
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           เม่ือวนัท่ี 1 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต 

ผู้ ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยรองผู้ ว่าราชการ

จงัหวดัและหวัหน้าสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง ภาคเอกชน 

เป็นประธานในพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวและต้อนรับขบวนนักป่ันจักรยานตาม

โครงการสองล้อเพ่ือน้อง ของขวัญเพ่ือโลก ณ สนาม

หน้าศาลากลางจงัหวดัระยอง            เ ม่ือวันท่ี 4ธ.ค.58  นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยท่านเจ้าคุณอุดมวัฒนมงคล 

เจ้าอาวาสวัดถํา้วัฒนมงคล นายอําเภอเขาชะเมา กํานัน

ผู้ ใหญ่บ้าน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณีลงแขกเก่ียวข้าวเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ทุ่งนาบ้านตะขบ หมู่ ท่ี 5 

 ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 

           เม่ือวันท่ี 2 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต 

ผู้ว่าราชการจงัหวดัระยองเป็นประธานการประชุมเร่งรัด

ตดิตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ เพ่ือมอบนโยบาย

การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 และติดตามการก่อหนีผู้กพันของส่วนราชการให้

เป็นไป ตามมติ ครม. วันท่ี 1 ก.ย. 2558 ณ ห้องประชุม

ศาลากลางจงัหวดัระยอง 

          เ ม่ือวันท่ี 4 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแสดง 

คอนเสิร์ต นาฎศิลป์และดนตรี จากมหาวิทยาลยัดนตรีคนุหมิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  เช่ือมสมัพนัธไมตรี ไทย-จีน ครบรอบ 

40 ปี  ณ โรงเรียนกวงฮัว้  อ.เมือง จ.ระยอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เม่ือวันท่ี 4 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สวุรรณสจุริต นายก

เหล่ากาชาด นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ ว่าราชการ

จังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ ว่าราชการจังหวัด

ระยอง นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด

ระยอง ปลดัจงัหวดั พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน

ทกุหมู่เหล่า ร่วมซ้อมใหญ่"ป่ันเพ่ือพ่อ" Bike For Dad  โดย

ออกจากศาลากลางจงัหวดัระยอง เส้นทางถนนสขุมุวิท  ซึ่งเป็น

เส้นทางสิริมงคลของจงัหวดัระยอง ระยะทาง 29 กม. 

        เม่ือวนัท่ี 5 ธ.ค.58 ผู้ ว่าราชการจงัหวดัระยองพร้อมด้วย

นางนิภา สวุรรณสจุริต นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัระยอง ได้เป็น

ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร 

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 

2558 และพิธีถวายสตัย์ปฏิญาณตนเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและ

พลงัของแผ่นดิน ต่อมาในเวลา 11.30 น.ผู้ ว่าราชการจงัหวดั

ระยองได้เป็นประธานในพิธี รับเสือ้พระราชทาน เข็มกลัด

พระราชทาน และสายรัดข้อมือพระราชทาน ในกิจกรรม

จกัรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ป่ันเพ่ือ

พ่อ Bike For Dad  โดยมีข้าราชการพลเรือน ตลุาการ 

อัยการ ตํารวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กร

ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชน เ ข้า ร่วมพิ ธี  ณ 

หอประชมุศนูย์ราชการจงัหวดัระยอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

  

   

  

   

  

 

           เม่ือวนัท่ี 5 ธ.ค. 58  นายสมศกัดิ์  สวุรรณสจุริต  ผู้ว่าราชการจงัหวดัระยอง 

พร้อมด้วยนางนิภา  สุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีจุดเทียนชัย

ถวายพระพรชยัมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในโอกาส

มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณสนามสวน

ศรีเมือง  ตําบลทา่ประดู ่ อําเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  ในการนีร้องผู้ว่าราชการ

จังหวัดระยองตุลาการ ทหาร ตํารวจ ข้าราชการ ผู้ บริหารสถานศึกษา ผู้ บริหาร

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และประชาชนเข้าร่วมพิธีอยา่งพร้อมเพรียง 

