มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๖๐ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒)
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาญัตติและมีมติ ดังนี้
1. ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่ว นจังหวัดภูเก็ต โดยพิจารณาเรียงตามลาดับ
แต่ละโครงการและพิจารณาเป็นรายพื้นที่ ตามรายละเอียดดังนี้
1.1 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณศาลาประชาคม เป็นเงิน 15,000,000 บาท
- สานักปลัด อบจ. ตั้ งไว้ 15,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะ
บริเวณศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. งานก่อสร้าง BOX CULVERT ขนาด 2.00X1.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 183 ม.
2. งานก่อสร้างทางเท้า คสล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม.
3. งานก่อสร้างรั้วตาข่าย ความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 320 ม.
4. งานก่อสร้างคูระบายน้า ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 500 ม.
5. งานก่อสร้างศาลา จานวน 2 หลัง
6. งานก่อสร้างพื้นสนามบาสเก็ตบอล
7. งานก่อสร้างพื้นลานอเนกประสงค์
8. งานติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย 12 ชุด
9. งานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก
ที่ประชุมมีมติอนุมัตใิ ห้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.2 โครงการติดตั้งเครื่องออกกาลังกายและปรับปรุงสถานที่ออกกาลังกาย เป็น เงิน
9,822,000.- บาท โดยแยกเป็นรายพื้นที่ ดังนี้
(1) สานักปลัด อบจ. ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย
บริเวณวัดเมืองใหม่ อาเภอถลาง โดยติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กจานวน 1 ชุด และงานติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย
จานวน 2 ชุด รายละเอียดตามโครงการติดตั้งเครื่องออกกาลังกายและปรับปรุงสถานที่ออกกาลังกาย
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
(2) สานักปลัด อบจ. ตั้งไว้ 8,822,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสถานที่ออก
กาลังกาย บริเวณโรงเรียนเกาะมะพร้าว อาเภอเมือง โดยก่อสร้างลานอเนกประสงค์มีหลังคาคลุม ขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 20 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 36 เมตร งานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก จานวน 1 ชุด และ
งานติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย จานวน 3 ชุด
ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.3 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล อบจ.ภูเก็ตบริเวณบ้านอ่าวน้าบ่อ อาเภอเมื อง
เป็นเงิน 14,299,000.- บาท
- กองการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งไว้ 14,299,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
สนามฟุตบอล และปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์ บริเวณบ้านอ่าวน้าบ่อ อาเภอเมือง โดยก่อสร้างสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม 7 คน ความกว้างไม่น้อยกว่า 35 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 55 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
และงานปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
/1.4 โครงการ...

-๒1.4 โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณท่าเทียบ
เรืออ่าวฉลอง พร้อมระบบ เป็นเงิน 5,900,000.- บาท
- กองการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ตั้ ง ไว้ 5,900,000.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ
ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด พร้ อ มติ ด ตั้ ง บริ เ วณท่ า เที ย บเรื อ อ่ า วฉลอง จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 32 กล้ อ ง
ความละเอียดกล้องไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล แยกเป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) จานวนไม่น้อยกว่า 5 กล้อง และกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จานวน
ไม่น้อยกว่า 27 กล้อง ตามโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต บริเ วณท่าเทียบ
เรืออ่าวฉลองพร้อมระบบ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.5 โครงการก่ อ สร้ า งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละอบรมจริ ย ธรรมอ่ า วปอ อ าเภอถลาง
เป็นเงิน 7,223,000.- บาท
- กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 7,223,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
และอบรมจริยธรรม บริเวณมัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน บ้านอ่าวปอ อาเภอถลาง อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 9 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.6 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดอัลมาดีนะห์ อาเภอเมือง
เป็นเงิน 5,400,000.- บาท
- กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 5,400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
และอบรมจริยธรรมประจามัสยิดอัลมาดีนะห์ (บริเวณสะพานร่วม 1) อาเภอเมือง สาหรับก่อสร้างอาคาร คสล.
