
                                              

   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ
ของ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคู
บัว 

 
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้ง 
ต ำบลคูบัว ตั้งอยู่ในเขต อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองรำชบุรี  ไปทำงทิศใต้
ระยะทำง  5  กิโลเมตร   ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 13  องศำ  29  ลิปดำเหนือ  เส้นแวงที่  99  องศำ  55  ลิปดำตะวันตก   มี
เนื้อที่ประมำณ  25  ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ  15,625  ไร่ และมีอำณำเขตติดต่อกับต ำบล ต่ำงๆ  
ดังนี้ 
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ต ำบลดอนตะโก  และต ำบลบ้ำนไร่  อ ำเภอเมืองรำชบุรี 
ทิศใต้            ติดต่อกับ ต ำบลบ่อกระดำน  อ ำเภอปำกท่อ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต ำบลบ้ำนไร่  อ ำเภอเมืองรำชบุรี และต ำบลเกำะศำลพระ อ ำเภอวัดเพลง 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ต ำบลอ่ำงทอง  และต ำบลดอนตะโก  อ ำเภอเมืองรำชบุรี 

แผนที่กายภาพ 
แผนที่เขตต ำบลคูบัว Lat : 13.478664537568724  Long : 99.8237765502929 



 
 
 
 

หน้ำที่  2 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของต ำบลคูบัว เป็นพ้ืนที่รำบลุ่มมีล ำห้วยธรรมชำติไหลผ่ำนจำกทิศตะวันตกไปยัง       
ทิศตะวันออกจ ำนวน  2  สำย มีน้ ำตลอดปี  รวมทั้งมีคลองชลประทำน  2 สำยใหญ่  พ้ืนที่เหมำะแก่กำร
ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร กำรปศุสัตว์ และเป็นที่อยู่อำศัย  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอำกำศของต ำบลคูบัว  จัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อนเฉพำะฤดู  โดยสภำพภูมิอำกำศทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของมรสุมพัดผ่ำน เฉลี่ยแล้วอุณหภูมิทั้งปี  ประมำณ  28.3  องศำเซลเซียล   
ฤดูร้อน        อำกำศค่อนข้ำงร้อนและแห้ง  โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม  
 เดือนที่อุณหภูมิสูงที่สงสุดคือเดือนเมษำยน เฉลี่ย 10 ปี  อยู่ที่ 30.7  องศำเซลเซียล   
ฤดูหนำว      อำกำศหนำวเย็นเป็นช่วงๆ  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยนไปจนถึงเดือนมกรำคม  
 เดือนที่มีอุณหภูมิต่ ำท่ีสุด คือ ธันวำคม เฉลี่ย 10 ปี  อยู่ที่ 25.6 องศำเซลเซียล 
ฤดูฝน         ฝนตกปำนกลำง  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคมไปจนถึงเดือนตุลำคม  
 เดือนที่ฝนตกมำกท่ีสุดคือ เดือนตุลำคมมีปริมำณฝนตกรวมเฉลี่ย  10 ปี  อยู่ที่ 92.0  

มิลลิเมตร โดยฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนำยน ถึงเดือนกรกฎำคม และจะตกชุกในเดือน
ตุลำคม ช่วงฤดูฝนมีควำมชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 10 ปี  อยู่ที่ 71.5 เปอร์เซ็นต์ 

 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
     เขตการปกครอง 
ต ำบลคูบัว  มีพ้ืนที่เขตกำรปกครองทั้งหมด  15  หมู่บ้ำน  ดังนี้ 
หมู่ที่ 1  บ้ำนตำกแดด     มีบ้ำนจ ำนวน  670  หลัง     มีครัวเรือนจ ำนวน  228 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 2  บ้ำนระหนอง  มีบ้ำนจ ำนวน  126  หลัง  มีครัวเรือนจ ำนวน  90 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 3  บ้ำนหนองขันธ์  มีบ้ำนจ ำนวน  258  หลัง  มีครัวเรือนจ ำนวน  137 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 4  บ้ำนใต้   มีบ้ำนจ ำนวน  166  หลัง  มีครัวเรือนจ ำนวน  111 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 5  บ้ำนตะโก  มีบ้ำนจ ำนวน  126  หลัง  มีครัวเรือนจ ำนวน  76 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 6  บ้ำนสระโบสถ์  มีบ้ำนจ ำนวน  258  หลัง  มีครัวเรือนจ ำนวน  157 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 7  บ้ำนใหม่  มีบ้ำนจ ำนวน  189  หลัง  มีครัวเรือนจ ำนวน  141 ครัวเรือน 
หมู่ที ่8  บ้ำนหนองยำยแก้ว มีบ้ำนจ ำนวน  130  หลัง  มีครัวเรือนจ ำนวน  55 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 9  บ้ำนฟำกห้วย  มีบ้ำนจ ำนวน  394  หลัง  มีครัวเรือนจ ำนวน  246 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 10  บ้ำนท่ำช้ำง  มีบ้ำนจ ำนวน  207  หลัง  มีครัวเรือนจ ำนวน  93 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 11  บ้ำนโพธิ์  มีบ้ำนจ ำนวน  233  หลัง  มีครัวเรือนจ ำนวน  184 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 12  บ้ำนหัวนำ  มีบ้ำนจ ำนวน  126  หลัง  มีครัวเรือนจ ำนวน  105 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 13  บ้ำนต้นแหน  มีบ้ำนจ ำนวน  182  หลัง  มีครัวเรือนจ ำนวน  94 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 14  บ้ำนหนำมพุงดอ มีบ้ำนจ ำนวน  207  หลัง  มีครัวเรือนจ ำนวน  105 ครัวเรือน 
หมู่ที่ 15  บ้ำนไร่ต้นมะม่วง มีบ้ำนจ ำนวน  294  หลัง  มีครัวเรือนจ ำนวน  127 ครัวเรือน 

รวม  มีบ้ำน (ปกติ)  3,566  หลัง มีครัวเรือน (จปฐ.) 1,949 ครัวเรือน 
(ข้อมูลจ ำนวนบ้ำน จำกส ำนักบริหำรกำรทะเบียน อ ำเภอเมืองรำชบุรี ณ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562)   



(ข้อมูลจ ำนวนครัวเรือน จำก ฐำนข้อมูล จปฐ. ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเมืองรำชบุรี ระดับต ำบล ปี 2562) 
 
