระจับ จำนวน 8 คำร้อง 
4.1 ให้ทาง อบต.บึงกระจับ ดำเนินการไปเบิกเบี้ยยัง

ชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เนื่องจากการไปธนาคารไป
ได้อย่าลำบาก ทาง อบต.บึงกระจับ ไม่สามารถ
ดำเนินการได ้

4.2 การซ่อมแซมถนนสายบ้านวังทอง - บ้านบึง
กระจั บ  ห น้ าบ้ าน น ายถน อม  ยศสู ง เนิ น 
เนื่องจากกลัวการเกิดอุบัติเหตุ กำลังดำเนินการ 

 
4.3 ขอให้ทางกรรมการหมู่บ้านดำเนินการดูแล

น้ำประปาของหมู่บ้าน ดำเนินการแล้ว 
4.4 ท่อระบายน้ำทิ้งของหมู่ บ้านน้ำไหลไม่สะดวก

หน้า บ้านนายดำรง  ชินหัวดง มอบหมายให้
กองช่างดำเนินการสำรวจออกแบบ 

4.5 ขอไฟฟ้าส่องแสงสว่างของหมู่บ้านตรงสี่แยกหมู่
ที่  4  เพ่ิม  มอบหมายให้ นายสุทั ต   กิ รัมย์  
ดำเนินการประสานงานไปทางการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรี 

4.6 การท ำถนน สายศาลากลางบ้ าน หมู่ ที่  4 
เนื่องจากชำรุด และให้ดำเนินการทำการวางท่อ
ระบายน้ำของหมู่บ้านด้วย กำลังดำเนินการ 

4.7 การซ่อมแซมถนน สายบ้านบึงกระจับ - บ้านนา
ไร่ เดี ย ว  ห น้ าบ้ า น น าย ไว   น าม ม ารด า 
มอบ หมายให้ กองช่ า งด ำ เนิ น การส ำรวจ
ออกแบบ 

4.8 ขอ ให้ ท างห น่ วย งาน ราชการด ำเนิ น การ
ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ให้มีอาชีพเพ่ือเลี้ยง
ชีพ มอบหมายให้สำนักปลัดดำเนินการ 

5. หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ จำนวน 12 คำร้อง 
5.1 ขอวางท่อระบายน้ำลงนาคลองลุมพุก นานาย

คำภีร์ หงส์คำ เนื่องจากรถเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรไม่สามารลงไปเกี่ยวข้าวได้ จึงขอให้
เพ่ิมท่อระบายน้ำเพ่ิม ดำเนินการแล้ว 

5.2 การขุดวางท่อน้ำลงสระทำเล มอบหมายให้กอง
ช่างดำเนินการสำรวจ 
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5.3 การขอไฟฟ้าส่องแสงสว่างเพ่ิมภายในวัดบ้านบึง
กระจับ ไม่สามารถดำเนินการได้ 

5.4 ถนนสายหน้าบ้านนายภูผา  ชัยวิเชียร สกปรก
เนื่องจากน้ำไม่สามารถไหลได้ จึงขอทางระบาย
น้ำเพ่ือให้น้ำไหลได้สะดวก มอบหมายให้กอง
ช่างดำเนินการสำรวจ 

5.5 ขยายถนนพ้ืนที่นาของนายสมคิด  โพยนอก 
เนื่องจากทางลงแคบรถเกี่ยวข้าวไม่สามารถลง
ไปเกี่ยวข้าวได้ ถนนสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บึงกระจับ มอบหมายให้กองช่างดำเนินการ
สำรวจ 

5.6 ขยายถนนทางเข้านาของนายบุญถม  แสนท้าว
เนื่องจากทางลงแคบรถเกี่ยวข้าวไม่สามารถลง
ไปเกี่ยวข้าวได้ถนนเส้นคลอง  ลุมพุกหมู่ที่ 10 
มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจ 

5.7 การวางท่อน้ำประปาไปพ้ืนที่นาของนางสนม 
จันทร์ค ำ หมู่ ที่  5  มอบหมายให้ กองช่ าง
ดำเนินการสำรวจ 

5.8 เพ่ิมไฟฟ้าส่องแสงสว่างจากหมู่ที่  5 ไปสาน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ มอบหมายให้สำนัก
ปลัดดำเนินการ 

5.9 การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในหมู่บ้าน  กำลัง
ดำเนินการ 

5.10 ทำถนนคอนกรีตหน้ าบ้ านน ายคะนอง       
พรมจันทร์ เพ่ิมเติมจากเดิม มอบหมายให้กอง
ช่างดำเนินการสำรวจ 

5.11 ดำเนินการทำถนนคอนกรีตหน้าบ้าน นางทอง
สร้อย  พะยุหะ มอบหมายให้กองช่างดำเนินการ
สำรวจ มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจ 

