


เอกสารแนบท้ายบนัทึกข้อความ 
เร่ือง สรุปผลสถิติการขอรับบริการ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลต าบลปัว ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เทศบาลต าบลปวว ได้ใร้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียว รรือประชาชนผู้มาขอรับบริการ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจ านวน ๒๒ 
ราย ดังนี้ 

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

(จังหวัด / ประเทศ) 
รูปแบบการให ้

บริการ 
๑. ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๒.๒๕ น. คุณอรรณพ วงศ์วิชัย สอบถามท่ีพักในเขตเทศบาลต าบลปวว และขอแผนท่ีท่องเท่ียว ชาย ล าปาง Walk In 
๒. ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐.๐๐ น. คุณณัฐณิชา บุญธรรม สอบถามแรล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลปวว รญิง น่าน Walk In 

๓. ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๒.๒๕ น. คุณฤทธน ธีรภาพตรี สอบถามท่ีพักในเขตอ าเภอบ่อเกลือและอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ชาย กาญจนบุรี Walk In 
๔. ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๓.๕๐ น. คุณอัษฎาธร ทิมทอง สอบถามแรล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลปวว ชาย สุโขทัย Walk In 
๕. ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๓.๒๓ น. คุณเทพวิฑูรย์ ทองศรี สอบถามเส้นทางไปยังร้านกาแฟไทล้ือและฟาร์มเร็ดบ้านรัวน้ า ชาย กรุงเทพมรานคร Walk In 
๖. ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๐๙.๐๕ น. คุณHelen Paenensong สอบถามท่ีพักในเขตเทศบาลต าบลปวว รญิง ประเทศอังกฤษ Walk In 
๗. ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๑.๒๗ น. คุณนัฐพงศ์ เธาะสูงเนิน สอบถามเส้นทางท่องเท่ียวท่ีจะไปจังรวัดเชียงราย และร้าน 

อารารในเขตเทศบาลต าบลปวว 
ชาย นครราชสีมา Walk In 

๘. ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐.๔๕ น. คุณChia Hao สอบถามเส้นทางไปอ าเภอบ่อเกลือ และสถานท่ีท่องเท่ียวใน
เขตอ าเภอปวว 

รญิง ประเทศไต้รวัน Walk In 

๙. ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๒.๐๕ น. คุณณัฐธิณี คงนิล สอบถามแรล่งท่องเท่ียวในเขตอ าเภอปวว รญิง สระบุรี Walk In 
๑๐. ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๔.๓๒ น. คุณสุวิจักขณ์ ก้านแก้ว สอบถามแรล่งท่องเท่ียวในเขตอ าเภอปวว ชาย น่าน Walk In 
๑๑. ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๖.๓๙ น. คุณเกษมณี วิสุทธากุล สอบถามท่ีพัก และแรล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลปวว รญิง กรุงเทพมรานคร Walk In 
๑๒. ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐.๕๐ น. คุณนงนุช เพชรทวีเดช สอบถามเส้นทางไปรมู่บ้านสะปวน อ าเภอบ่อเกลือ รญิง ชลบุรี Walk In 
๑๓. ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๓.๔๒ น. คุณพรพิสุทธิ์ วรภัทรวีรกุล สอบถามเส้นทางไปจังรวัดเชียงราย รญิง กรุงเทพมรานคร Walk In 
๑๔. ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๔.๕๕ น. คุณสุวันนา  สอบถามท่ีพัก และแรล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลปวว รญิง กรุงเทพมรานคร Walk In 
๑๕. ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๖.๐๓ น. คุณคมสรรค์ สาริกัน สอบถามแรล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลปววและอ าเภอ

บ่อเกลือ 
ชาย เชียงใรม่ Walk In 



- ๒ - 

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

(จังหวัด / ประเทศ) 
รูปแบบการให ้

บริการ 
๑๖. ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๖.๒๕ น. คุณอ าพร ปะปานา สอบถามเส้นทางไปถนนรมายเลข ๓ และบ้านศาลา ต าบล

ศิลาเพชร 
รญิง อุตรดิตถ์ Walk In 

๑๗. ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๐๙.๑๒ น. คุณนภดล ปราสุวรรณ สอบถามเส้นทางไปรมู่บ้านสะปวน อ าเภอบ่อเกลือ ชาย ตาก Walk In 