           เม่ือวนัท่ี 6 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ์ สวุรรณสจุริต ผู้ ว่าราชการ

จงัหวัดระยองพร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาด

จงัหวดัระยอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลปล่อยสตัว์ และ

ชิมอาหารเจ ครัง้ท่ี 18 ของมูลนิธิประภัสสรคุณธรรม โดยมีนาย

สวุฒัน์-นางสภุทัรา ฟ้าประทานชยั ประธานมลูนิธิและคณะกรรมการ

ร่วมต้อนรับ  ณ สถานธรรมฉือหมิง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

          เม่ือวนัท่ี 8 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ์ สวุรรณสจุริต  

ผู้ ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเพ่ือ

ระดมความคิดเห็นในการวางและจดัทําผงัโครงการ

วางผังและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มนํา้ชายฝ่ัง

ทะเลตะวันออก ครัง้ท่ี 1เพ่ือวางผังและมาตรการ

บรรเทาอทุกภยัลุ่มนํา้ให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของประชาชน ณ โรงแรมโกลเด้นซิตีร้ะยอง อ.เมือง

ระยอง จ.ระยอง 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

          เม่ือวันท่ี 9 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  ผู้ ว่า

ราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเดินรณรงค์ต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่และเปิดงานวนัตอ่ต้านคอร์รัปชัน่สากล ประเทศไทย

โปร่งใส “Tranaparent Thailand” โดยจงัหวดัระยอง

ร่วมกบั สํานกังาน ป.ป.ช. ส่วนราชการ หอการค้าจงัหวดั สภา

อตุสาหกรรมจงัหวดั องค์ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสงัคม 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและ สถานศกึษา ร่วมงาน 

 

         เม่ือวนัท่ี 8 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับ

คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบญัญัติ

แห่งชาติ  และบรรยายสรุปข้อมูลของจังหวัดระยอง 

ใ น โ อ ก า ส เ ดิ น ท า ง ม า รั บ ฟั ง ปั ญ ห า  อุป ส ร ร ค  แ ล ะ

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ของ

คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบญัญัติ

แห่งชาติ ณ ห้องประชมุภกัดีศรีสงคราม ชัน้ 4 ศาลากลาง

จงัหวดัระยอง 

           เม่ือวนัท่ี 8 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ์ สวุรรณสุจริต ผู้ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง รอง ผวจ.ระยอง ปลดัจงัหวดัระยอง 

และหวัหน้าส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ประชุมตรวจติดตาม

การดําเนินการตามมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และ

การดําเนินงานนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล คสช.และ

กระทรวงมหาดไทย และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการ

ปฏิบตัิราชของอําเภอเมืองระยอง ณ ท่ีว่าการอําเภอเมือง

ระยอง จ.ระยอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

          เม่ือวนัท่ี 9 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต  ผู้ ว่า

ราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต 

นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัระยอง นายธีรวฒัน์ สดุสขุ รองผวจ.

ระยอง และเครือข่าย OTOP จ.ระยอง เป็นประธานเปิด

โครงการมหกรรม OTOP ตะวนัออกของดี 4 ภาค เพ่ือสร้าง

งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสืบสานการใช้ทรัพยากร

และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการพัฒนาสินค้า OTOP ใน

ระหว่างวันท่ี 9 - 11 ธ.ค.58 ณ ลานจอดรถหน้า

ห้างสรรพสินค้าบิก๊ซี สาขาระยอง  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

          เม่ือวนัท่ี 10 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต  ผู้ ว่า

ราชการจังหวัดระยอง พบปะและให้โอวาทเยาวชนผู้ เข้า

ประกวด “จูเน่ียร์ไทย ซุปเปอร์โมเดล 2015 Kid Love 
Earth” จํานวน 29 คน ณ ห้องศรีสมทุรโภคไชย ศาลากลาง

จงัหวดัระยอง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  นํานักป่ันกว่า 8,000 คน ร่วมป่ัน 

เพื่อพ่อ Bike For Dad เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 

           เมื่อเวลา 15.00 น.วันท่ี 11 ธ.ค.ท่ีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 

