
1

ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

(2) (3) (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(4) (5) 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1 : เรงรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

แผนงาน : สงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ผลผลิต : พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 882 ราย 933,445

กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 882 ราย 933,445

1. พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 182 ราย 98,200

    1.1 ไมผล 50 ราย 30,000 นายสมเกียรติ รัดมาน

          1)ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 50 ราย 30,000 /อําเภอ

ไมผลคุณภาพดีผานกระบวนการเรียนรูและศึกษาดูงาน

           อําเภอเมืองนนทบุรี 25 15,000 อ.เมืองนนทบุรี

           อําเภอปากเกร็ด 25 15,000 อ.ปากเกร็ด

     1.2 พืชผัก 120 ราย 61,000 น.ส.อุษณีย กิจวองไวไพศาล

          1) จัดกระบวนการเรียนรูการผลิตผักปลอดภัยและ GAP 120 ราย 61,000  

              1.1) จัดกระบวนการเรียนรูสําหรับเกษตรกร 120 ราย 48,000 /อําเภอ

                    อําเภอไทรนอย 40 ราย 16,000 อ.ไทรนอย

                    อําเภอบางใหญ 30 ราย 12,000 อ.บางใหญ

                    อําเภอบางบัวทอง 25 ราย 10,000 อ.บางบัวทอง

                    อําเภอบางกรวย 25 ราย 10,000 อ.บางกรวย

             1.2) พัฒนากลุมผูผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ 1 กลุม 13,000 อ.ไทรนอย /อําเภอ

แผนปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
แผนการดําเนินการ(๖)



1

ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

(2) (3) (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(4) (5) 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57

    1.3 พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน 12 ราย 7,200 น.ส.ทิชากร บุเกตุ

ดานความปลอดภัยจากสารเคมี

         1) เสวนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 12 ราย 7,200 สนง.กษจ.นนทบุรี /จังหวัด

           อําเภอเมืองนนทบุรี 2 ราย

           อําเภอปากเกร็ด 2 ราย

           อําเภอไทรนอย 2 ราย

           อําเภอบางใหญ 2 ราย

           อําเภอบางบัวทอง 2 ราย

           อําเภอบางกรวย 2 ราย

2. ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช 180 ราย 147,600 นายพงศกร ชุมเปย

    2.1) พัฒนาสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 180 ราย 81,000 ทุกอําเภอ /อําเภอ

           อําเภอเมืองนนทบุรี 30 ราย 9,000 *จังหวัดจัดซื้อวัสดุ

           อําเภอปากเกร็ด 30 ราย 9,000 27,000 บาท

           อําเภอไทรนอย 30 ราย 9,000

           อําเภอบางใหญ 30 ราย 9,000

           อําเภอบางบัวทอง 30 ราย 9,000

           อําเภอบางกรวย 30 ราย 9,000

    2.2) สนับสนุนวัสดุอบรมผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ 12 ราย 3,600 สนง.กษจ.นนทบุรี /จังหวัด

           อําเภอเมืองนนทบุรี 2 ราย

           อําเภอปากเกร็ด 2 ราย

           อําเภอไทรนอย 2 ราย

           อําเภอบางใหญ 2 ราย

           อําเภอบางบัวทอง 2 ราย

           อําเภอบางกรวย 2 ราย

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
แผนการดําเนินการ(๖)



1

ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

(2) (3) (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(4) (5) 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57

    2.3) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณผลิตขยายใหศจช. 7 ศจช. 35,000 ทุกอําเภอ /จังหวัด

           อําเภอเมืองนนทบุรี 1 ศจช.

           อําเภอปากเกร็ด 1 ศจช.

           อําเภอไทรนอย 1 ศจช.

           อําเภอบางใหญ 1 ศจช.

           อําเภอบางบัวทอง 2 ศจช.

           อําเภอบางกรวย 1 ศจช.

    2.4) จัดอบรม Training on the job 6 คน 6,000 สนง.กษจ.นนทบุรี /จังหวัด

           อําเภอเมืองนนทบุรี 1 คน

           อําเภอปากเกร็ด 1 คน

           อําเภอไทรนอย 1 คน

           อําเภอบางใหญ 1 คน

           อําเภอบางบัวทอง 1 คน

           อําเภอบางกรวย 1 คน

    2.5) จัดประกวดศจช.ระดับจังหวัด 1 ครั้ง 10,000 สนง.กษจ.นนทบุรี /จังหวัด

    2.6) แปลงติดตามสถานการศัตรูพืช 6 แปลง 12,000 ทุกอําเภอ /จังหวัด

           อําเภอเมืองนนทบุรี 1 แปลง

           อําเภอปากเกร็ด 1 แปลง

           อําเภอไทรนอย 1 แปลง

           อําเภอบางใหญ 1 แปลง

           อําเภอบางบัวทอง 1 แปลง

           อําเภอบางกรวย 1 แปลง

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
แผนการดําเนินการ(๖)



1

ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

(2) (3) (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(4) (5) 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57

3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 70 ราย 208,000

    3.1 กลวยไม 40 ราย 193,000 นางจิราภรณ นันทศรี

         1) สงเสริมการผลิตกลวยไมใหมีคุณภาพ 40 ราย 63,000

             1.1) ถายทอดความรูแกเกษตรกรที่เขาสูระบบ GAP 40 ราย 48,000 อําเภอบางใหญ /จังหวัด

             1.2) จัดประชุมเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อชี้แจง 3 ครั้ง 15,000 อําเภอบางใหญ /จังหวัด

โครงการติดตามและวิคราะหผลการดําเนินงาน

          2) สงเสริมการผลิตกลวยไมนอกฤดู 50,000

              2.1) จัดทําแปลงเรียนรูการผลิตกลวยไมนอกฤดู 1 แปลง 50,000 อําเภอบางใหญ /จังหวัด

          3) สงเสริมการสรางคลัสเตอรกลวยไมที่เขมแข็ง 80,000

              3.1) จัดประชุมวิเคราะหและหาแนวทางการพัฒนา 1 กลุม/ 30,000 อําเภอบางใหญ /จังหวัด

คลัสเตอร 3ครั้ง

              3.2) จัดทําแปลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาคลัสเตอร 1 แปลง 50,000 อําเภอบางใหญ /จังหวัด

    3.2 จัดระบบการตลาดสินคาเกษตรและโลจิสติกส 30 ราย 15,000 นายสมเกียรติ รัดมาน

         1) พัฒนาและถายทอดความรูใหกับเกษตรกร 30 ราย 15,000 สนง.กษจ.นนทบุรี /จังหวัด

ดานการจัดการระบบตลาดสินคาเกษตรและโลจิสติกส (ผัก,ผลไม)

           อําเภอเมืองนนทบุรี 5 ราย

           อําเภอปากเกร็ด 5 ราย

           อําเภอไทรนอย 5 ราย

           อําเภอบางใหญ 5 ราย

           อําเภอบางบัวทอง 5 ราย

           อําเภอบางกรวย 5 ราย

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
แผนการดําเนินการ(๖)



1

ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

(2) (3) (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(4) (5) 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57

4. พัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 360 ราย 359,765

    4.1 เสริมสรางศักยภาพกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรและ 30 ราย 12,000 น.ส.ภัทรพร สาเทศ

เครือขายในการผลิตสินคาเกษตร

          1) พัฒนาศักยภาพผูนํากลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร 30 ราย 12,000 สนง.กษจ.นนทบุรี 11 /จังหวัด

           อําเภอเมืองนนทบุรี 5 ราย

           อําเภอปากเกร็ด 5 ราย

           อําเภอไทรนอย 5 ราย

           อําเภอบางใหญ 5 ราย

           อําเภอบางบัวทอง 5 ราย

           อําเภอบางกรวย 5 ราย

    4.2 สงเสริมและพัฒนากลุมยุวเกษตรกร 115 ราย 117,000 น.ส. สุตาภา ทองสมจิต

          1) สงเสริมและพัฒนากลุมยุวเกษตรกร 90 ราย 57,000

(ขั้นบมเพาะ/ตนแบบ) (1 อําเภอ 1 กลุมยุวเกษตรกร) 

              1.1) อบรมถายทอดความรูและฝกทักษะกระบวนการ 90 ราย 36,000 ทุกอําเภอ /อําเภอ

กลุมยุวเกษตรกร

           อําเภอเมืองนนทบุรี 15 ราย 6,000

           อําเภอปากเกร็ด 15 ราย 6,000

           อําเภอไทรนอย 15 ราย 6,000

           อําเภอบางใหญ 15 ราย 6,000

           อําเภอบางบัวทอง 15 ราย 6,000

           อําเภอบางกรวย 15 ราย 6,000

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
แผนการดําเนินการ(๖)



1

ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

(2) (3) (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(4) (5) 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57

              1.2) สาธิตและฝกอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตร 6 กลุม 21,000 ทุกอําเภอ /อําเภอ

           อําเภอเมืองนนทบุรี 1 กลุม 3,500

           อําเภอปากเกร็ด 1 กลุม 3,500

           อําเภอไทรนอย 1 กลุม 3,500

           อําเภอบางใหญ 1 กลุม 3,500

           อําเภอบางบัวทอง 1 กลุม 3,500

           อําเภอบางกรวย 1 กลุม 3,500

           2) เสริมสรางความเขมแข็งใหยุวเกษตรกรสูความเปน 25 ราย 60,000

ผูนําดานการเกษตร

               2.1) อบรมหลักสูตร Yong Smart Farmer 25 ราย 60,000 สนง.กษจ.นนทบุรี /จังหวัด

(หลังจากเขตจัดสัมมนาเจาหนาที่ระดับจังหวัด)

           อําเภอเมืองนนทบุรี 5 ราย

           อําเภอปากเกร็ด 5 ราย

           อําเภอไทรนอย 5 ราย

           อําเภอบางใหญ 5 ราย

           อําเภอบางบัวทอง 5 ราย

           อําเภอบางกรวย 5 ราย

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
แผนการดําเนินการ(๖)



1

ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

(2) (3) (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(4) (5) 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57

   4.3 สงเสริมและพัฒนากลุมแมบานเกษตรกร 75 ราย 39,000 น.ส.ภัทรพร สาเทศ

           1) สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายผลิตภัณฑ 75 ราย 18,000

กลุมแมบานเกษตรกร

               1.1) จัดเวทีเชื่อมโยงเครือขายผลิตภัณฑกลุมแมบาน 60 ราย 12,000 ทุกอําเภอ /อําเภอ

เกษตรกรระดับอําเภอ พรอมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการกลุมแมบาน

เกษตรกรระดับอําเภอชุดใหม ภายใน 12 มีนาคม และรายงานใหจังหวัดทราบ

           อําเภอเมืองนนทบุรี 10 ราย 2,000

           อําเภอปากเกร็ด 10 ราย 2,000

           อําเภอไทรนอย 10 ราย 2,000

           อําเภอบางใหญ 10 ราย 2,000

           อําเภอบางบัวทอง 10 ราย 2,000

           อําเภอบางกรวย 10 ราย 2,000

               1.2) จัดเวทีเชื่อมโยงเครือขายผลิตภัณฑกลุมแมบาน 15 ราย 6,000 สนง.กษจ.นนทบุรี 13 /จังหวัด

เกษตรกรระดับจังหวัด

           อําเภอเมืองนนทบุรี 5 ราย

           อําเภอปากเกร็ด 5 ราย

           อําเภอไทรนอย 5 ราย

           อําเภอบางใหญ 5 ราย

           อําเภอบางบัวทอง 5 ราย

           อําเภอบางกรวย 5 ราย

           2) คัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเดน 7 ประเภท  

               2.1) ระดับจังหวัด 
7 ประเภท 21,000 สนง.กษจ.นนทบุรี /จังหวัด+ยุทธศาสตรฯ

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
แผนการดําเนินการ(๖)



1

ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

(2) (3) (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(4) (5) 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57

   4.4 พัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกรและแหลงเรียนรูดาน 20 ราย 24,000 น.ส.ภัทรพร สาเทศ

เคหกิจเกษตร

           1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพวิทยากรเกษตรกร 5 ราย  - เขตดําเนินการ /เขต 1

ของแหลงเรียนรูองคกรเกษตรกรดานเคหกิจเกษตร จํานวน 1 แหลง

(กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรตําบลบางขนุน)

           อําเภอเมืองนนทบุรี (นางปราณี เคลื่อนคลอย) 1 ราย

           อําเภอปากเกร็ด (น.ส.ลมัย พวงแตม) 1 ราย

           อําเภอไทรนอย (น.ส.ดวงใจ แสงงามปลั่ง) 1 ราย

           อําเภอบางใหญ 1 ราย

           อําเภอบางบัวทอง 1 ราย

           อําเภอบางกรวย 1 ราย

           2) อบรมเกษตรกรในแหลงเรียนรูองคกรเกษตรกรตนแบบ 20 ราย 24,000 จังหวัด/อ.บางกรวย / จังหวัด

   4.5 สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 120 ราย 167,765 นางราตรี ใจสะอาด

        1) ประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 2 ครั้ง 61,600 ศาลากลางจังหวัด 25 9 /จังหวัด

        2) ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนที่แตงตั้ง 6 ครั้ง 70,165 ทุกอําเภอ /อําเภอ

โดยคณะกรรมการฯจังหวัด

           อําเภอเมืองนนทบุรี 1 ครั้ง

           อําเภอปากเกร็ด 1 ครั้ง

           อําเภอไทรนอย 1 ครั้ง

           อําเภอบางใหญ 1 ครั้ง

           อําเภอบางบัวทอง 1 ครั้ง

           อําเภอบางกรวย 1 ครั้ง

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
แผนการดําเนินการ(๖)



1

ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

(2) (3) (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(4) (5) 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57

       3) สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแหลงวิสาหกิจชุมชนดีเดน 120 ราย 24,000 ทุกอําเภอ /อําเภอ