๑๘. ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๑.๓๔ น. คุณสวง จันต๊ะ สอบถามเส้นทางไปวัดศรีมงคล อ าเภอท่าวังผา ชาย แพร่ Walk In 
๑๙. ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๓.๔๖ น. คุณสรพงษ์ คงสุข สอบถามท่ีพักในเขตเทศบาลต าบลปวว และขอแผนท่ีท่องเท่ียว ชาย เชียงราย Walk In 
๒๐. ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๑.๒๐ น. คุณแขกแก้ว อุดก้อน สอบถามเส้นทางไปต าบลสกาด และอ าเภอบ่อเกลือ รญิง สุโขทัย Walk In 
๒๑. ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๕.๕๓ น. คุณศุภณัฎฐ์ เฮี้ยนชาศรี สอบถามท่ีพักและแรล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลปวว ชาย กรุงเทพมรานคร Walk In 
๒๒. ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๔.๑๐ น. คุณธนกรณ์ พรประเสริฐ

ศรีสุกล 
สอบถามท่ีพักและแรล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลปวว ชาย เชียงราย โทรศัพท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓ - 

 ท้ังนี้ รากแบ่งเป็นแต่ละรมวด จะได้ข้อมูลและจ านวนสถิติจากสมุดบันทึกการขอรับบริการ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เทศบาลต าบลปวว และแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ
ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว ณ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เทศบาลต าบลปวว ผ่านระบบออนไลน์ (ซึ่งมีผู้เข้ามาประเมินจ านวน - ราย) ดังนี้  
หมวดรายละเอียดการรับบริการ 
จากจ านวนนักท่องเท่ียวรรือประชาชนผู้มาขอรับบริการ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีท้ังรมด ๒๒ ราย แบ่งออกเป็นแต่ละประเภท ได้แก่ 
- สอบถามข้อมูลแรล่งท่องเท่ียว , เส้นทางท่องเท่ียวรรือขอรายละเอียดเอกสาร , แผ่นพับข้อมูลด้านการท่องเท่ียว จ านวน ๖ ราย คิดเป็น ๒๗.๒๗ % 
- สอบถามข้อมูลท่ีพัก จ านวน ๘ ราย คิดเป็น ๓๖.๓๖ % 
- สอบถามข้อมูลร้านอาราร / เครื่องด่ืม  จ านวน ๑ ราย คิดเป็น ๔.๕๕ % 
- สอบถามข้อมูลร้านเบเกอรี่ / ร้านกาแฟ จ านวน - ราย คิดเป็น ๐ % 
- สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง รรือธุรกิจคมนาคมขนส่ง จ านวน  ๗  ราย  คิดเป็น ๓๑.๘๒ % 
- สอบถามข้อมูลร้านจ ารน่ายท่ีระลึก จ านวน - ราย คิดเป็น ๐ % 
- สอบถามรรือขอใช้บริการอื่น ๆ จ านวน - ราย คิดเป็น ๐ % 
หมวดเพศ 
* ข้อมูลจากสมุดบันทึกการขอรับบริการ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เทศบาลต าบลปวว ดังนี้ 
- เพศชาย จ านวน ๑๒ ราย คิดเป็น ๕๔.๕๕ % 
- เพศรญิง จ านวน ๑๐ ราย คิดเป็น ๔๕.๔๕ %  
หมวดรูปแบบการให้บริการ 
- Walk In จ านวน  ๒๑ ราย คิดเป็น ๙๕.๔๕ % 
- โทรศัพท์ จ านวน  ๑ ราย คิดเป็น ๔.๕๕ % 
- ออนไลน์ จ านวน - ราย คิดเป็น ๐ % 
หมวดที่อยู่ของนักท่องเที่ยวหรือประชาชนผู้มาขอรับบริการ         
* ข้อมูลจากสมุดบันทึกการขอรับบริการ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เทศบาลต าบลปวว ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- ภาคเรนือ จ านวน ๘ ราย คิดเป็น ๓๖.๓๖ % 
- ภาคกลาง จ านวน ๓ ราย คิดเป็น ๑๓.๖๔ % 

/ภาคอีสาน … 



- ๔ - 
- ภาคอีสาน จ านวน  ๑ ราย คิดเป็น ๔.๕๕ % 
- ภาคใต้ จ านวน  -  ราย คิดเป็น ๐ % 
- ภาคตะวันตก จ านวน  ๒ ราย คิดเป็น ๙.๐๙  % 
- ภาคตะวันออก จ านวน ๑ ราย คิดเป็น ๔.๕๕ % 
- กรุงเทพมรานครและปริมณฑล จ านวน ๕ ราย คิดเป็น ๒๒.๗๓ % 
- ต่างประเทศ จ านวน ๒ ราย คิดเป็น ๙.๐๙ % 
 

 

 

 

 

 

 

 


