เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้ อมด้ วยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดและหัวหน้ าส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ภาคเอกชน
เป็ นประธานในพิธี ถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้ าอยู่ หั ว และต้ อนรั บ ขบวนนั ก ปั่ น จั ก รยานตาม
โครงการสองล้ อเพื่อน้ อง ของขวัญเพื่ อโลก ณ สนาม
หน้ าศาลากลางจังหวัดระยอง

เมื่ อ วัน ที่ 2 ธ.ค.58 นายสมศัก ดิ์ สุ ว รรณสุจ ริ ต
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็ นประธานการประชุมเร่ งรัด
ติดตามการใช้ จ่ายเงินของส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบาย
การเร่ งรัดการใช้ จ่ายเงินงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 และติดตามการก่อหนี ผ้ ูกพันของส่วนราชการให้
เป็ นไป ตามมติ ครม. วันที่ 1 ก.ย. 2558 ณ ห้ องประชุม
ศาลากลางจังหวัดระยอง

เมื่ อ วัน ที่ 4ธ.ค.58 นายสมศัก ดิ์ สุ ว รรณสุ จ ริ ต ผู้ ว่ า
ราชการจัง หวัดระยองพร้ อมด้ วยท่านเจ้ าคุณอุดมวัฒ นมงคล
เจ้ าอาวาสวั ด ถํ า้ วั ฒ นมงคล นายอํ า เภอเขาชะเมา กํ า นั น
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นร่ วมกิ จกรรม
โครงการสื บ สานประเพณี ล งแขกเกี่ ย วข้ า วเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว ณ ทุ่ ง นาบ้ า นตะขบ หมู่ที่ 5
ต.เขาน้ อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

เมื่ อ วัน ที่ 4 ธ.ค.58 นายสมศัก ดิ์ สุ ว รรณสุ จ ริ ต ผู้ ว่ า
ราชการจัง หวัด ระยองเป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด งานการแสดง
คอนเสิร์ต นาฎศิลป์ และดนตรี จากมหาวิทยาลัยดนตรี คนุ หมิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เชื่อมสัมพันธไมตรี ไทย-จีน ครบรอบ
40 ปี ณ โรงเรี ยนกวงฮัว้ อ.เมือง จ.ระยอง

เมื่ อ วั น ที่ 4 ธ.ค.58 นายสมศัก ดิ์ สุ ว รรณสุ จ ริ ต ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วยนางนิภา สุวรรณสุจริ ต นายก
เหล่า กาชาด นายมนตรี ชนะชัย วิ บูล วัฒ น์ รองผู้ว่ า ราชการ
จัง หวัด ระยอง นายธี ร วัฒ น์ สุ ด สุข รองผู้ว่ า ราชการจัง หวัด
ระยอง นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจัง หวัด
ระยอง ปลัดจังหวัด พร้ อมด้ วยข้ าราชการ พ่อค้ า และประชาชน
ทุกหมู่เหล่า ร่ วมซ้ อมใหญ่"ปั่ นเพื่อพ่อ" Bike For Dad โดย
ออกจากศาลากลางจังหวัดระยอง เส้ นทางถนนสุขมุ วิท ซึ่งเป็ น
เส้ นทางสิริมงคลของจังหวัดระยอง ระยะทาง 29 กม.

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.58 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้ อมด้ วย
นางนิภา สุวรรณสุจริ ต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้ เป็ น
ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม
2558 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็ นข้ าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน ต่อมาในเวลา 11.30 น.ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยองได้ เ ป็ น ประธานในพิ ธี รั บ เสื อ้ พระราชทาน เข็ ม กลัด
พระราชทาน และสายรั ด ข้ อมื อ พระราชทาน ในกิ จ กรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ปั่ นเพื่อ
พ่อ Bike For Dad โดยมีข้าราชการพลเรื อน ตุลาการ
อัย การ ตํ า รวจ ทหาร องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น องค์ ก ร
ภาคเอกชน กลุ่ ม พลั ง มวลชน ประชาชน เข้ าร่ ว มพิ ธี ณ
หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
พร้ อมด้ วยนางนิภา สุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่ วมพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เนื่องในโอกาส
มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บริ เวณสนามสวน
ศรี เมือง ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในการนี ้รองผู้ว่าราชการ
จัง หวัดระยองตุล าการ ทหาร ตํ ารวจ ข้ าราชการ ผู้บริ ห ารสถานศึกษา ผู้บริ หาร
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และประชาชนเข้ าร่วมพิธีอย่างพร้ อมเพรี ยง

