มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจําปี ๒๕๕๖ สมัยแรก เมื่อวันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติดังนี้
๒.๑ กํ า หนดวั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปี ๒๕๕๖ สมั ย ที่ ส อง ตั้ ง แต่ วั น ที่
๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
๒.๒ กํ า หนดวั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปี ๒๕๕๗ สมั ย แรก ตั้ ง แต่ วั น ที่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗
๒.๓ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่า ย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
๑) โครงการปรับปรุงฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน้ํา ตั้งไว้ ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อเป็นค่าขยายท่อส่งน้ําจํานวน ๔ สาย ความยาว ๑,๗๐๐ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีต ความยาว ๗๐๐ เมตร
ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน ๒๖๓ เมตร จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตความยาวไม่น้อยกว่า ๔๓๗ เมตร พร้อมรางระบายน้ํา คสล.ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า
๐.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๔๓ เมตร และท่อระบายน้ําลอดถนน ๒ จุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ เมตร งบประมาณและรายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
๑) โครงการก่อสร้า งถนนสายบ้า นเหรียงพรุสมภาร ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง
จัง หวั ด ภู เก็ ต ตั้ ง ไว้ ๔,๒๔๘,๐๐๐.- บาท เพื่ อเป็ น ค่ า ก่ อสร้ า งถนน คสล. ความยาวไม่ น้อ ยกว่ า ๓๕๗ เมตร
ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๕ เมตร ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่ซ้ําซ้อนกับโครงการขององค์การบริหาร
ส่ว นตําบลเทพกระษัตรีซึ่งได้ก่อสร้างถนนลาดยางไปแล้วความยาว ๒๓๕ เมตร จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
ค่า ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๒ เมตร ความกว้า งไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ปรับลดงบประมาณ
เป็น ๓,๘๒๐,๐๐๐.- บาท ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม
๒) โครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนสาย ๔๐๒๔ ช่วงผ่านโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ตําบลราไวย์
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งไว้ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างเกาะกลางถนน ความยาวไม่น้อยกว่า
๕,๔๐๐ เมตร ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากในการนําเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนั้น
ทางแขวงการทางจังหวัดภูเก็ตได้แนบแผนที่สังเขปของโครงการถนนสีขาวที่มีความยาว ๕,๔๐๐ เมตร มา ซึ่งทําให้
เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นแบบแปลนในการขอสนับสนุนงบประมาณ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงความยาวเกาะกลางถนน
เป็นความยาวไม่น้อยกว่า ๙๒๕ เมตร งบประมาณและรายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม
๒.๔ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่ อคืนเงินค่า ปรั บตามมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่
๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทุกภัย จํานวน
๒ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๔,๔๓๕.- บาท
๒.๕ อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จํ า นวน
๓๙,๗๙๙,๖๘๐.- บาท ดังนี้
๑. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- อาคารต่ า ง ๆ โครงการก่ อสร้ า งอาคารเรี ย น ๔ ชั้ น ๑๒ ห้ อ งเรี ย น ใต้ ถุ น โล่ ง
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จํานวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๘๑๗,๖๖๕.- บาท

-๒๒. กองสาธารณสุข
- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จํานวน ๔๗ รายการ งบประมาณ ๓๓,๐๐๗,๐๑๕.- บาท
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๕,๙๗๕,๐๐๐.- บาท
๒.๖ เห็นชอบให้ประชาชนชุมชนท่าเรือใหม่ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
จํานวน ๕๘ ราย เช่าที่ดิน มีกําหนดระยะเวลา ๓ ปี เพื่ออยู่อาศัยโดยไม่ต้องดําเนินการประมูล
๒.๗ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้วใช้ประโยชน์สะพาน ท่าเทียบเรือ
เกาะมะพร้าว หมู่ที่ ๖ ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
๒.๘ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลไม้ขาวใช้ประโยชน์อาคารประตูเมืองภูเก็ต
๒.๙ เห็นชอบให้มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม (บ้านบางชีเหล้า) ใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์
อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ้านบางชีเหล้า ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
๒.๑๐ เห็ นชอบให้ มัส ยิ ด นู รุ ด ดีนี ยะห์ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นอาคารศู นย์ อ บรมจริ ย ธรรม
บ้านบางคณฑี (บน) ตําบลราไวย์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
๒.๑๑ เลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
๒.๑.๑ คณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
(๑) นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล
(๒) นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวฒ
ั นากูล
(๓) นางนวลจันทร์ สามารถ
(๔) นายโอภาศ ชอบดี
(๕) นายประวัติ พิมานพรหม
(๖) นายสัญญา ศรีเมือง
(๗) นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน
๒.๑.๒ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
(๑) นายคํารณ พันธุ์ทิพย์
(๒) นายสิทธิโชค เดชภิบาล
(๓) นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย์
(๔) นายธีระ เจี่ยสกุล
(๕) นายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์
(๖) นายมนู เขียวคราม
(๗) นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล
๒.๑.๓ คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑) นายสิทธิโชค เดชภิบาล
(๒) นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล
(๓) นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์
(๔) นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล
(๕) นายคํารณ พันธุ์ทิพย์
(๖) นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน
(๗) นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวฒ
ั นากูล