 นายสมศกัดิ์ สวุรรณสจุริต ผู้ว่าราชการจงัหวดัระยอง พร้อมด้วยนางนิภา 

สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูล

วัฒน์ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้นํานักป่ัน

จกัรยาน จํานวน 8,236 คน ร่วม "ป่ันเพ่ือพ่อ Bike For Dad” เฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชน

พรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  ซึ่งจัดขึน้พร้อมกันทัว่ประเทศ โดย

จงัหวดัระยอง ใช้เส้นทางสิริมงคล เร่ิมสตาร์ทท่ีศนูย์ราชการจงัหวดัระยอง 

ไปตามถนนสขุมุวิท โดยได้แบ่งขบวนจกัรยานเป็น 4 ชุด เข้าไปสกัการะสิ่ง

ศกัดิ์สทิธ์ิคูบ้่านคูเ่มือง ประกอบด้วย พระนอน วดัป่าประดู ่ศาลสมเด็จพระ

เจ้าตากสนิมหาราช วดัลุม่มหาชยัชมุพล ศาลหลกัเมือง บริเวณตรงข้ามหอ

นาฬิกา และพระพทุธองัคีรส สวนศรีเมืองระยอง  โดยผู้ว่าราชการจงัหวดั

ระยอง ได้นํานักป่ันลงนามถวายพระพรลงบนผืนผ้าสีเหลืองท่ีทําเป็น

ตวัอกัษรเลข 9 ยาวจํานวน 99 เมตร จากนัน้ได้นําขบวนจกัรยานย้อนกลบั

มาเส้นทางเดิมเข้าเส้นชยัท่ีศนูย์ราชการจงัหวดั รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เม่ือวันท่ี 12 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันแรลล่ีการ

กุศล อปพร. จังหวัดระยอง ครัง้ท่ี 8/2558 ณ องค์การบริหาร

สว่นตําบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

          เม่ือวนัท่ี 15 ธ.ค.58  นายสมศกัดิ์ สวุรรณสจุริต  ผู้ว่าราชการจงัหวดัระยอง เป็นประธานการประชมุคณะอนกุรรมการหนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (กอ.นตผ.) จังหวดัระยอง ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย คนไทยยิม้ได้  เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ ให้กับประชาชน โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ ว่าราชการจังหวัด หวัหน้าส่วนราชการ เครือข่าย OTOP จ.ระยอง 

ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชมุ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี ้อ.เมือง จ.ระยอง 

          เม่ือวนัท่ี 15 ธ.ค.58  นายสมศกัดิ์ สวุรรณสจุริต  ผู้ว่า

ราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหารือการ

แก้ไขปัญหานํา้ทว่มลุม่นํา้ทบัมาและการสบูนํา้จากคลองนํา้

หูโดยมี นางสาวสุลี  จิตรวะรัตนา ผู้ ช่วยผู้ ว่าการนิคม

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศ ไทยนางสาวลกัขณา เปีย้นกําเนิด 

ผู้ อํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ช ล ป ร ะ ท า น จั ง ห วัด  น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ตํ า บ ล ทับ ม า 

นายกเทศมนตรีตําบลเนินพระ เข้าร่วมประชมุ ณ สํานกังาน

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 

          วันท่ี 15 ธ.ค.58  นายสมศักด์ิ สุวรรณสุจริต  ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง เป็นประธานการประชุมหารือการเปิด

เส้นทางการบินของไทยแอร์เอเชียเพ่ือกําหนดแนวทางในการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดระยอง โดยมีส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 

อ.เมือง จ.ระยอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เม่ือเวลา 14.00 น.วนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 ท่ีอโุบสถวดั

ป่าประดู่ พระอารามหลวง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง  นาย

สมศกัดิ์ สวุรรณสจุริต  ผู้ ว่าราชการจงัหวดัระยอง พร้อมด้วย

นางนิภา สวุรรณสจุริต  นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัระยอง นาย

มนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง นําพ่ีน้องประชาชนชาวจงัหวดัระยอง 

ประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระครู

โสภิตปัญญากร เจ้าอาวาสวดัป่าประดู ่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

นําพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ก่อนจะมีการแสดง

หนงัใหญ่จากวดับ้านดอน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง มาแสดง

