


 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารบรรยายสรุป  
เกี่ยวกับองค์กร/หน่วยงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวัดราชบุรี 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร ี
ข้อมูลประวัติความเป็นมา 
ในอดีต ในราวปีพุทธศักราช 2347 ซึ่งเป็นรัชกาลที่ 1 คือ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะนั้น            
เมืองเชียงแสนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพม่า พม่าอาศัยเชียงแสนเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหาร และก าลังพล
ส าหรับจะตีเมืองทางฝ่ายเหนือของไทยเพ่ือจะก าจัดอิทธิพลของพม่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระ
เจ้าหลานเธอกรมหลวงเทพหริรักษ์ ร่วมกับเจ้าพระยายมราช จัดกองทัพจากกรุงเทพฯ ขึ้นไปตีเมืองเชียงแสน         
ได้แล้วได้เคลื่อนย้ายผู้คนเอาชาวเมืองเชียงแสนทั้งชายแลหญิงที่อยู่ในวัยฉกรรจ์เพ่ือมิให้เป็นที่ซ่องสุ่มก าลังพล        
ดังปรากฏตามพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ กล่าวไว้ว่า“กองทัพ ได้ครอบครัว 23,000 คนเศษ           
ก็รื้อก าแพงเผาบ้านเมืองเสียแล้วแบ่งปันครอบครัวปันเป็น 5 ส่วน ให้ไปเมืองเชียงใหม่ ส่วน 1 เมืองนครล าปาง 
ส่วน 1 เมืองน่าน ส่วน 1 เมืองเวียงจันทร์ ส่วน 1 อีกส่วน 1 ถวายลงมาที่กรุงเทพฯ โปรดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่
เมืองสระบุรีบ้าง แบ่งไปอยู่เมืองราชบุรีบ้าง”ชาวเมืองเชียงแสนที่เคลื่อนย้ายมาจากเมืองเชียงแสนในครั้งนั้น ก็คือ 
ชาวไทยวนที่เดินทางไกลมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเมืองต่างๆส่วนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองราชบุรีได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่
บริเวณริมแม่น้ าแม่กลองฝั่งขวา เรียกว่า บ้านไร่นที ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวมากขึ้น จึงมองหาที่ดินท ากินใหม่
โดยได้ขยายครัวเรือนปลูกบ้านแปลงเมืองจากที่เดิมกระจัดกระจายกันออกไปตามส่วนต่างๆ หลายพ้ืนที่ เช่น        
ที่ต าบลคูบัวได้ตั้งอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่มาจนทุกวันนี้ ในปัจจุบันชาวไท-ยวน กระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดราชบุรี ในอ าเภอต่างๆ เช่น ในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี ที่ต าบลดอนแร่ ต าบลห้วยไผ่ ต าบลดอนตะโก 
ต าบลหินกอง ต าบลเจดีย์หัก ในเขตอ าเภอบ้านโป่ง ที่ต าบลหนองปลาหมอ ต าบลหนองอ้อ ต าบลหนองกบ           
ในเขตอ าเภอโพธาราม ที่ต าบลหนองโพ ต าบลบ้านสิงห์ ต าบลดอนกระเบื้อง ในเขตอ าเภอจอมบึง ที่ต าบลรางบัว        
ในเขตอ าเภอบางแพ ที่ต าบลวัดแก้ว ในเขตอ าเภอปากท่อ ที่ต าบลอ่างหิน ต าบลทุ่งหลวง และในเขตอ าเภอสวนผึ้ง        
ที่ต าบลท่าเคย ต าบลป่าหวาย  
ต าบลคูบัว ได้นามชื่อมาจากสมัยก่อน คู คลอง ในพ้ืนที่มีบัวขึ้นอยู่จ านวนมากพบเห็นตามแหล่งน้ าต่างๆ         
ซึ่งในสมัยก่อนเรื่องการก่อตั้งต าบลเพ่ือการปกครอง การบริหารจัดการพ้ืนที่ของหน่วยราชการ ได้น าชื่อภูมินาม คูบัว      
มาตั้งเป็นชื่อต าบล เพ่ือให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่มีอยู่ในต าบล อันเป็นที่มาของตราสัญลักษณ์ รูปภาพ ดอกบัว 
ความหมายของตราสัญญาลักษณ์ ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ดอกบัวสามดอกอยู่ในคูน้ า หมายถึง ในสมัยก่อนต าบลคูบัว มีคูน้ าล้อมรอบต าบลเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ        
ใ น คู น้ า ก็ มี บั ว ขึ้ น อ ยู่ ม า ก ม า ย ต ล อ ด ส า ย  จึ ง เ ป็ น ที่ ม า ข อ ง ด อ ก บั ว ส า ม ด อ ก ใ น คู น้ า 
ก าแพงอิฐแดงที่อยู่ด้านหลังของดอกบัวสามดอกนั้น หมายถึง เมืองโบราณสมัยทาราวดี ซึ่งเป็นปัจจุบันเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของต าบลคูบัว ปัจจุบันซากเมืองโบราณนี้ตั้งอยู่ ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ต าบลคูบัว 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

