มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต สมัสยามัญ ประจําป ๒๕๕๗ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๓)
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อนําไป
ตั้งจายรา ยการใหม เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาบริเวณเขาโตะแซะเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ วงเงิน
๑,๐๘๔,๐๐๐.- บาท สําหรับจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย จํานวน ๑๐ สถานี รวม ๑๑ ชุด
๒. อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
๒๕๕๗ จํานวน ๑๕ โครงการ
รวมเปนเงิน ๑๐๗,๑๖๓,๒๖๐.- บาท ซึ่งแยกเปนโครงการในสวนราชการ ดังนี้
๒.๑ กองการศึกษา
จํานวน ๒ โครงการ เปนเงิน ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๒ กองการทองเที่ยวฯ จํานวน ๕ โครงการ เปนเงิน ๒๗,๒๘๔,๐๐๐.- บาท
๒.๓ กองสาธารณสุข
จํานวน๒ โครงการ เปนเงิน ๑๕,๑๕๑,๒๖๐.- บาท
๒.๔ กองชาง
จํานวน ๓ โครงการ เปนเงิน ๑๔,๐๒๘,๐๐๐.- บาท
๒.๕ กองกิจการขนสง จํานวน ๑ โครงการ เปนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๖ สํานักปลัด
จํานวน ๒ โครงการ เปนเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินง บประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖
จํานวน ๗ โครงการ รวมเปนเงิน ๗๒,๕๕๔,๐๐๐.- บาท ซึ่งแยกเปนโครงการในสวนราชการ ดังนี้
๓.๑ กองการทองเที่ยวฯ จํานวน ๒ โครงการ เปนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓.๒ กองชาง
จํานวน ๔ โครงการ เปนเงิน ๔๗,๘๗๐,๐๐๐.- บาท
๓.๓ กองการศึกษาฯ
จํานวน ๑ โครงการ เปนเงิน ๔,๖๘๔,๐๐๐.- บาท
๔ เห็นชอบใหกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายเกินกวาหนึ่งปงบประมาณตามรายการดังนี้
๔.๑ กอหนี้ผูกพัน ๕ ปงบประมาณ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘ ถึงปงบประมาณ ๒๕๖๒
เพื่อเปนคาใชจายดังนี้
คาเชารถปฏิบัติการฉุกเฉินพรอมอุปกรณตามมาตรฐานการแพทยฉุกเฉิน
จํานวน ๑๒ คัน ปละ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
คาเชารถยนตตู ขนาดไมนอยกวา ๑๒ ที่นั่งเครื่องยนตดีเซล จํานวน ๑ คัน
สําหรับใชปฏิบัติงานตามภารกิจของอบจ.ภูเก็ต ประจํากองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมปละ ๒๙๗,๐๐๐.- บาท
๔.๒ กอหนี้ผูกพัน ๓ ปงบประมาณ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๘ ถึงปงบประมาณ ๒๕๖๐
เพื่อเปนคาใชจายดังนี้
คาจางเหมาบริการหรือจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสําหรับทําอาหารผูปวย
ในโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต
ป ๒๕๕๘
จํานวนเงิน
๘,๔๙๗,๒๐๐.- บาท
ป ๒๕๕๙
จํานวนเงิน
๑๐,๑๙๔,๔๕๐.- บาท
ป ๒๕๖๐
จํานวนเงิน
๑๔,๓๐๐,๗๐๐.- บาท
คาจางเหมาบริการตามโครงการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพแผนก
กายภาพบําบัดโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต
ป ๒๕๕๘
จํานวนเงิน
๑,๕๐๐,๒๐๐.- บาท
ป ๒๕๕๙
จํานวนเงิน
๑,๕๗๐,๔๐๐.- บาท
ป ๒๕๖๐
จํานวนเงิน
๑,๖๔๙,๐๐๐.- บาท
คาจางเหมาบริการตามโครงการบริหารจัดการหองพิเศษชั้น ๗ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการใหบริการโรงพยาบาลองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ป ๒๕๕๘
จํานวนเงิน
๘,๖๒๖,๕๐๐.- บาท
ป ๒๕๕๙
จํานวนเงิน
๙,๐๕๘,๐๐๐.- บาท
ป ๒๕๖๐
จํานวนเงิน
๙,๕๑๐,๕๐๐.- บาท

-๒–
๕ เห็นชอบใหจัดใหเชาอาคารโดยไมตองดําเนินการประมูล อาคาร(ชั้นเดียว) เลขที่ ๑๐๐/
๗๐-๑๐๓ จํานวน ๓๔ หลัง (๓๓ ราย) หลังภัตตาคารภูเก็ตซีฟูด บริเวณสะพานหิน ตําบลวิชิต อําเภอเมืงอ จังหวัด
ภูเก็ต
๖ เห็นชอบใหสมทบงบประมาณโครงการกอสรางศูนยผลิตปุยอินทรียและพลังงาน องคการ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต สมทบงบประมาณ ๑๐% ของวงเงินโครงการ ๗๒๘,๖๐๙,๖๖๘.- บาท
๗ เห็นชอบใหโรงเรียนบานพาราขอใชประโยชนอาคารศูนยอบรมจริยธรรมบานพารา ตําบล
ปาคลอก
๘ การคัดเลือกคณะกรรมการผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการ
ใน
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
- นายไกรวุฒิ คุมบาน
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
นายสิทธิโชค เดชภิบาล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
นางสาววิศัลยศยา ผลสิน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
๙ การคัดเลือกกรรมการผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
- นายประดิษฐ แสงจันทร
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
นายศักดิ์ชาย เชาวนไวย
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
นายคํารณ พันธุทิพย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
---------------------------------ดวยในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจําป
๒๕๕๗
สมัย ที่สอง (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ไดมีมติ รับรอง
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตดังนี้
๑. สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๕๗ สมัยที่สอง เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๕๗ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประดิษฐ แสงจันทร)
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