5.12 การทำถนนคอนกรีตหน้าบ้านนายปิ่น จอด
นอก มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจ 
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6. หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง จำนวน 10 คำร้อง 
6.1 การขุดลอกคลองไผ่งาม และคลองบัวงาน 

มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจและ
ออกแบบ 

6.2 การทำคลองส่งน้ำต่อจากเดิมตรงนานายดำ 
คลองส่งน้ำสายบี และดำเนินการขยายคลองส่ง
น้ำสายบี  มอบหมายให้กองช่างดำเนินการ
สำรวจและออกแบบ 

6.3 การซ่อมแซมคลองส่งน้ำไฟฟ้า ของสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้าบ้านวังทองตรงหลังบ้าน นางวรรณา  
เจริญใจ มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจ
และออกแบบ 

6.4 การสร้างคลองทิ้ งน้ำพร้อมเดินท้อน้ำใต้ดิน 
ประตูเปิด - ปิด น้ำของหมู่ที่ 6 มอบหมายให้
กองช่างดำเนินการสำรวจและออกแบบ 

6.5 การนำท่อขนาด 60 เซนติเมตร ต่อน้ำเข้าบึง
กระจับ บริเวณนานายสมเกียรติ  ศรเครือ ยาว
ประมาณ 15 เมตร บริเวณประตูปิด – เปิด 
มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจและ
ออกแบบ 

6.6 ดำเนินการลอกคลองส่งน้ำ ตรงนาของนาง
วรรณา  เจริญใจ ถึง นานายเสงียม ขันคำ 
มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจและ
ออกแบบ 

6.7 การสร้างถนนน้ำล้นคลองบัวงามนานายรส  
สว่างศิลป์  มอบหมายให้กองช่างดำเนินการ
สำรวจและออกแบบ 

6.8 การก่อสร้างถนนใหม่  ถนนท้ายคลองแคร์  
มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจและ
ออกแบบ 
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6.9 การซ่อมแซมถนนทรุด ถนนหน้าคลอง  หมู่ที่ 6 
มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจและ
ออกแบบ 

6.10 ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลของ หมู่ที่ 6 กำลัง
ดำเนินการ 

7. หมู่ที่  7 บ้านระนามสวนหมาก จำนวน 8 คำร้อง 
7.1 การทำฝายกั้นน้ำใหม่คลองแม่น้ำป่าสัก ตรงนา

นายยงค์ (ฝายหินทิ้ง) มอบหมายให้กองช่าง
ดำเนินการสำรวจ 

7.2 การทำฝายของหมู่ที่ 7 ใหม่ เนื่องจากชำรุดจึง
ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับทำการเกษตร
ได้ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นความ
รับผิดชอบของ อบต.สามแยก 

7.3 การนำดินมาถมพ้ืนที่สาธารณะของหมู่ที่  7 
มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจ 

7.4 การนำดินมาถมเพ่ือเสริมดินเนื่องจาคันคลอง
เริ่มพัง คลองไดตะโกฝายที่ 2 มอบหมายให้กอง
ช่างดำเนินการสำรวจ 

7.5 การขุดลอกสระลำรางสาธารณะประโยชน์ พื้นที่
นานางจาง  จันทร์ติ๊บ มอบหมายให้กองช่าง
ดำเนินการสำรวจ 

7.6 การซ่อมแซมถนนสายบ้านระนามสานหมาก - 
บ้านเกาะบรเพ็ด ของหมู่ที่ 7 มอบหมายให้กอง
ช่างดำเนินการสำรวจ 

7.7 ดำเนินการขุดลอกสระสาธารณะตรงบ้ าน     
นายประเสริฐ  ฉิมบุญมา เพ่ือทำเป็นพ้ืนที่กัก
เก็บน้ำไว้ใช้สำหรับทำการเกษตร มอบหมายให้
กองช่างดำเนินการสำรวจ 

7.8 ดำเนินการวางท่อน้ำประปาใหม่ เนื่องจาก
น้ำประปาไหลไม่แรง พ้ืนที่หมู่ที่ 7 (กลุ่มเหนือ) 
มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจ 
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8. หมู่ที่ 8 บ้านเตาถ่าน จำนวน 8 คำร้อง 
8.1 การติดตั้งถังกรองน้ำประปาของหมู่บ้าน สระ

ดอยสวรรค์  หมู่  8  มอบหมายให้กองช่ าง
ดำเนินการสำรวจ 

8.2 การทำถนนสายบ้านเตาถ่าน - บ้านซับสวัสดิ์  
มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจ 

8.3 การนำดินมาถมถนนสายสระคลองหิน ประมาณ 
500 เมตร มอบหมายให้กองช่างดำเนินการ
สำรวจ 