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองพร้ อมด้ วยนางนิภา สุวรรณสุจริ ต นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง ได้ เป็ นประธานในพิธีเปิ ดงานเทศกาลปล่อยสัตว์ และ
ชิมอาหารเจ ครัง้ ที่ 18 ของมูลนิธิประภัสสรคุณธรรม โดยมีนาย
สุวฒ
ั น์-นางสุภทั รา ฟ้าประทานชัย ประธานมูลนิธิและคณะกรรมการ
ร่วมต้ อนรับ ณ สถานธรรมฉือหมิง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็ นประธานประชุมเพื่ อ
ระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทําผังโครงการ
วางผัง และมาตรการบรรเทาอุท กภัย ลุ่ม นํ า้ ชายฝั่ ง
ทะเลตะวัน ออก ครั ง้ ที่ 1เพื่ อวางผัง และมาตรการ
บรรเทาอุทกภัยลุ่มนํ ้าให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของประชาชน ณ โรงแรมโกลเด้ นซิตี ้ระยอง อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง

เมื่ อ วัน ที่ 9 ธ.ค.58 นายสมศัก ดิ์ สุว รรณสุจ ริ ต ผู้ว่ า
ราชการจัง หวัดระยอง เป็ น ประธานเดิน รณรงค์ต่อต้ า นการ
คอร์ รัปชัน่ และเปิ ดงานวันต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ สากล ประเทศไทย
โปร่ งใส “Tranaparent Thailand” โดยจังหวัดระยอง
ร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ช. ส่วนราชการ หอการค้ าจังหวัด สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด องค์ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและ สถานศึกษา ร่วมงาน

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจัง หวัดระยอง ให้ การต้ อนรั บและร่ วมประชุม กับ
คณะกรรมาธิ การบริ หารราชการแผ่นดิน สภานิ ติบญ
ั ญัติ
แห่ ง ชาติ และบรรยายสรุ ป ข้ อมู ล ของจั ง หวั ด ระยอง
ในโ อกา สเดิ น ทา ง มา รั บฟั ง ปั ญ หา อุ ป ส รรค แล ะ
ข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของ
คณะกรรมาธิ การบริ หารราชการแผ่นดิน สภานิ ติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ณ ห้ องประชุมภักดีศรี สงคราม ชัน้ 4 ศาลากลาง
จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง รอง ผวจ.ระยอง ปลัดจังหวัดระยอง
และหัวหน้ าส่วนราชการที่เ กี่ ยวข้ อง ประชุม ตรวจติดตาม
การดําเนินการตามมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และ
การดํ า เนิ น งานนโยบายที่ สํ า คัญ ของรั ฐ บาล คสช.และ
กระทรวงมหาดไทย และรั บ ฟั ง ปั ญ หา อุ ป สรรคในการ
ปฏิบตั ิราชของอําเภอเมื องระยอง ณ ที่ว่าการอําเภอเมือง
ระยอง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจัง หวัด ระยอง พร้ อมด้ ว ยนางนิ ภ า สุว รรณสุ จ ริ ต
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายธี รวัฒน์ สุดสุข รองผวจ.
ระยอง และเครื อข่าย OTOP จ.ระยอง เป็ นประธานเปิ ด
โครงการมหกรรม OTOP ตะวันออกของดี 4 ภาค เพื่อสร้ าง
งาน สร้ างอาชี พ สร้ างรายได้ และสื บสานการใช้ ทรั พ ยากร
และภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่ น ในการพัฒ นาสิ นค้ า OTOP ใน
ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธ.ค.58 ณ ลานจอดรถหน้ า
ห้ างสรรพสินค้ าบิก๊ ซี สาขาระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจัง หวัด ระยอง พบปะและให้ โ อวาทเยาวชนผู้เ ข้ า
ประกวด “จูเนี่ยร์ ไทย ซุปเปอร์ โมเดล 2015 Kid Love
Earth” จํานวน 29 คน ณ ห้ องศรี สมุทรโภคไชย ศาลากลาง
จังหวัดระยอง

ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด ระยอง นํ า นั ก ปั่ นกว่ า 8,000 คน ร่ วมปั่ น
เพื่อพ่ อ Bike For Dad เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่หั ว เนื่ อ งในโอกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา 88 พรรษา
เมื่ อ เวลา 15.00 น.วัน ที่ 11 ธ.ค.ที่ศูน ย์ ร าชการจัง หวัดระยอง
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วยนางนิภา
สุวรรณสุจริ ต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูล
วัฒ น์ นายธี ร วัฒ น์ สุด สุข รองผู้ว่า ราชการจัง หวัด ระยอง ได้ นํ า นัก ปั่ น
จักรยาน จํานวน 8,236 คน ร่ วม "ปั่ นเพื่อพ่อ Bike For Dad” เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน
พรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งจัดขึ ้นพร้ อมกันทัว่ ประเทศ โดย
จังหวัดระยอง ใช้ เส้ นทางสิริมงคล เริ่ มสตาร์ ทที่ศนู ย์ราชการจังหวัดระยอง
ไปตามถนนสุขมุ วิท โดยได้ แบ่งขบวนจักรยานเป็ น 4 ชุด เข้ าไปสักการะสิ่ง
ศักดิ์สทิ ธิ์คบู่ ้ านคูเ่ มือง ประกอบด้ วย พระนอน วัดป่ าประดู่ ศาลสมเด็จพระ
เจ้ าตากสินมหาราช วัดลุม่ มหาชัยชุมพล ศาลหลักเมือง บริ เวณตรงข้ ามหอ
นาฬิกา และพระพุทธอังคีรส สวนศรี เมืองระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง ได้ นํ า นัก ปั่ น ลงนามถวายพระพรลงบนผื น ผ้ า สีเ หลือ งที่ ทํ า เป็ น
ตัวอักษรเลข 9 ยาวจํานวน 99 เมตร จากนันได้
้ นําขบวนจักรยานย้ อนกลับ
มาเส้ นทางเดิมเข้ าเส้ นชัยที่ศนู ย์ราชการจังหวัด รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจัง หวัดระยอง เป็ น ประธานการประชุม หารื อการ
แก้ ไขปัญหานํ ้าท่วมลุม่ นํ ้าทับมาและการสูบนํ ้าจากคลองนํ ้า
หู โ ดยมี นางสาวสุ ลี จิ ต รวะรั ต นา ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทยนางสาวลักขณา เปี ย้ นกําเนิด
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด
ชล ปร ะท า นจั ง ห วั ด นา ย กเ ทศ ม นต รี ตํ า บล ทั บ ม า
นายกเทศมนตรี ตําบลเนินพระ เข้ าร่วมประชุม ณ สํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
เมื่ อ วัน ที่ 12 ธ.ค.58 นายสมศัก ดิ์ สุวรรณสุจ ริ ต ผู้ว่ า
ราชการจังหวัดระยอง เป็ นประธานเปิ ดการแข่งขันแรลลี่การ
กุศล อปพร. จังหวัดระยอง ครัง้ ที่ 8/2558 ณ องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

วัน ที่ 15 ธ.ค.58 นายสมศัก ดิ์ สุ ว รรณสุจ ริ ต ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดระยอง เป็ นประธานการประชุมหารื อการเปิ ด
เส้ นทางการบินของไทยแอร์ เอเชียเพื่อกําหนดแนวทางในการ
ส่งเสริ มการท่ องเที่ ยวในจังหวัดระยอง โดยมี ส่วนราชการที่
เกี่ ยวข้ อง เข้ าร่ วมประชุม ณ ห้ องประชุมศาลากลางจังหวัด
อ.เมือง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็ นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (กอ.นตผ.) จังหวัดระยอง ภายใต้ โครงการไทยช่วยไทย คนไทยยิ ้มได้ เพื่อสร้ างงาน สร้ างอาชี พ สร้ าง
รายได้ ให้ กับประชาชน โดยมี นายธี รวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ าส่วนราชการ เครื อข่าย OTOP จ.ระยอง
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้ าร่วมประชุม ณ โรงแรมโกลเด้ น ซิตี ้ อ.เมือง จ.ระยอง

จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง จั ด พิ ธี บํ า เ พ็ ญ กุ ศ ล แ ล ะ ถ ว า ย ด อ ก ไ ม จั น ท น แ ด
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่อโุ บสถวัด
ป่ าประดู่ พระอารามหลวง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง นาย
สมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วย
นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นาย
มนตรี ชนะชัย วิ บูล วัฒ น์ และนายธี ร วัฒ น์ สุดสุข รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง นําพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยอง
ประกอบพิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลพระศพสมเด็ จ พระญาณสัง วร
สมเด็จ พระสัง ฆราช สกลมหาสัง ฆปริ ณ ายก โดยมี พ ระครู
โสภิตปัญญากร เจ้ าอาวาสวัดป่ าประดู่ เป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์
นําพระสงฆ์ 10 รู ป สวดพระพุทธมนต์ ก่ อนจะมี การแสดง
หนังใหญ่จากวัดบ้ านดอน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง มาแสดง
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมพิธีได้ รับชม และในเวลาประมาณ 18.00 น. ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วยพระครู โสภิตปั ญญากร ได้
ประกอบพิธีวางดอกไม้ จนั ทน์หน้ าพระเมรุ พระราชทานเพลิง
พระศพ ตามด้ วยคณะสงฆ์ ข้ าราชการชั น้ ผู้ ใหญ่ แ ละ
ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีดงั กล่าวจํานวนมาก ในโอกาส
นี ท้ างจัง หวัดระยอง ได้ ติดตังโทรทั
้
ศน์ เพื่ อรั บสัญ ญาณการ
ถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะแห่ง ประเทศไทย งาน
พระราชทานเพลิ ง พระศพฯ จากกรุ ง เทพฯ ให้ ผ้ ูเ ข้ าร่ วมพิธี
ได้ รับชมด้ วย
เมื่ อ วัน ที่ 18 ธ.ค.58 นายสมศัก ดิ์ สุว รรณสุจ ริ ต ผู้ว่ า
ราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วยนางนิภา สุวรรณสุจริ ต นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็ นประธานเปิ ดงาน ธารนํ ้าใจ ให้
ชีวิต เพื่อนํารายได้ มอบเป็ นทุนการศึกษาให้ แก่นกั เรี ยนทุนของ
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรี ยนยากจนอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่ง
ขณะนี ม้ ี อ ยู่ ป ระมาณ 500 กว่ า คน โดยมี น ายวิ ทิ ต ลาวัณ ย์
เสถียร ประธานมูลนิธิฯและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจํานวนมาก
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อ.แกลง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจัง หวัด ระยอง พร้ อมด้ ว ยนางนิ ภ า สุว รรณสุจ ริ ต
นายกเหล่ า กาชาดจั ง หวัด ระยอง เป็ นประธานเปิ ดงาน
ตกปลา กินปู ดูทะเลที่เก้ ายอด โดยมนายอินทรี ย์ เกิดมณี ย์
นายอําเภอเมือง ผู้แทน นายก อบจ.ระยอง รองนายกสมาคม
ประมงระยอง กลุ่ม ปตท. ภาคเอกชน และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้ อง ร่ วมงานดังกล่าว ณ บริ เวณชายหาดที่ทําการกลุ่ม
ประมงพื ้นบ้ านเรื อเล็กเก้ ายอด อ.เมือง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจัง หวัดระยอง ให้ การต้ อนรั บ นายโจเซฟ กิ ล เลอร์
ประธานหอการค้ าอิสราเอลและกงศุลกิตติมศักดิ์ไทยประจํา
เมืองไฮฟา และร่ วมประชุมหารื อแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ระยองร่ วมกับเทศบาลเมืองไฮฟา รัฐอิสราเอล ด้ านสุขภาพ
อนามัย เกษตร ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม โดยมี อบจ.ระยอง
ส่วนราชการที่ เ กี่ ยวข้ อง ภาคธุ ร กิ จ เอกชน เข้ าร่ วมประชุม
หารื อ ณ ห้ องประชุมร้ านอาหารตํานานป่ า อ.เมือง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วยนางนิภ า สุวรรณสุจริ ต
นายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด ระยอง เป็ นประธานในพิ ธี
ฌาปนกิ จ ศพไร้ ญาติซึ่ ง ทางมูล นิ ธิ พุท ธประชานุเ คราะห์
(พ่งไล้ กยุ อิงเกาะ)ได้ กําหนดจัดขึ ้น ทางมูลนิธิได้ เก็บอัฐิของ
ผู้ไ ร้ ญาติ จํ า นวน 607 ร่ า งและอัฐิ ร วม 158 อัฐิ รวมทัง้
วิญาณไร้ ญาติตามสถานที่ต่างๆ รวม 18,152 ดวง มาทํา
พิ ธี ฌ าปนกิ จ โดยมี นายเกี ย ติ ศัก ดิ์ ตัง้ เจริ ญ สุ ท ธิ ชั ย
ประธานมูล นิธิ พุท ธประชานุเคราะห์ นายชัยจิตร รั ฐขจร
ประธานมูล นิ ธิ พุท ธธรรมสงเคราะห์ นายก อบจ.ระยอง
นายอําเภอแกลง และสาธุชนร่วมพิธีจํานวนมาก ณ มูลนิธิ
พุทธประชาสงเคราะห์ อ.แกลง จ.ระยอง

