มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจําปี ๒๕๕๔ สมัยแรก เมื่อวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ มีมติ ดังนี้
๑. กําหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปี ๒๕๕๔ สมัยทีส่ อง ตั้งแต่วันที่
๒ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
๒. กําหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปี ๒๕๕๕ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่
๑ กุมภาพันธ์ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕
๓. เลือกคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
- เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๒ คน ดังนี้
๑. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส
๒. นายสวัสดิ์ มัจฉาเวช
- เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก จํานวน ๖ คน ดังนี้
๑. นายสมณ์ศกั ดิ์ รัตนแสนยานุภาพ
๒. นางสมจิตต์ สุทธางกูร
๓. นายชาญเกียรติ เรืองช่วยธนสิน
๔. นายสุพร ตันสุธัญญลักษณ์
๕. นายบํารุง สําเภารัตน์
๖. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ
๔. อนุมัติให้โอน แก้ไขเปลีย่ นแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๕๓ ดังนี้
๑. สํานักปลัด อบจ.
ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ ตั้งไว้ ๑๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล.
กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร สูง ๔ ชั้น แก้ไขขนาดเป็น กว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒ เมตร พื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร
๒. กองช่าง
(๑) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลเทพกระษัตรี ตั้งไว้ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นค่าจัดซื้อ
ที่ดิน (ตรงข้ามปั๊มซัสโก้) หมูท่ ี่ ๕ ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓ ตารางวา
(๒) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลเทพกระษัตรี ตั้งไว้ ๓,๗๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างท่อลอด คสล. ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง
๘ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร บริเวณถนนสาย ๔๐๒ (ตรงข้ามปั๊มซัสโก้) หมู่ที่ ๕ ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
๕. อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. สํานักปลัด อบจ.
(๑) ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งครุภณ
ั ฑ์ ตั้งไว้ ๓,๕๐๐,๐๐๐.บาท เพื่อเป็นค่าจัดทําระบบจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยระบบสารบรรณเล็กทรอนิกส์ และระบบ
จัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เดิมได้ตั้งจ่ายไว้ในหมวดรายจ่ายอื่น จึงขอโอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๒. กองช่าง
(๑) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนโคกชนะพม่า ตั้งไว้ ๕๕๐,๐๐๐.- บาทเพื่อเป็น
ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนบริเวณโคกชนะพม่าและบริเวณถนน (เดิมได้ตั้งงบประมาณ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
เป็นค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างถนนบริเวณโคกชนะพม่าและบริเวณถนน) เนื่องจากมีเหตุเร่งด่วนที่
จะต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (สําหรับใช้ในงานถลางชนะศึก) จึงได้ใช้เงินสํารองจ่าย ทําให้โครงการมีเงินคงเหลือ
๔๕๐,๐๐๐.- บาท จึงนําไปโอนลดเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ของกองสาธารณสุขเป็นค่าเช่ารถยนต์ และครุภัณฑ์ต่างๆ

-๒๓. กองพัสดุและทรัพย์สิน
(๑) เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง ตัง้ ไว้ ๓๗,๙๐๐.- บาท ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่
ต่ํากว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู
๔. กองสาธารณสุข ๗ รายการ ดังนี้
(๑) เครื่องพ่นยา ๑ เครื่อง ตัง้ ไว้ ๑๒,๕๐๐.- บาท ชนิดแบบสะพายหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า
๑.๕ แรงม้า
(๒) เครื่องทําลายเอกสาร ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๒๒,๕๐๐.- บาท เครื่องทําลายเอกสารแบบ ทําลาย
๑๐ แผ่น ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มม.
(๓) กล้องถ่ายรูป ๒ กล้อง ตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐.- บาท แบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า
๑๒ ล้านพิกเซล
(๔) เครื่องตัดหญ้า ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๙,๕๐๐.- บาท แบบข้อแข็ง แบบสายสะพายเครื่องยนต์
ขนาดไม่ต่ํากว่า ๑.๕ แรงม้า
(๕) เครื่องทําน้ําร้อน – น้ําเย็น ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๖,๐๐๐.- บาท แบบตั้งพื้น ทําน้ําเย็นได้ไม่
น้อยกว่า ๒ ลิตร/ชม. ทําน้ําร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร/ชม.