2 ชั้น ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 7 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 28 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดอัลมาดีนะห์
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.7 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ อาเภอ
เมือง เป็นเงิน 11,650,000.- บาท
- กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 11,650,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
และอบรมจริยธรรมบริเวณมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ อาเภอเมือง อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า
10.65 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 35 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนียะฮ์
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.8 โครงการก่ อสร้ า งศู นย์ ส่ งเสริ มและพั ฒ นากิ จกรรมพระพุ ทธศาสนา เป็ น เงิ น
35,863,000.- บาท
/- กองการศึกษา…

-๓- กองการศึกษาฯ ตั้งไว้ 35,863,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา จานวน 3 แห่ง โดยแยกเป็นรายพื้นที่ ดังนี้
(1) งานก่ อสร้ างอาคาร คสล. 2 ชั้ น ขนาดความกว้ างไม่ น้ อยกว่ า 10 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร บริเวณวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) อาเภอเมือง เป็น
เงิน 8,000,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการ
ก่อสร้างศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
(2) งานก่ อสร้ างอาคาร คสล. 3 ชั้ น พื้ นที่ ไม่ น้ อยกว่ า 2,400 ตารางเมตร บริ เวณ
วัดเชิงทะเล อาเภอถลาง เป็นเงิน 21,873,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- รวมหมวดงานโครงสร้าง
- รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม
- รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล
- รวมหมวดงานไฟฟ้า
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการก่อสร้าง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
(3) งานก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 10.50 เมตร ความยาว ไม่
น้อยกว่า 32 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร บริเวณวัดบ้านเกาะสิเหร่ อาเภอเมือง เป็นเงิน
5,990,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการก่อสร้างศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.9 โครงการปรับปรุงอาคารขยายหน่วยไตเทียม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นเงิน
11,441,000.- บาท
- กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 11,441,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารขยาย
หน่วยไตเทียม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมติดตั้งระบบน้า RO ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์ขนส่งผู้ป่วย
ระบบบาบัดน้าเสียติดตั้งถังน้าดีพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ รายละเอียดตามโครงการปรับปรุงอาคารขยายหน่วยไตเทียม
โรงพยาบาล โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.๑0 โครงการปรั บปรุ งห้ องผู้ ป่ ว ยพิ เศษ ชั้ น 5 เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพการให้ บริ การ
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นเงิน 1,989,000.- บาท
- กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 1,989,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ
ชั้น 5 งานซ่อมเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยาง ชั้น 5 และงานทาสีภายในห้องผู้ป่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. งานปรับปรุงผนังและพื้น
2. งานระบบไฟฟ้า
3. งานประตูหน้าต่าง
/รายละเอียด...

-๔–
รายละเอี ย ดตามแบบแปลนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตามโครงการ
ปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.11 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงโป๊ะฝั่งด้านซ้าย ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