การจัดตั้งและพัฒนาการขององค์กร/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล เดิมเรียกว่า สภาต าบลคูบัว 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทวงมหาดไทย เรื่องให้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
ในการบริหารราชการต าบล ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2518 บังคับในการบริหารราชการต าบลทุกต าบล 
ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้          
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ และสภาต าบลคูบัวก็ได้รับการประกาศให้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙  
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง ลงวันที ่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙                 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดใหญ่  
ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี มีมติการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๕8  
โดยมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างส่วนราชการและปรับปรุงแผนอัตราก าลังส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว เป็นระยะๆ 



หน้าที่ 2 

ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ดังนี้ 
1. (ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2538 ถึง พ.ศ.2541) นายประยง  พิมเพราะ  ประธานกรรมการบริหาร   
2. (ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2543) นางบุญมาก มานวกุล   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   
3. (ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2547) นายเกรียงไกร  ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว    
4. (ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2552) นายประยง  พิมเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว    
5. (ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2556) นายประยง  พิมเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว    
6. (ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ค.2556 ถึง พ.ค.2560) นายพจฐณศล  ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว    
7. (ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ค.2560 ถึง พ.ค.2564) นายพจฐณศล  ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว    
8. (ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ.2564 ถึง ปัจจุบัน)     นายประยง  พิมเพราะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว    

ข้อมูลพื้นฐาน 
(ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ตั้งอยู่ในเขต อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองราชบุรี          
ไปทางทิศใต้ระยะทาง  5  กิโลเมตร  ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13  องศา  29  ลิปดาเหนือ  เส้นแวงที่ 99  องศา  55  
ลิปดาตะวันตก  มีเนื้อที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,625 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ต าบลดอนตะโก และต าบลบ้านไร่ อ าเภอเมืองราชบุรี 
ทิศใต้            ติดต่อกับ ต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเมืองราชบุรี และต าบลเกาะศาลพระ อ าเภอวัดเพลง 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ต าบลอ่างทอง และต าบลดอนตะโก อ าเภอเมืองราชบุรี 

(แผนทีแ่สดงแนวเขตต าบลคูบัว) 
พิกัดภูมิศาสตร์โซนต าแหน่งของต าบลคูบัว  Lat : 13.478664537568724  Long : 99.8237765502929  

 



หน้าที่ 3 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของต าบลคูบัว เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีล าห้วยธรรมชาติไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปยัง 
ทิศตะวันออกจ านวน 2 สาย มีน้ าตลอดปี มีคลองชลประทาน 2 สายใหญ ่มีทรัพยากรดินและน้ า อุดมสมบูรณ์    
พ้ืนที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร การปศุสัตว์ และเป็นที่อยู่อาศัย  

ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศของต าบลคูบัว จัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู โดยสภาพภูมิอากาศทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพล 
ของมรสุมพัดผ่าน เฉลี่ยแล้วอุณหภูมิทั้งปี ประมาณ 28.3 องศาเซลเซียล   
ฤดูร้อน        อากาศค่อนข้างร้อนและแห้ง โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
 เดือนที่อุณหภูมิสูงที่สงสุดคือเดือนเมษายน เฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 30.7  องศาเซลเซียล   
ฤดูหนาว      อากาศหนาวเย็นเป็นช่วงๆ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม  
 เดือนที่มีอุณหภูมิต่ าที่สุด คือ ธันวาคม เฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 25.6 องศาเซลเซียล 
ฤดูฝน         ฝนตกปานกลาง  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม  
 เดือนที่ฝนตกมากท่ีสุดคือ เดือนตุลาคมมีปริมาณฝนตกรวมเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 92.0  

มิลลิเมตร โดยฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม และจะตกชุกในเดือนตุลาคม 
ช่วงฤดูฝนมีความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 71.5 เปอร์เซ็นต์ 

