


เอกสารแนบท้ายบนัทึกข้อความ 
เร่ือง สรุปผลสถิติการขอรับบริการ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลต าบลปัว ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เทศบาลต าบลปวว ได้ใร้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวรรือประชาชนผู้มาขอรับบริการ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจ านวน ๔๙ 
ราย ดังนี้ 

ล าดับ วัน / เดือน / ป ี เวลา ชื่อ - นามสกุล รายละเอียดการรับบริการ เพศ 
ที่อยู่  

(จังหวัด / ประเทศ) 
รูปแบบการให ้

บริการ 
๑. ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๖.๐๒ น. คุณอภิสิทธิ์ ชนะพันธุ์  สอบถามแรล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลปวว และเบอร์

โทรศัพท์ผู้ประกอบการธุรกิจคมนาคมขนส่ง ปวว - บ่อเกลือ 
(รถ ๒ แถว) 

ชาย เชียงราย Walk In 

๒. ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓.๔๙ น. คุณพัชรินทร์ สามะประดิษฐ์ สอบถามการเดินทางจากจังรวัดเชียงใรม่ไปยังรมู่บ้านสะปวน 
และเบอร์โทรศัพท์ผู้ประกอบการธุรกิจคมนาคมขนส่ง จาก
อ าเภอปววไปยังบ่อเกลือ (รถ ๒ แถวรรือรถเช่าเอกชน) 

รญิง เชียงใรม่ โทรศัพท์ 

๓. ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓.๒๐ น. คุณกิ่งแก้ว นรกานต์กร สอบถามเส้นทางไปยังจังรวัดพะเยา และขอแผนท่ีท่องเท่ียว รญิง กรุงเทพมรานคร Walk In 
๔. ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๙.๒๐ น. คุณอดุลย์ แก้วสาริกา สอบถามแรล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลปววและต าบล

สกาด 
ชาย อุบลราชธานี Walk In 

๕. ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๙.๕๐ น. คุณกิตติศักดิ์ นิติวิทยากุล สอบถามท่ีพักของอุทยานแร่งชาติดอยภูคา และขอแผนท่ี
ท่องเท่ียว 

ชาย น่าน Walk In 

๖. ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๑.๓๒ น. คุณอภิวรรณ คงมาลัย สอบถามเส้นทางไปยังโกโก้วัลเล่ย์รีสอร์ท และร้านกาแฟ 
ไทล้ือ 

รญิง สุพรรณบุรี Walk In 

๗. ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓.๑๐ น. คุณกฤษฎา ตรีสารพุทธชาด สอบถามแรล่งท่องเท่ียวและท่ีพักในเขตเทศบาลต าบลปวว ชาย สมุทรปราการ Walk In 
๘. ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕.๒๑ น. คุณณัฐกานต์ แสงเพชรดี สอบถามแรล่งท่องเท่ียวและท่ีพักในเขตเทศบาลต าบลปวว ชาย แพร่ Walk In 
๙. ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๖.๐๐ น. คุณม้ง แซ่ย่าง สอบถามและฝากประชาสัมพันธ์กระเป๋าสตางค์รล่นราย 

บริเวณจุดเช็คอินกว่าง รน้าศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 
ชาย น่าน  Walk In 

๑๐. ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๖.๓๕ น. คุณอภินันท์ คงศุภลักษณ์ สอบถามโลเคช่ันป่าทึบเพื่อถ่ายท าภาพยนตร์ขุนพันธ์ ภาค ๓ ชาย กรุงเทพมรานคร Walk In 



- ๒ - 

ล าดับ วัน / เดือน / ป ี เวลา ชื่อ - นามสกุล รายละเอียดการรับบริการ เพศ 
ที่อยู่  

(จังหวัด / ประเทศ) 
รูปแบบการให ้

บริการ 
๑๑. ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๗.๐๐ น. คุณมัชฌิมา คงเจริญ สอบถามท่ีพักและร้านอารารในเขตเทศบาลต าบลปวว รญิง อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ / 

ออนไลน ์
๑๒. ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๙.๕๗ น. คุณราเชน ผินประดับ สอบถามเส้นทางส ารรับการปว่นจักรยานท่องเท่ียวในเขต