 

หน้ำที่  3 
3.  ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ ำนวนประชำกรในเขตต ำบลคูบัว ปี พ.ศ. 2562  ทั้งสิ้น  10,951  คน  
(ข้อมูลสถิติประชำกรจำกส ำนักบริหำรกำรทะเบียน อ ำเภอเมืองรำชบุรี ณ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562)   
แยกเป็น  ชำย  5,179  คน  หญิง  5,772  คน  มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย  438.04  ตอ่ตำรำงกิโลเมตร 
ประชำกรแยกตำมเขตกำรปกครอง  ดังนี้  

เขตกำรปกครอง ชำย  หญิง รวม (คน) 
หมู่ที่ 1 บ้ำนตำกแดด    693 754 1,447 
หมู่ที่ 2 บ้ำนระหนอง 208 256 464 
หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองขันธ์ 335 387 722 
หมู่ที่ 4 บ้ำนใต้  282 322 604 
หมู่ที่ 5 บ้ำนตะโก 160 178 338 
หมู่ที่ 6 บ้ำนสระโบสถ์ 365 391 756 
หมู่ที่ 7 บ้ำนใหม่ 307 361 668 
หมู่ที่ 8 บ้ำนหนองยำยแก้ว 183 204 387 
หมู่ที่ 9 บ้ำนฟำกห้วย 545 599 1,144 
หมู่ที่ 10 บ้ำนท่ำช้ำง 308 357 665 
หมู่ที่ 11 บ้ำนโพธิ์ 399 465 864 
หมู่ที่ 12 บ้ำนหัวนำ 226 222 448 
หมู่ที่ 13 บ้ำนต้นแหน 295 348 643 
หมู่ที่ 14 บ้ำนหนำมพุงดอ 424 444 868 
หมู่ที่ 15 บ้ำนไร่มะม่วง 449 484 933 

สถิติจ ำนวนประชำกร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2561 
ปี พ.ศ. 2555  ชำย 4,967  คน    หญิง 5,415  คน    รวม  10,382  คน 
ปี พ.ศ. 2556  ชำย 5,049  คน    หญิง 5,495  คน    รวม  10,544  คน 
ปี พ.ศ. 2557  ชำย 5,050  คน    หญิง 5,522  คน    รวม  10,572  คน 
ปี พ.ศ. 2558  ชำย 5,117  คน    หญิง 5,632  คน    รวม  10,749  คน 
ปี พ.ศ. 2559  ชำย 5,130  คน    หญิง 5,654  คน    รวม  10,784  คน 
ปี พ.ศ. 2560  ชำย 5,169  คน    หญิง 5,687  คน    รวม  10,856  คน 
ปี พ.ศ. 2561  ชำย 5,182  คน    หญิง 5,747  คน    รวม  10,929  คน 
มีอัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของประชำกรต ำบลคูบัว ที่เพ่ิมข้ึน ในแต่ละปีย้อนหลัง  
3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
(ข้อมูลจ ำนวนประชำกรแยกตำมช่วงอำยุ จำกส ำนักบริหำรกำรทะเบียน อ ำเภอเมืองรำชบุรี ณ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562)   
แยกตำมช่วงอำยุ  ชำย หญิง รวม (คน) 
จ ำนวนประชำกรเด็กและเยำวชน อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 1,116 1,069 2,185 
จ ำนวนประชำกร  อำยุ 19 - 59 ปี 3,215 3,487 6,702 



จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ อำยุ 60 ปีขึ้นไป 848 1,216 2,064 
รวม 5,179 5,772 10,951 

 

หน้ำที่  4 
4.  สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 
ต ำบลคูบัว มีควำมพร้อมส ำหรับให้บริกำรทำงกำรศึกษำ  ดังนี้  
(1)  มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ  (ม.1-ม.3)  จ ำนวน  1  แห่ง  คือ  โรงเรียนแคทรำยวิทยำ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 12      
(2)  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษำ  มีจ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ตั้งอยู่ ในหมู่ที่  3  
โรงเรียนวัดบ้ำนโพธิ์  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 11  โรงเรียนวัดแคทรำย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 12 และโรงเรียนวัดหนำมพุงดอ 
ตั้งอยู่ในหมู่ที่  14   
(3)  มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  จ ำนวน 3 แห่ง                    
คือ  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนำมพุงดอ  ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดหนำมพุงดอ  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทรำย  ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดแคทรำย  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.คูบัว  ตั้งอยู่ในโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว   
(4)  มีศูนย์กำรเรียนชุมชน (กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยประจ ำต ำบลคูบัว) 
จ ำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรี  หมู่ที่ 6 
4.2  สาธารณสุข 
ต ำบลคูบัว มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  จ ำนวน  2  แห่ง คือ สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ 
นวมินทรำชินีต ำบลคูบัว ตั้งอยู่ในหมู่ที่  5  รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุข ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1-7  และ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนคูบัว ตั้งอยู่ในหมู่ที่  8  รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุข ในเขตพ้ืนที่ 
หมู่ที่  8-15  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทั้งสองแห่งมีระบบควำมพร้อมส ำหรับกำรด ำเนินงำน
สำธำรณสุขประจ ำพ้ืนที่ให้ประชำชนในเขตต ำบลคูบัวมีสุขภำพอนำมัยที่ดี มีกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคต่ำงๆ          
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ อย่ำงทั่วถึงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำและอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชน 
4.1  อาชญากรรม 
ต ำบลคูบัว มีฝ่ำยปกครองท้องที่ ก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในกำรปฏิบัติหน้ำที่คอยสอดส่อง
ตรวจตรำ และสังเกตสถำนกำรณ์ว่ำบุคคลใดหรือผู้ใดทั้งภำยในท้องที่และบุคคลภำยนอกจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรเกิดอำชญำกรรมและกำรกระท ำผิดในพื้นที่ โดยมีป้อมสำยตรวจต ำรวจชุมชนต ำบลคูบัว ตั้งท ำกำรอยู่  
บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรี หมู่ที่ 6 จ ำนวน 1 แห่ง มีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจประจ ำพ้ืนที่ดูแลป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีกำรประชุมรักษำควำมมั่นคงประจ ำต ำบลคูบั ว เดือนละ 1 ครั้ ง            
สถำนภำพอำชญำกรรมกำรกระท ำผิดกฎหมำย มีแนวโน้มไม่เกิดปัญหำ 
4.4  ยาเสพติด 
ต ำบลคูบัว ยังมีสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด ส่วนใหญ่เป็นกำรแพร่ระบำด
ของยำเสพติดในพ้ืนที่ในกลุ่มประชำกรผู้ใช้แรงงำน และกลุ่มเยำวชน แนวโน้มปัญหำยำเสพติดที่เกิดขึ้น  
ซึ่งแต่ละหน่วยงำนได้ท ำงำนพยำยำมแก้ไขปัญหำยำเสพติด ท ำให้สำมำรถลดปัญหำลงต่อเนื่อง            
แนวโน้มปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่ยังไม่รนุแรงแต่อย่ำงใด 
4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
ต ำบลคูบัว ยังมีบำงครัวเรือนที่มีบ้ำนอยู่อำศัยไม่มั่นคง และยังมีผู้ด้อยโอกำสที่ยำกจนที่ควรได้รับกำร
ช่วยเหลือแก้ไขเฉพำะรำยด้วยกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้กำรสงเครำะห์ส ำหรับผู้ด้อยโอกำสโดยมีหน่วยงำนอื่น
ร่วมช่วยเหลือพ้ืนฐำนแก่ผู้ที่ประสบควำมเดือดร้อน และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัวได้ด ำเนินกำร
จ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพส ำหรับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ ข้อมูลเบี้ยยังชีพ ดังนี้ 