 
ด้านการเมือง/การปกครอง 
(เขตการปกครอง) 
จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่บ้าน รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) บ้านรวม  
หมู่ที ่1 บ้านตากแดด    นายอดุลย์  พิมเพราะ 0-8130-3804-4 709 
หมู่ที ่2 บ้านระหนอง  นายชาญวิทย์  ห่วงทอง 0-8797-0798-1 134 
หมู่ที ่3 บ้านหนองขันธ์  นายนฤทธ์ิ  สอนเพียร 0-9487-9225-6 269 
หมู่ที่ 4 บ้านใต้  นายทวี  อบเชย 0-9519-7889-8 176 
หมู่ที่ 5 บ้านตะโก นายอริญชย์  เกตุน้อย 0-8980-5862-1 143 
หมู่ที ่6 บ้านสระโบสถ์ นายสมศักด์ิ  มณฑา 0-8191-4458-1 276 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ นายประยูร  ห่วงทอง 0-8188-0358-6 209 
หมู่ที ่8 บ้านหนองยายแก้ว นายสันติ  อบเชย 0-8991-3478-5 137 
หมู่ที ่9 บ้านฟากห้วย นายสมชาย  พจนารถ 0-8115-5564-9 398 
หมู่ที ่10 บ้านท่าช้าง นายตรีพล  อารมชื่น  (ก านันต าบลคูบัว) 0-9864-9987-8 223 
หมู่ที่ 11 บ้านโพธิ ์  นางสาวประนอม  คันทาทิพย์ 0-8901-4428-6 245 
หมู่ที ่12 บ้านหัวนา นายนคร  ตรีสุวรรณ์ 0-9723-2563-7 136 
หมู่ที ่13 บ้านต้นแหน  นายอรุณ   รักผกา 0-8119-6728-2 190 
หมู่ที ่14 บ้านหนามพุงดอ นายจ าลอง  องคเชษฐ์ 0-9713-1529-1 215 
หมู่ที ่15 บ้านไร่ต้นมะม่วง นายพรพรหม  ใสยจิตร์ 0-8518-2799-2 304 

                                                                                        3,764 
 
(ข้อมูลจ านวนบ้านจากส านักบริหารการทะเบียน อ าเภอเมืองราชบุรี ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2565)   
 
 



หน้าที่ 4 
การเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตต าบลคูบัวครั้งล่าสุด จากข้อมูลรายงานผลเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2564  
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม 8,830 คน  
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาแสดงตนใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภา อบต.คูบัว  จ านวน 7,601 คน   
คิดเป็นร้อยละ 86.08 จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาแสตนตนใช้สิทธิเลือกต้ัง สมาชิกสภา อบต.คูบัว 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง รวม 8,792 คน  
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาแสดงตนใช้สิทธิเลือกต้ังนายก อบต.คูบัว จ านวน 7,414 คน   
คิดเป็นร้อยละ 84.32 จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาแสดงตนใช้สิทธิเลือกต้ัง นายก อบต.คูบัว 
พบว่าประชาชนใช้สิทธิเลือกต้ัง องค์การบริหารส่วนต าบล เกิน 60%  
มีแนวโน้มความสนใจความตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองต่อสังคมท่ีจะต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
โดยการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง นับว่าประชาชนต าบลคูบัว ต่างให้ความส าคัญกับการออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งล่าสุดนี้  
(ข้อมูลรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว) ดังนี ้
1. นางสาวณัชสุดา  ยิ่งงามแก้ว  ประธานสภา อบต.คูบัว  
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 081-1745498  
2. นายสุรัตน์  อบเชย   รองประธานสภา อบต.คูบัว 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 083-5576145 
3. นายพิศัณย์  อินทร์ยอด   เลขานุการสภา อบต.คูบัว 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 086-0609866 
4. นายวิเชียร  ร่มเกตุ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หมู่ท่ี ๑ 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 081-4466045 
5. นายจรัญ  พิมเพาะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หมู่ท่ี 2 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 081-5723517 
6. นายกิจจา  สุวรรณ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หมู่ท่ี 3 
หมายเลขโทรศัพท ์(มือถือ) 081-0151219 
7. นายทวีป  อบเชย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หมู่ท่ี 4 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 061-6783154 
8. นายสมหมาย  จุลเจิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หมู่ท่ี 5 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 085-1715443 
9. นายวิเชียร  ปู่ใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หมู่ท่ี 6 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 062-4791366 
10. นายเจริญ  แตงนวล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หมู่ท่ี 7 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 081-0077238 
11. นายสมควร  กลมมิตร ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หมู่ท่ี 8 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 096-7750568 
12.นางอัชนา  ค าศิร ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หมู่ท่ี 9 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 086-8002704 
13. นายบังเอิญ  พจนารถ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หมู่ท่ี 11 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 081-0179493 
14. นายณรงค์  เทียนวงค์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หมู่ท่ี 14 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 086-8935892 
15. นายสุบิล  พงษ์สุทัศน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หมู่ท่ี 15 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 089-9109731 