อ าเภอปวว 
ชาย กรุงเทพมรานคร Walk In 

๑๓. ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๙.๕๗ น. คุณชิษณุภา ผินประดับ สอบถามเส้นทางส ารรับการปว่นจักรยานท่องเท่ียวในเขต
อ าเภอปวว 

รญิง กรุงเทพมรานคร Walk In 

๑๔. ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐.๑๐ น. คุณอัมพร เสือสาวะภี สอบถามเส้นทางส ารรับการปว่นจักรยานท่องเท่ียวในเขต
อ าเภอปวว 

รญิง สมุทรปราการ Walk In 

๑๕. ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐.๑๗ น. คุณคุณัณญา สืบชมพู สอบถามเส้นทางส ารรับการปว่นจักรยานท่องเท่ียวในเขต
อ าเภอปวว 

รญิง สมุทรสาคร Walk In 

๑๖. ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐.๓๐ น. คุณธวัชชัย ฉัตรชมช่ืน สอบถามเส้นทางส ารรับการปว่นจักรยานท่องเท่ียวในเขต
อ าเภอปวว 

ชาย กรุงเทพมรานคร Walk In 

๑๗. ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐.๔๒ น. คุณวรางคณา ศรีประสบ สอบถามเส้นทางไปอุทยานแร่งชาติดอยภูคา รญิง กรุงเทพมรานคร Walk In 

๑๘. ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓.๐๘ น. คุณชญานิน รว่างจ ารัส สอบถามแรล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลปวว รญิง ลพบุรี Walk In 

๑๙. ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓.๔๐ น. คุณชาลิณี สว่างจันทร์ สอบถามเส้นทางท่องเท่ียวในเขตอ าเภอปวว และเส้นทางไปยัง
รมู่บ้านสะปวน  

รญิง ลพบุรี Walk In 

๒๐. ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๔.๐๔ น. คุณพิมพ์ชนก บาคนิพ สอบถามเส้นทางท่องเท่ียวในเขตอ าเภอปวว และเส้นทางไปยัง
รมู่บ้านสะปวน 

รญิง แพร่ Walk In 

๒๑. ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๔.๒๐ น. คุณฉัตรลดา รล่ิมวงศ์ สอบถามร้านอารารในเขตเทศบาลต าบลปวว รญิง น่าน Walk In 
๒๒. ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕.๕๐ น. คุณพงษ์ศกร จึงวัฒนา สอบถามเส้นทางไปยังอุทยานแร่งชาติดอยภูคาและรมู่บ้าน

สะปวน 
ชาย กรุงเทพมรานคร Walk In 

๒๓. ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๖.๑๑ น. คุณอรนุช ใจดง สอบถามท่ีพักและร้านอารารในเขตเทศบาลต าบลปวว รญิง กรุงเทพมรานคร Walk In 



- ๓ - 

ล าดับ วัน / เดือน / ป ี เวลา ชื่อ - นามสกุล รายละเอียดการรับบริการ เพศ 
ที่อยู่  

(จังหวัด / ประเทศ) 
รูปแบบการให ้

บริการ 
๒๔. ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐.๐๘ น. คุณนิธิศ อุดบัติกรณ์ สอบถามร้านอารารในเขตเทศบาลต าบลปวว ชาย กรุงเทพมรานคร Walk In 

๒๕. ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓.๕๐ น. คุณมณัญภัทธ สมบรูนไชย สอบถามเส้นทางไปยังภูลังกา รญิง กรุงเทพมรานคร Walk In 

๒๖. ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๖.๐๐ น. คุณสมเดช เดชวิไล สอบถามเส้นทางไปยังภูลังกา ชาย พะเยา Walk In 

๒๗. ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๙.๕๒ น. คุณกิตติพงษ์ บุญรักษา สอบถามเส้นทางไปยังภูลังกา ชาย พะเยา Walk In 

๒๘. ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐.๐๙ น. คุณณัฐกิต ชูวิชัย สอบถามเส้นทางไปยังอ าเภอสองแคว ชาย ล าปาง Walk In 

