มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๑ สมัยแรก
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติ ดังนี้
๑. กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๖๑ สมัยที่สอง ตั้งแตวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒. กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๖๒ สมัยแรก ตั้งแตวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓. เห็นชอบเรื่องการทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อบูรณาการจัดใหบริการชวยเหลือ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดภูเก็ต ระหวาง อบจ.ภูเก็ต
กับ อปท.ในจังหวัดภูเก็ต
๔. อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ของกองการศึกษาฯ จํานวน ๑ รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕๒๕,๐๐๐ บาท ดังนี้
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- กองการศึกษาฯ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต) ตั้งไว ๕๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุง
ฝาคูระบายน้ําภายในโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐ ซม. ยาวไมนอยกวา ๑ เมตร แกไขเปน
ขนาดกวางไมนอยกวา ๐.๓๕ เมตร ความยาวรวมทั้งหมดไมนอยกวา ๒๘๙ เมตร รายละเอียดอื่นคงเดิม
๕. เห็นชอบใหรับมอบพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาบางขนุน เนื้อที่ ๑ ไร จากกรมปาไม
๖. ญั ต ติ ขอความเห็ น ชอบจากสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ให ผู ข อเช า จํ า นวน
๔๔ ราย เชาที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๒ เรื่อง การมอบหมาย
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตจัดหาประโยชนในที่ดินของรัฐ ในทองที่ตําบลรัษฎา และตํ าบลตลาดใหญ
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยไมตองดําเนินการดวยวิธีประมูล ซึ่งมีมติที่ประชุม ดังนี้
๖.๑ ยินยอมใหถอนญัตติ ตามขอ ๑. พื้นที่หมูที่ ๗ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
๑.๒ การขอเชาเพื่อประโยชนอยางอื่น เฉพาะรายที่ ๕ คือ บริษัท สยามทูนาซัพพลาย จํากัด จํานวน ๑ ราย
๖.๒ เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงชื่อญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวน
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ให ผู ข อเช า จํ า นวน ๔๔ ราย เช า ที่ ดิ น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบั บ ที่ ๒) ลงวั น ที่
๒๐ เมษายน ๒๕๓๒ เรื่อง การมอบหมายใหองคการบริห ารสว นจังหวัดภูเก็ตจัดหาประโยชนในที่ดินของรัฐ
ในทองที่ตําบลรัษฎา และตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยไมตองดําเนินการดวยวิธีประมูล
เปน ญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ใหผูขอเชาจํานวน ๔๓ ราย เชาที่ดินตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๒ เรื่อง การมอบหมายใหองคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ตจัดหาประโยชนในที่ดินของรัฐในทองที่ตําบลรัษฎา และตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต โดยไมตองดําเนินการดวยวิธีประมูล
๖.๓ เห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ใหผูขอเชาจํานวน ๔๓ ราย เชา
ที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๒ เรื่อง การมอบหมายใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ตจัดหาประโยชนในที่ดินของรัฐในทองที่ตําบลรัษฎา และตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต โดยไมตองดําเนินการดวยวิธีประมูล มีรายละเอียดดังนี้
/๑. พื้นที่...

-๒๑. พื้นที่หมูที่ ๗ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (รวม ๓๔ ราย)
๑.๑ การขอเชาเพื่ออยูอาศัย จํานวน ๑๘ ราย ยกเวน คาตอบแทนการจัดใหเชา
ตามมติคณะกรรมการจัดหาประโยชนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีกําหนดการเชา ๓ ป ดังนี้
๑) นางแดง ชวยสด
๒) นายกระจาง หนูสุภาษิต
๓) นางสาวอัมพะวัน ดาเล็ม
๔) นายบุญหงวน จินา
๕) นางฉา นคร
๖) นางสาวติ้ม บุญเลี้ยง
๗) นางกรกมล บุญมา
๘) นายสุวัย แสงรัตน
๙) นายสมบูรณ นนทแกว
๑๐) นายสุวรรณ แสงรัตน
๑๑) นางสาคร ไทยศิริภักดี
๑๒) นายธเนศ แซตัน
๑๓) นางสุนันทา เพ็ชรบูชา
๑๔) นางอนันทนิตย แสงรัตน
๑๕) นางสาวขวัญชนิตา แสงรัตน
๑๖) นางขวัญตา คําคงเกลี้ยง
๑๗) นางสาวราตรี โยชนเมืองไพร
๑๘) นายเจรจิตร ยศชู
๑.๒ การขอเชาเพื่อประโยชนอยางอื่น จํานวน ๑๖ ราย
๑) นายจิรวัฒน กูรมะกนก
๒) นางสาวอรวรรณ กูรมะกนก
๓) นายฉัตรชัย แซฉั่ว
๔) นายกิตติ เอื้อตระการวิวัฒน
๕) นายณัฐคม แซตั๊ง
๖) นางสุณี ชวงชู
๗) นางสาวจินตนา กลการวิทิต
๘) นางพรทิพ สุขลิ่ม
๙) นายกิตติ ศรีเพชร
๑๐) นางสาวมณีรัตน หวยอําพัน
๑๑) นางปราณี ศรีอุทัย
/๑๒) นางสาว...

-๓–
๑๒) นางสาวประจิม ยศชู
๑๓) นางสมปอง ยิ้มเครือทอง
๑๔) นางสาวแดง จันทรใหม
๑๕) นางบุญนํา เพชรโสม
๑๖) นางทองจันทร โยชนเมืองไพร
๒. พื้นที่ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (รวม ๙ ราย)
๒.๑ การขอเชาเพื่ออยูอาศัย จํานวน ๕ ราย ยกเวนคาตอบแทนการจัดใหเชาตามมติ
คณะกรรมการจัดหาประโยชนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีกําหนดการเชา ๓ ป ดังนี้
๑) นายเชน ชูศรี
๒) นายกิตติชัย ฉายากุล
๓) นายสมยศ ซําออง
๔) นางรัตติกร คําสอน
๕) นายนิภัทร เพชรรอด
๒.๒ การขอเชาเพื่อประโยชนอยางอื่น จํานวน ๔ ราย
๑) นางวันเพ็ญ สิริมงคลถาวร
๒) นางปยพร จันทรโณทัย
๓) นางชุติมา วิชิตชาญ
๔) นางสาวนวลจุฑา แซจึ่ง