หน้าที่ 5 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ในเขตต าบลท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยด าเนินการได้ โดยสามารถแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 2 คน และเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 1 คน 
ข้อมูลรายช่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ดังนี้ 
1. นายประยง  พิมเพราะ   นายกองคการบริหารสวนต าบลคูบัว 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 081-3780148 
๒. นายไชยนต์  รุจจาร ี   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (คนที่ 1) 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 086-3085580  
3. นางธัญญรัตน์  มาตกฤษ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (คนที่ 2) 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 065-3262461 
4. นางสาวสุรีรัตน ์จันทร์แพง  เลานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 089-4120912 

ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้แทนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน นอกจากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถมอบอ านาจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทนได้ 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับปัจจุบัน 
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 67)  ดังนี้ 
 1. จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
 2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
 7. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
หน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (มาตรา 68) ดังนี้ 
     1. ให้มนี้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
     2. ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างน้ า 
    3. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
 4. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
    3. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
     5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
     6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
     7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 



หน้าที่ 6 
     8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
    9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
   10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
   11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
   12. การท่องเที่ยว 
   13. การผังเมือง  
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ก าหนดใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ 
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16) ดังนี้ 

   1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
   3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
   4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
   5. การสาธารณูปการ 
   6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
   7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   9. การจัดการศึกษา 
 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
 13. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 14. การส่งเสริมกีฬา 
 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธราณสถาน อ่ืนๆ 
 24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 25. การผังเมือง 
 26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 28. การควบคุมอาคาร 
 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 31. กิจอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  

 



หน้าที่ 7 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ส่วนราชการ   
ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไป
ตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  ฝ่าย ดังนี้ 
(1)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
1. งานบริหารงานทั่วไป  
2. งานการเจ้าหน้าที่     
3. งานนโยบายและแผนงาน   
4. งานกิจการสภา 
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
6. งานบริหารงานสาธารณสุข     
7. งานนิติการ 
8. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(2)  ฝ่ายสวัสดิการสังคม   
1. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
2. งานสังคมสงเคราะห ์
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงิน
อ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท  
ทะเบียนคุมเงินรายได้  และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน/ประจ าปี 
งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 ฝ่าย ดังนี้ 
(1)  ฝ่ายการเงินและบัญชี 
1. งานการเงินและบัญชี  
2. งานพัฒนารายได้  
3. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
4. งานบริหารงานคลัง 
(2)  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
1. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  การออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม         
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงาน การควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมก่อสร้างและ         
ซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล  การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย และงานอ่ืน
ทีเ่กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 



หน้าที่ 8 
โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  1  ฝ่าย ดังนี้ 
(1) ฝ่ายควบคุมอาคาร 
1. งานควบคุมอาคาร 
2. งานส ารวจ และออกแบบ 
3. งานสาธารณูปโภค 
4. งานบริหารงานช่าง 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และการพัฒนาการศึกษา 
ท้ังในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าท่ี งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน  
งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  
งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย   
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  1  ฝ่าย  ดังนี้ 
(1)  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และนันทนาการ 
1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และนันทนาการ 
2. งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ 
3. งานบริหารการศึกษา 

ข้อมูลรายช่ือหัวหน้าส่วนราชการ-หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ดังนี้ 
1. นายชัยวัฒน์  อิฏฐมนากูล   ปลัดองคการบริหารสวนต าบลคูบัว 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)  081-5865281 
๒. นางสาวชญามาศ  พิบูลแถว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)  089-4120912 
3. นางสาธินี  จันทรศร   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)  095-4913698 
4. –ต าแหน่งว่าง-    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 
5. นางสาวสุดา  สะอาดเอี่ยม  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)  081-0065556 
6. นางสาวกุลนิษฐ์  ดาเชิงเขา   ผู้อ านวยการกองคลัง   
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)  081-7950938 
7. นางสาวธนิษฐา  อ่อนมิ่ง    หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)  097-0121230 
8. นางอ าพร  ฝอยทอง    หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)  065-6909205 
9. นายชาญชัย  ผาแสนเถิน   ผู้อ านวยการกองช่าง 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)  089-6406815 
10. –ต าแหน่งว่าง-   หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 
11. นายศิณวงศ์  มาตกฤษ    ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)  081-6392824 
12. นางสาวธีราภรณ์  มากสิน   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)  081-9953226 



