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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ

เป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมอง

โลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและ

ยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอน ค านึงถึงความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิ คุ้มกันที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม 

ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท าสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับทุก

ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 

การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อสร้างชุมชนให้

เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการ

พึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีข้ึนในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายหรือ

แลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการเช่นเดียวกับ

การอุดหนุนร้านค้าในชุมชน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

กันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการ

เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสรมิ

สามารถครองตนเองให้อยู่ได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพื่อความเจริญเติบโตสามารถเป็น

สินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง 

วัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจลงพ้ืนท่ีชุมชน  

1) เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 

2) เพื่อส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 

ขอบเขตกำรส ำรวจลงพ้ืนท่ีชุมชน  

 การส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลในพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านของหมู่ 1 คลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วซึ่งมีส่วน

ร่วมในการเก็บข้อมูล  
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วิธีกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน 

 การส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลในพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านของหมู่ 1 คลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วซึ่งมีส่วน

ร่วมในการเก็บข้อมูล โดยมีรายละเอียดวิธีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน ดังนี้ 

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ข้อมูลในการส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูล จ านวน 65 คน 

 2. กลุ่มผู้น าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ข้อมูลในการส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูล 

จ านวน 1 กลุ่ม จ านวน 6 คน 

 

เครื่องมือท่ีใช้กำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน เป็นแบบสอบถามตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล, แผนที่เดินดิน, โอ่ง

ชีวิต, ปฏิทินอาชีพ และการวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT   

  - แผนที่เดินดิน 
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- โอ่งชีวิต 

 

- ปฏิทินอาชีพ 

เดือน กิจกรรม/ เศรษฐกิจ วัฒธรรม 

มกราคม นวดข้าว/ เก็บล าใย/ ปลูกแคนตาลูป/ ขุดมัน
แกลบ/ เก็บดอกโสน/ หาปลา 

บุญปีใหม่ 

กุมภาพันธ์ เก็บผักหวานป่า/ เก็บดอกกระเจียว/ ไปรับจ้าง
ท างานนอกสถานที/่ แรงงานก่อสร้าง/ หาปลา 

บุญขวัญข้าว/ บุญมาฆบูชา/ สู่
ขวัญข้าว 

มีนาคม ไปรับจ้างท างานนอกพื้นที/่ ปลูกผกั/ ปลูกแตง/ 
หาปลา 

บุญเผวช 

เมษายน ไปรับจ้างท างานนอกพื้นที่ / ปลูกถ่ัวฝักยาว / 

ข้าวโพด/ แตงไทย/ แตงกวา/ หาปลา 
สงกรานต์ 

พฤษภาคม ไถนา/ หว่านข้าว/ ปลูกมันเทศ/ ปลูกผักกาด/ หา
ปลา 

วิสาขบูชา/ ประเพณีข้ึนเขา
น้อยบวงสรวงไหว้เจ้าพ่อเขา
น้อย 

มิถุนายน ขุดหน่อไม/้ ไถนา/หว่านข้าว/ ปลูกมันเห็บ/ หา
ปลา 

บุญกลางบ้านเรียนขวัญ
หมู่บ้าน 
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กรกฎาคม ขุดมันน้ า/ หาปลา บุญเข้าพรรษา 

สิงหาคม ยกยอหาปลา/ หาปลา บุญข้าวประดับดิน/ สารทลาว/ 
สารทพรวน 

กันยายน ยกยอหาปลา/ เก็บเห็ดปลวก/ หาปลา บุญข้าวสาก/ สารทไทย 
ตุลาคม เลี้ยงด้วงมะพร้าว/ เก็บเห็ดปลวก/ เลี้ยงจิ้งหรีด/ 

เลี้ยงแมงกระชอน/ หาปลา 
แห่หอปราสาทผึ้ง / บุญออก
พรรษา/ ตักบาตรเทโว 

พฤศจิกายน เกี่ยวข้าว/ ขุดมันเพิ่ม/ ขุดมันเห็บ/ หาปลา ลอยกระทง/ บุญกฐิน 
ธันวาคม เกี่ยวข้าว/ ขุดมันเพิ่ม/ เก็บดอกสะเดา/ หาปลา บวชชีพราหมณ/์ บวงสรวงเจ้า

พ่อเสอื/ บวงสรวงเจ้าพ่อตาก 
 

-การวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT   
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรศึกษำชุมชนเบื้องต้น 

ข้อมูลท่ัวไปของชุมชน  
ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของต ำบลคลองน้ ำใส 

