รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 26 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราชเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
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นายวรวิทย์
นายมานพ
นายธนิต
นายประกอบ
นายฉัตรนุชัย
นายเสรี
นางนภัสสร
นางวัฒนา
นางสาวอัญริฬห์
นางกรรณิกา
นายปรีชา
นางสาวศศิธร
นางสาวสุภัทรา
นายมานพ

ศุภโชคชัย
วาจาสิทธิ์
อังควินิจวงศ์
อังควินิจวงศ์
สมบัติศรี
บุญสุทธิ
อุทัยรัตน์
ชูวิทย์สกุลเลิศ
ทิพย์ธนวิกรม
วิโรจน์แสงทอง
สาลี
โยคาพจร
สุภาพ
ศรีสุพรรณถาวร

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา

15.
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21.

นางรุ่งฤดี
นายมนตรี
นางพรทิพย์
นายไพรัตน์
นางศิริลักษณ์
นายดุสิต
นางสาวกนก

ยมรักษ์
สิริทัตสุนทร
เวชกามา
วังบอน
ทองเรือง
ธรรมศิริรักษ์
อารีรักษ์

แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล
รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

22.

นางสาวชนิดา

เอมเปีย

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
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30.

นางเสาวลักษณ์
นางสาวรัชนี
นางสาวณัฐมน
นายวิทยา
นางสาววทันยา
นางจิรายุศิริ
นางธนาวดี
นางกุลยา

แก่นทอง
คุ้มครอง
แซ่โง้ว
วัชระธัญญานุกูล
โห้ประเสริฐ
พรหมอินทร์
ฑามาศ
กุลรัตน์

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์และพยาบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์
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นายวิชิต
นายวารินทร์
นายบุญสืบ
นายนิวัติ
นายผณินทร
นายธีรวุฒิ
นางไพเราะ
นายสมควร
นางนลินี
นางสายสุนีย์
นางสาวปิยาภรณ์
นางสาววิราภรณ์
นางสาวดวงพร
นางสาวดลนภัส
นางสาวฐปนีย์
ว่าที่เรือโทเชาวลิต
นายชญชม
นายชาคริต
นายปิยะ
นางสาวกนกอร
นางสาววิลาวรรณ
นางปาริชาติ
นางสาวณัฐริกา
นางสาวเจนนรี
นายชนินทร์

ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กำจร
เจริญรัตน์
กล่อมแก้ว
เกษรแพทย์
รัตตานนท์
วงษ์ไทยผดุง
ทองเรือง
สุวรรณโชติ
วาระสิทธิ์
เนินฉาย
โคลงชัย
วิทยากุล
ประดับสุข
โสภณ
จันมณี
ปลื้มวุฒิวัฒน์
เอี่ยมสำอาง
เพ็งเรือง
ธิบูรณ์บุญ
นาถาบำรุง
ตันสุธิกุล
ซื่อมาก
กล่อมแก้ว
จันทน์ขาว

รองนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
รองนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(ติดราชการ)
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง

รก. ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
- ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่า ขออนุญาตเปิดประชุมครับ แต่วันนี้เป็นการประชุมที่ไม่มีระเบียบวาระ
การประชุม ไม่ทราบว่าเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ตามโรงเรียนยังมีการระบาดอยู่หรือไม่ โรงเรียนจะสามารถเปิดเรียนได้หรือไม่ ท่านรองปลัดเทศบาล นายเสรี
บุญสุทธิ จะไปประชุมที่จังหวัดระยองในวันนี้ เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (covid-19) ซึง่ ก็ไม่ทราบว่าจะมีมาตรการอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง ขณะนี้ก็ยังมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ
2 ราย ซึ่งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดระยอง ผมจึงเป็นห่วงว่าหากมีการเปิดเรียนในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาตามมาได้
- นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาล กล่าวว่า จากการประสานงานกับจังหวัดระยองเรื่องข้อกฎหมายนั้น
ซึง่ จังหวัดระยองไม่มีอำนาจในการสั่งการเรื่องนี้ โดยเป็นประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สั่งให้ปิดโรงเรียน ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปว่าว่าจะเป็นอย่างไร

-3- ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่า ฝากท่านรองปลัดเทศบาล นายเสรี บุญสุทธิ ไปประชุมติดตามเรื่องนี้
ด้วยว่าศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จะสั่งการอย่างไรต่อไป
- ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของผม เนื่องจากได้มีการประกาศให้มี
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นชุดนี้ได้
หมดวาระลง ภาระการทำงานของผมก็คงจะต้องหยุดลง ผมขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล
ท่านผู้อำนวยการสำนักทุกท่าน ท่านผู้อำนวยการกองทุกท่าน ท่านผู้อำนวยการส่วนทุกท่าน ท่านผู้อำนวยการ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองทุกแห่ง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองทุกแห่ง
เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็ง ภายใต้ภาวะ covid-19 ซึ่งที่ผ่านมาทุก
ท่านทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำงานกับผมมา แต่ในขณะนี้จะมี
ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ขอให้ทุกกท่านมุ่งทำงานอย่างตั้งใจ เพื่อบ้านเมืองของเรา
- ปลัดเทศบาล กล่าวว่า เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(covid-19) นั้น ได้มีการประชุมซักซ้อมกันไปในวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยได้มีการหารือกันถึงเรื่องการเรียนออนไลน์
การเปิดและปิดโรงเรียน ซึ่งขณะนี้ต้องรอมติจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(covid-19) ทีจ่ ะปลดล็อค โดยจะมีมาตรการเป็นระยะๆ อยู่ คาดว่าการเปิดเรียนอย่างเร็ว น่าจะเป็นวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 และอย่างช้าคือวันที่ 1 มีนาคม 2564 ขณะนี้โรงเรียนก็ยังคงต้องปิดเรียนไปก่อน ผมขอเป็นตัวแทน
ของพวกเราทั้งหนึ่งพันกว่าคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการ
นายกเทศมนตรี และท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน
ที่ได้ดูแลพวกเรามาตลอด ซึง่ เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่านได้ให้ความเมตตา
ส่งเสริมและสนับสนุนพวกเราในการทำงาน จนมีความเจริญก้าวหน้า และได้มีโอกาสทำงานเพื่อพัฒนาเทศบาล
ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป และมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์อยู่หลายเรื่อง ซึ่งผลงานของ
ท่านนายกเทศมนตรีทไี่ ด้ทำมาหลายเรื่องหลายอย่าง ตลอดระยะเวลา 20 ปี นั้น เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน
ผมขอขอบพระคุณแทนประชาชนทุกคน และขออวยพรให้ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้กลับมา
ร่วมงานกับพวกเราอีกครั้งหนึ่ง พวกเราพร้อมที่จะรับใช้ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารทุกท่านที่จะเข้า
มาดูแลบ้านเมืองในวาระต่อไป
- ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวว่า ขอฝากพวกเราทุกคนว่าไม่ว่าอนาคตใครจะมาเป็นนายกเทศมนตรี
นครระยองคนต่อไปก็ตาม ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจทำงาน รับนโยบายมาพัฒนาบ้านเมือง เพราะคนคือกำลัง
สำคัญที่สุด ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ผมขออนุญาตปิดประชุม
มติที่ประชุม

- รับทราบ

(ปิดประชุม เวลา 09.20 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-4(นางสาวรัชนี คุ้มครอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