ให้ผู้ เข้าร่วมพิธีได้รับชม  และในเวลาประมาณ 18.00 น. ผู้ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง  พร้อมด้วยพระครูโสภิตปัญญากร ได้

ประกอบพิธีวางดอกไม้จนัทน์หน้าพระเมรุพระราชทานเพลิง

พระศพ ตามด้วยคณะสงฆ์   ข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่และ

ประชาชนท่ีเดนิทางมาร่วมพิธีดงักล่าวจํานวนมาก  ในโอกาส

นีท้างจังหวัดระยอง ได้ติดตัง้โทรทัศน์เพ่ือรับสัญญาณการ

ถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะแห่งประเทศไทย งาน

พระราชทานเพลิงพระศพฯ จากกรุงเทพฯ ให้ผู้ เข้าร่วมพิธี

ได้รับชมด้วย  

จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง   จั ด พิ ธี บํ า เ พ็ ญ กุ ศล แล ะ ถ ว า ย ดอ ก ไ ม จั น ท น แ ด 
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

          เม่ือวันท่ี 18 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายก

เหล่ากาชาดจงัหวดัระยอง เป็นประธานเปิดงาน ธารนํา้ใจ ให้

ชีวิต เพ่ือนํารายได้มอบเป็นทุนการศกึษาให้แก่นกัเรียนทุนของ

มลูนิธิช่วยเหลือนกัเรียนยากจนอําเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซึ่ง

ขณะนีมี้อยู่ประมาณ 500 กว่าคน โดยมีนายวิทิต ลาวัณย์

เสถียร ประธานมูลนิธิฯและแขกผู้ มีเกียรติร่วมงานจํานวนมาก 

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 อ.แกลง จ.ระยอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เม่ือวันท่ี 18 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน 

ตกปลา กินปู ดทูะเลท่ีเก้ายอด โดยมนายอินทรีย์ เกิดมณีย์  

นายอําเภอเมือง ผู้แทน นายก อบจ.ระยอง รองนายกสมาคม

ประมงระยอง กลุ่ม ปตท. ภาคเอกชน และส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง ร่วมงานดงักล่าว ณ บริเวณชายหาดท่ีทําการกลุ่ม

ประมงพืน้บ้านเรือเล็กเก้ายอด อ.เมือง จ.ระยอง 

           เม่ือวนัท่ี 19 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ นายโจเซฟ กิลเลอร์ 

ประธานหอการค้าอิสราเอลและกงศลุกิตติมศกัดิ์ไทยประจํา

เมืองไฮฟา และร่วมประชมุหารือแนวทางการพฒันาจงัหวดั

ระยองร่วมกับเทศบาลเมืองไฮฟา รัฐอิสราเอล ด้านสุขภาพ

อนามยั เกษตร ท่องเท่ียว อุตสาหกรรม  โดยมี อบจ.ระยอง 

ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุม

หารือ ณ ห้องประชมุร้านอาหารตํานานป่า อ.เมือง จ.ระยอง 

          เม่ือวนัท่ี 20 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ์ สวุรรณสจุริต ผู้ว่า

ราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิ ธี

ฌาปนกิจศพไร้ญาติซึ่งทางมูลนิธิพุทธประชานุเคราะห์ 

(พง่ไล้กยุอิงเกาะ)ได้กําหนดจดัขึน้ ทางมลูนิธิได้เก็บอฐิัของ

ผู้ ไร้ญาติจํานวน 607 ร่างและอัฐิรวม 158 อัฐิ รวมทัง้ 

วิญาณไร้ญาติตามสถานท่ีต่างๆ รวม 18,152 ดวง มาทํา

พิ ธีฌาปนกิจ โดยมี นายเกียติศักดิ์  ตัง้ เจริญสุทธิชัย 

ประธานมูลนิธิพุทธประชานุเคราะห์ นายชัยจิตร รัฐขจร 

ประธานมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ นายก อบจ.ระยอง 

นายอําเภอแกลง และสาธุชนร่วมพิธีจํานวนมาก ณ มลูนิธิ

พทุธประชาสงเคราะห์  อ.แกลง จ.ระยอง 

          เม่ือวันท่ี 21 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายก

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และ นายกิตติ เกียรติมนตรี รอง

นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง เป็นประธานแถลงข่าว

การจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง 

ประจําปี 2558 โดยกําหนดจดังานขึน้ ในระหว่างวนัท่ี 28 ธ.ค.