เป็นเงิน 4,298,000.- บาท
- กองกิจการขนส่ง ตั้งไว้ 4,298,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุง
โป๊ะฝั่งด้านซ้าย ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อาเภอเมือง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. งานซ่อมแซมชุดเหล็กลูกกลิ้งซุปเปอร์ลีน
2. งานซ่อมแซมพื้นโป๊ะเหล็ก
3. งานค่าใช้จ่ายพิเศษงานซ่อมแซมในทะเล
รายละเอีย ดตามแบบแปลนขององค์ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด ภูเ ก็ต ตามโครงการ
ซ่อมแซมปรับปรุงโป๊ะฝั่งด้านซ้ายท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.12 โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เป็นเงิน 29,288,000.- บาท
- กองกิจการขนส่ง ตั้งไว้ 29,288,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงก่อสร้าง
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อาเภอเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคารและราวสะพาน
2. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ามารีน่า
3. งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและระบบประปามารีน่า
4. งานก่อสร้างอาคารสุขา ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 4.20 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร จานวน 1 หลัง
5. งานก่อสร้างอาคารซ่อมบารุง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 14.00 เมตร จานวน 1 หลัง
6. งานก่อสร้างอาคารอาบน้า ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 4.80 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 5.75 เมตร จานวน 1 หลัง
7. งานก่อสร้างอาคารศาลาที่พักผู้โดยสารขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จานวน 1 หลัง
รายละเอียดอื่นตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.13 โครงการก่อสร้ างสวนสาธารณะ อ าเภอเมือง เป็ นเงิน 14,384,000 บาท
โดยแยกเป็นรายพื้นที่ ดังนี้
(1) กองช่ าง ตั้ งไว้ 6,000,000.- บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าก่ อสร้ างสวนสาธารณะ
บริเวณบ้านสามกอง อาเภอเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. งานก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลพร้อมหลังคาคลุม
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2. งานติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย จานวน 6 ชุด
3. งานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก
4. งานก่อสร้างกาแพงกันดินความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร
5. งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน จานวน 1 หลัง
รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการ
ก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณบ้านสามกอง
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
(2) กองช่าง ตั้งไว้ 8,384,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณ
โรงเรียนวัดมงคลวราราม (รร.วัดในยาง) อาเภอถลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. งานก่อสร้างทางเท้าพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร
2. งานติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง ความสูง 25 เมตร จานวน 2 ต้น
3. งานติดตั้งพื้นตะแกรงกันกระแทก พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร
4. งานทาสีพื้นสนามมาสติกโค้ท พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,596 ตารางเมตร
5. งานติดตั้งเครื่องออกกาลังกายแบบ 2 คน ใน 1 ชุด จานวน 15 ชุด
6. งานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กชุดใหญ่ จานวน 1 ชุด
รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการ
ก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณโรงเรียนวัดมงคลวราราม (รร.วัดในยาง)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.14 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณหนองน้าบ้านในคลา (เฟส 2) เป็นเงิน
7,000,000.- บาท