๒๙. ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๑.๔๕ น. คุณธีรเกียรติ วงศ์ไพศาล สอบถามร้านอารารในเขตเทศบาลต าบลปวว ชาย กรุงเทพมรานคร Walk In 

๓๐. ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓.๐๙ น. คุณวาสนา พลจร สอบถามแรล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลปวว รญิง กรุงเทพมรานคร Walk In 

๓๑. ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓.๐๙ น. คุณวีรเด็ด พลจร ขอแผนท่ีท่องเท่ียว ชาย กรุงเทพมรานคร Walk In 

๓๒. ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕.๐๐ น. คุณนิวัฒน์ วัฒนานนท์ สอบถามท่ีพักในเขตเทศบาลต าบลปวว และเส้นทางไปยังถนน
รมายเลข ๓ 

ชาย กรุงเทพมรานคร Walk In 

๓๓. ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๖.๑๖ น. คุณอภิสิทธิ์ นิชพันธ์ สอบถามท่ีพักในเขตอ าเภอเมืองน่าน ชาย กรุงเทพมรานคร Walk In 

๓๔. ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๙.๓๐ น. คุณจันทร์เพ็ญ ขุนอาจ สอบถามแรล่งท่องเท่ียวและร้านอารารในเขตเทศบาล
ต าบลปวว 

รญิง สุโขทัย Walk In 

๓๕. ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๑.๓๒ น. คุณชาตรี เขตรภัทรพิภพ สอบถามแรล่งท่องเท่ียวและท่ีพักในเขตเทศบาลต าบลปวว ชาย ระยอง Walk In 

๓๖. ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๙.๒๑ น. คุณนรเศรษฐ์ จันทร์แก้ว สอบถามเส้นทางท่องเท่ียวในเขตอ าเภอปวว  ชาย ระยอง Walk In 

๓๗. ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐.๕๗ น. คุณวาพัฒน์ บัวแก้ว สอบถามเส้นทางไปยังอุทยานแร่งชาติดอยภูคา ชาย ระยอง Walk In 

๓๘. ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕.๑๙ น. คุณขนิษฐา พาสซานิส สอบถามเส้นทางไปยังอ าเภอบ่อเกลือ รญิง เชียงราย Walk In 

๓๙. ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๙.๕๒ น. คุณสุพจน์ สุดดี สอบถามเส้นทางไปยังถนนรมายเลข ๓ และอ าเภอบ่อเกลือ ชาย สมุทรสาคร Walk In 

๔๐. ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๒.๑๓ น. คุณอนุวัฒน์ ธัญรัตน์ สอบถามร้านอารารในเขตเทศบาลต าบลปวว ท่ีเข้าร่วม
โครงการเราเท่ียวด้วยกัน 

ชาย อุบลราชธานี โทรศัพท์ 

๔๑. ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๔.๐๕ น. คุณวิไล วันลังกา สอบถามเส้นทางไปยังฟาร์มเร็ดบ้านรัวน้ า รญิง แพร่ Walk In 
๔๒. ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐.๒๓ น. คุณศรีประไพ บุญเฉลิม สอบถามเส้นทางไปยังถนนรมายเลข ๓ รญิง สมุทรปราการ Walk In 



- ๔ - 

ล าดับ วัน / เดือน / ป ี เวลา ชื่อ - นามสกุล รายละเอียดการรับบริการ เพศ 
ที่อยู่  

(จังหวัด / ประเทศ) 
รูปแบบการให ้

บริการ 
๔๓. ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๔.๑๖ น. คุณพูลจิตร ชาวงิ้ว ขอแผนท่ีท่องเท่ียว รญิง น่าน Walk In 

๔๔. ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕.๔๑ น. คุณประจง เจียมศักดานุวัฒน์ สอบถามเส้นทางไปยังจังรวัดเชียงราย ชาย นครราชสีมา Walk In 

๔๕. ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐.๐๙ น. คุณเสน่ร์ ธาราทิพย์ ฝากประชาสัมพันธ์เบอร์ โทรศัพท์ผู้ประกอบการธุรกิจ
คมนาคมขนส่ง ปวว - บ่อเกลือ (รถ ๒ แถว โทร. ๐๘๙ - ๗๙๔ 
๔๘๙๓)  