(อําเภอละ 2 จุด)  นํากลุมวสช.แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมวสช.ดีเดน

ระดับจังหวัดป2556 (กลุทวสช.สมุนไพรชีวภาพเพื่อการเกษตร อ.ไทรนอย)

           อําเภอเมืองนนทบุรี 20 ราย 1,200

           อําเภอปากเกร็ด 20 ราย 1,200

           อําเภอไทรนอย 20 ราย 1,200

           อําเภอบางใหญ 20 ราย 1,200

           อําเภอบางบัวทอง 20 ราย 1,200

           อําเภอบางกรวย 20 ราย 1,200

       4) คาใชจายในการเก็บขอมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศ 6 อําเภอ 12,000 ทุกอําเภอ /อําเภอ

วิสาหกิจชุมชน

           อําเภอเมืองนนทบุรี 1 อําเภอ 2,000

           อําเภอปากเกร็ด 2 อําเภอ 2,000

           อําเภอไทรนอย 3 อําเภอ 2,000

           อําเภอบางใหญ 4 อําเภอ 2,000

           อําเภอบางบัวทอง 5 อําเภอ 2,000

           อําเภอบางกรวย 6 อําเภอ 2,000

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
แผนการดําเนินการ(๖)



1

ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

(2) (3) (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(4) (5) 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57

       5) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัด 1 กลุม  - ทุกอําเภอ /อําเภอ

           อําเภอเมืองนนทบุรี 1 กลุม

           อําเภอปากเกร็ด 1 กลุม

           อําเภอไทรนอย 1 กลุม

           อําเภอบางใหญ 1 กลุม

           อําเภอบางบัวทอง 1 กลุม

           อําเภอบางกรวย 1 กลุม

5. สรางขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑแปรรูป 90 ราย 119,880 นางราตรี ใจสะอาด

        1) อบรมเกษตรกร 90 ราย 36,000 สนง.กษจ.นนทบุรี /จังหวัด

           อําเภอเมืองนนทบุรี 15 ราย

           อําเภอปากเกร็ด 15 ราย

           อําเภอไทรนอย 15 ราย

           อําเภอบางใหญ 15 ราย

           อําเภอบางบัวทอง 15 ราย

           อําเภอบางกรวย 15 ราย

        2) พัฒนาบรรจุภัณฑ 1 กลุม 50,000 จังหวัด /จังหวัด

            - กลุม ........

        3) ขอเครื่องหมายฮาลาล 6 ผลิตภัณฑ 33,880 จังหวัด /จังหวัด

           อําเภอเมืองนนทบุรี  1 กลุม

           อําเภอปากเกร็ด 1 กลุม

           อําเภอไทรนอย  1 กลุม

           อําเภอบางใหญ  1 กลุม

           อําเภอบางบัวทอง  1 กลุม

           อําเภอบางกรวย  1 กลุม

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
แผนการดําเนินการ(๖)



1

ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ ผูรับผิดชอบ

(2) (3) (บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. (7)

(4) (5) 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน

แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร

ผลผลิต : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 650 ราย 340,000

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 650 ราย 340,000

1. สายใยรักแหงครอบครัวฯ 50 ราย 50,000 น.ส.ภัทรพร สาเทศ

        1) พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 50 ราย 50,000 ม.4 ต.ทวีวัฒนา /จังหวัด

           อําเภอไทรนอย อ.ไทรนอย

1. โครงการปลูกผักบริเวณอูจอดเรือยนตหลวง อําเภอปากเกร็ด  - 200,000 น.ส. อุษณีย กิจวองไวไพศาล

จังหวัดนนทบุรี

        1) ปลูกผักในแปลงเกษตร  190,000 เขตพระราชฐาน /จังหวัด

        2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  - 10,000 ในพระองค /จังหวัด

2. โครงการคลินิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ฯ  - 90,000 นางจิราภรณ นันทศรี

        1) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคลายวันประสูติ 150 ราย 22,500 วัดสโมสร 24 /จังหวัด

        2) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตามแผนของจังหวัด 150 ราย 22,500 24 /จังหวัด

        3) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคลายวัน 150 ราย 22,500 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 22 /จังหวัด

ประสูติพระเจาหลานเธอพระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ อ.บางใหญ

        4) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคลายวัน 150 ราย 22,500 วัดเพลง อ.เมือง 21 /จังหวัด

พระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

รวมทั้งสิ้น 1,532 ราย 1,273,445

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ติวานนท

พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ต.ไทรใหญ อ.ไทรนอย

วัดสามงาม อ.บางบัวทอง

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
แผนการดําเนินการ(๖)


	แผนแจ้งอำเภอ

