มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๕๘ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๕๘ มีมติดังนี้
๑. อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตามรายการ ดังนี้
(๑) กองช่าง
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบเสาสูงพร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 2,740,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็น ค่า ติด ตั้ง ไฟฟ้า ส่อ งสว่า งแบบเสาสูง พร้อ มอุป กรณ์ จานวน 5 จุด โดยขอเปลี่ย นสถานที่ จานวน 1 จุด
จากบริเวณวัดโสภณวนาราม (ป่าคลอก) เป็น ถนนทวีวงศ์ เยื้ องระหว่างถนนพระบารมีกับถนนเฉลิมพระเกียรติ
ตาบลป่าตอง
(2) กองกิจการขนส่ง
โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและภูมิทัศน์ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตั้งไว้ 6,500,000.- บาท
ขอแก้ไขจาก งานก่อสร้างป้ายท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
เป็นงานก่อสร้างประภาคาร สูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่และมีความสวยงาม
(3) กองสาธารณสุข (ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ)
(3.1) เครื่องป้องกันลิ่มเลือด ตั้งไว้ 156,000.-บาท ขอแก้ไขจาก สามารถปรับ
ความดันได้ตั้งแต่ 30-60 mm.Hg เป็น สามารถปรับความดันได้ตั้งแต่ 30-40-45 mm.Hg
(3.2) เครื่องให้ การรักษาด้ว ยกระแสไฟฟ้าด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อและระบบ
ประสาทพร้อมเครื่องดูดสูญญากาศ ตั้งไว้ 160,000.-บาท ขอแก้ไขจาก ความถี่ในการรักษาตั้งแต่ 2-200 เฮิรตซ์
หรือกว้างกว่า เลือกช่วงกระตุ้น (pulse duration) ได้ตั้งแต่ 100-600 ไมโครวินาที หรือกว้างกว่า ปรับความเข้ม
(Intensity) ได้ตั้งแต่ 0-250 มิลลิแอมแปร์ เป็น ความถี่ในการรักษาตั้งแต่ 2-10 กิโลเฮิรตซ์ หรือกว้างกว่า
เลือกช่วงกระตุ้น (duration) ได้ตั้งแต่ 10-400 ไมโครวินาที หรือกว้างกว่า ปรับความเข้ม (Intensity) ได้ตั้งแต่
0-100 มิลลิแอมแปร์
๒. อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘ ของ
กองการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน ๑ รายการ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา งบประมาณ
๑๗,๓๙๐,๐๐๐.- บาท ขอเปลี่ยนสถานที่ เป็น ก่อสร้างสระว่ายน้าโรงเรียนกะทู้วิทยา เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่
จริง
3. อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่
ของกองการท่องเที่ยวและกีฬา และกองกิจการขนส่ง ตามรายการ ดังนี้
(๑) กองการท่องเที่ยวและกีฬา (๒ โครงการ)
(๑.๑) โครงการติ ด ตั้ ง ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
งบประมาณ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ขออนุมัติโอนงบประมาณ จานวน ๑๙,๖๙๘,๐๐๐.- บาท ใช้เงินสะสมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จานวน ๙,๓๐๒,๐๐๐.- บาท) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่น้อยกว่า
๗๒ จุด ไม่น้อยกว่า ๑๙๘ กล้อง สาหรับบริเวณพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตาบลวิชิต เทศบาลตาบลรัษฎา
เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลตาบลฉลอง องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะแก้ว และเทศบาลตาบลศรีสุนทร
(๑.๒) โครงการก่ อ สร้ า งผนั ง ป้ อ งกั น ฐานรากหอคอยไลฟ์ ก าร์ ด จ านวน ๗ จุ ด
งบประมาณ ๗๖๘,๐๐๐.- บาท ดังนี้
/(1) บริเวณ...

-2(๑) บริเวณหาดกะตะ (หน้าโรงแรมกะตะบีช ๒)
จานวน ๑ จุด
(๒) บริเวณหาดกะรน (หน้าวงเวียนกะรน
หน้าโรงแรมภูเก็ตฮิลตันอาคาเดีย)
จานวน ๒ จุด
(๓) บริเวณหาดป่าตอง (หน้าสวนสาธารณะโลมา
บริเวณป้อมแหลมเพชร และหน้าโรงแรมป่าตองบีช) จานวน ๓ จุด
(๔) บริเวณหาดกมลา
จานวน ๑ จุด
(๒) กองกิจการขนส่ง (๑ โครงการ)
โครงการป้ายจราจรบอกทางลัด/ทางเลี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ 992,420.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าติดตั้งป้ายทางลัด/ทางเลี่ยง ขนาดป้าย 0.80 x 1.50 เมตร
เสาเหล็กขนาด 3 x 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร จานวน 143 ป้าย ดังนี้
(1) อาเภอเมืองภูเก็ต จานวน ๖๙ ป้าย
(2) อาเภอถลาง
จานวน ๒๕ ป้าย
(3) อาเภอกะทู้
จานวน ๔๙ ป้าย
4. อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อสมทบงบประมาณเพิ่ม จานวน ๕ โครงการ ดังนี้
(๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ เมตร งบประมาณ ๑๗,๕๒๐,๐๐๐.- บาท ขอใช้เงินสะสม จานวน
๗,๑๙๒,๐๐๐.-บาท
(๒) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ๒ ชั้น โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ขนาดกว้าง
ไม่น้ อยกว่า ๑๐.๕ เมตร ยาวไม่น้ อยกว่า ๓๖ เมตร งบประมาณ ๙,๙๔๒,๐๐๐.- บาท ขอใช้ เงิน สะสม จานวน
๔,๐๓๖,๐๐๐.- บาท
(๓) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ๒ ชั้น โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ เมตร งบประมาณ ๙,๙๔๒,๐๐๐.- บาท ขอใช้เงินสะสม จานวน
๔,๐๓๖,๐๐๐.- บาท
(๔) โครงการก่อสร้างส้วม โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จานวน ๑ หลัง งบประมาณ 770,000.- บาท ขอใช้เงินสะสม ๔๓๔,๐๐๐.- บาท
(๕) ติ ด ตั้ ง ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต งบประมาณ
๒๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขอใช้เงินสะสม จานวน ๙,๓๐๒,๐๐๐.- บาท (ใช้เงินรายได้ จานวน ๑๙,๖๙๘,๐๐๐.- บาท)
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่น้อยกว่า 72 จุด ไม่น้อยกว่า 198 กล้อง สาหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่
เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตาบลวิชิต เทศบาลตาบลรัษฎา เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลตาบลฉลอง องค์การ
บริหารส่วนตาบลเกาะแก้ว และเทศบาลตาบลศรีสุนทร
๕. เห็นชอบให้ที่พักสงฆ์สามัคคีสามกอง ใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์อบรมพระพุทธศาสนา
ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
๖. กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามั ประจาปี ๒๕๕๘ สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
๗. กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามั ประจาปี ๒๕๕๙ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

