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ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน    การ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์      การก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือ
ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมี
ความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้ องถิ่น 
ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ    โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ่ เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ย ว
เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น าแผนงานและโครงการ
ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น  
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บทท่ี ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
********************** 

๑.  ด้านกายภาพ 
ประวัติความเป็นมา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ระยะห่างจากที่ว่า
การอ าเภอโพธิ์ประทับช้างประมาณ  25  กิโลเมตร และจังหวัดพิจิตร ประมาณ  42 กิโลเมตร ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร 

 ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร 
    และต าบลเนินสว่าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
  ทิศใต้   ติดต่อต าบลบึงนาราง  อ าเภอบึงนาราง          จังหวัดพิจิตร 
  ทิศตะวันออก     ติดต่อต าบลดงเสือเหลือง  อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร 
   ทิศตะวันตก       ติดต่อต าบลบึงสามัคคี   อ าเภอบึงสามัคคี         จังหวัดก าแพงเพชร 
              และต าบลแหลมรัง                   อ าเภอบึงนาราง          จังหวัดพิจิตร 
 แผนท่ีต ำบลทุ่งใหญ่ 

 

 

 
 
 



ลักษณะภูมิประเทศ 
  ต าบลทุ่งใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 43,375 ไร่ หรือเท่ากับ 69.4 ตารางกิโลเมตร  ต าบลทุ่งใหญ่เป็น
ที่ราบลุ่ม มีคลองหลักและคลองซอยหลายสายพาดผ่าน โดยรองรับน้ าจากแม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร  
 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพอากาศโดยทั่วไป อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาว    จากอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพิจิตร จึงแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ 

  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
เขตการปกครอง 
                 การปกครองของต าบลทุ่งเตาใหม่  แบ่งออกเป็น 19 หมู่บ้าน   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 

1 บ้านทุ่งใหญ่ นายบ ารุง    จักขุจันทร์     099-272-7874 
2 บ้านทุ่งประพาส นางสมพิษ    ดอนศรีคุ้ม  08-9694-0249 
3 บ้านห้วยคันเบ็ด นายพยุงศักดิ์  ฟองชัย 09-6805-8409 
4 บ้านบ่อปิ้งเกลือ นายไพศาล   มีบุญ 08-2355-3956 
5 บ้านห้วยน้อย นางสุรีพร     ค าสิทธิ 08-4596-1171 
6 บ้านหนองพง นายธีรยุทธ   ผายแสง 08-9439-5258 
7 บ้านบึงบ้าน นายชัย        วงศ์สุวรรณ 08-7208-9145 
8 บ้านทุ่งนาดี นายสายยัน   เที่ยงอยู่ 08-1534-4839 
9 บ้านขุยยาว นายสุชล      สุขเปีย 08-7845-5036 

10 บ้านห้วยน้ าซึม นายไกร       เรียบร้อย 08-6012-7370 
11 บ้านเนินสะอาด นางสุธารส    แสนสงค์เล็กก าพุช 08-4622-9900 
12 บ้านหนองกระเบา นายปรีชา     ขันธวธุ 08-5730-4036 
13 บ้านเกาะกลาง นายส ารวย    สามงามน้อย 08-6203-7180 
14 บ้านเกษตรพัฒนา นางนิภาพร   ชาวบางงาม 08-6065-0965 
15 บ้านหนองจอก นายประมวล  บุญจุ้ย (ก านัน) 08-1747-7211 
16 บ้านห้วยค าตาล นายยุวชน      ชูจิตร 08-5268-1920 
17 บ้านราษฎร์ร่วมใจ นางดารณี      วงศ์สวัสดิ์ 08-8817-2516 
18 บ้านเกาะเหนือ นายเจตน์       คงประสพ 08-4621-9890 
19 บ้านทุ่งสามัคคี นายเรียม       จุ้ยปาน 089-639-6319 

 
 

 



3. ประชากร 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนคน 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง ทั้งสิ้น 

