มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ที่ประชุมสภาองคการบริ หารสวนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๒ สมัยที่สอง
(ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติ ดังนี้
1) เห็ นชอบให มอบเสาไฟฟ าแสงสวางแบบเสาสูงในเขตพื้ นที่ จังหวั ดภู เก็ต ให องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานองคกรตางๆ ใชประโยชน จํานวน ๔๘ จุด ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลเทพกระษัตรี จํานวน ๔ จุด ไดแก
1.1 บริเวณหนามัสยิดบางบางพลี หมูที่ 8
1.2 บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาครองชีพ หมูที่ 9
1.3 บริเวณคลองทามะพราว หมูที่ 10
1.4 บริเวณทาเทียบเรือบานแหลมทราย หมูที่ 6
2. เทศบาลตําบลรัษฎา จํานวน 4 จุด ไดแก
2.1 บริเวณสามแยกวงเวียนหอนาฬิกา หมูที่ 1 ตําบลรัษฎา
2.2 บริเวณสามแยกทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทาเรือใหม หมูที่ 7 ตําบลรัษฎา
2.3 บริเวณปลายแหลมเขื่อนมะลิแกว หมูที่ 1 ตําบลรัษฎา
2.4 บริเวณจุดชมลิง หมูที่ 1 ตําบลรัษฎา
3. เทศบาลตําบลปาคลอก จํานวน 1 จุด บริเวณซอยทาหลา หมูที่ 2 ตําบลปาคลอก
4. โรงเรียนบานฉลอง จํานวน 1 จุด บริเวณโรงเรียนบานฉลอง
5. มัสยิดญันนะตุลนะอีม (บานทุงคา) จํานวน ๑ จุด บริเวณหนามัสยิดบานทุงคา หมูที่ 4
ตําบลไมขาว
6. เทศบาลตําบลกะรน จํานวน 6 จุด ไดแก
6.1 บริเวณสนามเด็กเลนกะรน ตําบลกะรน
6.2 บริเวณบานทายนา ตําบลกะรน
6.3 บริเวณดานถนนหนองน้ําหนองหาน จุดที่ 1
6.4 บริเวณดานถนนหนองน้ําหนองหาน จุดที่ 2
6.5 บริเวณดานถนนหนองน้ําหนองหาน จุดที่ 3
6.6 บริเวณดานถนนหนองน้ําหนองหาน จุดที่ 4
7. องคการบริหารสวนตําบลสาคู จํานวน 2 จุด ไดแก
7.1 บริเวณสามแยกทางเขาบานสาคู หมูที่ 3
7.2 บริเวณสามแยกทางเขาบานบางมาเหลา (เยื้องทางเขาโรงแรมอินดิโกเพิรล) หมูที่ 5
8. องคการบริหารสวนตําบลกมลา จํานวน 3 จุด ไดแก
8.1 บริเวณจุดชมวิวบานแหลมสิงห
8.2 บริเวณสนามฟุตบอลบานหัวควน
8 .3 บริเวณปอมตํารวจนาคาเล
9. เทศบาลนครภูเก็ต จํานวน ๑ จุด บริเวณสี่แยกถนนศักดิเดชตัดถนนศักดิเดช ซอย 7
ตําบลตลาดเหนือ
10. องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล จํานวน 3 จุด ไดแก
10.1 บริเวณซอยบางเทา 11 ริมถนนหนามัสยิดเกา หมูที่ 2
10.2 บริเวณสนามเด็กเลน ขุมน้ําเกาะคางคาว
10.3 บริเวณสามแยกสะพานบานวิลลา
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11. เทศบาลตําบลราไวย จํานวน 3 จุด ไดแก
11.1 บริเวณสามแยกวัดในหาน
11.2 บริเวณรอบหนองน้ําในหาน (ชวงศาลตะแหลม)
11.3 บริเวณหนองน้ําในหาน (ชวงลานออกกําลังกาย)
12. เทศบาลเมืองปาตอง จํานวน 6 จุด ไดแก
12.1 ถนนบารมี 50 ป จุดที่ 1
12.2 ถนนบารมี 50 ป จุดที่ 2
12.3 ถนนบารมี 50 ป จุดที่ 3
12.4 บริเวณสามแยกควนยาง ตําบลปาตอง
12.5 บริเวณสามแยกเจาบุนเถากง ตําบลปาตอง
12.6 บริเวณทางลงเขากอนถึงแยกควนยาง ตําบลปาตอง
13. เทศบาลเมืองกะทู จํานวน 3 จุด ไดแก
13.1 บริเวณถนนพระภูแกว จุดที่ 1
13.2 บริเวณถนนพระภูแกว จุดที่ 2
13.3 บริเวณถนนพระภูแกว จุดที่ 3