เดิมทเีดียวหมูบ่้านนี้ต้ังอยูร่ิมฝัง่คลองน้ าใส ทางทิศตะวันออกอพยพมาจากเมืองเวียงจันทรห์ลวงพระ
บางประชาชนเป็นคนไทยน้อย อพยพท ามาหากินย้อนจากทางเดินทบัหลวงมาทางใต้ ตั้งแต่พระยามหากษัตริย์
ศึกเป็นแมท่ัพยกกองทัพไปตีเมอืงเวียงจันทรห์ลวงพระบางแตก ทรงอันเชิญพระแก้ว (พระแก้วมรกต) พระบาง
ข้ึนหลังช้างเข้าสูบ่างกอก (กรงุเทพมหานคร) ประชาชนก๊กนีไ้ด้อพยพมาพรอ้มกันอกีหลายกลุ่ม มีกลุ่มไทยใหญ่ 
ไทยน้อย ไทยย่อย อพยพมาพรอ้มพระแก้วพระบาง หลกีทางทัพหลวงมาท ามาหากิน ตั้งถ่ินฐานบ้านเรือนอยู่
หลายแหง่ ๆ ละ 10,20,30,40 ปี ล่นถอยมาเรื่อยๆ จนถึงฝั่งตะวันออกคลองน้ าใสไทยเดมิ เรียกว่าห้วยใส 
เพราะว่าน้ าในคลองนี้ไหลมาจากภูเขาท้องน้ าจึงใสไหลเย็นสามารถมองเห็นตัวปูปลา มีเพื่อนบ้านที่อพยพมา
พร้อมกันหลายหมู่บ้าน เช่นบ้านกุดโดน กุดสะเทียน เหล่าคา นาน้อย ยางเดี่ยว อยู่กันอย่างสุขส าราญอย่างพี่
อย่างน้องปกครองกันด้วยความสามัคคีธรรมเป็นเวลาช้านานหลายปี จนถึงสมัยเมืองเวียงจันทรห์ลวงพระบาง 
โพธิสัตว์ พระตะบอง นครจ าปาสกั   เสียมราฐ ศรีโสภณ มงคลบุรี เขมร ลาว ยังเป็นเมืองข้ึนของเรา ฝรัง่ยก
กองทัพยึดเมืองจันทบรุี และปิดปากอ่าวไทยไว้เป็นประกัน ได้ส่ง ม.ปาวี มาเจรจาไกล่เกลี่ยเจ้าเมืองลาวและ
เขมรให้อยู่ใต้อารกัขา เมื่อปี พ.ศ. 2449 ฝรัง่เศสไม่ยอมถอนก าลังจากเมืองจันทบุรปีิดปากอ่าวไทยไว้ บังคับให้
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยอมใหล้าวและเขมรอยู่ใต้อารกัขา และบงัคับให้พระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตอมรบัภายใน 48 ช่ัวโมง พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็น
ว่าฝรั่งเศสเป็นชาติมหาอ านาจมกี าลงัมากกว่า จะคัดค้านกจ็ะเข้าท านอง ตีนช้างเหยียบปากนก เสียน้อยเสีย
ยาก เสียมากเสียง่าย กล้านักมักบิ่น ดังค าพังเพยที่ว่า ไม้อ่อนบ่อห่อนหัก ดังตัวอย่าง ประเทศพม่า อินเดีย มี
ประชากรนับร้อยล้านยงัตกเป็นเมืองข้ึนของอังกฤษ พระองค์จึงยอมยกใหล้าว เขมร พนมเปญ เวียงจันทร์ 
หลวงพระบาง โพธิสัตว์ พระตะบอง นครจ าปาสัก เสียมราฐ ศรีโสภณ มงคลบรุี ให้แกฝ่รัง่เศสเพื่อแลกเอาส่วน
ใหญ่และเอกราชเอาไว้ ฝรัง่เศสจงึจัดแบง่อาณาเขตเอาตามใจชอบ ตรงไหนมีภูเขากเ็อายอดภูเขาทีสู่งทีสุ่ดเป็น
หลักเขต ตรงไหนมีล าคลองก็ถือเอากลางน้ าเป็นเขตแดน ตรงไหนไม่มีภูเขาและแม่น้ าล าคลองก็ใช้หลกัศิลา
จารึกท าด้วยปูนซเิมนต์คอนกรีตสีเ่หลี่ยมกว้าง1 เมตรยาว1 เมตร50 เซนติเมตรปักห่างกันประมาณ1 กิโลเมตร
ถ่ีกว่าน้ันบ้างเป็นระยะๆ ลงมาทางทิศใต้เป็นล าดับ ทางตะวันออกจารึกว่าประเทศกัมพูชา ด้านทิศตะวันตก
จารึกว่าประเทศสยาม ตรงลงมาทางทิศใตล้งมาถึงคลองลึก ซึ่งอยู่ในเขตเขมรโน้นที่ชาวเขมรเรียกว่า โอชเลา 
ตรงไปใส่เกาะกง ฝรั่งเศสไม่พอใจจึงย้อนรอยถอยหลังไปเพราะเสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ มงคลบรุี ก็ยัง
เป็นของเรา ฝรั่งเศสไมพ่อใจใช้อ านาจมาถือเอาคลองเลก็ๆ ที่ไหลลงคลองพรมโหสถ์ เรียกว่า คลองลึก แล้ว
ถือเอาคลองพรมโหสถ์ไปจนสุดคลองถึงแหลมหนองเอี่ยนทีค่ลองน้ าใสไหลลงไปบรรจบ แล้วถือเอาคลองน้ าใส
ไปถึงข้ึนภูเขาทองจังหวัดจันทบรุเีป็นคลองเขตแดนตามล าดับ บ้านกุดโดน กุดสะเทียน เหล่าคา นาน้อย ยาง
เดี่ยว ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองน้ าใสทางทิศตะวันออกต้องตกเป็นของเขา การส ารวจส ามะโนครัวประชากรครั้งแรก 
ฝรัง่พูดภาษาไทยไม่ชัดไทยย่อยเป็นไทยญ้อ จึงเรียกตัวเองว่าไทยญ้อมาตลอด ไทยย่อยไทยญ้อ อันมเีช้ือสายมา
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จากไทยน้อยไมเ่คยเป็นเมืองข้ึนและข้ีข้าทาสใคร มีความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึง่อันเดียวกัน และรัก
ความเป็นไทย แต่ไหนแต่ไรมามีอปุนิสัยสบืเนื่องมาจากบรรพบุรุษหัวหน้าผู้น าพาอพยพ แต่ท่านได้ถึงแก่กรรม
เสียชีวิตแล้วแต่อยู่โพธิสัตว์ มีช่ือว่า หลวงคลงัมหาดไทยถึก แล้วจึงได้อพยพข้ามฝั่งคลองน้ าใสมาตัง้เป็นหมูบ่้าน 
อาทิเช่น บ้านใหมป่ากฮ่อง บ้านจกุหลุก (แสนสุข) บ้านห้วยใสใน (คลองน้ าใส) บ้านหนองผักกาดฮอง (ผักกาด
ฮอง) มารวมกันอีกกลุม่หนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่าไทโซ่ อพยพข้ามฝั่งคลองน้ าใสตั้งเป็นหมู่บ้านทับใฮ ท่าเกด 
ขณะนั้นเป็นหลายหมู่บ้านจึงได้แต่งตั้งให้เป็นต าบลข้ึนเป็นต าบลท่าเกดสมัยรัชกาลที่ 5 คนบ้านท่าเกดได้รับ
แต่งตั้งเป็นขุนเจ้าเมือง เรียกว่าขุนพินิจโวหาร ขุนพิจารณ์แจง้เจตน์ ขุนไตรเทศดาวเรืองขุนเจ้าเมอืงรกัไพร่ ขุน
เจ้าเมืองรักไพร่เป็นคนบ้านห้วยใสในตระกลูเกตุสายเมืองอยูทุ่กวันน้ี ต่อมาขุนพินิจโวหาร ขุนพิจารณ์แจ้งเจตน์ 
ขุนไตรเทศดาวเรือง ได้ถึงแก่กรรมลงทางการจึงได้แต่งตัง้ใหขุ้นเจ้าเมืองรักไพรเ่ป็นเจ้าเมืองแทน ต่อมาไม่นาน
ก็ถึงแก่กรรมแล้วได้แต่งตั้งให้นายทึง้เป็นก านันต าบลท่าเกด ต่อมานายทึ้งได้ถึงแก่กรรมจงึได้แต่งตั้งนายวรรณา
เป็นก านันอยูบ่้านห้วยใสใน ต่อมาไดเ้ปลี่ยนต าบลท่าเกดเปน็ต าบลคลองน้ าใสจนถึงปัจจุบัน คนรุนเก่ายังคง
เหลืออยู่แต่นายสบิจ าปา หรอืนายสบิสาลี ได้เปลี่ยนช่ือหมูบ่า้นห้วยใสในเป็นบ้านคลองน้ าใสจนตราบเท่าทุก
วันน้ี เป็นคนต้นตระกลูพลอยมาลี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2518 ประเทศกัมพูชาได้เกิดแตกแยกเป็นหลายฝ่ายได้มี
ทหารกลุม่หนึง่ซึ่งมียศเป็นนายพล ช่ือนายพลอินต า ได้มาต้ังกองก าลังพลอยู่ตรงข้ามบ้านใหมป่ากฮ่อง ได้ให้
ทหารช่วยกันท านาเพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นทีท่ านาของพี่น้องบา้นใหม่และบ้านแสนสุขมาก่อนเป็นพื้นที่อุดม
สมบรูณ์เป็นทีลุ่่มเหมาะแก่การท านาเป็นอย่างดี ในช่วงนั้นยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรง ในช่วงต่อมาได้มีเขมรอีก
กลุ่มหนึ่ง เรียกตนเองว่าเขมรแดงได้มาขับไล่เขมรกลุ่มของนายพลอินต าจนแตกกระเจงิไป เมือ่ปี พ.ศ. 2519 
เขมรแดงไดเ้ริ่มออกท าการกอ่กวนตามแนวชายแดนได้ท าลายท านบเหมืองฝายตามแนวเขตแดน ตั้งแต่บ้าน
หนองปรือจนถึงบ้านใหมป่ากฮ่องรวม 8 , 9 แห่ง แล้วเริม่ตรวจตราตามแนวชายแดนอย่างเคร่งคัดได้จบัคน
ไทยที่เข้าไปท ามาหากินฝั่งโน้นหลายคน บางคนก็ถูกฆ่าตัดหวัไป บางคนก็หายสาบสญูไปเหตุการณ์ได้ทวีความ
รุนแรงเพิ่มข้ึนทุกวันเข้ามาปล้นสะดมชาวบ้านตามแนวชายแดน กลางคืนลักลอบเข้ามาปล้นทรัพยส์ินและฆ่า
เจ้าของแม้แต่เด็กเล็กผู้เฒ่าผู้ชราและผูห้ญิงมีครรภ์ก็ไม่เว้น หมู่บ้านตามแนวชายแดนได้จัดฝึกอบรมอาสา
พัฒนาตนเอง และไทยอาสาป้องกันชาติข้ึนจัดต้ังเป็นศูนย์อ านวยการจัดเวรยามเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจัดเวร ๆ 
ละ 1 วัน เริ่มแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์วันละไม่นอ้ยกว่า 15 คน เป็นประจ า ได้รับการสนับสนุนอาวุธปืนลกูซอง
จากทางอ าเภอ และปส.บ.   ปลย.ป. จากทางหน่วยทหาร เหตุการณ์ได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเขมรแดงไดเ้ข้ามา
เผาบ้าน โรงเรียน สถานีต ารวจท าลายวัดวาอาราม สถานีอนามัย ในช่วงต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2520 เขมรแดงได้ใช้
ปืนใหญ่ยงิถล่มหมูบ่้านตามแนวชายแดนหนักข้ึนทุกวันทัง้กลางวันและกลางคืน จะมีเครื่องบินไทยและ
เครื่องบินเขมรข้ึนบินตรวจการณ์อยู่ทุกคืน บางครั้งก็มีการตอ่สู้กันทางภาคพื้นดินและทางภาคอากาศ โดยใช้
เครื่องถล่มกันตามแนวชายแดนจนเป็นเหตุท าให้ไทยเราต้องสูญเสียเครื่องบินไป 1 ล า เป็นเครื่องบินอย่างขับ
ไล่ทิ้งระเบิดตกทีฝ่ั่งเขมร เป็นเครื่องบิน โอ วี 10 และที่วัดเขาน้อย ยังถูกทิ้งระเบิดขนาด500 ปอนด์อีก 2 ลูก 
ทางวัดเขาน้อยได้รับความเสียหายโดยเฉพาะศาลาการเปรียญต้องซอ่มใหม่ทั้งหลังและกุฏิอีก 1 หลัง ได้รับ
ความเสียหายส่วนประชาชนที่อพยพมาอาศัยอยู่ที่วัดเขาน้อย คือบ้านผักกาดฮอง และบ้านสลองคอง พร้อมทั้ง
นักเรียนบ้านผกักาดฮองไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด หมู่บ้านคลองน้ าใสจึงเป็น เหตุบ้านแตกสาแหลกขาดได้
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อพยพออกไปปลูกกระต๊อบอาศัยอยู่ตามไร่นาป่าสวน ทางราชการเห็นว่าไมป่ลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยส์ินจงึได้
จัดที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวละ 2 งาน ที่โคกด่านทุกวันน้ีซึ่งเปน็ที่สงวนไว้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของหมู่ 6 บ้าน 
วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ก็ได้ย้ายออกมาเป็นล าดับมา อยูก่ันนานหลายปีเป็นกลุ่มใหญ่ข้ึนจึงขอแยกหมู่บ้าน
เป็นหมู่ที่ 15 ต่อมาได้ขอแยกต าบลคลองน้ าใส ออกเป็น 3 ต าบล คือ ต าบลคลองน้ าใส ต าบลผ่านศึก ได้เรียง
ล าคับหมู่บ้านใหม่ของต าบลคลองน้ าใส หมู่ที่ 15 เป็น หมู่ที่ 1 ต่อมาได้ขอแยกหมู่บ้านอีกเพื่อสะดวกในการ
ปกครอง เป็นหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง   และต่อมาได้ส ารวจว่าประชากรของหมู่ที่  1  มีจ านวนมาก ก็ได้แยก
หมู่บ้านจากหมู่ที่ 1  ออกอีก  คือ  หมู่ที่  11  บ้านศรีวิไล   ปัจจุบันมี 12 หมู่บ้าน จนทุกวันน้ี โดยรายช่ือผู้น า
หรือผู้ที่ได้รบัแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคลองน้ าใสดังมรีายช่ือต่อไปนี้ 1. นายสบิจ าปาหรอืนายสบิสาลี 2. นายทอก            
พลอยมาลี  3. นายเคน  พลอยสารี 4. นายสิงห์  เพิ่มจรสั  5. นายบุญมา  จันทะเคลื่อน 6. นายน้อย            
สุทธโสม 7. นายแดง   ถนอมจิตต์  8. นายเช้ือ  จงเจริญ  9. นายบุญ   เกษสี 10. นายสุวัฒน์  แกมนิล 11. 
นายวิรัตน์  แกมจินดา  12. นายสิงห์   จันทะเคลื่อน 13. นายสีทา   บัวค าศรี 14.  นายพรมมา  แก้วโกมล  
15. นายบุญลาส   ศรีจันทร์ 16. นายธรรมนญู  รัตนศิล ก านันต าบลคลองน้ าใส  1. นายพุฒิ  แกมนิล 2. นาย
เหวียน   แดงอ่อน  3. นายเหลือ    เพิ่มจรสั 4. นายพรมมา   แก้วโกมล 5. นายพรมมา  บัวค าศรี 6. นาย
อรุณเช้ือกลิ่น 7. นายบุญเกิด   สะพัน  คนปัจจุบันจนถึงทุกวันน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส ตั้งข้ึน
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 อยู่
ในเขตการปกครองของอ าเภออรญัประเทศ  จังหวัดสระแกว้ ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ 
โดย 
สมัยแรกเริ่ม 

- นายพรมมา   แก้วโกมล  (ก านัน) เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส 
(โดยต าแหน่ง) คนแรก เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ถึง ๒  มีนาคม ๒๕๔๒) (ครบวาระด ารงต าแหน่ง
ก านัน) 
- นายพรมมา บัวค าศรี กรรมการบริหาร (ผู้ใหญ่บ้าน) 
- นายทองมี  กอนเกียน กรรมการบริหาร 
- นายสมนึก จันทร์สิงห์ กรรมการบริหาร 
- นายสุเนตร  ผ่องศรี กรรมการบริหาร 
- นายกมล  แก้วมะเริง กรรมการบริหาร 
- นายอารี พลอยมาลี กรรมการบริหาร (ผู้ใหญ่บ้าน) 
เลขานุการกรรมการบริหาร 
- นายสมศักดิ์  โกมลกุล  เป็นประธานสภา อบต.คลองน้ าใส 
- นายเหวียน  แดงอ่อน  เป็นรองประธานสภา อบต.คลองน้ าใส 
- นายเชน  บุญมาพงษ์ เป็นเลขานุการสภา อบต.คลองน้ าใส 
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- นายกมล  แก้วมะเริง เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส (ต่อวาระ) 
(วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒  ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔) (ครบวาระ) 
- นายพรมมา  บัวค าศรี กรรมการบริหาร (ผู้ใหญ่บ้าน) 
- นายอารี พลอยมาลี กรรมการบริหาร (ผู้ใหญ่บ้าน) 
- นายสมนึก จันทร์สิงห์ กรรมการบริหาร 
- นายสุเนตร ผ่องศรี กรรมการบริหาร 
- นายพรมมา  แก้วโกมล กรรมการบริหาร 
- นายทองมี  กอนเกียน เลขานุการกรรมการบริหาร 
- นายสมศักดิ์  โกมลกุล เป็นประธานสภา อบต.คลองน้ าใส 
(๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๒) 
- นายลาม  ศิลศร เป็นรองประธานสภา อบต.คลองน้ าใส 
- นายเชน  บุญมาพงษ์ เป็นเลขานุการสภา อบต.คลองน้ าใส       
      

สมัยที่สอง      
- นายสมศักดิ์  โกมลกุล เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๒๓  
มิถุนายน  ๒๕๔๔ ถึงวันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๘) 
- นางนิพาภรณ์  ประดับหยิ่ว กรรมการบริหาร 
- นายพชร ผ่องศรี กรรมการบริหาร 
- นายพรมมา พรไทย เป็นประธานสภา อบต.คลองน้ าใส 
(เสียชีวิตเมื่อ  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖) 
- นายอารี  พลอยมาลี เป็นรองประธานสภา  
(๒๙ มิ.ย. ๒๕๔๔) 
- นายพรชัย  เกตุการ เป็นเลขานุการสภา อบต.คลองน้ าใส 
(๒๙ มิ.ย. ๒๕๔๔) 
- นายจันแสง  แดงชอุ่ม เป็นประธานสภา อบต.คลองน้ าใส 
(ต่อวาระ) (๙ มิถุนายน ๒๕๔๖) 
 

สมัยที่ สำม 
- นายบุญลาศ  ศรีจันทร์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คลองน้ าใส (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๓๑  
กรกฎาคม  ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐  กรกฏาคม  ๒๕๕๒) 
- นายทวี  พลอยมาลี เป็นรองนายก อบต.คลองน้ าใส 
- นางวาสนา  ออกเอก เป็นรองนายก อบต.คลองน้ าใส 
- ด.ต.โกสินทร์ แกมจินดา เป็นเลขาฯ นายก อบต.คลองน้ าใส 
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- นายสมบุญ  หมื่นมะเริง เป็นประธานสภา อบต.คลองน้ าใส 
- นายสุวิชา  เกิดน้ าใส เป็นรองประธานสภา อบต.คลองน้ าใส 

 
สมัยที่สี่ 

- นายธนวัฒน์  โกมลกุล เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๕๖) 
- นายสุวิชา  เกิดน้ าใส เป็นรองนายก อบต.คลองน้ าใส 
- นางนิพาภรณ์  ประดับหยิ่ว เป็นรองนายก อบต.คลองน้ าใส 
- นางสาวเตียงทอง  จันทะผิว เป็นเลขาฯ นายก อบต.คลองน้ าใส 
- นายทองขาว  ผ่องศรี ประธานสภา อบต.คลองน้ าใส 
(เสียชีวิต) (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒) 
- นายเสมียร  เช้ือชาติ รองประธานสภา อบต.คลองน้ าใส 
- นายโกวิท  เช้ือปิดตา เลขานุการสภา อบต.คลองน้ าใส 
- นายเสมียร เช้ือชาติ ประธานสภา อบต.คลองน้ าใส  
(ต่อวาระ) 
- นายวีรพงษ์  เกษถนอม รองประธานสภา อบต.คลองน้ าใส  
- นายเลียบ โสนาพูน เลขานุการสภา อบต.คลองน้ าใส 
 

ปัจจุบัน 
- นายปัญญา   บัวค า  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑๒ 
ตุลาคม  ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน 
- นางสาวเตียงทอง  จันทะผิว เป็นรองนายก อบต.คลองน้ าใส 
- นายสุรศักดิ์  แกมนิล เป็นรองนายก อบต.คลองน้ าใส 
- นางปัทมาสท์ บัวค า เป็นเลขาฯ นายก อบต.คลองน้ าใส 
- นายสมชาย  นิ่มมณีรัตน์ ประธานสภา อบต.คลองน้ าใส 
- นายเลียบ  โสนาพูน รองประธานสภา อบต.คลองน้ าใส 
- นายศุภชัย บุญแนบ เลขานุการสภา อบต.คลองน้ าใส 
 

สภำพนิเวศวิทยำ  

 ท่ีตั้งของต ำบล 

   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส ติดชายแดนไทย – กัมพูชา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก

เฉียงใต้ของอ าเภออรัยประเทศ ระยะห่างจากอ าเภออรัยประเทศประมาณ 14 กิโลเมตร  
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   - ทิศเหนือติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลฟากห้วยและองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 

   - ทิศใต้ติดกับประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา 

   - ทิศตะวันออกติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามและประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา 

   - ทิศตะวันตกติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลผ่านศึกและประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา 

  มีเนื้อที่ประมาณ 66.95 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 41,834 ไร่ โดยมีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล โดยหมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ าใส ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายทองพูน เช้ือเจริญ 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

   สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดเอียงที่ราบเชิงเขาพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ป่าโดยรอบเข้าน้อยสีชมพู

และมีล าคลองตามธรรมาชาติกั้นพรมแดนไทย – กัมพูชามีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ความกว้างไม่มาก

นัก สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินปนทรายมีแหล่งน้ าดีซึ่งเหมาะแก่การท าการเกษตรครบวงจร

และท าไร่ท าสวนผลไม้เนื่องจากเป็นต าบลที่อยู่ติดกับประเทศกัมพูชาจึงมีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ

และมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันอยู่เสมอ มีแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเหมาะแก่เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ระยะทางห่างจากอ าเภออรัญประเทศประมาณ 14 กิโลเมตรเป็นถนนลาดยางไปมาสะดวก ทุกๆ ปีจะมีงาน

ประเพณีแห่หอปราสาทผึ้งของชาวไทยญ้อ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยญ้อ ซึ่งขยันและประหยัดหมู่บา้นทัง้ 

12 หมู่บ้านมีพื้นที่ไม่ห่างกันมากนัก  

 ลักษณะภูมิอำกำศ 

- ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะร้อนจัดในเดือนเมษายน 

- ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคม 

- ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะหนาวจัดในเดือนธันวาคมและ

เดือนมกราคม  

 ลักษณะของดิน 

   ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวปนทรายมีแหล่งน้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้

ใช้ได้ตลอดปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้น้ าฝนเป็นหลักในการท าการเกษตร 

 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 

   ประชาชนในต าบลอาศัยแหล่งน้ าจากคลองกั้นพรมแดนตามธรรมชาติและพื้นที่ต าบลอยู่สูง

กว่าประเทศเพื่อนบ้านแต่มีปัญหาไม่มีฝายระหว่างประเทศที่ถาวรเก็บกักน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง มักมีปัญหาการ

แย่งน้ ากับประเทศเพื่อนบ้านแหล่งน้ ามีไม่เพียงพอ 

   แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- มีล าน้ า และ ห้วย     จ านวน 7 แห่ง 

   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
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- ฝาย       จ านวน 2 แห่ง 

- บ่อน้ าตื้น      จ านวน 357 แห่ง 

- บ่อโยก      จ านวน 62 แห่ง 

- บ่อบาดาล      จ านวน 67 แห่ง 

- สระ       จ านวน 17 แห่ง 

- คลองชลประทาน     จ านวน 2 แห่ง 

 ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 

   ต าบลคลองน้ าใสมีป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะบริเวณเขาน้อยสีชมพูซึ่งเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวส าคัญของต าบลคลองน้ าใสและจังหวัดสระแก้วอีกด้วย 

 

ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

แหล่งทำงกำรเกษตร ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร หำกไม่เพียงพอ
หมู่บ้ำนน้ีมีน้ ำ
ทำงกำรเกษตร
ไม่เพียงพอ
ในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ ปริมำณน้ ำฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยใน
ปีท่ีผ่ำนมำ (มิลลิเมตร) กรณีท่ี

ทรำบโปรดระบุ 
1.ปริมาณน้ าฝน  900 มิลลิเมตร 
แหล่งน้ ำทำง
กำรเกษตร 

จ ำนวน (แห่ง) ควำมเพียงพอของน้ ำเพ่ือ
กำรเกษตรตลอดท้ังปี 

เพียงพอ (แห่ง) 
2.แหล่งน้ าธรรมชาติ    

 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 

แม่น้ า   

ห้วย/ล าธาร 4 4 

คลอง       9 9 

หนองน้ า/บึง 4 4 

น้ าตก   

อื่นๆ   
3.แหล่ งน้ าที่มนุษย์
สร้างขึ้น 

  

แก้มลิง   

อ่างเก็บน้ า 3 3 

ฝาย 1 1 
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สระ 23 23  ธ.ค. 

คลองชลประทาน   

อื่นๆ   

ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค) 

 
 

แหล่งน้ ำ 

 
 

จ ำนวน 
(แห่ง) 

 
 

กำรใช้งำน 

 
ควำมเพียงพอของ
น้ ำอุปโภค บริโภค 

ตลอดท้ังปี 

หำกไม่เพียงพอ
หมู่บ้ำนน้ีมีน้ ำ

อุปโภค บริโภคไม่
เพียงพอในช่วง

เดือนใด 
ใช้ได ้
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได ้
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

1.บ่อบาดาล
สาธารณะ 

58 46 12 26 

2.บ่อน้ าตื้นสาธารณะ 16 15 1 3 
3.ประปาหมู่บ้าน
(ขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน) 

11 9 2 3 

4.ระบบประปา(การ
ประปาส่วนภูมิภาค) 

- - - - 

5.แหล่งน้ าธรรมชาติ 3 2 1 - 
6.อื่นๆ 
ระบบประปาหมูบ่้าน 

 
9 

 
9 

 
- 

 
5 

 

ข้อมูลด้ำนประชำกร 

 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีประชากร เพศชาย จ านวน 186 

คน เพศหญิง จ านวน 203 คน รวม 389 คน แบ่งเป็น 127 ครัวเรือน โดยจ าแนกเป็นช่วงอายุ ดังนี้ 

 
 

หมู่ที ่

 
 

ช่ือหมู่บ้าน 

อายุต่ ากว่า 18 ป ี อายุ 18-60 ป ี อายุมากกว่า 60 ป ี  
 

รวม 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

1 บ้านคลองน้ าใส 43 39 107 106 38 56 389 
 

ข้อมูลด้ำนสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำน 
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 กำรคมนำคมขนส่ง 

  การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส ถนนในต าบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง, 

มีถนนคอนกรีตใช้ในหมู่บ้านและมีถนนลาดยางแอสฟัสติค 1 สาย เช่ือมจากต าบลฟากห้วย, ต าบลคอลงน้ าใส

และต าบลท่าข้าม 

 กำรไฟฟ้ำ 

  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้านและเกือบครบทุกหลังคาเรือน ปัญหาคือ ไฟฟ้าสาธารณะยัง

ไม่สามารถด าเนินการคลอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ 

 กำรประปำ 

  จ านวนหมู่บ้านในต าบลคลองน้ าใสที่มีน้ าประปาใช้อยู่ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน โดยหมู่ที่ 1 มี

ระบบประปาหมู่บ้าน เป็นการดูแลขององค์บริหารส่วนต าบลคลองน้ าใสดูแล จ านวน 1 แห่ง 

 โทรศัพท์ 

  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรสัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร 

 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และพัสดุ ครุภัณฑ์ 

  มีที่ท าการไปรษณีย์ (ช่ัวคราว) จ านวน 1 แห่ง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ในวันจันทร์ – วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 กำรบริกำร 

 - ปั๊มน้ ามัน     จ านวน 1 แห่ง 

 - โรงแรมหรือรีสอร์ท    จ านวน 1 แห่ง 

 - หอพักหรืออพาร์ทเม้นท์    จ านวน 3 แห่ง 

 - ร้านเกมส์     จ านวน 2 แห่ง 

 กำรท่องเท่ียว 

  มีแหล่งท่องเที่ยวจ านวน 1 แห่ง คือ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 

 อุตสำหกรรม 

 - โรงงานอุตสาหกรรม ประเภทตัดเย็บเสื้อผ้า จ านวน 1 แห่ง 

 - โรงงานในครัวเรือน ประเภทท าไม้เสียบลูกช้ิน จ านวน 1 แห่ง 

แรงงำน 

 แรงงานส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วง 18 – 60 ปี ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีคนใน

พื้นที่ของต าบลคลองน้ าใสเอง และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายแดน

ท าให้มีการใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมากเพราะค่าแรงงานถูกกว่าแรงงานของประเทศเอง 

ข้อมูลด้ำนสังคม 
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อำชญำกรรม 

 พื้นที่ต าบลคลองน้ าใส จะไม่ค่อยมีปญัหาในเรื่องของอาชญกรรมเพราะชาวต าบลคลองน้ าใส

เป็นเครือญาติกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนใหญจ๋ะเป็นคนในพื้นทีท่ี่

พักอาศัย ปัญหาการกอ่อาชญกรรมจึงไม่เกิดข้ึน 

ยำเสพติด 

 ปัญหายาเสพติดในพื้นที่มบี้างเนือ่งจากพื้นที่ของต าบลคลองน้ าใสเป็นพื้นที่ติดชายแดนซึ่งง่าย

ต่อการล าเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่มีการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวด โดยองค์การ

บรหิารส่วนต าบลคลองน้ าใสร่วมกับต ารวจ ทหาร ทหารพลาน ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถ่ิน ประชาชนและ

หน่วยงานภาคีต่างๆ ที่ช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ าและได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชน กลุ่ม

เสี่ยงและเยาวชนที่เสี่ยงอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มกีารจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การรณรงค์

ต่อต้านยาเสพติด ซึง่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใสไดจ้ัดกิจกรรมในทุกๆ ปี เพื่อปลกูฝงัใหเ้ยาวชนใช้

เวลาว่างในการเล่นกีฬาไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

การสงัคมสงเคราะห ์

 องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองน้ าใส ได้ด าเนินการด้านสังคมเคราะห์ ดังนี้ 

 1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และผูป้่วยเอดส ์

 2. รับลงทะเบียนและประสานงานกบัพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดสระแก้ว 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 

 3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 

 4. ประสานกับหน่วยงานนิคมสร้างตนเองคลองน้ าใส และพฒันาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร ผูย้ากไร้ ยากจนใหก้ารช่วยเหลือเบื้องต้น 

 5. ให้ความช่วยเหลือครอบครัวทีป่ระสบปญัหาภัยพิบัติต่างๆ 

 6. ซ่อมแซมบ้านใหผู้้ยากไร้ ไม่มทีี่อยู่อาศัย 

 

ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำกำรศึกษำ 

  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส ถือได้ว่ามีความรู้ระดับประถมศึกษา 

อ่านออกเขียนได้ และมสีถานศึกษาในพื้นที่ดังนี ้

  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส 

  - ครู จ านวน 2 คน คือ นางประไพ เกตสุุข, นางรจุี เพียโคตร 

  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเลก็ จ านวน 1 คน คือ นางนันทิยา บุญคง 

  - เด็กเล็ก จ านวน 46 คน ชาย 23 คน หญิง 23 คน 
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    (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561) 

 โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  1. โรงเรียนบ้านแสนสุข 

  2. โรงเรียน อพป.คลองน้ าใส 

  3. โรงเรียนบ้านกุดหิน 

  4. โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 

ข้อมูลด้ำนกำรสำธำรณสุข 

 มีโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพชุมชนต าบลคลองน้ าใส จ านวน 1 แห่ง 

 

ข้อมูลด้ำนศำสนำ  วัฒนธรรม  ควำมเชื่อ  และกำรสันทนำกำร 

 กำรนับถือศำสนำ 

  ต าบลคลองน้ าใสนับถือศาสพุทธ ซึ่งมีสถาบันทางศาสนา วัด จ านวน 6 แห่ง ส านักสงฆ์ 

จ านวน 1 แห่งดังนี้ 

  1.วัดเขาน้อยสีชมพู   หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ าใส 

  2. วัดบ้านกุด    หมู่ที่ 4 บ้านกุดหิน 

  3. วัดบ้านแสนสุข   หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข 

  4. วัดสุทธาวาส    หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง 

  5. วัดเกิดน้ าใส    หมู่ที่ 5 บ้านผักกาดฮอง 

  6. วัดป่าอรัญวาสี    หมู่ที่ 11 บ้านศรีวิไล 

  7. ส านักสงฆ์วัดบ้านใหม่ปากอ่อง  หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ปากฮ่อง 

 ประเพณีและงำนประจ ำปี 

  งานประเพณีส าคัญของต าบลคลองน้ าใส ได้แก่ 

  1. งานประเพณีสงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 

  2. งานประเพณีท าบุญข้ึนเขา งานบุญห่อข้าวประดับดิน 

  3. งานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา 

  4. งานประเพณีแห่หอปราสาทผึ้ง 

  5. งานประเพณีลอยกระทง 

  6. งานบุญเข้าพรรษา 

  7. งานบุญออกพรรษา 

 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
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  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน ส่วนมากร้อยละ 90 ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยญ้อ ใช้

ภาษาญ้อในการสื่อสาร และมีการสื่อสารด้วยภาษาอีสาน ภาษาไทยบ้าง 

ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 

 รายได้/ประชากรรายได้เฉลี่ยของประชากร 35,000 บาท/ คน/ปี ลักษณะอาชีพของประชากร 

  - จ านวนประชากรในเขตต าบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม              

  - รับจ้างทั่วไป                                                 

  - รับราชการ                                                        

  - จ านวนประชากรออกไปท างานนอกพื้นที่                        

  - สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ๑  แห่ง 

 ด้ำนเกษตรกรรม 

  - ท านา           

  - ท าไร่  พื้นที่ท าไร่ที่ปลูกมากเป็นอันดับหนี่ง คือ ข้าวโพด, มันส าปะหลัง, มะละกอ, อ้อย 

  - ท าสวน ประเภทของพืชที่ปลูก คือ มะพร้าว, มะม่วง, กล้วย, ขนุน, ส้มโอ, มะขามหวาน, 

ล าใย 

  - การเลี้ยงสัตว์เพื่อจ าหน่ายประเภทของสัตว์เลี้ยงไก่ , เป็ด , หมู ,วัว 

  - ผลผลิตที่ส าคัญและมีช่ือเสียง คือ ข้าว 

สภำพพ้ืนฐำนด้ำนเกษตรกรรม   

   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัยประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีจ านวนพื้นที่ท า

การเกษตรทั้งหมดจ านวน 26,024 ไร่ โดยที่หมู่ที่ 1 หมู่บ้านคลองน้ าใส จ านวน 127 ครัวเรือน มีพื้นที่ท า

การเกษตร จ านวน 2,240 ไร่ 

 ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 

ประเภทของกำรท ำ
กำรเกษตร 

จ ำนวน ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนกำรผลิต
เฉลี่ย 

(บำท/ไร่) 

รำคำขำยโดย
เฉลี่ย 

(บำท/ไร่) 
1.ท านา ในเขต

ชลประทาน 
- - - - 

นอก
เขต
ชลประทาน 

623 ครัวเรือน 
13,925 ไร่ 

 
500 กก./ไร่ 

 
3,000 บาท/ไร่ 

 
4,750 บาท/ไร่ 

2.ท าสวน สวนล าใย  2 ครัวเรือน 
34 ไร่ 

 
300 กก./ไร่ 

 
3,000 บาท/ไร่ 

 
6,000 บาท/ไร่ 
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สวนมะม่วง 2 ครัวเรือน 
60 ไร่ 