1 ทุ่งใหญ่ 292 296 588 161 
2 ทุ่งประพาส 340 324 664 184 
3 ห้วยคันเบ็ด 192 196 388 126 
4 บ่อปิ้งเกลือ 241 235 476 130 
5 ห้วยน้อย 277 328 605 174 
6 หนองพง 181 163 344 113 
7 บึงบ้าน 257 267 524 181 
8 ทุ่งนาดี 205 190 395 119 
9 ขุยยาว 144 123 267 73 
10 ห้วยน้ าซึม 197 215 412 112 
11 เนินสะอาด 358 335 693 188 
12 หนองกระเบา 152 124 276 85 
13 เกาะกลาง 125 120 245 81 
14 เกษตรพัฒนา 259 245 504 150 
15 หนองจอก 137 126 263 77 
16 ห้วยค าตาล 174 154 328 113 
17 ราษฎร์ร่วมใจ 114 122 236 74 
18 เกาะเหนือ 112 114 226 78 
19 ทุ่งสามัคคี 143 139 282 92 

รวม 3,900 3,816 7,716 2,311 
 

4. ระบบเศรษฐกิจ 
 1 การเกษตร 
ตารางแสดงอาชีพทางการเกษตร 
 

อาชีพ จ านวนครัวเรือน จ านวน (ไร่) 
ท านา 1,104 28,140 
ท าไร่พืชอายุสั้น 184 4,147 
ท าไร่พืชอายุยาว 126 4,521 
ท าสวนผลไม้ 24 271 
สวนผัก 13 25 
สวนไม้ประดับ 1 2 



 
 2 การประมง 
ตารางแสดงอาชีพทางการประมง 
 

อาชีพ จ านวนครัวเรือน จ านวน (ตัว) 
โคเนื้อเพ่ือขาย 9 89 
หมูเพ่ือขาย 14 18 
เป็ด – ไก่  เพื่อขาย 18  
สัตว์อ่ืนๆ 6  

 
 3 การปศุสัตว์ 
   - ครัวเรือนที่ท าการประมงน้ าจืด  จ านวน  2  ครัวเรือน 
   - ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  จ านวน 62  ครัวเรือน 
  4 การบริการ 
   - ไม่มี 
 5 การท่องเที่ยว 
                - ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งใหญ่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่มีร้านอาหาร  ครัวปลาใหญ่ เปิด : ทุกวัน 08.00-
20.00 น. ที่ตั้ง :  205/1 หมู่ 19 สามแยกทุ่งใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190 เบอร์
โทรศัพท์ : 0-5660-1188, 08-6590-0129 การเดินทาง :ร้านอาหารปลาใหญ่ อยู่ทางด้านซ้ายมือบริเวณสาม
แยกทุ่งใหญ่  ทางหลวงหมายเลข 117 (พิษณุโลก-นครสวรรค์) เป็นเขตติดต่อจังหวัดพิจิตร ก่อนถึงแยกทุ่งใหญ่ 
  6 อุตสาหกรรม 
   - ในพ้ืนที่มีโรงสีพงษ์ไพโรจน์  จ านวน 1  แห่ง 

7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ตารางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลทุ่งใหญ่ 
 

ล าดับ
ที ่

ช่ือกลุ่ม บ้าน 
เลขท่ี 

หมู่
ที ่

ประธานกลุม่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งใหญ่ 95   1 นายอุดม ระดาสิทธ์ิ 
นายศักดิ์ศรี บตุรหนองแสง 

08  7201  
2215 

2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดสารอาหาร
ปลอดภัยต าบลทุ่งใหญ ่

308  1 นายณรงค์  จักขุจันทร ์
นายส ารวย สามงามน้อย 

09  5916  
5193 

3 วิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑม์ัลเบอรร์ี่ 75  1 นายวีระพร ดวงเจรญิพงศ์ 
นายเฉลย ทองวงศา 

 

4 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรบา้น
ทุ่งใหญ ่

18  1 นายสายณัย์ บสุด ี
นางสุธารส แสงสงค์เล็กก าพุช 

09  5249  
5655 

5 วิสาหกิจชุมชนร้านค้าชุมชนบ้านทุ่งประพาส 68/2  2 นางอุบล ไหมจันทึก 
นายล าพอง  สุขหนุน 