เมื่ อวันที่ 21 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วยนางนิภา สุวรรณสุจริ ต นายก
เหล่ า กาชาดจัง หวัด ระยอง และ นายกิ ต ติ เกี ย รติม นตรี รอง
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดระยอง เป็ นประธานแถลงข่าว
การจัดงานวัน สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช จัง หวัดระยอง
ประจําปี 2558 โดยกําหนดจัดงานขึ ้น ในระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.
58 - 3 ม.ค.59 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจัง หวัด ระยอง พร้ อมด้ วย นางนิ ภ า สุวรรณสุจ ริ ต
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็ นประธานในพิธีลงนาม
ข้ อตกลงความร่วมมือส่งเสริ มความเป็ นไทย "งามอย่างไทย"
ประจําปี งบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 58. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง เป็ นประธานเปิ ดโครงการพัฒนาและ
ขยายเครื อข่ายประชาชนด้ านการข่าว ประจําปี งบประมาณ
2559 โดยมี ปลัดจังหวัดระยอง และนายอําเภอทุกอําเภอ
ร่วมงาน มีผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการจํานวน 80 คน ณ ห้ องศรี สนุ ทร
1 โรงแรมสตาร์ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง เป็ นประธานเปิ ดงานวันคนพิการสากล
จังหวัดระยอง ประจําปี 2558 โดยมี เจ้ าคณะอําเภอบ้ านค่าย
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จ.ระยอง นายอําเภอ
บ้ านค่าย เกษตรและสหกรณ์ จ.ระยอง นายกเทศมนตรี ตําบล
ชากบก และประธานชมรมคนพิ การทุก ประเภท จ.ระยอง
ร่วมงาน ณ วัดบ้ านค่าย อ.บ้ านค่าย จ.ระยอง

เมื่อวันที่23 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจัง หวัดระยอง พร้ อมด้ วย นางนิ ภ า สุวรรณสุจ ริ ต
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายกองค์การบริ หารส่วน
จัง หวัด ระยอง นายอํ า เภอบ้ า นค่า ย หัว หน้ า ส่ว นราชการ
ผู้บริ หารท้ องถิ่น กํ านัน และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอํ าเภอบ้ าน
ค่าย เปิ ดโครงการ "หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุ งสุข สร้ างรอยยิ ้ม
ให้ ประชาชน" จังหวัดระยอง

เมื่ อ วัน ที่ 24 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจ ริ ต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง เกษตรจังหวัดระยอง นายอํ าเภอเมื อง
ระยอง และรองประธานสภาเกษตรกรจัง หวัดระยอง พบปะ
และรับฟั งปั ญหาของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ เพื่อการส่งเสริ ม
สิ ้นค้ าเกษตรคุณภาพของจังหวัดระยอง (ทุเรี ยน,มังคุด)โดยมี
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ในเขต อ.เมืองระยอง อ.บ้ านค่าย และ
อ.นิคมพัฒนา เข้ าร่วม จํานวน 200 คน ณ ห้ องประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ชัน้ 3 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วันพุธที่ 23 ธ.ค. 58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วย นางนิภา สุวรรณสุจริ ต นายก
เหล่ากาชาดจัง หวัดระยอง นายอํ าเภอบ้ านค่าย นายแพทย์
สาธารณสุข จ.ระยอง พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จ.ระยอง และนายก อบต.หนองละลอก มอบของช่วยเหลื อ
ผู้ยากไร้ ตามโครงการ"รักระยอง ช่วยระยอง คืนความสุขให้ คน
ระยอง" ณ บ้ านเลขที่ 43/10 ม.3 และ บ้ านเลขที่ 134/4 ม.4
ต.หนองละลอก อ.บ้ านค่าย จ.ระยอง