หน้าที่ 9 
ข้อมูลประชากร 
(จ านวนประชากร) 
จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 11,101 คน  
(ข้อมูลสถิติประชากรจากส านักบริหารการทะเบียน อ าเภอเมืองราชบุรี ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565)   
แยกเป็น ชาย 5,255 คน หญิง 5,846 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 444.04 ต่อตารางกิโลเมตร 
ประชากรแยกตามเขตการปกครอง  ดังนี้  

เขตการปกครอง ชาย  หญิง รวม (คน) 
หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด    717 790 1,507 
หมู่ที ่2 บ้านระหนอง 215 260 475 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองขันธ์ 339 375 714 
หมู่ที่ 4 บ้านใต้ 277 317 594 
หมู่ที่ 5 บ้านตะโก 168 190 358 
หมู่ที่ 6 บ้านสระโบสถ์ 362 406 768 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ 304 362 666 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองยายแก้ว 190 209 399 
หมู่ที่ 9 บ้านฟากห้วย 564 609 1,173 
หมู่ที่ 10 บ้านท่าช้าง 312 372 684 
หมู่ที่ 11 บ้านโพธิ์ 403 454 857 
หมู่ที่ 12 บ้านหัวนา 226 230 456 
หมู่ที่ 13 บ้านต้นแหน 295 340 635 
หมู่ที่ 14 บ้านหนามพุงดอ 430 450 880 
หมู่ที่ 15 บ้านไร่ต้นมะม่วง 453 482 935 

สถิติจ านวนประชากร ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึงปี พ.ศ.2564 
ปี พ.ศ. 2558  ชาย 5,117  คน    หญิง 5,632  คน    รวม  10,749  คน 
ปี พ.ศ. 2559  ชาย 5,130  คน    หญิง 5,654  คน    รวม  10,784  คน 
ปี พ.ศ. 2560  ชาย 5,169  คน    หญิง 5,687  คน    รวม  10,856  คน 
ปี พ.ศ. 2561  ชาย 5,182  คน    หญิง 5,747  คน    รวม  10,929  คน 
ปี พ.ศ. 2562  ชาย 5,225  คน    หญิง 5,793  คน    รวม  11,018  คน 
ปี พ.ศ. 2563  ชาย 5,229  คน    หญิง 5,808 คน    รวม  11,037  คน 
ปี พ.ศ. 2564  ชาย 5,255  คน    หญิง 5,824 คน    รวม  11,079  คน 
มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรต าบลคูบัว เพิ่มข้ึน ในแต่ละปี  

(ช่วงอายุประชากร)  
(ข้อมูลจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ จากส านักบริหารการทะเบียน อ าเภอเมืองราชบุรี ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565)   

แยกตามช่วงอายุ ชาย หญิง รวม (คน) 
จ านวนประชากรเด็กและเยาวชน อายุต่ ากว่า 18 ปี 1,113 1,073 2,186 
จ านวนประชากร  อายุ 19 - 59 ปี 3,188 3,458 6,646 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป 954 1,315 2,269 

รวม 5,255 5,846 11,101 
 

 



หน้าที่ 10 
ข้อมูลสภาพทางสังคม 
(การศึกษา) 
ต าบลคูบัว มีความพร้อมส าหรับให้บริการทางการศึกษา  ดังนี้  
(1) มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3) จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนแคทรายวิทยา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 12                  
(2) มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3      
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 11 โรงเรียนวัดแคทราย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 12  
และโรงเรียนวัดหนามพุงดอ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 14   
(3) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จ านวน 3 แห่ง คือ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนามพุงดอ ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดหนามพุงดอ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดแคทราย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว ตั้งอยู่ในโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว   
(4) มีศูนย์การเรียนชุมชน (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าต าบลคูบัว) 
จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรี หมู่ที่ 6 

(สาธารณสุข) 
ต าบลคูบัว มีสถานบริการทางสาธารณสุขประจ าต าบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 แห่ง คือ สถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีต าบลคูบัว ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการ
สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่  1 ถึงหมู่ที่ 7 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคูบัวตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 15 หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทั้งสองแห่งมีระบบความพร้อมส าหรับการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าพ้ืนที่ให้ประชาชนในเขตต าบลคูบัว      
มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคต่างๆรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาและอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