ผู้สูงอำยุ 1,574 คน  ผู้พิกำร 259 คน  ผู้ป่วยโรคเอดส์ 14 คน 
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5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 
(1)   มีเส้นทำงกำรคมนำคมขนส่งทำงถนน  สำยหลัก  4  เส้นทำง  ดังนี้ 
 1.1 ถนนลำดยำงจำกตัวเมืองรำชบุรี ผ่ำนมำยังต ำบลคูบัวจนถึงสี่แยกห้วยชินสีห์ ระยะทำง  10  กิโลเมตร 
 1.2 ถนนลำดยำงจำกศำลำกลำงจังหวัด ตรงมำทำงบ้ำนดอนแจง ต ำบลดอนตะโก ถึง หมู่ที่ 9   
            บ้ำนท่ำช้ำง  ต ำบลคูบัว  ระยะทำง  6  กิโลเมตร 

1.3  ถนนลำดยำงสำยท่ำสนุ่น – คูบัว เชื่อมต่อมำจำกถนนสำยรำชบุรี – วัดเพลง   ระยะทำง  2.7  กิโลเมตร 
1.4  ถนนเลียบคลองชลประทำน จำกสี่แยกห้วยชินสีห์ผ่ำนมำทำงหมู่ 11  หมู่ 9 และหมูท่ี่ 1  ต ำบลคูบวั      
      ระยะทำง  7  กิโลเมตร 

(2)   มีเส้นทำงกำรคมนำคมขนส่งทำงรถไฟ โดยมสีถำนีรถไฟบ้ำนคูบัว ระยะทำงออกจำกสถำนีรถไฟรำชบุรี 
      ลงมำทำงใต้ ถึงสถำนีรถไฟบ้ำนคูบัว ระยะทำง 5 กิโลเมตร 
(3)  ระบบขนส่งสำธำรณะต ำบลคูบัว มีทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3338 และทำงหลวงแผ่นดิน  
      หมำยเลข 3339  เป็นทำงสำยหลักในกำรเชื่อมต่อระหว่ำงต ำบล สู่จังหวัดรำชบุรี  ประชำชนใช้ 
      ยำนพำหนะทำงบก เป็นหลัก  เช่น  รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์  ส ำหรับกำรคมนำคม มีรถประจ ำ 
      ทำงสำยคูบัว – รำชบุรี  ในกำรคมนำคมขนส่งสำธำรณะในเขตต ำบลคูบัว 

5.2  การไฟฟ้า 
ระบบจ่ำยไฟฟ้ำในพ้ืนที่ต ำบลคูบัว อยู่ในเขตพ้ืนที่บริกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดรำชบุรี  
สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน และทั่วถึงทุกหลังคำเรือน และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว    
ได้ด ำเนินกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะ ติดตั้งโคมไฟส่องถนนหมู่บ้ำนและเพ่ิมเติมในจุดที่แสงสว่ำง
ไม่เพียงพอ และพ้ืนที่เสี่ยงภัย ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ประชำชนต้องกำรบริเวณถนน ตอก ซอย สะพำน ฯลฯ 

5.3  การประปา 
ระบบประปำในพ้ืนที่ต ำบลคูบัว ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน โดยใช้แหล่งน้ ำจำกคลองชลประทำนผลิตประปำ         
เป็นประปำผิวดินขนำดใหญ่ของท้องถิ่น และของหมู่บ้ำน และมีหมู่บ้ำนบำงส่วนใช้น้ ำประปำของเทศบำล
เมืองรำชบุรี จ่ำยน้ ำไดท้ั่วถึงทุกครัวเรือน มีน้ ำประปำใช้ในครัวเรือนเพียงพอตลอดปี 

5.4  โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในกำรติดต่อสื่อสำรและรับข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ประชำชนโดยส่วนมำกทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือ           
กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่ำนมือถือ  กำรใช้ Wi-Fi ของผู้ใช้บริกำร สำมำรถติดต่อสื่อสำรเชื่อต่อส่งข้อมูลได้
ตลอดเวลำ ซึ่งกำรให้บริกำรของเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือมีเครือข่ำยสัญญำณครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริกำร                  
และมีกำรพัฒนำเพ่ิมเติมเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริหำรอย่ำงไม่หยุดยั้ง  