-๓๒.๑.๔ คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๑) นายสัญญา ศรีเมือง
(๒) นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย์
(๓) นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวฒ
ั นากูล
(๔) นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์
(๕) นายโอภาศ ชอบดี
(๖) นายสนธยา สุนธารักษ์
(๗) นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล
๒.๑.๕ คณะกรรมการติดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑) นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส
(๒) นายสิทธิโชค เดชภิบาล
(๓) นายประสาน ประทีป ณ ถลาง
(๔) นายกันตพัฒน์ พิสฐิ คุณานนท์
(๕) นายโอภาศ ชอบดี
(๖) นายบุญยง จิรพิสุทธิกุล
(๗) นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย์
๒.๑.๖ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑) นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล
(๒) นายสิทธิโชค เดชภิบาล
(๓) นายธีระ เจี่ยสกุล
(๔) นายประสาน ประทีป ณ ถลาง
(๕) นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์
(๖) นายโอภาศ ชอบดี
(๗) นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน
๒.๑.๗ คณะกรรมการการโยธา
(๑) นายธนัทภัทร ธานีรัตน์
(๒) นายกันตพัฒน์ พิสฐิ คุณานนท์
(๓) นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย์
(๔) นายสนธยา สุนธารักษ์
(๕) นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน
(๖) นายคํารณ พันธุ์ทิพย์
(๗) นายสัญญา ศรีเมือง

-๔๒.๑.๘ คณะกรรมการปกครอง
(๑) นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์
(๒) นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล
(๓) นายมนู เขียวคราม
(๔) นายสนธยา สุนธารักษ์
(๕) นายประวัติ พิมานพรหม
(๖) นายสัญญา ศรีเมือง
(๗) นายกันตพัฒน์ พิสฐิ คุณานนท์
๒.๑.๙ คณะกรรมการการศึกษา
(๑) นายธีระ เจี่ยสกุล
(๒) นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวฒ
ั นากูล
(๓) นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล
(๔) นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์
(๕) นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน
(๖) นายกันตพัฒน์ พิสฐิ คุณานนท์
(๗) นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน
๒.๑.๑๐ คณะศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
(๑) นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวฒ
ั นากูล
(๒) นายสัญญา ศรีเมือง
(๓) นางนวลจันทร์ สามารถ
(๔) นายธนัทภัทร ธานีรัตน์
(๕) นายสนธยา สุนธารักษ์
(๖) นายบุญยง จิรพิสุทธิกุล
(๗) นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์
๒.๑.๑๑ คณะกรรมการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
(๑) นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน
(๒) นางนวลจันทร์ สามารถ
(๓) นายสัญญา สิงห์ศรีดา
(๔) นายโอภาศ ชอบดี
(๕) นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล
(๖) นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวฒ
ั นากูล
(๗) นายกันตพัฒน์ พิสฐิ คุณานนท์

-๕๒.๑.๑๒ คณะกรรมการการท่องเที่ยว
(๑) นายสัญญา ศรีเมือง
(๒) นายมนู เขียวคราม
(๓) นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล
(๔) นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน
(๕) นายประสาน ประทีป ณ ถลาง
(๖) นายธีระ เจี่ยสกุล
(๗) นายสิทธิโชค เดชภิบาล
๒.๑.๑๓ คณะกรรมการการกีฬา
(๑) นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส
(๒) นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล
(๓) นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน
(๔) นายคํารณ พันธุ์ทิพย์
(๖) นายธนัทภัทร ธานีรัตน์
(๖) นายสัญญา ศรีเมือง
(๗) นายบุญยง จิรพิสุทธิกุล
๒.๑.๑๔ คณะกรรมการคมนาคม
(๑) นายโอภาศ ชอบดี
(๒) นายประวัติ พิมานพรหม
(๓) นายสมคิด สุภาพ
(๔) นายสัญญา สิงห์ศรีดา
(๕) นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย
(๖) นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน
(๗) นายสิทธิโชค เดชภิบาล
๒.๑.๑๕ คณะกรรมการสาธารณสุข
(๑) นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย
(๒) นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส
(๓) นายบุญยง จิรพิสุทธิกุล
(๔) นายประสาน ประทีป ณ ถลาง
(๕) นายสิทธิโชค เดชภิบาล
(๖) นายคํารณ พันธุ์ทิพย์
(๗) นายสนธยา สุนธารักษ์

-๖๒.๑.๑๖ คณะกรรมการพาณิชย์และการส่งเสริมอาชีพ
(๑) นายกันตพัฒน์ พิสฐิ คุณานนท์
(๒) นายธนัทภัรทร ธานีรัตน์
(๓) นางนวลจันทร์ สามารถ
(๔) นายสิทธิโชค เดชภิบาล
(๕) นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน
(๖) นายธีระ เจี่ยสกุล
(๗) นายคํารณ พันธุ์ทิพย์
๒.๑.๑๗ คณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์
(๑) นายคํารณ พันธุ์ทิพย์
(๒) นายสัญญา สิงห์ศรีดา
(๓) นายประวัติ พิมานพรหม
(๔) นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล
(๕) นายสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล
(๖) นายโอภาศ ชอบดี
(๗) นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย

