
 

 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย 

 

๑. ชื่อทีม   แควน้อยรักษ์ถิ่น  จังหวัดกาญจนบุรี 
   โครงการ   มัคคุเทศก์พาเพลิน 
 

๒. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ จังหวัด  กาญจนบุรี 
 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 
    (๑) นางสาวน้ำใส  พัชรกฤษฎิ์ 
    (๒) นางสาวสุธาวัลย ์ รุจิราผาทอง 
    (๓) นางสาวเล็ก - 
 

๔.วัตถุประสงค์โครงการ 
    (๑) ให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ทองผาภูมิหันมาใช้ภาษาชาติพันธุ์เพ่ิมมากขึ้น 
    (๒) ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนจากการทำกิจกรรมของมัคคุเทศก์น้อย 
    (๓) ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวทองผาภูมิให้มากขึ้นจากการทำคลิปประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของ   
         มัคคุเทศก์ 
 

๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการที่กำหนดไว้ 
    (๑) เด็กและเยาวชนในพื้นที่ทองผาภูมิหันมาใช้ภาษาชาติพันธุ์เพ่ิมมากขึ้น 
    (๒) คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการทำกิจกรรมของมัคคุเทศก์น้อย 
    (๓) นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวทองผาภูมิมากข้ึนจากการทำคลิปประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของ   
         มัคคุเทศก์น้อย 
 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ   ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๗. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน (อธิบายโดยระบุขั้นตอนว่าทำอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร ในช่วงเวลาใด) 
 

ลำดับที่ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1 ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๓๐ น. มัคคุเทศก์พบกัน ณ สะพานแขวน

หลวงปู่สาย เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว
ที่มาใส่บาตรในตอนเช้า อาทิ เช่น วัดท่าขนุน รอยพระพุทธบาทวัด
ท่าขนุน บ้านหลบภัยเชลยศึก สะพานแขวนหลวงปู่สาย  
พระ ภปร.ทองผาภูมิกาญจนธรรมพิทักษ์ ทราบข้อมูล หาก
นักท่องเที่ยวต้องการให้มัคคุเทศก์พาชมสถานที่ท่องเที่ยวก็
สามารถแจ้งมัคคุเทศก์ได้ จะมีรถซาเล้งบริการพาเที่ยวชมแต่ละ
สถานที่  
๐๗.๐๐ น. มัคคุเทศก์ร่วมใส่บาตรกับนักท่องเที่ยว ณ สะพาน
แขวนหลวงปู่สาย ใส่บาตรเสร็จ ๐๗.๓๐ น. ถ่ายรูปร่วมกับ

๐๖.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 



นักท่องเที่ยวที่ต้องการเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก พานักท่องเที่ยวชม
สะพานแขวนหลวงปู่สาย 

2 ถ่ายคลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวช่วงเสาร์ อาทิตย์ ช่วงเย็น ๆ 
หรือวันว่าง  
สะพานแขวน  วัดท่าขนุน  รอยพระพุทธบาท 

คลิปละ ๑ สัปดาห์ 

3 รับงานที่หน่วยงานต่าง ๆ ติดต่อ เช่น สภาวัฒนธรรมอำเภอทองผา
ภูมิ ขอความอนุเคราะห์ให้เป็นพรีเซนเตอร์ประชาสัมพันธ์ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม , ต้อนรับศึกษานิเทศที่มาติดตามงาน
โรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนทองผาภูมิ , ต้อนรับนักศึกษา ป.
เอกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรให้พาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใน
ทองผาภูมิ , ต้อนรับประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, ถ่ายทำรายการเมืองไทยดี๊ดี ทางช่อง 11 , ร่วมเชิญ
รางวัลในงานปั่นจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย (คิงภูมิพล) สนามท่ี 
๓  ณ เขื่อนวชิราลงกรณ ฯลฯ 

 

๔ เข้าอบรมการเป็นมัคคุเทศก์ท่ีดี ณ วัดท่าขนุน ในช่วงปิดเทอม  เสาร์ - อาทิตย์ 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ   จำนวน  ๓๐,๐๐๐.- บาท   
    งบประมาณท่ีได้รับของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไปจำนวน   ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
    คงเหลือ จำนวน   -    บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (ถ้ามี) ระบุ  เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 
    จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท  
     

โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้ 
 

ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) จำนวนเงิน (บาท) 
1 ค่าอาหารกลางวัน + ค่าอาหารว่าง (วันอบรม) ๒,๐๐๐ 