5.5  ไปรษณีย์ หรือการสื่อสาร หรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ต ำบลคูบัว ไม่มีที่ท ำกำรไปรษณีย์ในพ้ืนที่ เนื่องจำกอยู่ใกล้เขตเมือง ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเดินทำงไปใช้
บริกำรได้ที่ท ำกำรไปรษณีย์จังหวัดโดยตรง ห่ำงจำกต ำบลคูบัว ประมำณ 5  กิโลเมตร ส ำหรับกำรขนส่ง
ทำงไปรษณีย์จะมีพนักงำนไปรษณีย์ท ำหน้ำที่ จัดส่งจดหมำยและพัสดุภำยในเขตต ำบลคูบัวให้กับ
ผู้รับบริกำร และมีกำรบริกำรขนส่งพัสดุ -เอกสำร ธุรกิจของเอกชน เป็นต้น ของ Kerry Express 
(Thailand) บริษัท นิ่มเอ็กซ์ เพรส จ ำกัด  (Nim Express)  บริษัทเบสท์ เอ็กซ์ เพรส  (Best Express)     
บริกำรส่งพัสดุสิ่งของอ ำนวยควำมสะดวกธุรกิจขนส่งในท้องถิ่น 
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 
ภำคเกษตรกรรมต ำบลคูบัว ส่วนใหญ่ประชำกรประกอบอำชีพหลัก  ได้แก่  กำรท ำนำข้ำว  กำรท ำสวนผัก
และผลไม้ กำรท ำนำ เป็นกำรเช่ำที่ดินท ำนำ 50-60 % ของเกษตรกรที่ท ำนำ ท ำนำแบบหว่ำนน้ ำตม   
ได้ผลผลิตเฉลี่ย 70-75 ถัง/ไร่  กำรท ำสวนผัก เป็นกำรท ำสวนผักโดยซื้อเมล็ดพันธุ์จำกผู้ค้ำ ปลูกพืชซ้ ำๆที่เดิม  ๆ
ผลตอบแทนจำกกำรท ำนำและท ำสวนผักในปัจจุบัน เมื่อหักค่ำใช้จ่ำย และค่ำแรงแล้ว ได้ก ำไรน้อยมำก            
ถ้ำเป็นช่วงรำคำผลผลิตตกต่ ำ หรือเกิดภัยธรรมชำติจะเกิดกำรขำดทุน 
ขนำดพ้ืนที่ใช้ส ำหรับกำรเกษตร  (หน่วย : ไร่) 

ข้อมูล จำก แผนงำนพัฒนำกำรเกษตรต ำบลคูบัว ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองรำชบุรี 

6.2  การประมง 
ภำคกำรประมงต ำบลคูบัว  มีแหล่งท ำกำรประมงไม่มำกนัก เนื่องจำกท ำเลเป็นพ้ืนที่ท ำนำข้ำว โดยใช้แหล่งน้ ำ
ชลประทำนเป็นแหล่งที่ให้ผลผลิตทำงกำรประมง  และอำศัยน้ ำฝน ส่วนใหญ่จะเพำะเลี้ยงโดยขุดบ่อเลี้ยง 
ส่วนพ้ืนที่มีกำรเลี้ยงและจ ำหน่ำยจะเป็นกำรเลี้ยงในลักษณะอำชีพเสริม ที่ตั้งบ่อมักจะอยู่ใกล้บ้ำน                
ในฤดูแล้งจะขำดน้ ำ ฤดูฝนน้ ำจะหลำกท่วมบ่อเป็นประจ ำ  ชนิดสัตว์น้ ำที่เลี้ยง ส่วนใหญ่จึงเป็นลักษณะ
ปล่อยให้หำกินตำมธรรมชำติ  ไม่มีกำรดูแลรักษำ พันธุ์ปลำที่น ำมำปล่อยเป็นปลำกินพืช เช่น ปลำนิล         
ปลำตะเพียนขำว  ปลำดุก ฯลฯ ส่วนที่มีกำรเลี้ยงและจ ำหน่ำยเป็นอำชีพหลักนั้น จะเป็นกำรเลี้ยงกุ้งขำว       
ในพ้ืนที ่ซึ่งมีไม่ก่ีครัวเรือน  
 

หมู่บ้ำน/ชุมชน 
พ้ืนที่ 

ถือครอง (ไร่) 
 

ท ำนำ 
 

พืชผัก 
 

ไม้ผล 
 

ประมง 
 

ปศุสัตว์ 
 

อ่ืนๆ 
หมู่ที่ 1  บ้ำนตำกแดด 1,160 531 140 172 3 10 301 
หมู่ที่ 2  บ้ำนระหนอง 1,020 450 10 9 1 10 540 
หมู่ที่ 3  บ้ำนหนองขันธ์ 1,250 849 0 48 9 9 331 
หมู่ที่ 4  บ้ำนใต้ 1,000 250 48 42 2 4 654 
หมู่ที่ 5  บ้ำนตะโก 736 45 3 35 9 25 619 
หมู่ที่ 6  บ้ำนสระโบสถ์ 950 868 13 21 1 20 47 
หมู่ที่ 7  บ้ำนใหม่ 930 872 0 6 0 24 25 
หมู่ที่ 8  บ้ำนหนองยำยแก้ว 940 358 4 12 0 21 545 
หมู่ที่ 9  บ้ำนฟำกห้วย 1,020 420 12 11 0 13 554 
หมู่ที่ 10 บ้ำนท่ำช้ำง 1,200 945 8 12 6 9 220 
หมู่ที่ 11 บ้ำนโพธิ์ 1,040 185 20 32 3 25 775 
หมู่ที่ 12  บ้ำนหัวนำ 1,250 824 5 15 1 7 398 
หมู่ที่ 13  บ้ำนต้นแหน 1,208 1,160 11 5 1 6 24 
หมู่ที่ 14  บ้ำนหนำมพุงดอ 1,200 1,150 10 2 1 3 34 
หมู่ที่ 15  บ้ำนไร่ต้นมะม่วง 1,420 1,252 28 12 8 20 177 

รวม 16,324  1,0159 312 434 45 206 5,244 
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6.3  การปศุสัตว์ 
ภำคกำรปศุสัตว์ในต ำบลคูบัว  มีเพียงไม่ก่ีครัวเรือน ประกอบอำชีพเลี้ยงและจ ำหน่ำยสัตว์  ได้แก่ เลี้ยงสุกร 
ไก่พ้ืนเมือง  ไก่เนื้อ  เป็ด วัวเนื้อ ฯลฯ 

6.4  การบริการ 
ภำคกำรบริกำรในต ำบลคูบัว ส่วนใหญ่มีสถำนประกอบกำรค้ำและกำรบริกำรที่ขำยสินค้ำและบริกำร        
ขั้นพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อชีวิตประจ ำวัน  เช่น  ร้ำค้ำขำยของช ำ  ร้ำนขำยอำหำร  ร้ำนขำยผักและผลไม้ และ
ร้ำนขำยผ้ำ  ส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจกำรขนำดเล็ก ประเภทเบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์สินค้ำของช ำ ที่ให้บริกำร
ในละแวกชุมชน และในด้ำนกำรท่องเที่ยวภำยในต ำบล 