ชาย น่าน Walk In 

๔๖. ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๑.๐๓ น. คุณสุกัญญา ปววระกต สอบถามเส้นทางไปยังโรงแรมปู ๋ป๋าล์ คันนา ปวว 
 

รญิง ล าปาง Walk In 

๔๗. ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕.๔๗ น. คุณวิภาดา จะเฮิง สอบถามเส้นทางท่องเท่ียวในเขตอ าเภอปวว และเส้นทางไปยัง
อ าเภอบ่อเกลือ 

รญิง ล าปาง Walk In 

๔๘. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐๙.๕๐ น. คุณปวทมา โสมาเกตุ สอบถามเบอร์โทรศัพท์ผู้ประกอบการธุรกิจคมนาคมขนส่ง 
จากอ าเภอปววไปยังบ่อเกลือ (รถ ๒ แถวรรือรถเช่าเอกชน) 

รญิง สระบุรี Walk In 

๔๙. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๔.๑๙ น. คุณนฤสรณ์ คล้ายเพชร สอบถามเส้นทางท่องเท่ียวในเขตอ าเภอปวว และเส้นทางไปยัง
รมู่บ้านสะปวน 

ชาย พะเยา Walk In 
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- ๕ - 

 ท้ังนี้ รากแบ่งเป็นแต่ละรมวด จะได้ข้อมูลและจ านวนสถิติจากสมุดบันทึกการขอรับบริการ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เทศบาลต าบลปวว และแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ
ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว ณ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เทศบาลต าบลปวว ผ่านระบบออนไลน์ (ซึ่งมีผู้เข้ามาประเมินจ านวน ๑ ราย) ดังนี้  
หมวดรายละเอียดการรับบริการ 
จากจ านวนนักท่องเท่ียวรรือประชาชนผู้มาขอรับบริการ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีท้ังรมด ๔๙ ราย แบ่งออกเป็นแต่ละประเภท ได้แก่ 
- สอบถามข้อมูลแรล่งท่องเท่ียว , เส้นทางท่องเท่ียวรรือขอรายละเอียดเอกสาร , แผ่นพับข้อมูลด้านการท่องเท่ียว จ านวน ๒๔ ราย คิดเป็น ๔๘.๙๘ % 
- สอบถามข้อมูลท่ีพัก จ านวน ๙ ราย คิดเป็น ๑๘.๓๗ % 
- สอบถามข้อมูลร้านอาราร / เครื่องด่ืม  จ านวน ๖ ราย คิดเป็น ๑๒.๒๔ % 
- สอบถามข้อมูลร้านเบเกอรี่ / ร้านกาแฟ จ านวน ๑ ราย คิดเป็น ๒.๐๔ % 
- สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางรรือธุรกิจคมนาคมขนส่ง จ านวน  ๗ ราย  คิดเป็น ๑๔.๒๙ % 
- สอบถามรรือขอใช้บริการอื่น ๆ จ านวน ๒ ราย คิดเป็น ๔.๐๘ % 
หมวดเพศ 
* ข้อมูลจากสมุดบันทึกการขอรับบริการ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เทศบาลต าบลปวว ดังนี้ 
- เพศชาย จ านวน ๒๖ ราย คิดเป็น ๕๓.๐๖ % 
- เพศรญิง จ านวน ๒๓ ราย คิดเป็น ๔๖.๙๔ %  
รมายเรตุ : ผู้เข้ามาประเมินออนไลน์เป็นเพศรญิง จ านวน ๑ คน 