08  9681  
4003 

6 วิสาหกิจชุมชนผลิตไม้แปรรูปบ้านทุ่งประพาส 93   2 นายสิทธิชัย  พันธุ์ดี 
นายประเสริฐ  เทียมอ๊อด 

08  6895  
6321 

7 วิสาหกิจชุมชนทุ่งประพาสพัฒนา 68  2 นายล าพอง  สุขหนุน 
นางอุบล   สุรามาส 

08  9681  
4003 



8 วิสาหกิจชุมชนต าบลทุ่งใหญ่ กลุ่มราชสิงห ์ 59 2 นายอัครวัตศ์  เกตุแก้ว 
นายชัด   บูรภา 

 

9 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านบอ่ป้ิงเกลือ 31/1  4 น.ส.ธันยาภรณ์ รอดขาว 
นายมนัส  บุญทัน 

08  6384  
3070 

10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปกล้วยต าบลทุ่ง
ใหญ ่

31/1  4 นายไพศาล  มีบุญ 
นายแถม   มณีขวัญ 

08  2355  
3956 

11 วิสาหกิจชุมชนผลิตกระปุกออมสนิช่วยชีวิต 197  6 นายณรงค์   ก าปู ่
นายค าเผย   พรมโคตร 

08  7095  
6972 

12 วิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านทุ่งนาดี 167  8 นายสี  ทองลพ 
นายคะนึง  กุคง 

09  2676  
1242 

13 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีกา้วไกล 45/2  11 นางเปลี่ยน   ศรีดงยาง 
นางหอมมะลิ  จันทรห์ลง 

09  2887  
7192 

14 วิสาหกิจชุมชนศูนยผ์ลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนที่ดีและ
มีคุณภาพ 

15/1  12 นายอ านาจ  เนียมจติร 
นายปรีชา   ขันธวุธ 

08  5730  
4036 

15 วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลาง 96/2  13 นางทองใบ  ไหมแจ่ม 
นางวิยะดา  อ้นพา 

08  7527  
9125 

16 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลีย้งหมูเพื่อเสริมรายได ้ 158/1  13 น.ส.ศิรินันท์   ค าสีทา 
นายแหวน  สามงามน้อย 

 

17 วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยค าตาล 114/1  16 นายยุวชน   ชูจิตร 
นายพยุงศักดิ์  ฟองชัย 

08  5268  
1920 

18 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหนองพง 282/1  17 นางดารณี  วงศ์สวสัดิ ์
นางยอม  พรหมสุขันธ ์

08  0606  
2742 

19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผัก  344  18 นางเดือนรุ่ง   เนียมสนิท 
น.ส.ขวัญหล้า  พรมน้อย 

08  1596  
9420 

 
  8 แรงงาน 
   - ครัวเรือนที่มีคนประกอบอาชีพรับจ้าง  จ านวน   348  ครัวเรือน 
5. สภาพทางสังคม 
 การศึกษา 

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก   จ านวน 4 แห่ง 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้อย 
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยค าตาล 
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพง 

โรงเรียนประถมศึกษา      (ขยายโอกาส 2  แห่ง) จ านวน 6 แห่ง 
1) โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) (ขยายโอกาส) 
2) โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 
3) โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 
4) โรงเรียนบ้านหนองพง (ขยายโอกาส) 
5) โรงเรียนบ้านห้วยค าตาล 
6) โรงเรียนบ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 

https://smce.doae.go.th/ProductCategory/managecontent.php?smce_id=666030110022


หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จ านวน 1 แห่ง 
ที่อ่านหนังสืออัจฉริยะ จ านวน 10 แห่ง 
กศน.ต าบลทุ่งใหญ่ จ านวน 1 แห่ง 

สาธารณสุข 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล จ านวน  2  แห่ง 
   1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งใหญ่ 
  2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบ่อปิ้งเกลือ 
อาชญากรรม 

