
ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ  หมวดที่ 3 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
     หมวดย

 

 

 

 งานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว องคการบริหารส
ดานการทองเที่ยวอยางครอบคลุม ครบถวน 
รายงานผลในระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่เก่ียวของกับการพัฒนาของ อปท
ในการแขงขัน ดังนี้ 
 

1. พัฒนาแหลงทองเที่ยว ยกระดับคุณภาพบริการ และสงเสริมธุรกิจตอเ
ชื่อเสียง ยกระดับการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
 

2. สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํารวจขอมูลที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 
มาตรฐานสากลได 
 

3. ดําเนินงานประชารัฐทองถิ่นสุขใจ 
สวนสาธารณะบานภูพานทอง 
สําหรับจัดจําหนายสินคา ผลิตภัณฑชุมชน และ
โครงการตลาดชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
หมวดยอยที่ ๒ การสงเสริมการทองเที่ยว 

3.๒.๒ จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ไดดําเนิน
ครอบคลุม ครบถวน มีการจัดทําฐานขอมูล รายงานผลการดําเนินการตอผูบริหาร และ 

รายงานผลในระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ป ที่เก่ียวของกับการพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถ

พัฒนาแหลงทองเที่ยว ยกระดับคุณภาพบริการ และสงเสริมธุรกิจตอเนือ่งในแหลงทองเที่ยวที่มี
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม  

สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Platform Airbnb)
สัมผัสวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย) ที่มีศักยภาพพัฒนาเปนที่พักบริการตาม

ดําเนินงานประชารัฐทองถิ่นสุขใจ 4.0 (สินคา อาหาร ที่พัก แหลงทองเที่ยว
สวนสาธารณะบานภูพานทอง เพ่ือเปนตลาดกลางใหประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบไดมีพ้ืนที่
สําหรับจัดจําหนายสินคา ผลิตภัณฑชุมชน และพัฒนาตอเนื่องในปงบประมาณ 
โครงการตลาดชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว “เผาะ ระโงก ปลวก เห็ดไค

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 

วนตําบลหนองบัว ไดดําเนินการสํารวจขอมูล 
จัดทําฐานขอมูล รายงานผลการดําเนินการตอผูบริหาร และ 

รายงานผลในระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น โดยตอบสนอง
ดานการสรางความสามารถ

องในแหลงทองเที่ยวที่มี

(Platform Airbnb) โดยไดมีการ
ที่มีศักยภาพพัฒนาเปนที่พักบริการตาม

สินคา อาหาร ที่พัก แหลงทองเที่ยว) ณ ตลาด
ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบไดมีพ้ืนที่

พัฒนาตอเนื่องในปงบประมาณ 2562 ผาน
เผาะ ระโงก ปลวก เห็ดไค” 



ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ  หมวดที่ 3 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
     หมวดย

 

 

 

 

 
ที่ นภ ๗๑๖๐๑ / ว  

                                                     

    

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหขอมูลที่พักสัมผัสวัฒนธรรม

เรียน   กํานัน/ผูใหญบาน และสมาชิกสภาฯ ทุกหมูบาน

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. แบบบันทึกขอมูลที่พักสัมผัสวัฒนธรรม

  ดวย งานสงเสริมและพัฒนา
ประชาสัมพันธการทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชน
จัดทําสื่อ และเผยแพรขอมูลขาวสาร
สัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) 

 

   ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จึงใครขอความอนุเคราะห กํานันตําบลหนองบัว 
ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
(Homestay) ในชุมชนของทาน และ
พัฒนาการทองเที่ยว องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ตามรายละเอียด

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ

 

                  

     

              

 
งานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

สํานักปลัด อบต.หนองบัว                        

โทร 0-4231-2725  มือถือ 082

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
หมวดยอยที่ ๒ การสงเสริมการทองเที่ยว 

3.๒.๒ จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

                                        ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว    
                                                                               อ.เมืองหนองบัวลําภู   

                มิถุนายน  2561 

ขอความอนุเคราะหขอมูลที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) 

ผูใหญบาน และสมาชิกสภาฯ ทุกหมูบาน 

ขอมูลที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท  จํานวน 

และพัฒนาการทองเที่ยว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
วิถีชีวิตชุมชนในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองบัว  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ขาวสาร ประชาสัมพันธสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวแบบวิถีชีวิตชุมชน โดย
(Homestay) เปนที่พักหลักในการสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวดังกลาว

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จึงใครขอความอนุเคราะห กํานันตําบลหนองบัว 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว เพ่ือรวบรวมขอมูลที่พัก

และสงรายละเอียดท่ีพัก ภายในวันที่     มิถุนายน 256
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ตามรายละเอียดแบบบันทึกขอมูล

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

                        ขอแสดงความนับถือ 

 

              (นายไมตรี  ฤทธิ์มหา)   

                       นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 

การทองเที่ยว  

                         

2-778 4680 

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว     
เมืองหนองบัวลําภู   นภ   ๓๙๐๐๐ 

    1     ฉบับ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  จะดําเนินการ
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูล 

วิถีชีวิตชุมชน โดยใชที่พัก
ทองเท่ียวดังกลาวตอไป   

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จึงใครขอความอนุเคราะห กํานันตําบลหนองบัว 
เพ่ือรวบรวมขอมูลที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 

2561 ที่งานสงเสริมและ
แบบบันทึกขอมูลที่สงมาดวยนี้ 

    

 



ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ  หมวดที่ 3 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
     หมวดย

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

แบบบันทึกขอมูลที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
**********************************************************************************************************

ลําดับ ชื่อ-สกุล เจาของที่พัก

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 

 

 

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
หมวดยอยที่ ๒ การสงเสริมการทองเที่ยว 

3.๒.๒ จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

แบบบันทึกขอมูลที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay
ปงบประมาณ 2561 

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
**********************************************************************************************************

 
เจาของที่พัก บานเลขท่ี เบอรติดตอ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ลงชื่อ    
        (                       
 

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

Homestay) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 
********************************************************************************************************** 

เบอรติดตอ หมายเหตุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผูรับรองขอมลู 
  ) 

หมู..................... 



ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ  หมวดที่ 3 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
     หมวดย

 

 

 
สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย

ลําดับ ชื่อ-สกุล เจาของที่พัก
1 นางสุคนธ  สุวรรณด ี
2 นายถาวร  เจริญพงศ 
3 นายไพบูลย  พันธนิติ 
4 นายชัยศรี  สารีมุข 
5 นายอนุชา  โชคสาย 
6 นางศุภางครชัน  วัชนพงศภัทรา
7 นางวิชิราภรณ  เมฆวัน 
8 ด.ต.ธนู  คีรี 
9 นายประสิทธิ์  จันทะแจม

ผูใหขอมูล : ผญ.ประสิทธิ์  จันทะแจม
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เจาของที่พัก
1 นายสัญชาติ  ชารีตุม 
2 นางทองศนูย  โมแซง 
3 นายสารคาม  โมแซง 
4 นายอนุชา  โชคสาย 
5 นายอรุณ  มูลสาร 
6 นางปทุมพร  มูลสาร 

ผูใหขอมูล : ผญ.โชคไพสฐิ ศิริศรีธานี
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เจาของที่พัก
1 โชควิวัฒน เฮาส 
2 นางไครศรี  จันทรบุญ 

ผูใหขอมูล : นายจันทร  พรมท/ีนายสมศักดิ์  พาภักดี
 

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
หมวดยอยที่ ๒ การสงเสริมการทองเที่ยว 

3.๒.๒ จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Platform Airbnb) โดยไดมีการสํารวจขอมูล
โฮมสเตย) ที่มีศักยภาพพัฒนาเปนที่พักบริการตามมาตรฐานสากลได

หมูที่ 1 บานหวยทราย 
 

สกุล เจาของที่พัก บานเลขท่ี เบอรติดตอ 
140 089-2785148
45 080-1605490

215 081-3201377
77 092-8492767

298 086-0909011
นางศุภางครชัน  วัชนพงศภัทรา 317 098-6452567

202 094-0592942
318 088-3172867

นายประสิทธิ์  จันทะแจม 132 081-0609252
รวม 9 แหง 

ประสิทธิ์  จันทะแจม 

หมูที่ 2 บานภูพานทอง 
 

สกุล เจาของที่พัก บานเลขท่ี เบอรติดตอ 
45 081-7497026
86 092-7622194

534 065-6351736
469 086-0909011
559 089-5757415
560 089-5757415

รวม 6 แหง 
ศิริศรีธานี 

หมูที่ 5 บานวังน้ําขาว 
 

สกุล เจาของที่พัก บานเลขท่ี เบอรติดตอ 
290 081-7397560
163 087-2278812

รวม 2 แหง 
นายสมศักดิ์  พาภักดี 

*หมูท่ี 3, 4, 6, 7 และ 8 ไมมีบริการท่ีพักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