(อาชญากรรม) 
ต าบลคูบัว มีฝ่ายปกครองท้องที่ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่คอยสอดส่อง
ตรวจตราและสังเกตสถานการณ์ว่าบุคคลใดหรือผู้ใดทั้งภายในท้องที่และบุคคลภายนอกจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิด
อาชญากรรมและการกระท าผิดในพ้ืนที่ โดยมีป้อมสายตรวจต ารวจชุมชนต าบลคูบัว ตั้งท าการอยู่บริเวณ         
วัดโขลงสุวรรณคีรี หมู่ที่ 6 จ านวน 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าพ้ืนที่ดูแลป้องกันและรักษาความปลอดภัย      
ในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการประชุมรักษาความมั่นคงประจ าต าบลคูบัว เดือนละ 1 ครั้ง  สถานภาพอาชญากรรม       
การกระท าผิดกฎหมาย มีแนวโน้มไม่เกิดปัญหา 

(ยาเสพติด) 
ต าบลคูบัว ยังมีสถานการณ์ปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นการแพร่ระบาด         
ของยาเสพติดในพ้ืนที่ในกลุ่มประชากรผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มเยาวชน แนวโน้มปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึน            
ซ่ึงแต่ละหนว่ยงานได้ท างานพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติด ท าให้สามารถลดปัญหาลงต่อเน่ือง            
แนวโน้มปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ยังไม่รุนแรงแต่อย่างใด 

(การสังคมสงเคราะห์) 
ต าบลคูบัว ยังมีบางครัวเรือนที่มีบ้านอยู่อาศัยไม่มั่นคง และยังมีผู้ด้อยโอกาสที่ยากจนที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
แก้ไขเฉพาะรายด้วยการจัดสวัสดิการสังคมให้การสงเคราะห์ส าหรับผู้ด้อยโอกาสโดยมีหน่วยงานอ่ืนร่วมช่วยเหลือ
พ้ืนฐานแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน และองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้ด าเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์         
เพ่ือการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ข้อมูลฐานเบี้ยยังชีพ ดังนี้ 
ผู้สูงอายุ 2,034 คน  ผู้พิการ 347 คน  ผู้ป่วยโรคเอดส์ 14 คน 

 
 



หน้าที่ 11 
ระบบบริการพื้นฐาน 
(การคมนาคมขนส่ง) 
(1) มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางถนน สายหลัก 4 เส้นทาง ดังนี้ 
  (1.1) ถนนลาดยางจากตัวเมืองราชบุรี ผ่านมายังต าบลคูบัวจนถึงสี่แยกห้วยชินสีห์ ระยะทาง  10  กิโลเมตร 
  (1.2) ถนนลาดยางจากศาลากลางจังหวัด ตรงมาทางบ้านดอนแจง ต าบลดอนตะโก ถึง หมู่ที่ 9 บ้านท่าช้าง               
             ระยะทาง  6  กิโลเมตร 
 (1.3) ถนนลาดยางสายท่าสนุ่น – คูบัว เชื่อมต่อมาจากถนนสายราชบุรี – วัดเพลง  ระยะทาง  2.7  กิโลเมตร 
     (1.4) ถนนเลียบคลองชลประทาน จากสี่แยกหว้ยชนิสีห์ผา่นมาทางหมู่ 11 หมู ่9  และหมูท่ี ่1 ต าบลคูบัว      
      ระยะทาง  7  กิโลเมตร 
(2) มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟ โดยมสีถานีรถไฟบ้านคูบัว ระยะทางออกจากสถานีรถไฟราชบุรี 
     ลงมาทางใต้ ถึงสถานีรถไฟบ้านคูบัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร 
(3) ระบบขนส่งสาธารณะต าบลคูบัว มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3338 และทางหลวงแผ่นดิน  
     หมายเลข 3339 เป็นทางสายหลักในการเชื่อมต่อระหว่างต าบล สู่จังหวัดราชบุรี   
     ประชาชนใช้ยานพาหนะทางบก เป็นหลัก เช่น รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์  
    ส าหรับการคมนาคม มีรถประจ าทางสายคูบัว-ราชบุรี ในการคมนาคมขนส่งสาธารณะในเขตต าบลคูบัว 

(การไฟฟ้า) 
ระบบจ่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่ต าบลคูบัวอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และทั่วถึงทุกหลังคาเรือน และองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว             
ได้ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟส่องถนนหมู่บ้านและเพ่ิมเติมในจุดที่แสงสว่าง        
ไม่เพียงพอ และพ้ืนที่เสี่ยงภัย ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ประชาชนต้องการบริเวณถนน ตรอก ซอย สะพาน ฯลฯ 

