
 
 

บันทึกการประชุมคณะท างานโครงการสภากาแฟสัญจร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่  2/2564 
วัน พุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อถึงเวลาประชุม  นายสมัย ศรสุรินทร์   ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ          

ด ารงต าแหน่งประธานในที่ประชุม  เมื่อเห็นว่าผู้เข้าประชุมมาพร้อมเพียงแล้ว  จึงเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1                             เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        1.1 เรื่อง ชี้แจงโครงการสภากาแฟสัญจร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประธานฯ ชี้แจง เรื่อง ชี้แจงการด าเนินตามค าร้องทุกข์ของประชาชนแต่ละ

หมู่บ้านของโครงการสภากาแฟสัญจร อบต.บึงกระจับ  ให้ทราบ 
ดังนี้ 

  (1.1) เรื่อง ค าร้องทุกข์ของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน
ของโครงการสภากาแฟสัญจร อบต.บึงกระจับ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี- 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

-ไม่มี- 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระ ที่ 4     เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบและพิจารณา 
 เรื่อง การพิจารณาและรับฟังปัญหาตามค าร้องทุกข์ของ
ประชาชน หมู่ที่ 1 – 10 และการด าเนินตามค าร้องทุกข์ของ
ประชาชนแต่ละหมู่บ้านของโครงการสภากาแฟสัญจร อบต.     
บึงกระจับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายสมัย  ศรสุรินทร์ ชี้แจง สรุปตามค าร้องทุกข์ของประชาชนและการร่วมแกไ้ข 
นายก อบต.บึงกระจับ ต่าง ๆ ของหมู่บ้านตามค าร้องทุกข์ของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน  

ดังนี้ 
 
 
 

/1. หมู่ที่ 1 ... 
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1. หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบอระเพ็ด จ านวน 13 ค าร้อง 
1.1 การด าเนินการท าถนนสายคลองกุดอีบ่อง 

(หนองหินตอนบน) เนื่องจากถนนแคบลง
เจ้าของที่นาได้ไถนาเข้าไปในพ้ืนที่ถนนอยากจะ
สอบถามว่ า พ้ื นที่ ต ร ง จุ ดนั้ น ไ ด้ เ ป็ น พ้ืนที่
สาธารณะหรือไม่ 

1.2 ขอให้ด าเนินการถมดินลูกลังถนนสายคลองแว้
ตอนบน เนื่องจากช ารุดท าให้การสัญจรเข้าไปใน
พ้ืนที่นาเป็นไปอย่างล าบาก ระยะทางประมาณ 
100 เมตร 

1.3 แก้ไขซอยที่ 4 ท่อน้ าทิ้งตัน ท าให้น้ าไหลไม่
สะดวก 

1.4 การเสนอให้ท าธนาคารขยะ 
1.5 เสนให้น าอินทรียวัตถุมาท าเป็นปุ๋ยหมักได้ลด

การใช้ปุ๋ยเคมี 
1.6 เนื่องจากมีบุคคลที่มีพ้ืนที่นาติดกับคลองกุดอี

บ่อง ได้มาท าฝายดินกั้นน้ าเอาไว้ เมื่อเวลาหน้า
น้ าหลากท าให้น้ าล้นออกมาทางถนนท าให้ถนน
ขาด 

1.7 ขอหอถังน้ าประปาที่สระหนองตู้มต้าม พร้อม
ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 

1.8 ขอให้ด าเนินการขุดลอกคลองกุดอีบ่อง คลองลุง
พุก คลองแว้ ใหม่ 

1.9 ขอถนนคอนกรีต ทางเข้าบ้าน ขนาดกว้าง 3 
เมตร 

1.10 ก าด าเนินการท าถนนคอนกรีตช ารุดท าให้น้ า
ขัง ระยะทางประมาณ 100 เมตร ขอให้
ด าเนินการท าถนนคอนกรีตใหม ่

1.11 ขอให้ด าเนินการท าฝายน้ าล้นคลองลุงพุก 
บริเวณนา นายฮวด  ดาบสันเทียะ 

1.12 ขอให้ด า เนินการท าฝายน้ าลาดคลองแว้
ตอนบน 

1.13 ขอถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 ซอย 2 ด าเนินการ
ท าถนนคอนกรีตพร้อมยกระดับถนนขึ้น และ
ด าเนินการท าท่อระบายน้ าใหม่ทั้งสองฝั่งถนน 
 
 
 
 