เมื่อที่ วันพุธที่ 23 ธ.ค. 58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็ นประธานเปิ ด "มหกรรมทักษะ
วิชาชีพ และอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซี ยน" โดยม
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน) (นาย
สุกฤตย์ สุรบถโสภณ) กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี และรอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1
ร่ วมงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์ พีซี ต.เชิงเนิน อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง

เมื่ อ วัน ที่ 25 ธ.ค.58 นายสมศัก ดิ์ สุ ว รรณสุ จ ริ ต ผู้ ว่ า
ราชการจัง หวัดระยอง และผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิ บาล
จัง หวัด ประชุ ม ตรวจติ ด ตามการดํ า เนิ น การตามมาตรการ
กระตุ้น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล โครงการที่ ไ ด้ รั บ การสนับ สนุ น
งบยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด การดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล ในแก้ ไขปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชน
และรับฟั งปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิราชของอําเภอนิคม
พัฒนา ณ ที่วา่ การอําเภอนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยองร่ วมกับ ผู้ช่วยหน้ าบรรณาธิการภูมิภาค
หนัง สื อ พิ ม พ์ เ ดลิ นิ ว ส์ สื่ อ มวลชนเดลิ นิ ว ส์ ส่ ว นกลาง ส่ ว น
ภูมิภาคตะวันออก และสื่อมวลชนจังหวัดระยอง มอบสิ่งของ
ยารักษาโรค และอุปกรณ์กีฬา ให้ แก่เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัด
สันติวนั โดยมีนายอําเภอแกลง นายกเทศมนตรี ตําบลสุนทรภู่
และ ผอ.โรงเรี ย นวัด สัน ติ วัน ให้ การต้ อ นรั บ ณ โรงเรี ย น
วัดสันติวนั ต.กรํ่ า อ.แกลง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วยนางนิภา สุวรรณ
สุจริ ต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็ นประธานพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจําลองสมเด็จพระ
เจ้ าตากสินมหาราช ประจําปี พ.ศ. 2558 โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดระยอง อัยการจังหวัดระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปลัดจังหวัดระยอง นายอําเภอทุก
อําเภอ หัวหน้ าส่วนราชการจังหวัดระยอง และประชาชนชาวจังหวัดระยองร่วมงาน ณ บริ เวณศาลสมเด็จพระเจ้ าตาก
สินมหาราช วัดลุม่ พระอารามหลวง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

งานวันสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ประจําปี 2558
และRayong Countdown Festival 2016

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง เป็ นประธานเปิ ดศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วม
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนและทางนํ ้า ช่วงเทศกาลปี
ใหม่จัง หวัด ระยอง 2559 โดยมี รอง ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด
ระยอง หัวหน้ าสํ านักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดระยอง ขนส่งจังหวัดระยอง ขนส่งจังหวัดชลบุรี รองผู้
บัง คับ การตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด ระยอง นายอํ า เภอแกลง
นายอําเภอวังจันทร์ นายอําเภอนิคมพัฒา กํานันผู้ใหญ่บ้าน
และ อาสาสมัครกู้ภัย ร่ วมงาน ณ บริ เวณหน้ าบริ ษัทสยาม
คูโบต้ า จํากัด อ.แกลง จ.ระยอง