ไม่มีการก่ออาชญากรรมในคดีใหญ่ ๆ มีแต่คดีลักเล็กขโมยน้อยทั่ว ๆไป 
 ยาเสพติด 
  มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อย 
ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 6. การคมนาคมขนส่ง  
  ระบบขนส่งทางถนน 
             1) จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ – จังหวัดพิษณุโลก แยกเข้า
ต าบลทุ่งใหญ่ รวมระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร 
           5.2 การไฟฟ้า 
            - มีไฟฟ้าใช้แล้ว   2,055  ครัวเรือน   
  5.3 การประปา 
     - มีจ านวน  23  แห่ง 
  5.4 โทรศัพท์ 
     - ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
      - มีไปรษณีย์เอกชน  1 แห่ง  ที่ตั้ง บ้านหนองพง  หมู่ที่ 6  
7. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 

คลอง 
1) คลองซับแวง  

จากอ าเภอบึงสามัคคี  จังหวัดก าแพงเพชร ผ่าน หมู่ 4 ,หมู่ 16,หมู่ 3 ถึงต าบลแหลมรัง                 
อ าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร  ระยะทาง 8  กิโลเมตร 

2)  คลองหนองปืนแตก 
จากอ าเภอหนองโสน  จังหวัดพิจิตร ผ่าน หมู่ 15 ,หมู่ 5 , หมู่ 10 ลงคลองหนองขานาง ระยะทาง   

7   กิโลเมตร  
  3) คลองรุณ  
      แยกจากคลองหนองปืนแตก ผ่าน หมู่ 5, หมู่ 9,หมู่ 2,หมู่ 13,หมู่ 11,หมู่ 1,หมู่ 19,หมู่ 8 ถึงต าบลดง
เสือเหลือง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 5  กิโลเมตร 



 
 

4) คลองหนองขานาง 
      จากอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ผ่าน หมู่ 7,หมู่ 14,หมู่ 18,หมู่ 6,หมู่ 17,หมู่ 10,หมู่ 12,
หมู่ 3,หมู่ 11 หมู่1,หมู่19 ถงึต าบลดงเสือเหลือง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 15  กิโลเมตร 

5) คลองร่วมห้วย  
จากอ าเภอหนองโสน  จังหวัดพิจิตร ผ่าน หมู่ 14 ,หมู่ 18 , หมู่ 6,หมู่17,หมู่10,หมู่  3,หมู่ 6  ลง 

คลองหนองขานาง ระยะทาง 7  กิโลเมตร 
6) คลองหนองจอก  

จากอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ผ่าน หมู่ 7,หมู่ 15,หมู่ 5  ลงคลองหนองปืนแตก 
ระยะทาง 15  กิโลเมตร 
  สระน้ า 
  1) สระน้ าทิพย์   หมู่ 4    มีเนื้อท่ี  ประมาณ  18   ไร่ 
  2) สระหลวง     หมู่ 18   มีเนื้อที่  ประมาณ    5  ไร่ 
 หนอง 
  1) หนองรุณ   หมู่ 1  มีเนื้อที่ ประมาณ  7  ไร่ 
  อ่างเก็บน้ า  

1) อ่างเก็บน้ าแก้มลิง  หมู่  18  มีเนื้อที่ประมาณ  20  ไร่ 
8.2 ป่าไม้ 
1) ป่าชุมชน   หมู่ที่ 18  จ านวน   5  ไร่ 
8.3 ภูเขา 
- ไม่มี 
8.4 ทรัพยกรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทท่ี 2 
แหล่งท่องเที่ยว 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2565 

แหล่งท่องเที่ยว ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1.  แข่งเรือขนาดเจ็ดฝีพาย ธ.ค. 61 บ้านบ่อปิ้งเกลือ  
2.  กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เม.ย. 62 บ้านทุ่งใหญ่ – วัดทุ่งใหญ่  
3. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  พ.ค. 62 วัดในต าบลทุ่งใหญ่  
4. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตลอดท้ังปี วัดทุ่งใหญ่  
5. ศาลเจ้าพ่อทองค า ตลอดท้ังปี ศาลเจ้าพ่อทองค า  
5. โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทุ่งใหญ่ และ
บ้านบ่อปิ้งเกลือ 

ตลอดท้ังปี อนามัยบ้านทุ่งใหญ่และอนามัยบ้าน
บ่อปิ้งเกลือ 

 

 


