
วันท่ี 4 มิถุนายน 2564 นายสมชาย ผะอบเหล็ก ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย  
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดสุโขทัย มอบผลผลิตทางการเกษตร (แตงโม)
ในนามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุโขทัย ให้กับทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงาน
ในช่วงสถานการณ์โควิด  โดยมอบท่ีโรงพยาบาลศรีสังวร อ าเภอศรีส าโรง และ โรงพยาบาลสุโขทัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย
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วันท่ี 8 มิถุนายน 2564 นายสมชาย ผะอบเหล็ก ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย  
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์
ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดสุโขทัย ครั้งท่ี 4/2564 เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ 
แจ้งเตือนภยัด้านการเกษตร โรคระบาดพืชและสัตว์ ใหเ้กษตรกรรับทราบสถานการณ์ รวมท้ังประเมินผลกระทบด้าน
การเกษตร ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพื้นท่ีการเกษตรท่ีประสบภัย รับทราบการพยากรณ์สภาพ
อากาศและปริมาณน้ าฝนในพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย     
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4 
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วันท่ี 11 มิถุนายน 2564 นายพัฒนพงศ์ ต้อยเรียง เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน นายชัยณรงค์  เรืองเที่ยง 
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริการวิชาการ งานสารวัตรเกษตร 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย จัดอบรมสารวัตรเกษตรอาสาประจ าปีงบประมาณ 2564 
โดยมี นางวิลาวรรณ ไชยบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.2 เป็นประธาน
ในการจัดฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้
แก่สารวัตรเกษตรอาสาจ านวน 30 ราย ในเขตพื้นท่ีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ต าบลวังลึก อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
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วันท่ี 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมชาย ผะอบเหล็ก ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวาย
เป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ณ หนองหมื่นอินทร์ หมู่ 4 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอศรีส าโรง 
จังหวัดสุโขทัย จ านวน 200,000 ตัว และได้มอบให้ชุมชนน าไปปล่อยในแหล่งน้ าชุมชนอีก 200,000 ตัว 
ท้ังนี้ได้ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน
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วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 นายสมชาย ผะอบเหล็ก ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ร่วมประชุม                                                                                                                   
คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดสุโขทัย 
ครั้งท่ี 3/2564 เพ่ือพิจารณากลั่นกรองอนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ท่ีกลุ่มแปลง
ใหญ่น ากลับไปแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อครั้งการประชุมครั้งท่ี 2/2564 จ านวน 10 โครงการ
งบประมาณ 29,439,100 บาท โดยมี นางสาวพัชรอร  วงศ์ก าแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน 
ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
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วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 นายสมชาย ผะอบเหล็ก ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย และ
นายสุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน นักวิชาการเกษตรช านาญการ ร่วมประชุมชี้แจงคณะท างาน/ชุดปฏิบัติการ
ตรวจสอบการด าเนินงานกัญชง (Hemp) จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจประเมินพื้นท่ีขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) 
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง คณะท างานฯ มีมติให้ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข โดยแปลง
กลางแจ้งให้เพิ่มความถี่และความสูงของรั้วลวดหนาม ให้ติดกล้องวงจรปิด จ านวน 2 ตัว ส่วนโรงเรือนให้ติด
กล้องวงจรปิด จ านวน 2 ตัว และห้องเก็บผลผลิตให้มีกุญแจปิดให้มิดชิด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดสุโขทัยจะประชุมพิจารณาฯ ในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564
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วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสมชาย ผะอบเหล็ก ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
นางวิภาวรรณ ดวนมีสุข นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ นางสาวดวงประทีป  มะลิดวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย จัดอบรมโครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 หลักสูตรการป้องกันก าจัด
ผีเสื้อมวนหวานแบบไม่ใช้สารเคมี มีผู้ เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลบ้านตึกอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
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วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสมชาย ผะอบเหล็ก ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
นางวิภาวรรณ ดวนมีสุข นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ นางสาวดวงประทีป  มะลิดวง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ได้ลงพื้นท่ีเพื่อพบปะเกษตรกร
ชาวสวน เช่น ทุเรียน ลองกอง กาแฟ ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมัครมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (GAP) เพื ่อยกระดับคุณภาพสินค้าและรองรับการส่งออก ณ ต าบลบ้านตึก 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
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