14. วัดแขนน จํานวน ๑ จุด บริเวณหนาวัดแขนน หมูที่ 2 ตําบลเทพกระษัตรี
15. วัดเมืองใหม จํานวน 1 จุด บริเวณหนาวัดเมืองใหม หมูที่ 5 ตําบลเทพกระษัตรี
16. มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน จํานวน 1 จุด บริเวณหนามัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน หมูที่ 5
ตําบลเชิงทะเล
17. มัสยิดบานคอเอน จํานวน 1 จุด หนาศูนยจริยธรรมมัสยิดบานคอเอน หมูที่ 2
ตําบลไมขาว
18. วัดเชิงทะเล จํานวน 1 จุด บริเวณวัดเชิงทะเล อําเภอถลาง
19. วัดมาหนิก จํานวน 1 จุด บริเวณวัดมาหนิก ตําบลศรีสุนทร
20. วัดพระทอง จํานวน 1 จุด บริเวณวัดพระทอง อําเภอถลาง
21. ศาลเจากวนอู จํานวน 1 จุด บริเวณศาลเจากวนอู บานนาบอน ตําบลฉลอง
22. วัดขจรรังสรรค จํานวน 1 จุด บริเวณวัดขจรรังสรรค ตําบลตลาดเหนือ
23. วัดเทพกระษัตรี จํานวน ๑ จุด บริเวณวัดบานดอน (วัดเทพกระษัตรี) ตําบลเทพกระษัตรี
2.2 อนุมัติใหกอหนี้ผูกพันงบประมาณเกินกวาหนึ่งปงบประมาณ ดังนี้
หนา 136 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยการคาลัคกี้คอมเพล็กซเปนอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตแหงใหม งบประมาณทั้งสิ้น 298,000,000.- บาท สําหรับในปงบประมาณ
พ.ศ.2563 ตั้งไว 195,968,400.- บาท และขอผูกพันงบประมาณป พ.ศ.2564 จํานวน 102,031,600.- บาท
หนา 169 คาเชารถยนตตู ขนาดไมนอยกวา 12 ที่นั่ง เครื่องยนตดีเซล จํานวน ๑ คัน
ขออนุ มัติ ก อหนี้ ผูกพั น 5 ป รวมเป นเงิ นทั้ งสิ้ น 1 ,4 8 5 ,0 00 .- บาท ในป งบประมาณ พ.ศ.2 56 3 ตั้ งไว
297,000.- บาท และขออนุมัติผูกพันในปงบประมาณ 2564 ถึงปงบประมาณ 2567 ปละ 297,000.- บาท
2.3 อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2561
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 11 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 273,260,300 บาท (สองรอยเจ็ดสิบสามลาน
สองแสนหกหมื่นสามรอยบาทถวน) ดังนี้
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1) กองการทองเที่ยวฯ จํานวน 1 โครงการ
2) กองกิจการขนสง จํานวน 2 โครงการ
3) กองสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ
4) สํานักการชาง
จํานวน 4 โครงการ
5) สํานักปลัด อบจ. จํานวน 1 โครงการ

เปนเงิน 10,494,000 บาท
เปนเงิน 67,423,300 บาท
เปนเงิน 11,393,000 บาท
เปนเงิน 173,300,000 บาท
เปนเงิน 10,650,000 บาท

2.4 อนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 (กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน)
จํานวน 36 โครงการ เปนเงิน 191,400,800.- บาท (หนึ่งรอยเกาสิบเอ็ดลานสี่แสนแปดรอยบาทถวน) ดังนี้
1) กองการศึกษาฯ จํานวน 17 โครงการ เปนเงิน 86,739,800 บาท
2) กองสาธารณสุข จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 17,130,000 บาท
3) สํานักการชาง
จํานวน 10 โครงการ เปนเงิน 81,591,000 บาท
4) กองกิจการขนสง จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 1,140,000 บาท
5) กองการทองเที่ยวฯ จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 4,800,000 บาท