/2. หมู่ที่ 2... 
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2. หมู่ที่ 2 บ้านเกาะบอระเพ็ด  จ านวน 32 ค าร้อง 
1.1 การขอท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 รอบท้ังหมู่บ้าน 
1.2 การขอให้ด าเนินการก่อสร้างถนนสาบ้านเกาะ

บรเพ็ด – บ้านโครงสุพรรณ เนื่องจากช ารุด 
1.3 การท าถนนตรงสี่แยกบ้านเกาะบรเพ็ดช ารุดท า

ให้น้ าขังสัญจรล าบาก 
1.4 ขอให้ทาง อบต.บึงกระจับด าเนินการซ่อมแซม

เครื่องออกก าลังกายของหมู่บ้านเนื่องจากช ารุด 
1.5 ขอให้ด าเนินการท าถนนซอยหลังวัดบ้านโคก

ปรือ 
1.6 การด าเนินการท าหลังคาพ้ืนที่เครื่องออกก าลัง

กาย 
1.7 การด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล บานนาง

สมบูรณ์  ลือหาญ 
1.8 การด าเนินการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน 
1.9 การด าเนินการขอระบบไฟฟ้าโซลาร์ เซลล์

ประปาหมู่บ้าน 
1.10 การส่งเสริมประชาธิปไตย  ท าป้ายซุ้ม/คุ้ม 
1.11 การด าเนินการท าถนนคอนกรีตสายบ้านเกาะ

บอระเพ็ด ซอย 3 ระยะทาง 1,300 เมตร 
1.12 การขอสนับสนุนจัดหาหน้ากากอนามัย เพ่ือ

ป้องกันโควิด-19 พร้อมเจลแอลกอฮอร์ 
1.13 ก าด าเนินการถนนคอนกรีต ถนนสายบ้าน

เกาะบอระเพ็ด ซอย 4 ระยะทาง 500 เมตร 
1.14 การขยายท่อเมนต์ประปา ขนาด 2 นิ้ ว 

ระยะทาง 300 เมตร 
1.15 การขอลานตากข้าว พ้ืนที่หมู่ที่ 2 
1.16 การด าเนินการท าถนนลูกลังหรือหินคลุก ถนน

สายบ้านเกาะบรเพ็ด ซอย 3,4,5 
1.17 การซ่อมแซมถนนสายหนองโป่ง ถนนลัดห้วย

ไผ่ และถนนเลียบคลองห้วยไผ่ 
1.18 การขอไฟฟ้าส่องแสงสว่างระบบโซลาร์เซลล์ 

ภายในหมู่บ้าน 
1.19 การซ่อมแซมถนนสายบ้านเกาะบรเพ็ด – บ้าน

โคกปรง 
1.20 โครงการซ่อมบ ารุงประปาในหมู่บ้าน 
1.21 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน 
1.22 ก า ร ข อ โ ค ร ง ก า ร ท า ฝ า ย น้ า ล้ น ที่ น า           

นายประสิทธิ์   จ าปาบุรี 
 

/1.23 การ.... 
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1.23 การซ่อมแซมถนนสายบ้านเกาะบรเพ็ด ซอย 5 
1.24 การซ่อมแซมถนนสายหางกุดอีบ่อง บ้านเกาะ

บรเพ็ด ซอย 6 
1.25 การซ่อมแซมถนนสายนาตาแอ้น บ้านเกาะ

บรเพ็ด ซอย 7 
1.26 โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้า 
1.27 โครงการงดเหล้าในงานบุญงานศพ เพ่ือเป็น

การลดค่าใช้จ่าย 
1.28 โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
1.29 ลอกคลองห้วยไผ่พ้ืนที่ต่อจากนานายประสิทธิ์ 

จ าปาบุรี ไปถึงนา นายประมวน  ตันกันยา 
1.30 โครงการเจาะตรวจสารพิษในเลือด 
1.31 ถนนคอนกรีต ซอยสันติสุข 
1.32 ซ่อมแซมถนน สายบ้านบึงกระจับ – บ้านนาไร่

เดียว 
 

3. หมู่ที่ 3 บ้านโคกปรือ  จ านวน  11 ค าร้อง 
3.1 การด าเนินการท าถนคอนกรีต ซอย 1 