วัน ที่ 28 ธ.ค.58 นายสมศัก ดิ์ สุว รรณสุจ ริ ต ผู้ว่ า
ราชการจังหวัดระยอง เป็ นประธานเปิ ดงานวันสมเด็จพระเจ้ า
ตากสิ น มหาราช ประจํ าปี 2558 และระยองเคาน์ ดาวน์ เ ฟส
ติวัล 2016 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง กล่าวว่า สําหรับงานดังกล่าว จังหวัดระยอง ได้ ร่วมกับ
ท า ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง จั ด ขึ น้ เ พื่ อ
เทิดพระเกี ยรติสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ที่ทรงเสียสละ
เพื่ อ ประเทศชาติ และยัง เป็ น การส่ ง เสริ ม การท่อ งเที่ ย ว คื น
ความสุขให้ กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองในโอกาสส่ง
ท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่
ภายในงานจัด อย่ า งยิ่ ง ใหญ่ มี ก ารแสดง แสง สี
เสียง เรื่ องพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
พร้ อมร่ ว มลุ้ น โชคร้ านมัจ ฉากาชาด โดยมี ร างวัล ใหญ่ เ ป็ น
รถจักรยานยนต์ให้ ร่วมลุ้นทุกคืนๆ ละ 2 คัน และการจําหน่าย
สินค้ าราคาถูกจากโรงงานกว่า 500 ร้ านค้ า รวมทังมี
้ การแสดง
ของศิลปิ นชื่อดังของเมืองไทยจํานวนมาก สามารถเข้ าร่วมงาน
และชมการแสดงฟรี อ ย่า งเต็ม อิ่ ม ตลอดทัง้ 7 วัน ซึ่ง จัด ขึ น้
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559 ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดระยอง

เมื่ อวัน ที่ 30 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง พร้ อมด้ วยนางนิภา สุวรรณสุจริ ต เป็ น
ประธานในพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์และเจริ ญพระพุทธมนต์
เนื่องด้ วยนพเคราะห์ วัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็ นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี
รอง ผวจ.ระยอง นายอํ า เภอบ้ า นค่ า ย วัฒ นธรรมจัง หวัด
ระยอง ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น กํ า นัน ผู้ใ หญ่ บ้า น และประชาชน
ร่วมงาน ณ วัดบ้ านค่าย ต.บ้ านค่าย อ.บ้ านค่าย จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่า
ราชการจัง หวัด ระยอง พร้ อมด้ ว ยนางนิ ภ า สุว รรณสุ จ ริ ต
นายกเหล่า กาชาดจัง หวัด ระยอง รองผู้ว่ า ราชการจัง หวัด
ระยอง ปลัดจังหวัดระยอง นายอําเภอบ้ านค่าย เจ้ าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดระยอง และคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง มอบของรางวัลให้ กบั ผู้โชคดีจากการซื ้อมัจฉา
กาชาดและตรวจเยี่ยมให้ กําลังใจผู้ปฏิบตั ิงานร้ านกาชาดของ
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.58 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริ ต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง พร้ อมด้ วย รอง ผวจ.ระยอง ทัง้ 2 ท่าน ผู้บงั คับการ
ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด ระยอง นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
นายอํ าเภอเมืองระยอง ผบ.พัน.ร.6 กรมทหารราบที่ 2 กองพล
นาวิกโยธิน หน.อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ าและหมู่เกาะเสม็ด
นายกเทศมนตรี ตําบลเพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง ร่ วมตรวจ
บูรณาการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ.2559
ณ ตลาดบ้ านเพ และเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทางสถานีโทรทัศน์ การปฏิบตั ิราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประจําเดือนธันวาคม 2558

สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่ งประเทศไทย สทท. จันทบุรี นําเสนอข่ าว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็ นประธานโครงการการใช้ นวัตกรรมการตรวจทุเรียนอ่ อน ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.58

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทางสถานีโทรทัศน์ การปฏิบตั ิราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประจําเดือนธันวาคม 2558

สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่ งประเทศไทย สทท. จันทบุรี นําเสนอข่ าว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
พร้ อมด้ วยนายกเหล่ ากาชาดจังหวัดระยองร่ วมซ้ อมใหญ่ กิจกรรม Bike for Dad ปั่ นเพื่อพ่ อ 2015
ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.58

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทางสถานีโทรทัศน์ การปฏิบตั ิราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประจําเดือนธันวาคม 2558

สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่ งประเทศไทย สทท. จันทบุรี นําเสนอข่ าว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
พร้ อมด้ วยนายกเหล่ ากาชาดจังหวัดระยองร่ วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่ นเพื่อพ่ อ 2015
ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.58

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทางสถานีโทรทัศน์ การปฏิบตั ิราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประจําเดือนธันวาคม 2558

สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่ งประเทศไทย สทท. จันทบุรี นําเสนอข่ าว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
พร้ อมด้ วยนายกเหล่ ากาชาดจังหวัดระยองร่ วมกิจกรรมงาน มหกรรมโอทอป 4 ภาค จังหวัด
ระยอง ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.58