58  - 3 ม.ค.59 ณ สนามกีฬากลางจงัหวดัระยอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต 

นายกเหล่ากาชาดจงัหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีลงนาม

ข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมความเป็นไทย "งามอย่างไทย" 

ประจําปีงบประมาณ 2559  

 

 

          เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค. 58. นายสมศกัดิ์ สวุรรณสจุริต ผู้ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและ

ขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจําปีงบประมาณ 

2559 โดยมี ปลดัจงัหวดัระยอง และนายอําเภอทุกอําเภอ

ร่วมงาน มีผู้ เข้าร่วมโครงการจํานวน 80 คน ณ ห้องศรีสนุทร 

1 โรงแรมสตาร์ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 

          เม่ือวนัท่ี 22 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง เป็นประธานเปิดงานวนัคนพิการสากล

จงัหวดัระยอง ประจําปี 2558 โดยมี เจ้าคณะอําเภอบ้านคา่ย 

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ จ.ระยอง นายอําเภอ

บ้านคา่ย เกษตรและสหกรณ์ จ.ระยอง นายกเทศมนตรีตําบล

ชากบก และประธานชมรมคนพิการทุกประเภท จ.ระยอง 

ร่วมงาน ณ วดับ้านคา่ย อ.บ้านคา่ย จ.ระยอง 

           เม่ือวนัท่ี23 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สุวรรณสุจริต 

นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัระยอง  นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง นายอําเภอบ้านค่าย หัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน กํานัน และผู้ ใหญ่บ้าน ในเขตอําเภอบ้าน

ค่าย เปิดโครงการ "หน่วยบําบดัทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิม้ 

ให้ประชาชน" จงัหวดัระยอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           วนัพุธท่ี 23 ธ.ค. 58 นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง พร้อมด้วย นางนิภา สวุรรณสจุริต นายก

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอําเภอบ้านค่าย นายแพทย์

สาธารณสขุ จ.ระยอง พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

จ.ระยอง และนายก อบต.หนองละลอก มอบของช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้ ตามโครงการ"รักระยอง ช่วยระยอง คืนความสขุให้คน

ระยอง" ณ บ้านเลขท่ี 43/10 ม.3 และ บ้านเลขท่ี 134/4 ม.4  
ต.หนองละลอก อ.บ้านคา่ย จ.ระยอง 

           เม่ือท่ี วนัพุธท่ี 23 ธ.ค. 58 นายสมศกัดิ์ สุวรรณสจุริต 

ผู้ ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด "มหกรรมทักษะ

วิชาชีพ และอาชีวศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สู่อาเซียน" โดยม 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) (นาย

สุกฤตย์ สุรบถโสภณ) กรรมการผู้ จัดการและผู้ รับใบอนุญาต

วิทยาลยัเทคโนโลยีไออาร์พีซี และรอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 
ร่วมงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต.เชิงเนิน อ.เมือง

ระยอง จ.ระยอง 

           เม่ือวันท่ี 24 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง เกษตรจงัหวดัระยอง นายอําเภอเมือง

ระยอง และรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง พบปะ

และรับฟังปัญหาของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ เพ่ือการส่งเสริม

สิน้ค้าเกษตรคณุภาพของจงัหวดัระยอง (ทุเรียน,มงัคดุ)โดยมี

เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในเขต อ.เมืองระยอง อ.บ้านคา่ย และ 

อ.นิคมพฒันา เข้าร่วม จํานวน 200 คน ณ ห้องประชมุองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดัระยอง ชัน้ 3 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

          เม่ือวันท่ี 25 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจังหวัดระยอง และผู้ แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัด  ประชุมตรวจติดตามการดําเนินการตามมาตรการ 

กระตุ้ นเศรษฐกิจของรัฐบาล โครงการท่ีได้รับการสนับสนุน 

งบยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั การดําเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาล ในแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิราชของอําเภอนิคม

พฒันา ณ ท่ีวา่การอําเภอนิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เม่ือวนัท่ี 26 ธ.ค. 58 นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัระยองร่วมกบั ผู้ช่วยหน้าบรรณาธิการภูมิภาค

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ส่ือมวลชนเดลินิวส์ส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาคตะวนัออก และส่ือมวลชนจงัหวดัระยอง มอบสิ่งของ 

ยารักษาโรค และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่เด็กนกัเรียนโรงเรียนวัด

สนัตวินั โดยมีนายอําเภอแกลง นายกเทศมนตรีตําบลสนุทรภู่ 

และ ผอ.โรงเรียนวัดสันติวัน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียน 

วดัสนัตวินั ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง 

                 เม่ือวนัท่ี 28 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่าราชการจงัหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณ

สจุริต นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัระยอง  เป็นประธานพิธีบวงสรวงและถวายราชสกัการะพระบรมรูปจําลองสมเด็จพระ

เจ้าตากสินมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2558 โดยมี ผู้พิพากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัระยอง ผู้พิพากษาหวัหน้าศาลเยาวชน

และครอบครัวจงัหวดัระยอง อยัการจงัหวดัระยอง รองผู้ ว่าราชการจงัหวดัระยอง ปลดัจงัหวดัระยอง นายอําเภอทุก

อําเภอ หวัหน้าสว่นราชการจงัหวดัระยอง และประชาชนชาวจงัหวดัระยองร่วมงาน ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตาก

สินมหาราช วดัลุม่พระอารามหลวง อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            เม่ือวนัท่ี 28 ธ.ค.58  นายสมศกัดิ์ สวุรรณสจุริต ผู้ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง เป็นประธานเปิดศนูย์ปฏิบตัิการร่วม

ป้องกันและลดอุบตัิเหตทุางถนนและทางนํา้ ช่วงเทศกาลปี

ใหม่จังหวัดระยอง 2559 โดยมี รอง ผู้ ว่าราชการจังหวัด

ระยอง หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จงัหวดัระยอง ขนสง่จงัหวดัระยอง ขนส่งจงัหวดัชลบรีุ  รองผู้

บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระยอง นายอําเภอแกลง 

นายอําเภอวงัจนัทร์ นายอําเภอนิคมพฒัา กํานนัผู้ ใหญ่บ้าน

และ อาสาสมคัรกู้ภัย  ร่วมงาน ณ บริเวณหน้าบริษัทสยาม 

คโูบต้า จํากดั อ.แกลง จ.ระยอง 

 

             วันท่ี 28 ธ.ค.58  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง  เป็นประธานเปิดงานวนัสมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราช ประจําปี 2558 และระยองเคาน์ดาวน์เฟส

ติวัล 2016  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต  ผู้ ว่าราชการจังหวัด

ระยอง  กลา่ววา่  สําหรับงานดงักลา่ว จงัหวดัระยอง ได้ร่วมกบั

ท า ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วัด ร ะ ย อ ง จัด ขึ น้   เ พ่ื อ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีทรงเสียสละ

เพ่ือประเทศชาติและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว  คืน

ความสุขให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวจงัหวดัระยองในโอกาสส่ง

ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่ 

            ภายในงานจัดอย่างย่ิงใหญ่  มีการแสดง  แสง  สี  

เสียง เร่ืองพระราชประวตัิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

พร้อมร่วมลุ้ นโชคร้านมัจฉากาชาด โดยมีรางวัลใหญ่เป็น

รถจกัรยานยนต์ให้ร่วมลุ้นทุกคืนๆ ละ 2 คนั และการจําหน่าย

สินค้าราคาถกูจากโรงงานกว่า 500 ร้านค้า รวมทัง้มีการแสดง

ของศลิปินช่ือดงัของเมืองไทยจํานวนมาก สามารถเข้าร่วมงาน

และชมการแสดงฟรีอย่างเต็มอ่ิมตลอดทัง้ 7 วัน  ซึ่งจัดขึน้

ระหว่างวนัท่ี 28 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ณ สนาม

กีฬากลางจงัหวดัระยอง 

งานวนัสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจําปี 2558  

       และRayong Countdown Festival  2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เม่ือวันท่ี 29 ธ.ค.58  นายสมศกัดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รองผู้ ว่าราชการจังหวัด