หมวดอายุ (ส ารรับผู้เข้ามาประเมินออนไลน์) 
- อายุต่ ากว่า ๑๐ ปีบริบูรณ์ จ านวน  ๐  ราย คิดเป็น ๐ % 
- อายุระรว่าง ๑๐ - ๒๐ ปีบริบูรณ์ จ านวน  ๐  ราย คิดเป็น ๐ % 
- อายุระรว่าง ๒๑ - ๓๐ ปีบริบูรณ์ จ านวน  ๑  ราย คิดเป็น ๑๐๐ % 
- อายุระรว่าง ๓๑ - ๔๐ ปีบริบูรณ์ จ านวน  ๐  ราย คิดเป็น ๐ % 
- อายุระรว่าง ๔๑ - ๕๐ ปีบริบูรณ์ จ านวน  ๐  ราย คิดเป็น ๐ %  
- อายุระรว่าง ๕๑ - ๖๐ ปีบริบูรณ์ จ านวน  ๐  ราย คิดเป็น ๐ % 
- อายุมากกว่า ๖๐ ปีบริบูรณ์ จ านวน  ๐  ราย คิดเป็น ๐ % 

/รมวดรูปแบบ… 



- ๖ - 
หมวดรูปแบบการให้บริการ 
- Walk In จ านวน ๔๖ ราย คิดเป็น ๙๓.๘๘ % 
- โทรศัพท์ จ านวน ๒ ราย คิดเป็น ๔.๐๘ % 
- ออนไลน์ จ านวน ๑ ราย คิดเป็น ๒.๐๔ % 
หมวดอาชีพ (ส ารรับผู้เข้ามาประเมินออนไลน์) 
- รับจ้างท่ัวไป จ านวน  ๐  ราย คิดเป็น ๐ % 
- ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ จ านวน  ๐  ราย  คิดเป็น ๐ % 
- เกษตรกร / ชาวประมง จ านวน  ๐  ราย คิดเป็น ๐ % 
- พนักงานบริษัท / เอกชน จ านวน  ๐ ราย  คิดเป็น ๐  %  
- นักเรียน / นักศึกษา จ านวน  ๐  ราย คิดเป็น ๐ % 
- ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสารกิจ จ านวน  ๑  ราย  คิดเป็น ๑๐๐  % 
- อื่น ๆ จ านวน  ๐ ราย คิดเป็น ๐ % 
หมวดที่อยู่ของนักท่องเที่ยวหรือประชาชนผู้มาขอรับบริการ         
* ข้อมูลจากสมุดบันทึกการขอรับบริการ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เทศบาลต าบลปวว ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- ภาคเรนือ จ านวน ๑๘ ราย คิดเป็น ๓๖.๗๓ % 
- ภาคกลาง จ านวน ๕ ราย คิดเป็น ๑๐.๒๐ % 
- ภาคอีสาน จ านวน ๓ ราย คิดเป็น ๖.๑๒ % 
- ภาคใต้ จ านวน  ๐ ราย คิดเป็น ๐ % 
- ภาคตะวันตก จ านวน ๐ ราย คิดเป็น ๐ % 
- ภาคตะวันออก จ านวน ๓ ราย คิดเป็น ๖.๑๒ % 
- กรุงเทพมรานครและปริมณฑล จ านวน  ๒๐ ราย คิดเป็น ๔๐.๘๒  % 
- ต่างประเทศ จ านวน ๐ ราย คิดเป็น ๐ % 
 

/ข้อมูล… 



- ๗ - 
* ข้อมูลผู้เข้ามาประเมินความพึงพอใจการรับบริการข้อมูลด้านการท่องเท่ียวผ่านระบบออนไลน์ รวมท้ังรมด ๑ ราย ดังนี้  
- ในพื้นท่ีจังรวัดน่าน จ านวน ๐ ราย คิดเป็น ๐ % 
- ต่างจังรวัด จ านวน ๑ ราย คิดเป็น ๑๐๐ % 

ระดับความพึงพอใจ (ส ารรับผู้เข้ามาประเมินออนไลน์) 
- มากท่ีสุด จ านวน ๑ ราย คิดเป็น ๑๐๐ % 
- มาก จ านวน  ๐  ราย คิดเป็น ๐ % 
- ปานกลาง จ านวน  ๐  ราย คิดเป็น ๐ % 
- น้อย จ านวน  ๐  ราย คิดเป็น ๐ % 
- น้อยท่ีสุด จ านวน  ๐  ราย คิดเป็น ๐ % 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
    - 

 

 

 


