มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจําปี ๒๕๕๔ สมัยที่ ๓
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้
(๑) โครงการไฟแสงสว่างสาธารณะเสาสูง เขตอําเภอถลาง ตั้งไว้ ๖,๓๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อเป็นค่าติดตั้งเสาไฟสูง ๒๐ เมตร โดยใช้หลอดเมทัลฮาไลด์ ๔๐๐ วัตต์ จํานวน ๑๔ เสา ๙ แห่ง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงสถานที่ ลําดับที่ ๔ จากลานกีฬาโรงเรียนบ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ ๕ จํานวน ๒ เสา เป็นลานกีฬา
อเนกประสงค์บ้านท่าฉัตรไชย (ติดตั้งหลังสถานีตํารวจภูธรท่าฉัตรไชย ๑ เสา และในบริเวณหมู่บ้าน ๑ เสา)
และลําดับที่ ๖ จากลานอเนกประสงค์หาดไม้ขาว เป็นบริเวณโรงเรียนบ้านไม้ขาว ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ
คงเดิม
(๒) โครงการจั ด สร้ า งปะการั ง เที ย มเพื่ อ ฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศน์ ช ายฝั่ ง ตั้ ง ไว้
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างปะการังเทียม โดยใช้แท่งคอนกรีต ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงจํานวนจากไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ แท่ง เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ แท่ง ส่วนรายละเอียด
อื่น ๆ คงเดิม
๒. อนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพิ่มวงเงินโครงการต่าง ๆ ที่สภาอบจ.ภูเก็ต อนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้
(๑) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา เพิ่มวงเงิน
จํานวน ๔,๓๑๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๓๑๐,๐๐๐.-บาท
(๒) โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต เพิ่มวงเงิน
จํานวน ๒๔๖,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๖,๐๐๐.-บาท
(๓) โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องกิจกรรมนาฎศิลป์ ห้องสื่อการเรียนและ
ห้องดนตรี โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต เพิ่มวงเงินจํานวน ๔๘,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๑,๐๐๐.-บาท
(๔) โครงการก่อสร้างป้ายและรั้วหน้าโรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน เพิ่มวงเงินจํานวน
๕๕,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.-บาท
(๕) โครงการจัดทําป้ายทาวเวอร์หน้าโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต เพิ่มวงเงินจํานวน
๖๑๖,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๓๓,๐๐๐.-บาท
๓, อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดังนี้
(๑) เตียงเฟาว์เลอร์ ๓๐ เตียง ตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐.- บาท
(๒) เครื่องชั่งน้ําหนักแบบยืนชั่ง ๓ เครื่อง ตั้งไว้ ๔,๕๐๐.- บาท
(๓) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็มหน้าปัดนาฬิกา ๓ เครื่อง ตั้งไว้ ๒,๗๐๐.- บาท
(๔) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล ๓ เครื่อง ตั้งไว้ ๗,๕๐๐.- บาท
(๕) ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้ ๑ ชุด ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท
(๖) พัดลมดูดอากาศ ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๑,๕๐๐.- บาท
(๗) ที่นอนลม ๓๐ ชุด ตั้งไว้ ๑๓๓,๕๐๐.- บาท
(๘) เครื่องดูดเสมหะ ๑๐ เครื่อง ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐.- บาท
(๙) เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ๕ เครื่อง ตั้งไว้ ๓๔๑,๒๕๐.- บาท
(๑๐) กล้องวงจรปิด ๑ ชุด ตั้งไว้ ๓๗,๑๓๐.- บาท
(๑๑) เครื่องอุ่นเชื้อตัวทดสอบสปอร์เทสต์ ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๗๗,๐๐๐.- บาท

-๒(๑๒) เครื่องวัดค่าพี-เอช (PH Meter) ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐.- บาท
(๑๓) เครื่องวัดค่าออกซิเจนทีล่ ะลายในน้ําและอุณหภูมิ ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๓๓,๐๐๐.-บาท
(๑๔) อ่างล้างสแตนเลส ๑ ชุด ตั้งไว้ ๑๕,๕๐๐.- บาท
(๑๕) ครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับใช้ในห้องพักรวมชายและห้องพักรวมหญิงของ
โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ประกอบด้วย เคาน์เตอร์ ๓ ตัว และตู้เก็บยา ๓ ตู้
๔. เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าด้วยการดําเนินกิจการสถานีขนส่งทางน้ําอ่าวฉลอง พ.ศ.๒๕๔๙
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
๕. เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลไม้ขาวใช้ประโยชน์บ่อน้ําตื้นและระบบประปา
บ้านไม้ขาว หมู่ที่ ๔ ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
๖. เห็นชอบให้เทศบาลนครภูเก็ตใช้ประโยชน์ไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูงบริเวณสามแยกถนน
รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ตัดกับถนนศักดิเดช ซอย ๑ และบริเวณสี่แยกสระว่ายน้ําองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต
๗. เห็นชอบให้มัสยิดใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์อบรมพัฒนาเยาวชนและสตรี, ศูนย์พัฒนา
เยาวชนสตรี และศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ดังนี้
(๑) เห็นชอบให้มัสยิดญันนะตุ้นนาอีมใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์อบรมพัฒนาเยาวชน
และสตรี หมู่ที่ ๔ ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(๒) เห็นชอบให้มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (ป่าตอง) ใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์พัฒนาเยาวชน
สตรีอําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
(๓) เห็นชอบให้มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน ใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรม หมู่ที่ ๕ ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(๔) เห็นชอบให้มัสยิดดารุ้ลอามาน ใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมบ้านนาใน หมู่ที่ ๗ ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