 
300 กก./ไร่ 

 
- 

 
- 

สวน
ยางพารา 

3 ครัวเรือน 
46 ไร่ 

 
100 กก./ไร่ 

 
3,000 บาท/ไร่ 

 
6,000 บาท/ไร่ 

สวนกล้วย 4 ครัวเรือน 
15 ไร่ 

 
100 กก./ไร่ 

 
2,500 บาท/ไร่ 

 
3,000 บาท/ไร่ 

3.ท าไร่ ไร่อ้อย 4 ครัวเรือน 
15 ไร่ 

 
11,000 กก./ไร่ 

 
5,000 บาท/ไร่ 

 
8,000 บาท/ไร่ 

ไร่
ข้าวโพด 

79 ครัวเรือน 
930 ไร่ 

 
1,250 บาท/ไร่ 

 
2,000 บาท/ไร่ 

 
6,900 บาท/ไร่ 

ไร่มัน
ส าปะหลงั 

25 ครัวเรือน 
595 ไร่ 

 
5,000 บาท/ไร่ 

 
3,500 บาท/ไร่ 

 
10,400 บาท/ไร่ 

อื่นๆ 10,404 ไร่ - - - 

 

ข้อมูลด้ำนกำรเมืองและกำรปกครองท้องถิ่น 

 เขตการปกครองท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าใส ประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน 12 

หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทั้ง 12 หมู่บ้าน โดยหมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ าใส มีดังนี้ 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญบ่้าน 

สมาชิก อบต. สมาชิก 
อสม. 

ปราชญ์ชุมชน 

1 คลองน้ าใส นายทองพูน 
เช้ือเจริญ 

นางพัดชดุง นายวีพงษ์ 
เกษถนอม 
นายศรายุทธ 
กันหาสงูเนิน 

นายวีพงษ์ 
เกษถนอม 

นายบุดดี เกตุ
สายเมอืง 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำร 
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คณะผู้บริหำร 

 1. นายปัญญา บัวค า     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 2. นางสาวเตียงทอง  จันทะผิว   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 3. นายสุรศักดิ์  แกมนิล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 4. นางปัทมาสน์   บัวค า   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

กำรเลือกต้ัง 

  การเลือกตั้งแบ่งออกเป็น 12 เขต โดยการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ปัจจุบัน 

ข้อมูลด้ำนแผนงำน โครงกำร และแนวทำงกำรพัฒนำของชุมชน 

 ยังไม่มีข้อมูล 
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ส่วนที่ 3 

ผลกำรวิเครำะห์ชุมชน 
ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน   

 เกี่ยวกับจุดแข็งหรือศักยภาพ จุดอ่อนหรือจุดด้อย  โอกาส  และอุปสรรค     
จุดแข็ง Strength (S) จุดอ่อน Weakness (W) โอกำสOpportunity(O) อุปสรรค Threat (T) 

1.ด้ำนพ้ืนท่ี 
- พื้นที่ต าบลคลองน้ าใส 
มีธรรมชาติ มีปราสาท
เขาน้อยสีชมพู  แหล่ง
โบราณสถานอายุราว 
1,300 ปี สามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ได้ 
-  มี พื้ นที่ ชายแดนติ ด
กั ม พู ช า  มี ต ล า ด นั ด
ชายแดนทุกสัปดาห์ 

1.ด้ำนพ้ืนท่ี 
ขาดการเช่ือมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวกับ
ชุมชนเครือข่าย หรือ
ต าบลข้างเคียง 

1.ด้ำนพ้ืนท่ี 
พื้นที่มีการเช่ือมโยง
ตลาดการค้าชายแดน 
(โรงเกลือ) อ าเภออรญั
ประเทศ มีถนน 4 ช่อง
การจราจรผ่านต าบล ซึง่
สามารถผลกัดันเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ได้ 

1.ด้ำนพ้ืนท่ี 
ขาดการจัดสรร
งบประมาณช่วยเหลือ
เรื่องของสาธารณูปโภค 
เช่น ถนนภายในชุมชน 
ยังมีถนนลูกรัง   
 

2.ด้ำนกำรจัดกำร 
พื้นที่มีการจัดการเรื่อง
ของการสร้างรายได้และ
อาชีพให้แก่คนในชุมชุน 
มีการพัฒนาการเรียนรู้
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น 
กลุ่มทอผ้าคลองน้ าใส 
เป็นสินค้า OTOP เ ช่น
ผลิตกระเป๋าผ้า ผ้าทอ
คลุมไหล หมอน  กลุ่ม
สานตระกร้าจากหวาย 
ไม้ ไผ่  กลุ่มท าไม้กวาด 
เป็นต้น   

2.ด้ำนกำรจัดกำร 
ขาดความร่วมมือในการ
จัดการการทอ่งเที่ยว
แบบเป็นรปูธรรม เป็น
เพียงการบริหารจัดการ
จากบางกลุม่เท่านั้น ยัง
ไม่ได้กระจายการบรหิาร
จัดการไปยงัชุมชน
ทั้งหมดอย่างแทจ้รงิ 
 

2.ด้ำนกำรจัดกำร 
นโยบายรัฐบาลผลักดัน
เรื่องนิคมอุตสาหกรรม
และการค้าชายแดน 
เป็นโอกาสในการบริหาร
จัดการพื้นที่ ให้
ประชาชนในพื้นที่คลอง
น้ าใสมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆเพือ่เป็น
การประชาสมัพันธ์พื้นที่
ให้เป็นที่รูจ้ัก 

2.ด้ำนกำรจัดกำร 
ขาดการจัดสรร
งบประมาณเรื่องของ
สถานที่กลางขายสินค้า
OTOP ขาดตลาดรองรับ
และขาดการก าหนด
ราคากลาง  

3 . ด้ ำ นกระบวนกำร
ท่องเท่ียว 

3.ด้ำนกระบวนกำร
ท่องเท่ียว 

3.ด้ำนกระบวนกำร
ท่องเท่ียว 

3.ด้ำนกระบวนกำร
ท่องเท่ียว 



OP.2 

20 
 

รั ฐบาลสนับสนุนเป็น
หมู่บ้านนวัตวิถี มีแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่จาก
ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
มีสินค้า OTOP พื้นบ้าน 
มี อ าหารพื้ นบ้ าน  คือ 
แกงยอดหวาย มีการทอ
ผ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้กี่
ก ระตุ ก  นอกจากนี้ มี
ตลาดนัดไทญ้อ ชายแดน 
2 แผ่นดิน  

ขาดองค์ความรู้ในการ
ก าหนดกระบวนการที่
ชัดเจน เต็มรูปแบบ 
เนื่องจากกจิกรรมที่มีใน
ชุมชนมีความ
หลากหลายแต่ยังขาด
การบรูณาการในแตล่ะ
ต าบลทีส่ามารถพัฒนา
เป็นเส้นทางท่องเที่ยว
เช่ือมโยงทุกต าบลได้  