6.5  การท่องเที่ยว 
ภำคกำรท่องเที่ยวต ำบลคูบัว มีโบรำณสถำนที่น่ำสนใจและมีคุณค่ำควรแก่กำรศึกษำที่ส ำคัญ  ได้แก่ 
โบรำณสถำนหมำยเลข 1 โคกนำยใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่  2 บ้ำนระหนอง  โบรำณสถำนหมำยเลข 18          
วัดโขลงสุวรรณคีรี  ตั้งอยู่ ในวัดโขลงสุวรรณคีรี  โบรำณสถำนหมำยเลข 24 และ 25 โคกนำยพวง           
ต้ังอยู่หมู่ที่  6 บ้ำนสระโบสถ์  โบรำณสถำนหมำยเลข 8 วัดคูบัว ตั้งอยู่หมู่ที่  5 บ้ำนตะโก  และยังมี              
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช จิปำถะภัณฑ์สถำนบ้ำนคูบัว เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงประวัต ิศำสตร์ ศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นของต ำบลคูบัวที่น่ำสนใจอีกแห่งหนึ่ง  มีกำดวิถีชุมชน ตั้งอยู่ภำยใน
วัดโขลงสุวรรณคีรี เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไท -ยวน ซึ่งได้รับควำมสนใจเป็นกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวหลักของต ำบลคูบัว และมีหน่วยงำนรำชกำรให้กำรส่งเสริมตำมแนวทำงขับเคลื่อนตลำดประชำรัฐ 
ตลำดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม  เพ่ือเป็นทำงเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้มำเท่ียวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ชุมชน อันจะน ำมำซึ่งรำยได้และกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆให้ดีขึ้น 

6.6  อุตสาหกรรม 
ภำคอุตสำหกรรมในต ำบลคูบัว มีสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม  จ ำนวน  3 แห่ง  ได้แก่ 
อุตสำหกรรมทอผ้ำ  จ ำนวน  3  แห่ง  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  3  หมู่ที่  2  และหมู่ที่  8  มีอุตสำหกรรมพลำสติก  
จ ำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12  ซึงเป็นโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีอยู่เดิม  ต ำบลคูบัวทั้งต ำบลอยู่ในเขต
บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดรำชบุรี ที่ก ำหนดไว้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)                
จึงมีข้อห้ำมโรงงำนตำมประเภทชนิดและจ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงผัง
เมืองรวมจังหวัดรำชบุรี พ.ศ. 2555 เพ่ือเป็นแนวทำงพัฒนำ และกำรด ำรงรักษำเมืองและบริเวณที่
เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้ำนกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน กำรคมนำคมและขนส่ง กำรสำธำรณูปโภค บริกำร
สำธำรณะและสภำพแวดล้อม 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ภำยในต ำบลคูบัว มีร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภค  ซึ่ งตั้ งอยู่ตำมหมู่บ้ำน  มีกำรค้ำขำยปลีก                     
ปั้มน้ ำมัน ร้ำนซ่อมรถยนต์ ร้ำนเสริมสวย ร้ำนอำหำร ร้ำนกระจกอลูมิเนียม ร้ำนโกดังขำยหีบศพ  เป็นต้น 
นอกจำกนี้ประชำกรยังประกอบอำชีพหัตถกรรมในครัวเรือน ได้แก่   กำรทอผ้ำ  กำรท ำของช ำร่วย           
กำรท ำผลิตภัณฑ์แปรูปจำกไม้และผลิตภัณฑ์อำหำร เส้นขนมจีน เป็นต้น และมีกลุ่มกิจกรรมอำชีพตำม
ลักษณะกำรประกอบอำชีพ ดังนี้             (ข้อมูลจำกสภำองค์กรชุมชน) 
๑. กลุ่มแม่บ้ำน หมู่ที่ 1   2. กลุ่ม อสม. หมู่ที่ 1 
3. กลุ่มผู้ใช้น้ ำประปำ  หมู่ที่ 2   4. กลุ่มสตรีอำสำพัฒนำ  หมู่ที่ 2  



5. กลุ่มฌำปนกิจสงเครำะห์  หมู่ที่ 2    6. กลุ่มผู้ใช้น้ ำ  หมู่ที่ 3 

7. กลุ่มสตรี  หมู่ที่ 3    8. กลุ่มเกษตรกรท ำนำ  หมู่ที่ 2  
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9. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมอำชีพทอผ้ำจก บ้ำนใต้  หมู่ที่ 4        10. กลุ่มสตรีอำสำพัฒนำหมู่บ้ำนใต้  หมู่ที่ 4 
11. กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้ำนใต้  หมู่ที่ 4   12. กลุ่มเกษตรกรท ำนำ หมู่ที่ 5  
13. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  หมู่ที่ 5   14. กลุ่มทอผ้ำจก หมู่ที่ 5  
15. กลุ่มบ้ำนตะโก อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) หมู่ที่ 5   16. กลุ่มอำชีพขนมไทย หมู่ที่ 5  
17. กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่ 6   18. กลุ่มเลี้ยงกบ หมู่ที่ 6  
19. กลุ่มพัฒนำบ้ำนโพธิ์งำม  หมู่ที่ 6   20. กลุ่มจักรสำนชุมชนบ้ำนใหม่  หมู่ที่ 7  
21. กลุ่มชมรมผู้สูงอำยดุอกล ำดวน รพ.สต.บ้ำนคูบวั  หมู่ที่ 8  22. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้ำวชุมชน  หมู่ที่ 10 
23. กลุ่มชุมชนพอเพียงบ้ำนโพธิ์  หมู่ที่ 11  24. กลุ่มสตรีอำสำพัฒนำบ้ำนโพธิ์  หมู่ที่ 11 
25. กลุ่มทอผ้ำ (ผ้ำจก)   หมู่ที่ 12   26. กลุ่มต ำข้ำวซ้อมมือ  หมู่ที่ 12  
27. กลุ่มเรำรักบ้ำนเกิด  หมู่ที่ 13   28. กลุ่มหัตถกรรมเครื่องไม้บ้ำนต้นแหน   หมู่ที่ 13 
29. กลุ่มเกษตรผู้ท ำนำ   หมู่ที่ 14      30. กลุ่ม อสม.ประจ ำหมู่บ้ำน  หมู่ที่ 14  
31. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้ำวชุมชน  หมู่ที่ 10  32. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภำพ หมู่ที่ 14  
33. กลุ่มส่งเสริมพัฒนำกรรมกำรหมู่บ้ำน  หมู่ที่ 1  34. กลุ่มกองบุญสวัสดิกำรชุมชนต ำบลคูบัว 
35. กลุ่มส่งเสริมพัฒนำคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนตะโก  หมู่ที่ 5  