โดยไดมีการสํารวจขอมูล 
ที่มีศักยภาพพัฒนาเปนที่พักบริการตามมาตรฐานสากลได ดังนี้ 

หมายเหตุ 
2785148 4 คน/วัน 
1605490 8 คน/วัน 
3201377 10 คน/วัน 
8492767 4 คน/วัน 
0909011 6 คน/วัน 
6452567 4 คน/วัน 
0592942 10 คน/วัน 
3172867 4 คน/วัน 
0609252 2 คน/วัน 

52 คน/ วัน 

หมายเหตุ 
7497026 9 คน/วัน 
7622194 10 คน/วัน 
6351736 4 คน/วัน 
0909011 4 คน/วัน 
5757415 30 คน/วัน 
5757415 5 คน/วัน 

62 คน/ วัน 

หมายเหตุ 
7397560  
2278812  

 

สัมผัสวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย) 



ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ  หมวดที่ 3 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
     หมวดย

 

 

ผลการสํารวจ

โทรศัพท 

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
หมวดยอยที่ ๒ การสงเสริมการทองเที่ยว 

3.๒.๒ จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

 

ผลการสํารวจขอมูลที่พักพรอมรูปถาย 

นายสัญชาติ  ชารีตุม เลขท่ี 45 หมู 2  
โทรศัพท 081-749 726, 083-334 4933 

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 



ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ  หมวดที่ 3 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
     หมวดย

 

 

ผลการสํารวจ

นายสารคาม  โมแซง

นายอนุชา  โชคสาย

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
หมวดยอยที่ ๒ การสงเสริมการทองเที่ยว 

3.๒.๒ จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

 

ผลการสํารวจขอมูลที่พักพรอมรูปถาย 
 

นายสารคาม  โมแซง เลขท่ี 534 หมู 2 บานภูพานทอง 
โทรศัพท 065-635 1736 

 
 

นายอนุชา  โชคสาย เลขที่ 469 หมู 2 บานภูพานทอง 
โทรศัพท 086-0909011 

 

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 



ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ  หมวดที่ 3 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
     หมวดย

 

 

ผลการสํารวจ

นายอนุชา  โชคสาย

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
หมวดยอยที่ ๒ การสงเสริมการทองเที่ยว 

3.๒.๒ จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

 

ผลการสํารวจขอมูลที่พักพรอมรูปถาย 
 

 

 

 

 
นายอนุชา  โชคสาย เลขที่ 469 หมู 2 บานภูพานทอง 

โทรศัพท 086-0909011 
 

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 

 



ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ  หมวดที่ 3 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
     หมวดย

 

 

ผลการสํารวจ

นางวิชิราภรณ  เมฆ

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
หมวดยอยที่ ๒ การสงเสริมการทองเที่ยว 

3.๒.๒ จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

 

ผลการสํารวจขอมูลที่พักพรอมรูปถาย 
 

 

 

นางวิชิราภรณ  เมฆวัน  เลขท่ี 202 หมู 1 บานหวยทราย 
โทรศัพท 094-0592942 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 
 



ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ  หมวดที่ 3 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
     หมวดย

 

 

ผลการสํารวจ

****นายประสิทธิ์  จันทะแจม

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
หมวดยอยที่ ๒ การสงเสริมการทองเที่ยว 

3.๒.๒ จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

 

ผลการสํารวจขอมูลที่พักพรอมรูปถาย 
 

 

 

 
นายประสิทธิ์  จันทะแจม โทรศัพท 081-0609252 

 
 
 

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 

 

 



ดานที่ 4 การบริการสาธารณะ  หมวดที่ 3 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
     หมวดย

 

 

ผลการสํารวจ

ประเภทท่ีพักที่สามารถรองรับการประชุม สัมมนา 

โทรศัพท 

โชควิวัฒน เฮาส

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
หมวดยอยที่ ๒ การสงเสริมการทองเที่ยว 

3.๒.๒ จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 

 

ผลการสํารวจขอมูลที่พักพรอมรูปถาย 
 

ประเภทท่ีพักที่สามารถรองรับการประชุม สัมมนา  
 

 
 
 
 

 
ภูตะวันรีสอรท  

โทรศัพท 042-109 815, 099-498 9494 
 
 

 
โชควิวัฒน เฮาส  เลขท่ี 290 หมู 5 บานวังน้ําขาว  

โทรศพัท  081-7397560 
 
 
 

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

 

 

  

งานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  โทรศัพท 042-312 725 

 

 