(การประปา) 
ระบบประปาในพ้ืนที่ต าบลคูบัว ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ าจากคลองชลประทานผลิตประปา                     
เป็นประปาผิวดินขนาดใหญ่ของท้องถิ่นเอง และของระบบประปาหมู่บ้าน และมีหมู่บ้านบางส่วนใช้น้ าประปา 
ของเทศบาลเมืองราชบุรีจ่ายน้ าได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน มีน้ าประปาใช้ในครัวเรือนเพียงพอตลอดปี 

(โทรศัพท์) 
ปัจจุบันในการติดต่อสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ประชาชนโดยส่วนมากทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือ           
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ การใช้ Wi-Fi ของผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อสื่อสารเชื่อต่อส่งข้อมูล       
ได้ตลอดเวลา ซึ่งการให้บริการของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมีเครือข่ายสัญญาณครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ                  
และมีการพัฒนาเพ่ิมเติมเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริหารอย่างไม่หยุดยั้ง  

(ไปรษณีย์ หรือการสื่อสาร หรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์) 
ต าบลคูบัว ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์ในพ้ืนที่ เนื่องจากอยู่ใกล้เขตเมือง ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปใช้บริการได้
ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดโดยตรง ห่างจากต าบลคูบัว ประมาณ 5 กิโลเมตร ส าหรับการขนส่งทางไปรษณีย์จะ
มีพนักงานไปรษณีย์ท าหน้าที่จัดส่งจดหมายและพัสดุภายในเขตต าบลคูบัวให้กับผู้รับบริการ และมีการบริการ
ขนส่งพัสดุ-เอกสาร ธุรกิจของเอกชน เป็นต้น ของ Kerry Express (Thailand) บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จ ากัด 
(Nim Express)  บริษัทเบสท์ เอ็กซ์เพรส (Best Express)บริการส่งพัสดุสิ่งของอ านวยความสะดวกธุรกิจขนส่ง
ในท้องถิ่น และการขนส่งธุรกิจให้บริการส่งอาหารเดลิเวอรี่ถึงบ้านผ่านแอปพลิเคชั่นการเลือกรับพัสดุปลายทาง      
ไม่ว่าจะเป็น แกร็บฟู้ด ,ฟู้ดแพนด้า ,เซเว่น อีเลฟเว่น 
 
 

 



หน้าที่  12 
ระบบเศรษฐกิจ 
(การเกษตร) 
ภาคเกษตรกรรมต าบลคูบัว ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพหลัก  ได้แก่  การท านาข้าว  การท าสวนผักและผลไม้ 
การท านา เป็นการเช่าที่ดินท านา 50-60% ของเกษตรกรที่ท านา ท านาแบบหว่านน้ าตมได้ผลผลิตเฉลี่ย 70-75 
ถัง/ไร่  การท าสวนผัก เป็นการท าสวนผักโดยซื้อเมล็ดพันธุ์จากผู้ค้า ปลูกพืชซ้ าๆ ที่เดิมๆ ผลตอบแทนจากการท านาและท า
สวนผักในปัจจุบัน เมื่อหักค่าใช้จ่าย และค่าแรงแล้วได้ก าไรน้อยถ้าเป็นช่วงราคาผลผลิตตกต่ าหรือเกิดภัยธรรมชาติจะ
เกิดการขาดทุน ขนาดพ้ืนที่ใช้ส าหรับการเกษตร (หน่วย : ไร่) 

ข้อมูล จาก แผนงานพัฒนาการเกษตรต าบลคูบัว ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบุรี 

(การประมง) 
ภาคการประมงต าบลคูบัว  มีแหล่งท าการประมงไม่มากนัก เนื่องจากท าเลเป็นพ้ืนที่ท านาข้าว โดยใช้แหล่งน้ า
ชลประทานเป็นแหล่งที่ให้ผลผลิตทางการประมง และอาศัยน้ าฝน ส่วนใหญ่จะเพาะเลี้ยงโดยขุดบ่อเลี้ยง         
ส่วนพ้ืนที่มีการเลี้ยงและจ าหนา่ยจะเป็นการเลี้ยงในลักษณะอาชีพเสริม ที่ตั้งบ่อมักจะอยู่ใกล้บ้านในฤดูแล้งจะขาดน้ า      
ฤดูฝนน้ าจะหลากท่วมบ่อเป็นประจ า ชนิดสัตว์น้ าที่เลี้ยง ส่วนใหญ่จึงเป็นลักษณะปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ  
ไม่มีการดูแลรักษา พันธุ์ปลาที่น ามาปล่อยเป็นปลากินพืช เช่น ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาดุก ฯลฯ             
ส่วนที่มีการเลี้ยงและจ าหน่ายเป็นอาชีพหลักนั้น จะเป็นการเลี้ยงกุ้งขาวในพ้ืนที่ ซึ่งมีไม่ก่ีครัวเรือน  