การประกอบอาชีพของประชากรต าบลคูบัว    (ข้อมูลจำก จปฐ. ระดับต ำบล ปี 2562)   

1. ก ำลังศึกษำ           จ ำนวน  1  คน          2. ไม่มีอำชีพ        จ ำนวน  177  คน 
3. เกษตร-ท ำนำ         จ ำนวน  159  คน      4. เกษตร-ท ำไร่     จ ำนวน  21  คน 
5. เกษตร-ท ำสวน       จ ำนวน  33  คน       6. เกษตร-ประมง    จ ำนวน   2  คน 
7. เกษตร-ปศุสัตว์       จ ำนวน   2  คน         8. พนักงำน-รับรำชกำร    จ ำนวน  267  คน     
9. พนักงำน-รัฐวิสำหกิจ   จ ำนวน  29  คน     10.พนักงำนบริษัท      จ ำนวน    22  คน  
11.  รับจ้ำงทั่วไป       จ ำนวน  406  คน      12. ค้ำขำย        จ ำนวน  190  คน  
13. ธุรกิจส่วนตวั        จ ำนวน   81  คน       14. อำชีพอ่ืนๆ       จ ำนวน  261  คน 

ต าบลคูบัว    มีแหล่งรำยได้ของครัวเรือน จำกทุกแหล่งของหมู่บ้ำน/ชุมชน   จ ำนวน  491,766,642  บำท  
  มีรำยจ่ำยของครัวเรือนทั้งหมด   จ ำนวน  357,717,769  บำท 

รายได้เฉลี่ยของประชากร   (ตำมเกณฑ์  จปฐ. ระดับต ำบล ปี 2562)  
 เฉลี่ยจ ำนวน   92,513.91  บำท/คน/ปี    
 มีรำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน  รวมจ ำนวน  1,357,155.98  บำท/คน/ปี     
 ครัวเรือนยำกจน  (รำยได้ไม่ถึง 38.000 บำท คน/ปี)  ปี 2562  ไม่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.  

รายจ่ายเฉลี่ยของประชากร  (ตำมเกณฑ์  จปฐ. ระดับต ำบล ปี 2562)  
   เฉลี่ยจ ำนวน   890,017.30  บำท/คน/ปี    
   มีรำยจ่ำยเฉลี่ยต่อครัวเรือน  รวมจ ำนวน  59,334.48  บำท/คน/ปี     

6.8  แรงงาน 
แรงงำนในต ำบลคูบัวนั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชำกรประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรม ประมำณร้อยละ 80 
ท ำนำปลูกข้ำว และปลูกผัก  ที่เหลือประกอบส่วนตัว และรับจ้ำง  แรงงงำนส่วนใหญ่มีครอบครัวและญำติพ่ีน้อง



กำรท ำงำนร่วมกัน มีปริมำณแรงงำนเพียงพอ และมีสถำนประกอบกำรในพื้นที่ใช้แรงงำนต่ำงชำติในกิจกำร
โรงงำนอุตสำหกรรมสิ่งทอ  ไม่มีสภำพปัญหำขำดแคลนแรงงำน กำรเคลื่อนย้ำยอพยพแรงงำนไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ 
(ข้อมูล จปฐ. ระดับต ำบล ปี 2562)  มีผู้ว่ำงงำน  กลุ่มที่ไม่มีอำชีพ  มีจ ำนวน  177  คน 
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7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
ต ำบลคูบัว ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  ร้อยละ 99.93  และศำสนำคริสต์ ร้อยละ 0.07   
  มีวัดในเขตต ำบล  7  แห่ง  ดังนี้ 

(1) วัดทุ่งรำษฎร์ศรัทธำธรรม (วัดตำกแดด)  หมู่ที่  1 
(2) วัดคูบัว  หมู่ที่  3 
(3) วัดโขลงสุวรรณคีรี  หมู่ที่  6 
(4) วัดท่ำช้ำง  หมู่ที่  10 
(5) วัดบ้ำนโพธิ์  หมู่ที่  11 
(6) วัดแคทรำย  หมู่ที ่ 12 
(7) วัดหนำมพุงดอ  หมู่ที่  14 

 มีศำลเจ้ำ โรงเจเปำเก็งเต็ง (โรงหีบ) หมู่ที่  15 
7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
ต ำบลคูบัว มีประเพณีและงำนประจ ำปีของทุกปี  ที่ประชำชนมีส่วนร่วม  ดังนี้ 
เดือน  มกรำคม  งำนสืบสำนวัฒนธรรม ไท-ยวน ต ำบลคูบัว 
เดือน  เมษำยน  งำนประจ ำปีปิดทองนมัสกำรองค์หลวงพ่อแดง-หลวงพ่อด ำ  ณ  วัดคูบัว 
   งำนสรงน้ ำผู้สูงอำยุ และสรงน้ ำพระ 
เดือน  กรกฎคม  งำนแห่เทียนพรรษำ 
เดือน  พฤศจิกำยน งำนลอยกระทง 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ต ำบลคูบัว มีภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  
หัตถกรรมกำรทอผ้ำด้วยกี่กระตุก ประเภทผ้ำซิ่นตีนจก  รองลงมำ  เป็นผ้ำซิ่นตำ  นับเป็นภูมิปัญญำกำรทอผ้ำ 
ที่สืบทอดมำตั้งแต่บรรพบุรุษชำวไท-ยวน ลักษณะลำยผ้ำโบรำณ เช่น ลำยดอกเซีย ลำยหักนกคู่ ลำยโก้งเก้ง 
ลำยหน้ำหมอน และลำยนกคู่กินน้ ำฮ่วม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวเป็นงำนหัตถกรรมที่ประชำชนต ำบลคูบัวมี
ควำมภำคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สืบทอดเจตนำรมณ์ของบรรพบุรุษในกำรอนุรักษ์ด้ำนกำรทอผ้ำตีนจก ให้คงอยู่สืบไป 