2 ค่าอาหารกลางวัน + ค่าอาหารว่าง + ค่าอาหารเย็น (วันถ่ายคลิป) ๑๘,๐๐๐ 

3 ค่าอบรมวิทยากร ๒,๐๐๐ 

4 ค่าป้ายไวนิลแบบมีขาตั้ง ๒,๐๐๐ 

6 ค่าชุดชาติพันธุ์ กะเหรี่ยง มอญ เมียนมาร์ ๒,๐๐๐ 

7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๐๐๐ 

๘ ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก ์(ตอนลงพ้ืนที่ทำกิจกรรม) วันละ 2๐๐ บาท ๒๒,๐๐๐ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ 
 

๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
 1. สภาวฒันธรรมอำเภอทองผาภูมิ 
 ๒. ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าขนุน 
 ๓. เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 
 

๑๐. ผลสำเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 



      ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
              (๑) ได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงานร่วมกับชุมชน และนักท่องเที่ยว 
              (๒) มีทักษะในการประกอบอาชีพ (ไกค์)  
       (๓) ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
      ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
              (๑) มีรายได้เพ่ิมมากข้ึนจากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในทองผาภูมิมากขึ้น 
              (๒) วัฒนธรรมชุมชนไม่สูญหาย ทั้งด้านการแต่งกาย ภาษา  
 

๑๑. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 
 ๑. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การตักบาตรของมัคคุเทศก์ 
 ๒. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมัคคุเทศก์สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ หรือการ
ประกอบอาชีพ (ไกค์) ในอนาคตข้างหน้า 
 ๓. คลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ในเพจต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ 
 

๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
 ๑. เด็กและเยาวชนมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ เช่น ทำงานช่วยผู้ปกครอง เรียน 
 วิธีแก้ไข การแบ่งเวลา ต้องให้คนที่ชอบทำกิจกรรมจริง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 

๒. โรคโควิด 19 ผู้ปกครองไม่ต้องการให้เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการออกนอกบ้าน เป็นห่วงเรื่องโรคโควิด 19 
วิธีแก้ไข ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง  
 

๓. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการติดโควิด 19 ต้องกักตัว ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า 
วิธีแก้ไข รอให้นักเรียนหาย ให้นักเรียนป้องกันตนเองตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
 

๔. อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการมีจำกัด เพราะงบประมาณมีน้อย เช่น ขาดคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อ
คลิป ขาดไมค์ในการถ่ายคลิป 

วิธีแก้ไข ยืมคอมพิวเตอร์ของเทศบาล ในอนาคตหากได้ดำเนินโครงการต่อเนื่อง จะขอความอนุเคราะห์จาก
ทีมกลาง 
 

๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  
 ๑. อยากให้ทีมกลางสนับสนุนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ 
 ๒. ลดเวลาในการพบพ่ีเลี้ยงให้เหลือ ๑ เดือน/๒ ครั้ง เพราะจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา พบพ่ีเลี้ยงทุก
สัปดาห์ เด็ก ๆ มีความเครียด เพราะต้องทำงาน ต้องเรียน ต้องรายงานพ่ีเลี้ยง เป็นการเพ่ิมภาระงานให้เด็ก ๆ 
 ๓. อยากให้มีการทำหนังสือแจ้งโรงเรียนของเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นหลักฐานให้ผู้ปกครองดูว่าเด็ก ๆ 
ได้ออกนอกบ้านเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ไม่ได้ไปเที่ยวเล่น 
 

๑๔. จัดทำสื่อเพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรือ วีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน ๕ 
นาที (ถ้ามี) 

 
 
 



                                         
 
                             คลิปโปรโมท                            คลิปประชาสัมพันธ์สะพานแขวนหลวงปู่สาย 
 

                                                  
   
                             คลิปเที่ยวชุมชนยลวิถี                              100 เรื่องเมืองกาญจน์ 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................... หวัหน้าทีม 
                                                 (นางสาวน้ำใส  พัชรกฤษฎิ์) 
                                    วันที่     11    เดือน    มีนาคม     พ.ศ. 2565 

 
(ลงชื่อ) .................................................... สมาชิกในทีม 

                                              (นางสาวสุธาวัลย์  รจุิราผาทอง) 
                                    วันที่    11    เดือน    มีนาคม     พ.ศ. 2565 

 
(ลงชื่อ) ........................... ......................... สมาชิกในทีม 

                                                       (นางสาวเล็ก -) 
                                    วันที่    11    เดือน    มีนาคม     พ.ศ. 2565 
 

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้รับรอง  
                                                   (นางสาวธันยช์นก  โพธิ์ทอง) 
                                   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา        
                                    วันที่    11    เดือน    มีนาคม     พ.ศ. 2565 
 

หมายเหต ุ กรุณาส่งข้อมูลภายในวันที ่๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 