พื้นที่ต าบลคลองน้ าใส ที่
มีปราสาทเขาน้อยสีชมพู
ยังขาดการเช่ือมโยงกบั
พื้นที่ใกลเ้คียงเพื่อพฒันา
เส้นทางท่องเที่ยวร่วมกัน
เช่น  ต าบลเมืองไผ่ ที่มี
ปราสาทเมืองไผ่ พัฒนา
เส้นทางจกัรยานส าหรับ
เที่ยวเมืองประวัติศาสตร ์

ขาดการประชาสัมพันธ์ที่
ต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กิดการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยว
เช่ือมโยงต่าง ๆ 

4.ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
มีการตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน สมาชิกองค์การ
บริห ารส่ วนต าบล  ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ท่องเที่ยวข้ึน โดยให้รอง
นายกเทศมนตรี เป็นผู้
ขับเคลื่อนภายในชุมชน 
ท าหน้าที่ประสานงาน
กับหน่วยงานราชการ 
และหน่วยงานเอกชนอื่น 
ๆ ที่ เข้ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูล วิจัยพัฒนา 
การสร้างรายได้อาชีพ 
อบรมอาชีพ  

4.ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่
ถูกต้องและชัดเจน ยังไม่
สามารถร่วมกลุ่มการ
ท่องเที่ยวเป็นรูปแบบ
วิสาหกจิชุมชนได้ จึงท า
ให้เกิดปัญหาความ
ร่วมมือของคนในชุมชน
ที่ขาดความเข้าใจถึง
ประโยชน์การรวมกลุม่ 
ท าให้ยังไมส่ามารถ
ด าเนินกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน 

4.ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
การเตบิโตทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนใน
ปัจจุบันหากมุง่เน้นเรื่อง
การท่องเที่ยวนั้น ย่อม
ส่งผลเกิดโอกาสสู่การ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
เนื่องจากชุมชนสามารถ
สร้างผลิตภัณฑ์สินค้า
เพื่อจัดจ าหน่ายสร้าง
รายได้เพิ่ม รวมถงึการ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
ถือเป็นการสร้างรายได้ 
อาชีพสู่ชุมชน 

4.ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
ขาดเอกสารสทิธ์ิในการ
ครอบครองพื้นที่เป็น
จ านวนมาก ท าให้ไม่
สามารถลงทุนเพื่อ
ด าเนินกิจการได ้

 

แผนกำรพัฒนำชุมชนระยะ 3-5 ปี 

 

แผนกำรพัฒนำชุมชนระยะ 3-5 ปี  แนวทำงกำรพัฒนำ  
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  - พัฒนาการจัดการขยะ  
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การพัฒนาเศรษฐกจิ  - พัฒนาและสง่เสรมิอาชีพให้แกป่ระชาชนให้มรีายได้
เพิ่มข้ึน  
- พัฒนาบุคลากร การบริการ การประชาสัมพันธ์ 
ผลผลิตที่เกิดจากชุมชน  

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ - สนับสนุนและสง่เสรมิกิจกรรมด้านสาธารณสุข และ
การสง่เสรมิสุขภาพ  
- สนับสนุนและสง่เสรมิกิจกรรมด้านการศึกษา  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม  - สร้างจิตส านึก ส่งเสรมิและพฒันาการจัดระบบการจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน  

 

ข้อเสนอโครงกำรพัฒนำท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ (Quick Win Project) 

 หมู่ที่ 1 ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีครัวเรือนเป้าหมาย 7 ครัวเรือน

โดยแบ่งเป็น 4 ครัวเรือน (มีที่ดินเป็นของตัวเอง) พัฒนาในด้านปลูกพืช เช่น มันเห็บ มันแกลบ และต่อยอดการ

ให้ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาผลิตผล การแปรรูปอาหาร ส่วน 2 ครัวเรือน (อาศัยที่ดินของญาติ

พี่น้อง) และ 1 ครัวเรือน (อาศัยที่ดินของเพื่อนบ้าน) พัฒนาการให้ความรู้ด้านฝืมืออาชีพ คือ การเย็บผ้า

ส าเร็จรูปโดยเพิ่มมูลค่าในการออกแบบให้ทันสมัยที่เหมาะกับตลาดในปัจจุบัน 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 
สภำพปัญหำ  ควำมต้องกำร โอกำสในกำรพัฒนำจำกชุมชนหรือครัวเรือนเป้ำหมำย  

บ้ำนคลองน้ ำใส ควำมต้องกำรของชุมชน / ปัญหำ 
หมู่ท่ี 1  ขาดตลาดรองรับสินค้าการเกษตร 

ขาดท่อระบายน้ า เกิดน้ าท่วมขังนาข้าว 
อยากให้จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพภายในชุมชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีงาน
ท าสร้างรายได้เพิ่ม 
ขาดไฟฟ้าตามถนนภายในชุมชน 
ขาดความรู้ด้านปลูกพืชตามฤดูกาล และการปลูกพืชอินทรีย ์
ขาดตลาดการเกษตรในการรองรบัสินค้าการเกษตร 
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การคมนาคมไมส่ะดวก เนื่องจากเป็นถนนดินลกูรงั อยากได้ถนนภายในหมู่บ้านเป็น
ถนนลาดยาง 
อยากให้มีคนสืบสานวัฒนธรรมไทญอ้ 
ไม่มีแหลง่น้ าถาวร ส าหรับประกอบเกษตรกรรม 
ด้านสังคม ปญัหายาเสพติด และคุณแม่วัยใส 
ขาดความรู้ ในการสร้างมลูค่าเพิ่มในการพฒันาผลิตภัณฑ ์
ขาดงบประมาณสง่เสรมิการอนุรกัษ์ให้เยาวชนสานต่อศิลปวัฒนธรรม 

 
สรุปควำมต้องกำรเชิงพัฒนำ ยกระดับคุณภำพชีวิตของหน่วยงำน เครือข่ำยประชำรัฐท่ีเกี่ยวข้อง       

1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐบาลในระดับต าบล พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อ
สร้างรายได้ อาชีพแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่  

2. สร้างคน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมถึงผู้มีส่วนได้ 
เสียในพื้นที่ประเมินศักยภาพชุมชน ความพร้อมของชุมชน 

3.สร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยทั้งในภาควิสาหกิจชุมชน ภาคอุตสาหกรรม เพื่อต่อ 
ยอดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาไปสู่สินค้าระดับ OTOP 5 ดาว ให้เป็นที่รู้จักในนาม ชุมชนคลองน้ าใส เพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน 

 
ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงกำรพัฒนำท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ (Quick Win Project) 

1.ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของประชาชนที่มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมโดยรวมและจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการบริการทีม่ีแนวคิดคล้ายคลึงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินกิจกรรมใน
แต่ละแห่ง 

2.สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถ่ินส านึกรักบ้านเกิด มองประโยชน์ส่วนรวมโดยการมีส่วนร่วม
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน        
มีจิตส านึกในการรักษาสภาพแวดล้อม ช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างเอื้ออาทร จริงใจ   

3.หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับโดยให้ค าแนะน าปรึกษาและ
งบประมาณบางส่วนเพื่อสร้างให้ประชาชนในท้องถ่ินมีรายได้ 
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