ภำษำถิ่น  คือ ภำษำไท-ยวน ประชำชนส่วนใหญ่มักจะพูดส ำเนียงภำษำ ไท-ยวน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทำง
ภำษำถิ่น  หำกทว่ำควำมเจริญทำงสังคม ในเด็กและเยำวชนต ำบลคูบัว ไม่ค่อยพูดภำษำถิ่น ไท -ยวน 
เนื่องจำกพ่อแม่ผู้ปกครองมักจะพูดภำษำกลำง กับบุตรหลำนมำกกว่ำ 

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึกท่ีโดดเด่น   คือ 
ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือจำกแหล่งต่ำงๆ ในต ำบลคูบัว  มีศูนย์ผ้ำทอต ำบลคูบัว  ได้แก่  กลุ่มสหกรณ์กำรเกษตร
ไท-ยวนรำชบุรี จ ำกัด  กลุ่มทอผ้ำจกแม่บ้ำน (บ้ำนใต้  บ้ำนตะโก บ้ำนแคทรำย)  ศูนย์สืบทอดศิลปะผ้ำจก
ต ำบลคูบัว และผู้ประกอบหัตถกรรมที่อยู่ตำมครัวเรือนหมู่บ้ำนต่ำงๆ จะเป็นแหล่งผลิตและจ ำหน่ำย           
กำรสั่งทอผ้ำตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ  มีกำรแปรรูปผ้ำให้กับลูกค้ำ เช่น เสื้อส ำเร็จรูปส ำหรับสุภำพบุรุษ  



เสื้อส ำเร็จรูปส ำหรับสุภำพสตรี  โอ่งบุผ้ำจก กระเป๋ำสุภำพสตรี บุผ้ำจกส ำหรับใส่กระดำษทิชชู่ พวงกุญแจ   
โมบำย สินค้ำและของทีร่ะลึกจำกชุมชนได้รับควำมสนใจจำกบุคคลทั่วไป  องค์กร  หน่วยงำนต่ำงๆ  
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8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า  
(1) แหล่งน้ ำ 
พ้ืนที่ต ำบลคูบัว  มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ  จ ำนวน  2  สำย ได้แก่  คลองชลประทำน และคลองน้ ำทิ้งชลประทำน  
นอกจำกนี้ยังมีแหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น  คือ ระบบประปำผิวดินขนำดใหญ่  จ ำนวน  1  แห่ง บ่อน้ ำตื้น และน้ ำของ
ประปำเทศบำลเมืองรำชบุรี ลักษณะแหล่งน้ ำยังคงควำมอุดมสมบูรณ์ เพรำะเป็นพื้นที่รำบลุ่ม ดินอุ้มน้ ำได้ดี  
เพรำะที่แหล่งน้ ำอยู่ในเขตลุ่มน้ ำหลัก แม่กลองฝั่งขวำ  และอยู่ในเขตลุ่มน้ ำรอง แม่น้ ำอ้อม, ห้วยคูบัว,และห้วยชินสีห์ 
(2) น้ ำฝน   
มีปริมำณน้ ำฝนที่ตกลงมำตำมฤดูกำลที่เพียงพอ  ฤดูฝน  ช่วงเวลำ พฤษภำคม – ตุลำคม  
ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย  92.0  มิลลิเมตร  น้ ำฝนอยู่ในเกณฑ์ ดี 
1.2  กำรชลประทำน   เป็นไปตำมประกำศก ำหนดส่งน้ ำและปิดน้ ำชลประทำน  โดยประมำณ  ดังนี้ 
ฤดูนำปี    เริ่มส่งน้ ำข้ำวนำปี   ช่วงเดือน กรกฎำคม     
  หยุดส่งน้ ำข้ำวนำปี  ช่วงเดือน ธันวำคม  
ฤดูนำปรัง   หยุดส่งน้ ำปลูกพืชฤดูแล้ง  ช่วงเดือน มิถุนำยน    
  เริ่มส่งน้ ำปลูกพืชฤดูแล้ง   ช่วงเดือน กรกฎำคม  
ต ำบลคูบัวอยู่ในเขตชลประทำน มีแหล่งน้ ำธรรมชำติเพียงพอ เมื่อฤดูฝนผ่ำนไปก็ยังมีแหล่งน้ ำชลประทำน 
มีน้ ำท่ำ และแหล่งน้ ำใต้ดิน พอจะใช้ประโยชน์อย่ำงเพียงพอ ไม่ประสบปัญหำแหล่งน้ ำขำดแคลน  
8.2  ป่าไม้ 
ในพ้ืนที่ของต ำบลคูบัว ไม่มีสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่รำบลุ่มมีน้ ำท่วมถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนำ 
ปลูกไม้ผล และพืชผัก และท ำเลเลี้ยงสัตว์  ไม่อยู่ในเขตป่ำไม้ 
8.3  ภูเขา 
ในพ้ืนที่ต ำบลคูบัว  ไม่มีภูเขำ 
8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) ทรัพยำกรน้ ำ    
ต ำบลคูบัวเป็นต ำบลที่ต้องกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพ่ือใช้ในกำรอุปโภคบริโภค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำค
กำรเกษตร แหล่งน้ ำส ำคัญมี 2 แหล่ง จำกน้ ำผิวดิน และน้ ำบำดำล  น้ ำผิวดินในคลองชลประทำนบำงแห่งมีน้ ำ
เสียปล่อยจำกบ้ำนเรือน โรงงำน ฟำร์มเลี้ยงสัตว์ ให้ไหลลงสู่คลองชลประทำน และแหล่งน้ ำในพ้ืนที่ไร่นำ          
มีลักษณะเสื่อมโทรม น้ ำเสียจำกกระแสน้ ำชะล้ำงผิวดินที่มีสำรพิษ จำกสำรเคมียำปรำบศัตรูพืชจำกกำร
เพรำะปลูกข้ำว  พืชไร่ และพืชผัก สำรเคมีตกค้ำงลงสู่แหล่งน้ ำ  เกษตรกรช ำระล้ำงเครื่องมือในกำรฉีด
สำรเคมีลงสู่แหล่งน้ ำ เป็นตัวก่อให้เกิดน้ ำเสียในอนำคตจะมีปัญหำน้ ำเสียต้องรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้ำว  
พืชไร่ และพืชผักปลอดสำรพิษและแหล่งน้ ำในคลองชลประทำน และบำงแห่งมีผักตบชวำ วัชพืชน้ ำขึ้น      
ปกคลุมหนำแน่นเป็นหน้ำที่ของทำงรำชกำรที่รับผิดชอบและของประชำชนทุกคนที่ต้องเร่งช่วยกันแก้ไข
ปัญหำผักตบชวำตำมคูคลองให้สะอำดและต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งที่ขำดไม่ได้ต่อกำรด ำเนินชีวิตและ
จะต้องเอำใจใส่ดูแลเพื่อรักษำทรัพยำกรน้ ำให้คงไว้ใช้ได้นำน 
(2) ทรัพยำกรดิน      