ระยอง ปลดัจงัหวดัระยอง นายอําเภอบ้านคา่ย เจ้าพนกังาน

ท่ีดินจงัหวดัระยอง และคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด

จงัหวดัระยอง มอบของรางวลัให้กบัผู้ โชคดีจากการซือ้มจัฉา

กาชาดและตรวจเย่ียมให้กําลงัใจผู้ปฏิบตัิงานร้านกาชาดของ

เหลา่กาชาดจงัหวดัระยอง ณ สนามกีฬากลางจงัหวดัระยอง 

          เม่ือวันท่ี 30 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ ว่า

ราชการจงัหวดัระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สวุรรณสจุริต  เป็น

ประธานในพิธีสมโภชพระธาตเุจดีย์และเจริญพระพุทธมนต์

เน่ืองด้วยนพเคราะห์ วคัคหายสุมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกศุล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี 

รอง ผวจ.ระยอง นายอําเภอบ้านค่าย วัฒนธรรมจังหวัด

ระยอง ผู้ บริหารท้องถ่ิน กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน และประชาชน 

ร่วมงาน ณ วดับ้านคา่ย ต.บ้านคา่ย อ.บ้านคา่ย จ.ระยอง 

         เม่ือวนัท่ี 31 ธ.ค.58 นายสมศกัดิ ์สวุรรณสจุริต ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัระยอง พร้อมด้วย รอง ผวจ.ระยอง ทัง้ 2 ท่าน ผู้บงัคบัการ

ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

นายอําเภอเมืองระยอง ผบ.พัน.ร.6 กรมทหารราบท่ี 2 กองพล

นาวิกโยธิน หน.อทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าและหมู่เกาะเสม็ด 

นายกเทศมนตรีตําบลเพ และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ร่วมตรวจ

บูรณาการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการรณรงค์

ปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559 

ณ ตลาดบ้านเพ และเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 



ข่าวประชาสมัพนัธ์ทางสถานีโทรทศัน์ การปฏิบตัิราชการของผู้ว่าราชการจงัหวดัระยอง 

 ประจําเดือนธนัวาคม 2558 

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท. จันทบุรี นําเสนอข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

เป็นประธานโครงการการใช้นวัตกรรมการตรวจทุเรียนอ่อน ออกอากาศเม่ือวันท่ี 2 ธ.ค.58 

 

 



ข่าวประชาสมัพนัธ์ทางสถานีโทรทศัน์ การปฏิบตัิราชการของผู้ว่าราชการจงัหวดัระยอง 

 ประจําเดือนธนัวาคม 2558 

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท. จันทบุรี นําเสนอข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรม Bike for Dad ป่ันเพ่ือพ่อ 2015 

ออกอากาศเม่ือวันท่ี 4 ธ.ค.58 

 



ข่าวประชาสมัพนัธ์ทางสถานีโทรทศัน์ การปฏิบตัิราชการของผู้ว่าราชการจงัหวดัระยอง 

 ประจําเดือนธนัวาคม 2558 

 

สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย สทท. จันทบุรี นําเสนอข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองร่วมกิจกรรม Bike for Dad ป่ันเพ่ือพ่อ 2015 

ออกอากาศเม่ือวันท่ี 11 ธ.ค.58 



ข่าวประชาสมัพนัธ์ทางสถานีโทรทศัน์ การปฏิบตัิราชการของผู้ว่าราชการจงัหวดัระยอง 

 ประจําเดือนธนัวาคม 2558 

 

สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย สทท. จันทบุรี นําเสนอข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองร่วมกิจกรรมงาน มหกรรมโอทอป 4 ภาค จังหวัด

ระยอง ออกอากาศเม่ือวันท่ี 11 ธ.ค.58 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