(๖) เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท แรงดันน้ําสูงสุด
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ บาร์ อัตราการไหลของปริมาณน้ําสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร/ชั่วโมง
(๗) ค่าเช่ารถยนต์ จํานวน ๒ คัน ตั้งไว้ ๕๓๐,๐๐๐.- บาท รถยนต์ อเนกประสงค์
ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒๔๐๐ ซีซี และรถยนต์ตู้ ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
๕. กองกิจการขนส่ง 10 รายการ ดังนี้
(๑) โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน ๑๑ ชุด ตั้งไว้ ๖๔,๖๐๐.- บาท
(๒) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ๓ ชุด ตั้งไว้ ๗,๒๐๐.- บาท
(๓) ตู้เก็บเอกสาร ๖ ตู้ ตั้งไว้ ๒๑,๖๐๐.- บาท
(๔) เครื่องโทรสาร ๑ เครือ่ ง ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐. บาท
(๕) เครื่องคอมพิวเตอร์ ๗ เครื่อง ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐.- มีหน่วยประมวล ผลกลาง
CPU มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า ๒ GB
(๖) เครื่องสํารองไฟ ๗ เครื่อง ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐.- บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 750 VA/450 W
(๗) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๕ เครื่อง ตั้งไว้ ๖๕,๐๐๐.- บาท ชนิดขาว-ดํา (ความเร็วในการ
พิมพ์ไม่น้อย ๒๓ หน้า/นาที)
(๘) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๓ เครื่อง ตั้งไว้ ๖๙,๐๐๐.- บาท มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz และมีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ MHz
มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR๒ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒GB มีจอภาพชนิด WXGA มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว
(๙) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ดิจิตอล ๑ กล้อง ตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐.- บาท ความละเอียดไม่น้อยกว่า
๑๒ ล้านพิกเซล
(๑๐) ตู้เย็น ๑ ตู้ ตั้งไว้ ๖,๕๐๐.- บาท ขนาดความจุ ๕ คิวบิกฟุต
๖. อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน
๖ รายการ ดังนี้
๑. กองการท่องเที่ยว
(๑) รถยนต์ตู้พยาบาล จํานวน ๒ คัน ตั้งไว้ ๔,๔๐๐,๐๐๐.- บาท เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔
กระบอกสูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๙๐๐ ซีซี แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
๒,๔๐๐ ซีซี

-๓๒. กองการศึกษา
(๑) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ ตั้งไว้
๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แก้ไขขนาดจากเดิม กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๓๐.๗๕ เมตร แก้ไขเป็น กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓ เมตร
(๒) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศรีเฟื่องฟ้าและพุทธรักษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาด
เหนือ ตั้งไว้ ๖๙๒,๖๐๐.- บาท เป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนศรีเฟื่องฟ้า สําหรับอาคารพุทธรักษาดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว
(๓) โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ ตั้งไว้ ๔๘๖,๐๐๐.บาท เพื่อเป็นค่าติดตั้งกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๓๐x๓๐ ซม. พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตารางเมตร
(๔) โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
ตั้งไว้ ๓๕๗,๔๙๐.- บาท เพื่อเป็นค่าติดตั้งกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๓๐x๓๐ ซม. พื้นที่ไม้น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร
(๕) ชั้นวางเอกสาร ตั้งไว้ ๕๐,๗๐๐.- บาท เพื่อเป็นค่าจัดหาชั้นวางเอกสาร ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง ๑๐๐ ซม. ลึก ๙๐ ซม. สูง ๑.๕ ซม. จํานวน ๖ ชุด แก้ไขเปลีย่ นแปลงเป็นขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐
ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.
๗. อนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพือ่ เป็นค่าปรับปรุงโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จํานวน ๕๕,๓๕๐,๐๐๐.บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามรายการดังนี้
(๑) งานปรับปรุงตกแต่งโรงพยาบาล อบจ.(เพิ่มเติม) จํานวน ๔๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงห้องผู้ป่วยรวม ขนาด ๔๐ เตียง การปรับปรุงห้องผ่าตัด การปรับปรุงโครงสร้างอาคาร สถานที่
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการให้บริการตามมาตรฐานทุติยภูมิ
(๒) งานระบบสื่อสารของโรงพยาบาล จํานวน ๑,๑๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบ
ศูนย์วิทยุ ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ตู้สาขา (เพิ่มเติม)
(๓) งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท
(๔) งานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จํานวน ๖,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๘. เห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สําหรับการเช่า
รถยนต์ ตามรายการดังนี้
(๑) รถยนต์อเนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จํานวน ๒ คัน
(๒) รถยนต์ตู้ ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน
๙. ให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วยการดําเนินกิจการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นข้อบัญญัติ
๑๐. เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลกมลาใช้ประโยชน์เสาไฟฟ้าแบบเสาสูงพร้อม
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๓ จุด ดังนี้
(๑) บริเวณหน้ากุโบร์กมลา
(๒) บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหน้าอนามัยกมลา
(๓) บริเวณหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖
๑๑. เห็นชอบให้มัสยิดนูร่นอิสลามิยะห์ แหลมพันวาใช้ประโยชน์อาคารศูนย์การเรียนรู้บา้ น
แหลมพันวา ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
๑๒. อนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าอาคารโรงงานบรรจุอาหารกระป๋องรวมทั้งที่ดนิ ทีใ่ ช้ประโยชน์
ต่อเนื่องกับอาคาร ให้แก่ บริษัท สยามทูนา่ ซัพพลาย จํากัด
*******************