- กองช่ า ง ตั้ ง ไว้ 7,000,000.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อสร้ า งสวนสาธารณะ
บริเวณหนองน้าบ้านในคลา (เฟส 2) อาเภอถลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. งานก่อสร้างคูระบายน้า คสล. ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร
2. งานก่อสร้างทางเดินออกกาลังกาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
3. งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
4. งานติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง ไม่น้อยกว่า 5 จุด
5. งานปรับภูมิทัศน์
รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการ
ก่อสร้างสวนสาธารณะ บริเวณหนองน้าบ้านในคลา (เฟส 2)
ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๑.15 โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลติกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนด้านหลัง
สนามสุระกุล เป็นเงิน 2,807,000.- บาท
- กองช่าง ตั้งไว้ 2,807,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงงานเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติก ถนนด้านหลังสนามสุระกุล ความกว้างไม่น้อยกว่ า 6.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 900 เมตร
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนด้านหลังสนามสุระกุล รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต ตามโครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลติกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนด้านหลังสนามสุระกุล
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
/1.๑๖...
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๑.16 โครงการติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า สาธารณะสถานที่ ส าคั ญ ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น เงิ น
33,900,000.- บาท
- กองช่าง ตั้งไว้ 33,900,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟ High Mast ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร จานวน 53 เสา และขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จานวน 6 เสา รายละเอียด
ดังนี้
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จานวน 6 เสา สาหรับติดตั้งบริเวณ ดังนี้
1. ถนนพระบารมี 50 ปี จุดที่ 1 จานวน 1 เสา
2. ถนนพระบารมี 50 ปี จุดที่ 2 จานวน 1 เสา
3. ถนนพระบารมี 50 ปี จุดที่ 3 จานวน 1 เสา
4. สามแยกควนยาง ตาบลป่าตอง จานวน 1 เสา
5. ศาลเจ้าบุ้นเถ๋าก๋ง ตาบลป่าตอง จานวน 1 เสา
6. ทางลงเขาก่อนถึงแยกควนยาง ตาบลป่าตอง จานวน 1 เสา
และขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร จานวน 53 เสา สาหรับติดตั้งบริเวณ ดังนี้
1. บริเวณวัดบ้านดอน ตาบลเทพกระษัตรี จานวน 1 เสา
2. บริเวณวัดพระทอง ตาบลเทพกระษัตรี จานวน 1 เสา
3. บริเวณวัดบ้านแขนน ตาบลเทพกระษัตรี จานวน 1 เสา
4. บริเวณโรงเรียนบ้านฉลอง ตาบลฉลอง จานวน 1 เสา
5. บริเวณสวนสาธารณะขุมน้าฉลอง ตาบลฉลอง จานวน 1 เสา
6. บริเวณสนามฟุตบอลกะรน ตาบลกะรน จานวน 1 เสา
7. บริเวณวัดม่าหนิก ตาบลศรีสุนทร จานวน 1 เสา
8. บริเวณสวนสาธารณะหนองน้าบ้านในคลา จุดที่ 1 จานวน 1 เสา
9. บริเวณสวนสาธารณะหนองน้าบ้านในคลา จุดที่ 2 จานวน 1 เสา
10. บริเวณวัดขจรรังสรรค์ ตาบลตลาดเหนือ จานวน 1 เสา
11. บริเวณศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน ตาบลฉลอง จานวน 1 เสา
12. บริเวณวัดเชิงทะเล ตาบลเชิงทะเล จานวน 1 เสา
13. บริเวณมัสยิดดารุลเอี๊ยซาน หมู่ที่ 5 ตาบลเชิงทะเล จานวน 1 เสา
14. บริเวณสี่แยกถนนศักดิเดชตัดถนนศักดิเดช ซอย 7 ตาบลตลาดเหนือ จานวน 1 เสา
15. บริเวณชุมชนสวนหลวงเจ้าฟ้า ตาบลวิชิต จานวน 1 เสา
16. บริเวณทางเข้าด้านข้างสนามสุระกุล ตาบลวิชิต จานวน 1 เสา
17. บริเวณศาลเจ้าจ้อสู้กง ตาบลวิชิต จานวน 1 เสา
18. บริเวณศาลาประชาคม จุดที่ 1 จานวน 1 เสา
19. บริเวณศาลาประชาคม จุดที่ 2 จานวน 1 เสา
20. บริเวณวัดเมืองใหม่ ตาบลเทพกระษัตรี จานวน 1 เสา
21. บริเวณหาดในทอน ตาบลสาคู (จุดกลับรถปากซอยในยาง 16) ตาบลสาคู จานวน 1 เสา