ระยะทาง 100 เมตร 
3.2 การยกระดับถนนคอนกรีต ซอย 3 ระยะทาง 

300 เมตร 
3.3 การฝังท่อสูบน้ า เข้าสระหนองปรือใต้ถนน    

ซอย 5 
3.4 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6

หน้าบ้านนางวรรณา  แก้วมะลัง 
3.5 การขุดเจาะบ่อบาดาล ซอย 9 หลังโรงเรียน

บ้านโคกปรือ 
3.6 การขยายเขตไฟฟ้า ซอย 4 จ านวน 5 ต้น 
3.7 ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง ซอย 4 
3.8 การด าเนินการน าหินคลุกไปซ่อมแซมถนนริม

คลองห้วยไผ่ เนื่องจากชาวบ้านสัญจรล าบาก 
3.9 การด าเนินการซ่อมแซมฝายคลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 

9 เนื่องจากช ารุด 
3.10 การซ่อมแซมฝายคลองไดตะโก เนื่องจากช ารุด 
3.11 ด าเนินการท าถนนสาย หมู่ที่ 1 ท าทางเข้าไป

ในพ้ืนที่นา 
 

 
 

/4. หมู่ที่ 4 ... 
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4. หมู่ที่ 4 บ้านบึงกระจับ จ านวน 11 ค าร้อง 
4.1 การเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ

มีการด าเนินโครงการตัวคัดกรองสารพิษใน
ร่างกายของประชาชนต าบลบึงกระจับการ
ซ่อมแซมถนนสายบ้านวังทอง - บ้านบึงกระจับ 
หน้าบ้านนายถนอม ยศสูงเนิน เนื่องจากกลัว
การเกิดอุบัติเหตุ ก าลังด าเนินการ 

4.2 การด าเนินการวางท่อระบายน้ า ช่วงถนน
คอนกรีต  ที่ท า ใหม่  ซอยศาลากลางบ้าน       
หมู่ที่ 4 

4.3 การด าเนินการเสริมฝายช่วงคลองตาเฮง 
4.4 การด าเนินการขยายเขตเสาไฟฟ้าออกจากพ้ืนที่

ถนน เนื่องจากถนนแคบท าให้สัญจรล าบาก 
ถนนสายซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบึง
กระจับ 

4.5 การด าเนินการท าถนนคอนกรีต ประมาณ 200 
เมตรถนนสายซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บึงกระจับ 

4.6 ด าเนินการท าถนนคอนกรีต ถนนเส้นบ้านบึง
กระจับ – บ้านนาไร่เดียว 

4.7 ด าเนินการขุดลอกบึงกระจับเพ่ิมเติม เนื่องจาก
น้ าประปาไม่พอใช้ 

4.8 สอบถามเรื่องที่ดินท ากิน พ้ืนที่นาห่างจากคลอง
สาธารณะ และขอถนนลงพ้ืนที่นา เนื่องจากรถ
เก็บผลผลิตทางการเกษตรเขาไปไม่ได้ จึงจะให้
ทาง อบต.บึงกระจับ ด าเนินการท าทางลงไป
พ้ืนที่นา พ้ืนที่นาอยู่หมู่ที่ 10 

4.9 ถนนช ารุด ซอยบ้านนางสายทอง สุขชาลี 
4.10 ถนนบริเวณสี่แยกทางไปบ้านลาดเจริญ บ้าน

นางค าสอน  จันทร์ภูเขียว บริเวณหัวมุมถนน 
เนื่องจากรถจะเลี้ยวโครงล าบาก 

4.11 ขอถนนทางเข้าบ้าน พร้อมไฟฟ้าส่องแสงสว่าง
ทางเข้าบ้าน 
 

5. หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ จ านวน 13 ค าร้อง 
5.1 ขอท่อระบายน าทิ้ง ถนน 5 แยก บ้านนางลันดา  

สังฆมณี – นางวันภา  พลเรืองประปาระยะทาง 
500 เมตร 
 

/5.2 การขุดวาง....... 
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5.2 การขอท าทา งถนน เข้ าน า  นางทองขาว        
ทองโคตร 

5.3 การขอทางถนนเข้านา ซอยหลัก 10 – บ้านเตา
ถ่าน 

5.4 การวางท่อเมนประปา เส้นหลังบ้าน ผอ.สนิท – 
นาตาขุน 

5.5 การด าเนินการท าถนนลูกรัง ถนนเส้นซอยหลัง
บ้าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ประมาณ 300 เมตร 

5.6 การถนนคอนกรีต เส้นหนองกระทุ่ม พร้อม
เปลี่ยนชื่อซอย 

5.7 การว่างท่อเมนประปา ซอยหนองกระทุ่ม 
5.8 การวางท่อเมนประปา จากสี่แยกบ้านบึงกระจับ