8.4 ดำเนินการติดตั้งหอถังน้ำประปาของหมู่ที่  8 
สระลูกกลางหมู่บ้าน กำลังดำเนินการ 

8.5 ดำเนินการตรวจสอบเรื่องน้ำประปาของหมู่ที่ 8 
ไม่สะอาด เนื่องจากไม่มีถังกรองน้ำประปา
มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจ 

8.6 ดำเนินการทำถนนสายบ้านเตาถ่าน -   บ้านโคก
กรวด มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจ 

8.7 ดำเนินตรวจสอบเรื่องการเผาถ่านเนื่องจากมี
ควันถ่านจำนวนมากและมีเด็กน้อยเป็นโรค
ประจำตัว เนื่องจากกลัวเกิดอัตรายกับเด็กได้  
ดำเนินการแล้ว 

8.8 การต รวจสอบ สุ นั ข ขอ งล าน มั น ห มู่ ที่  8 
เนื่องจากสนุขออกมากัดไก่ของชาวบ้านทำให้ไก่
ตายไปหมด ดำเนินการแล้ว 

9. หมู่ที่ 9 บ้านโคกสามัคคี จำนวน 6 คำร้อง 
9.1 การซ่อมแซมถนนสายสระตาฬู เนื่องจากชำรุด 

ทำให้รถสัญจรได้ลำบาก มอบหมายให้กองช่าง
ดำเนินการสำรวจ 

9.2 ขอน้ำลงคลองห้วยไผ่เนื่องจากน้ำในคลองแห้ง 
ไม่สามรถดำเนินการได ้

9.3 เรื่องน้ำประปาของหมู่บ้าน เนื่องจากน้ำประปา
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคปริโภค มอบหมายให้
กองช่างดำเนินการสำรวจ 
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9.4 ดำเนินการเพิ่มท่อระบายน้ำเพ่ิมเติมจากเดิมตรง
ลานตากข้าวหมู่ที่ 9 อีก 30 เมตร มอบหมาย
ให้กองช่างดำเนินการสำรวจ 

9.5 การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เนื่องจากยุงลายมากขอ
ทรายอะเบท มอบหมายให้กองสาธารณะสุข
และสิ่งแวดล้อม 

9.6 ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านบึงกระจับ - 
บ้านโคกปรง เนื่องจากชำรุดเสียหายมากทำให้
รถสัญจรไปมาได้ลำบาก มอบหมายให้กองช่าง
ดำเนินการสำรวจ 

10.  หมู่ที่ 10 จำนวน 8 คำร้อง 
10.1 ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลตรงหอถังข้างศูนย์

พัฒ นาเด็ ก เล็ กบ้ าน เกาะบรเพ็ ด  รอ เวล า
ดำเนินการ 

10.2 ดำเนินการแก้ไขปัญหารางระบายน้ำ ซอย
บ้ าน   ส .อบ ต . พั ฒ ชล า  ค ำสอน ท างตั น 
เนื่องจากน้ำไม่สามารถระบายได้ มอบหมายให้
กองช่างดำเนินการสำรวจ 

10.3 .ดำเนินการก่อสร้างถนน 
10.4 คอนกรีต ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า  

เพ่ิมเติมจากของเดิม มอบหมายให้กองช่าง
ดำเนินการสำรวจ 

10.5 ดำเนินการแก้ไขปัญหากิ่งไม้คุมสายไฟฟ้าซอย
หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า เนื่องจากเมื่อลมพัด
แ ร งท ำ ให้ กิ่ ง ไม่ หั ก ก ลั ว จ ะ ได้ รั บ อั ต ร าย 
มอบหมายให้ สำนักปลัดดำเนินการสำรวจ 
พร้อมประสานงานไปทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอวิเชียรบุรี 

10.6 ดำเนินการนำน้ำเข้าคลองไดตะโก เนื่องจาก
ใกล้จะถึงประเพณีแห่น้ำของตำบลบึงกระจับ 
น้ำในคลองไดตะโกไม่มี จึงอยากจะให้ทาง อบต.
บึ งก ระจั บ ด ำ เนิ น ก ารแก้ ไข  ไม่ ส าม ารถ
ดำเนินการได ้
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10.7 ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องแสงสว่าง 
หน้ าบ้ านนางกุ หล าบ   เพี ยรสร้ าง  ไม่ ติ ด 
ดำเนินการแล้ว 

10.8 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหอกระจายข่าวไม่ดัง 
ดำเนินการแล้ว 

10.9 ดำเนินการทำถนนซอยป่าสัก ระยะทาง
ประมาณ 150 เมตร เนื่องจากหน้าฝนจะทำให้
สัญจรลำบาก มอบหมายให้กองช่างดำเนินการ
สำรวจ    

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
-ปิดการประชุมเวลา 11.00 น.- 
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