22. บริเวณทางแยกทางเข้าบ้านสาคู จานวน 1 เสา
23. บริเวณสามแยกบ้านบางม่าเหล่า จานวน 1 เสา
24. บริเวณมัสยิดญันนะตุ้ลนาอีม (บ้านทุ่งคา) ตาบลไม้ขาว จานวน 1 เสา
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25. บริเวณศูนย์จริยธรรมบ้านคอเอน ตาบลไม้ขาว จานวน 1 เสา
26. บริเวณจุดชมลิง หมู่ที่ 1 ตาบลรัษฎา จานวน 1 เสา
27. บริเวณสามแยกทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือใหม่ หมู่ที่ 7 ตาบลรัษฎา จานวน 1 เสา
28. บริเวณสามแยกวงเวียนหอนาฬิกา หมู่ที่ 1 ตาบลรัษฎา จานวน 1 เสา
29. บริเวณปลายแหลมเขื่อนมะลิแก้ว หมู่ที่ 1 ตาบลรัษฎา จานวน 1 เสา
30. บริเวณสามแยกวัดในหาน จานวน 1 เสา
31. บริเวณรอบหนองน้าในหาน (ช่วงศาลโต๊ะแหลม) จานวน 1 เสา
32. บริเวณรอบหนองน้าในหาน (ช่วงลานออกกาลังกาย) จานวน 1 เสา
33. บริเวณบ้านท้ายนา ตาบลกะรน จานวน 1 เสา
34. บริเวณด้านถนนหนองน้าหนองหาน จุดที่ 1 จานวน 1 เสา
35. บริเวณด้านถนนหนองน้าหนองหาน จุดที่ 2 จานวน 1 เสา
36. บริเวณด้านถนนหนองน้าหนองหาน จุดที่ 3 จานวน 1 เสา
37. บริเวณด้านถนนหนองน้าหนองหาน จุดที่ 4 จานวน 1 เสา
38. บริเวณซอยท่าหลา หมู่ที่ 2 ตาบลป่าคลอก จานวน 1 เสา
39. บริเวณสามแยกปากซอยยะหมาย หมู่ที่ 4 ตาบลป่าคลอก จานวน 1 เสา
40. บริเวณสามแยกปากซอยมัสยิดพารา ตาบลป่าคลอก จานวน 1 เสา
41. บริเวณจุดชมวิวแหลมสิงห์ ตาบลกมลา จานวน 1 เสา
42. บริเวณสนามฟุตบอลบ้านหัวควน ตาบลกมลา จานวน 1 เสา
43. บริเวณป้อมตารวจนาคาเล ตาบลกมลา จานวน 1 เสา
44. บริเวณบ่อบาบัดน้าเสียข้างโรงแรมซันวิง หมู่ที่ 2 ตาบลเชิงทะเล จานวน 1 เสา
45. บริเวณสนามเด็ก ขุมน้าเกาะค้างคาว หมู่ที่ 5 ตาบลเชิงทะเล จานวน 1 เสา
46. บริเวณสามแยกสะพานบ้านวิลล่า ตาบลเชิงทะเล จานวน 1 เสา
47. บริเวณถนนพระภูเก็ตแก้ว ตาบลกะทู้ จุดที่ 1 จานวน 1 เสา
48. บริเวณถนนพระภูเก็ตแก้ว ตาบลกะทู้ จุดที่ 2 จานวน 1 เสา
49. บริเวณถนนพระภูเก็ตแก้ว ตาบลกะทู้ จุดที่ 3 จานวน 1 เสา
50. บริเวณท่าเทียบเรือแหลมทราย ตาบลเทพกระษัตรี จานวน 1 เสา
51. บริเวณมัสยิดบ้านปากพลี หมู่ 8 ตาบลเทพกระษัตรี จานวน 1 เสา
52. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าครองชีพ หมู่ 9 ตาบลเทพกระษัตรี จานวน 1 เสา
53. บริเวณคลองท่ามะพร้าว หมู่ที่ 10 ตาบลเทพกระษัตรี จานวน 1 เสา
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะสถานที่สาคัญในจังหวัดภูเก็ต
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.17 โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร อาเภอเมือง เป็นเงิน 9,999,000.- บาท
- กองช่าง ตั้งไว้ 9,999,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
อาเภอเมือง จานวน 6 จุด บริเวณทางแยกต่าง ๆ ดังนี้
1. ถนนศักดิเดช – ซอยศักดิเดช 1 (บริเวณแยกศักดิเดช ซอย 1)
/๒. ถนน...

-82. ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี –ถนนศักดิเดช ซอย 1 (บริเวณทางแยกสารพัดช่าง)
3. ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี –ถนนเทพศรีสิ นธิ์ (บริเวณทางแยกอาชีวะเชื่อม
ทหารเรือ ตอน 1) และถนนเทพศรีสินธิ์-ถนนเลียบคลองบางใหญ่ (บริเวณทางแยกอาชีวะเชื่อมทหารเรือตอน 2)
4. ถนนเจ้าฟ้า-ถนนดาวรุ่งตัดใหม่ (บริเวณแยกดาวรุ่ง)
5. ถนนศักดิเดช-ถนนดาวรุ่งตัดใหม่ (บริเวณแยกศักดิเดชตัดใหม่)
6. ถนนภูเก็ต-ซอยสะพานหิน (บริเวณแยกสะพานหิน)
รายละเอี ย ดตามแบบแปลนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตามโครงการ
ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
2.2 อนุมัติให้ใช้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนเงินค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
2.2.1 บริ ษัท ศาลาไทยการโยธา จ ากัด จ านวนเงิ น ทั้ งสิ้ น 1,029,000.- บาท
(หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
2.2.2 บริ ษั ท ไชยวงศ์ ส าย การโยธา จ ากั ด จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 10,377.- บาท
(หนึ่งหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,039,377.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