ไปถึงหน้าวัดบ้านบึงกระจับ 
5.9 การด าเนินการถนนคอนกรีต เส้นบ้านนายสี  

เยี่ยมไธสงค์ 
5.10 การขอไฟฟ้าส่องแสงสว่างภายในวัดบ้านบึง

กระจับ 
5.11 มีประชาชนให้ดินที่สระ เนื่องจากดินที่สระสูง

เกินไป 
5.12 ขอไฟฟ้าส่องแสงสว่าง บ้านนางอ่อนจันทร์  

จันทร์ฤทธิ์ 
5.13 การขอขยายเขตไฟฟ้าเส้นทางหนองหมี 

 
6. หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง จ านวน 11 ค าร้อง 

6.1 การขอถังขยะ และรถเก็บขยะมาเก็บขยะที่    
หมู่ 6 

6.2 การขุดลอกคลองบึงหวาย 
6.3 การขุดลอกคลองน้ าพลัด ระยะทาง 300 เมตร 
6.4 การขุดลอกคลองส่งน้ าด้วยไฟฟ้า ไปถึงบึง

กระจับ 
6.5 การเทหินคลุกเรียบคลองแม่น้ าป่าสักพร้อม

ขยายทางไปถึงเกาะแก้ว 
6.6 การถมดินทางถนนบริเวณคลองแม่น้ าป่าสัก 

หน้าบานนายอาทิตย์  โกยทา 
/6.7 การถมดิน.... 
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6.7 การถมดินทางแยกซอยเข้าพ้ืนที่ สปก. ถึงหน้า
บ้านนางกาบ 

6.8 การขุดลอกคลองส่งน้ าพื้นที่ สปก. 
6.9 การขุดลอกคลองบึงหวาย และวางท่อระบายน้ า

เข้าคลองบึกหวาย 
6.10 ขอให้ด าเนินการน าท่อระบายน้ าออกจาก

พ้ืนที่ส่วนบุคคล และว่างท่อระบายน้ าทางเข้า
บ้าน 

6.11 การท าถนนคอนกรีต ระยะทางประมาณ 50 
เมตร หน้าบ้าน นางสาวจ าปา  วงศ์สุริวรรณ 
 

7. หมู่ที่  7 บ้านระนามสวนหมาก จ านวน 15 ค าร้อง 
7.1 ก าด าเนินการท าถนน คอนกรีต เข้าซอยบ้าน

นายลอง  เพชรรักษ์ 
7.2 การวางท่อระบายน้ าลงคลองแม่น้ าป่าสัก 

เนื่องจากตลิ่งคลองพัง รถไม่สามารถเข้าไปท า
นาไดก้ารน าดินมาถมพ้ืนที่สาธารณะของหมู่ที่ 7 
มอบหมายให้กองช่างด าเนินการส ารวจ 

7.3 การด า เ นิ นก ารลอกคลองส่ งน้ า หมู่ ที่  7 
เนื่องจากน้ าไหลไม่ทัน น้ าหนุนสูงง่ายท าให้ท่วม
นาข้าว ระยะทางประมาณ 200 เมตร กว้าง 2 
เมตร 

7.4 การท าถนนคอนกรีต บ่ออนุบาลปลา – บ้าน
โครงสุพรรณ 

7.5 การท าถนนคอนกรีต ทางถนนแยกเข้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 

7.6 การด าเนินการซ่อมแซมฝายแม่น้ าปาสัก บ้าน
นายยงค์  ยุพิน 

7.7 การสอบถามเรื่องขยายเขตเสาไฟฟ้าออกจาก
ที่ดินของ นางเกร่ง ทองประเสริฐ 

7.8 การด าเนินการสร้างศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ 
หมู่ที่ 7 พร้อมเทคอนกรีตรอบพ้ืนที่สาธารณะ 

7.9 การด าเนินการลอกคลองทิ้งน้ าคลองเก่า เพ่ือทิ้ง
น้ าลงคลองไดตะโก (คลองนานายยุ่ง หมู่ 7) 

/7.10. การขุดคลอง.... 
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7.10  การขุดคลอง บริ เวณบ้านนายยุ่ ง  (เป็นที่
สาธารณะ) 