เป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญต่อกำรผลิต โดยเฉพำะเป็นประโยชน์ต่อกำรเกษตรกรรม สมรรถนะของที่ดินในเขต
ต ำบลคูบัวส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑดี์  ถือว่ำยังไม่มีปัญหำแต่ละชุดดินเหมำะสมส ำหรับท ำกำรเกษตร           

http://www.sac.or.th/databases/archaeology/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.sac.or.th/databases/archaeology/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://www.sac.or.th/databases/archaeology/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://www.sac.or.th/databases/archaeology/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%8C


แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับพืช และชนิดที่น ำมำปลูกด้วยว่ำ มีควำมต้องกำรปริมำณแร่ธำตุอำหำรและ
สภำพแวดล้อมในกำรเจริญเจริญเติบโตแตกต่ำงกัน จึงเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำยิ่งที่จะต้องเอำใจใส่ดูแลรักษำหน้ำ 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
       2.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
               ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในแต่ละท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ประกอบด้วย  
              (๑)  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว                                  เป็นประธำนกรรมกำร  
              (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่            จ ำนวน ๒ คน                                เป็นกรรมกำร  
                    -  นำยธนพัฒน์     คงสุคนธ์         
                    -  นำยวิเชียร       ร่มเกตุ 
              (๓)  สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภำมอบหมำยจ ำนวน ๒ คน เป็นกรรมกำร  
                    -  นำยจำรุวัฒน์   คล้ำยเคลื่อน 
                    -  นำงสำวณัชสุดำ  ยิ่งงำมแก้ว 
              (๔) หัวหน้ำหน่วยบริกำรปฐมภูมิในพ้ืนที่                                         เป็นกรรมกำร  
                      -  ผอ.สถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษำ นวมินทรำชินี 
                      -  ผอ.รพ.สต.บ้ำนคูบัว                     
               (๕) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ ที่คัดเลือกกันเอง จ ำนวน ๒ คน 
                                                                                                      เป็นกรรมกำร  
                        -  นำงอุทัยวรรณ  ใจกว้ำง 
                        -  นำงอนงค์  องคเชษฐ์ 
               (๖)  ผู้แทนหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่ประชำชนในหมู่บ้ำนคัดเลือกกันเอง จ ำนวนไม่เกิน ๕ คน  
                                                                                                      เปน็กรรมกำร  
                        -  นำงโสภำ        ร่มเกตุ 
                        -  นำยสมำน       ชมม่ิง 
                        -  นำยนฤทธิ์       สอนเพียร                   
                        -  นำยอริญชย์     เกตุน้อย 
                        -  นำยทวี           อบเชย 
              (7)   ผู้แทนของศูนย์ประสำนงำนหลักประกันสุขภำพประชำชน            เปน็กรรมกำร 
                       -  นำงปรำณี       บัวทวน 
              (8)    ปลัดองค์กำรปกครองส่วนต ำบลคูบัว                  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
              (9)    หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.                           เป็นกรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร   
             (10)   หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงินและบัญชี                          เป็นกรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร   
             (11)  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชบุรี                        เป็นที่ปรึกษำ 
                     สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองรำชบุรี                         เป็นที่ปรึกษำ 
                     ท้องถิ่นอ ำเภอเมืองรำชบุรี                              เป็นที่ปรึกษำ 
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ตำมข้อ 18 ให้มี คณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง  
                     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  ประกอบด้วย 

1) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว               เป็นประธำนอนุกรรมกำร 
2) ผู้แทนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว จ ำนวน 2 คน 

- นำงปรำณี   บัวทวน                       เป็นอนุกรรมกำร 
- นำงอนงค์   องคเชษฐ์                     เป็นอนุกรรมกำร 

3) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชบุรี หรือผู้แทน      เป็นอนุกรรมกำร 
4) สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองรำชบุรี  หรือผู้แทน       เป็นอนุกรรมกำร 
5) ผู้จัดกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข 

                        นำงกฤษณำ เปรมวงค์                            เป็นอนุกรรมกำร 
6) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอำยุที่ภำวะพ่ึงพิง 

                        นำงสำววรีย์  เมำระพงษ์                         เป็นอนุกรรมกำร 
7) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว               เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
8) รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว          เป็นอนุกรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 

           คณะท ำงำนส ำนักงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ จ ำนวน  9 คน ประกอบด้วย 
                1.  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 
                2.  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 
                3 . หวัหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 
                4.  หวัหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรสังคมฯ 
                5.  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
                6.  ผูช้่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (นำงสำวรวิตำ ทิพยศสุนทร) 
                7.  คนงำนทั่วไป  2 คน (นำงสำวธนภร ไข่นำค/นำงแพรวไพริน ปลื้มบ ำเรอ) 
         เครื่องมืออุปกรณ์   
               1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ PC                  จ ำนวน     1   เครื่อง 
               2.  เครื่องคอมพิวเตอร์ โนต์บุ๊ค             จ ำนวน     2   เครื่อง 
               3.  เครื่องฉำยภำพ 3 มิติ                    จ ำนวน     1  เครื่อง 
               4.  เครื่องฉำยโปรเจกเตอร์ และจอภำพ   จ ำนวน     1   ชุด 
               5.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์                       จ ำนวน     1  เครื่อง 
               6.  เครื่องเสียงล ำโพงแบบเคลื่อนที่        จ ำนวน     2  เครื่อง 
               7.  เครื่องพ่นหมอกควัน                     จ ำนวน     2  เครื่อง 
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