7.11 การเทหินคลุก บ่ออนุบาลปลา – บ้านโครง
สุพรรณ 

7.12 การด าเนินการท าคลองส่งน้ า สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า บ้านวังทองมาบ้านระนามสวนหมาก 

7.13 การซ่อมแซมถนน สายบ้านบึงกระจับ –      
ไดตะโก หมู่ที่ 7 

7.14 การด าเนินการซ่อมแซมฝากแม่น้ าป่าสัก    
หมู่ที่ 7 

7.15 การด าเนินการถนนคอนกรีต ซอยคนสิงห์บุรี 
ขนาด 5 เมตร ตลอดเส้น 
 

8. หมู่ที่ 8 บ้านเตาถ่าน จ านวน 7 ค าร้อง 
8.1 ขอถนน ซอยหนองผักบุ้ง – ถนนคลองหิน 
8.2 มีประชาชนเผาถ่านรบกวน ทางไปดอยสวรรค์ 
8.3 ขอถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นดอย

สวรรค์ 
8.4 การขายบล็ อกถนน  ทางขึ้ น ดอนสวรรค์

ด าเนินการตรวจสอบเรื่องน้ าประปาของหมู่ที่ 8 
ไม่สะอาด เนื่องจากไม่มีถังกรองน้ าประปา
มอบหมายให้กองช่างด าเนินการส ารวจ 

8.5 มีโครงการปลุกต้นโกโก้ ปลูกผัก และปลุกกันชง 
มีสถานที่ปลูกให้กับผู้ที่สนใจ 

8.6 การร้องเรียนเรื่องเสียงรถยนต์เปิดเสียงดั ง
รบกวน และรถยนต์ขับเสียงดังรบกวน 

8.7 น้ าประปาหมู่บ้านไหลไม่สะดวก เนื่องจากพ้ืนที่
บ้านสูงกว่าหอถังประปา 
 

9. หมู่ที่ 9 บ้านโคกสามัคคี จ านวน 6 ค าร้อง 
9.1 การด าเนินการท าทางระบายน้ า เนื่องจากระดับ

ทางระบายน้ าระดับไม่เท่ากัน จึงท าให้น้ าไหลไม่
สะดวก ถนนเส้นตะวันตกหมู่ที่ 9 
 

/9.2 การด าเนิน...... 
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9.2 การด าเนินการน าดินลูกลังไปถมถนนลงพ้ืนที่นา 
ถนนเส้นคลองน้ าด า 

9.3 การด าเนินการท าทางระบายน้ า เนื่องจากระดับ
ทางระบายน้ าระดับไม่เท่ากัน จึงท าให้น้ าไหลไม่
สะดวก ถนนเส้นตะวันตกหมู่ที่ 9 

9.4 ด าเนินการท าคลองไผ่ขาว ด าเนินการท าคลอง
แฝด ด าเนินการแยกคลอง 

9.5 ด าเนินการท าถนนลาดยางบ้านบึงกระจับ – นา
ไร่เดียว 

9.6 ขอถังกรองและเจาะบ่อบาลดาลสระตะลู 
 

10.  หมู่ที่ 10 จ านวน 11 ค าร้อง 
10.1 การขุดลอกคลองทิ้งน้ า ซอยบ้าน พัฒชรา ค า

สอนทา 
10.2 การด าเนินการท าฝายน้ าลาด คลองลุงพุก.

ด าเนินการก่อสร้างถนน 
10.3 การด า เนินการท าถนนลาดยางภายใน       

หมู่ที่ 10 
10.4 การด าเนินการรางระบายน้ า บริเวณบ้านนาย

ทองหล่อ  ค าแสนเดช 
10.5 การด าเนินการท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรียบคลองลุงพุก 
10.6 การด า เนินการท าฝายน้ าลาด คลองแว้

ตอนบน นานายค าเต็ม 
10.7 การด าเนินการท าถนนลูกรัง ถนนเส้นคลอง

หนองโปร่งตอนล่าง 
10.8 การซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่ที่ 10 ไม่ดัง 
10.9 การด าเนินการท าถนนลูกรังเส้นซอยหลังศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า 
10.10 การด าเนินการท าถนนเส้นคลองห้วยไผ่ 

เ นื่ อ ง จ า กมี ป ร ะ ช า ชน ไปป ลู กต้ น มั น
สัมปะหลังกีดขวางการจราจร 

10.11 การด าเนินการท าถนนลูกรังถนนเส้นคลอง
ห้วยไผ่ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
-ปิดการประชุมเวลา 11.00 น.- 
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