(การปศุสัตว์) 
ภาคการปศุสัตว์ในต าบลคูบัว มีเพียงไม่ก่ีครัวเรือน ประกอบอาชีพเลี้ยงและจ าหน่ายสัตว์  ได้แก่ เลี้ยงสุกร 
ไก่พ้ืนเมือง ไก่เนื้อ เป็ด วัวเนื้อ ฯลฯ 
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หมู่ที่ 1  บ้านตากแดด 1,160 151 90 172 3 3 419 
หมู่ที่ 2  บ้านระหนอง 1,020 493 1 9 1 0 504 
หมู่ที่ 3  บ้านหนองขันธ์ 1,250 716 0 48 9 4 777 
หมู่ที่ 4  บ้านใต้ 1,000 216 16 42 2 3 279 
หมู่ที่ 5  บ้านตะโก 736 35 3 35 9 0 82 
หมู่ที่ 6  บ้านสระโบสถ์ 950 912 13 21 1 0 947 
หมู่ที่ 7  บ้านใหม่ 930 641 0 6 0 1 648 
หมู่ที่ 8  บ้านหนองยายแก้ว 940 468 4 12 0 0 484 
หมู่ที่ 9  บ้านฟากห้วย 1,020 420 12 11 0 0 443 
หมู่ที ่10 บ้านท่าช้าง 1,200 945 8 12 6 0 971 
หมู่ที่ 11 บ้านโพธิ์ 1,040 114 12 32 3 0 161 
หมู่ที่ 12  บ้านหัวนา 1,250 824 5 15 1 0 845 
หมู่ที่ 13  บ้านต้นแหน 1,208 1,190 35 22 1 3 1,251 
หมู่ที่ 14  บ้านหนามพุงดอ 1,200 1,189 26 5 1 0 1,221 
หมู่ที่ 15  บ้านไร่ต้นมะม่วง 1,420 1,193 18 12 8 0 1,231 

รวม 16,324  9,507 243 454 45 14 10,263 



หน้าที่  13 
(การบริการ) 
ภาคการบริการในต าบลคูบัว ส่วนใหญ่มีสถานประกอบการค้าและการบริการที่ขายสินค้าและบริการขั้นพ้ืนฐาน 
ที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน  เช่น ร้าค้าขายของช า ร้านขายอาหาร ร้านขายผักและผลไม้ และร้านขายผ้าส่วนใหญ่
เป็นประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภทเบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์สินค้าของช า ที่ให้บริการในละแวกชุมชน  
และในด้านการท่องเที่ยวภายในต าบล 
(การท่องเที่ยว) 
ภาคการท่องเที่ยวภายในต าบลคูบัว มีโบราณสถานที่น่าสนใจและมีคุณค่าควรแก่การศึกษาที่ส าคัญ ได้แก่ 
โบราณสถานหมายเลข 1 (โคกนายใหญ่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านระหนอง  โบราณสถานหมายเลข 18 (วัดโขลงสุวรรณคีรี)  
ตั้งอยู่ในวัดโขลงสุวรรณคีรี โบราณสถานหมายเลข 24 และ 25 (โคกนายพวง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสระโบสถ์  
โบราณสถานหมายเลข 8 (วัดคูบัว)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านตะโก  และยังมีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช จิปาถะภัณฑ์สถาน          
บ้านคูบัว เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลคูบัวที่น่าสนใจ       
อีกแห่งหนึ่ง มีกาดวิถีชุมชน ตั้งอยู่ภายในวัดโขลงสุวรรณคีรี เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไท -ยวนซึ่งได้รับ
ความสนใจเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวหลักของต าบลคูบัว และมีหน่วยงานราชการให้การส่งเสริมตามแนวทาง
ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะน ามาซึ่งรายได้และการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น 
(อุตสาหกรรม) 
ภาคอุตสาหกรรมในต าบลคูบัว มีสถานประกอบการโรงงานสิ่งทอ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
โรงงานทอผ้าขาวม้ายิ่งเจริญ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 โรงงานราชบุรีการทอ หมู่ที่ 3 และ โรงงานพงษ์เจริญการทอ หมู่ที่ 8         
ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่เดิม ต าบลคูบัวทั้งต าบลอยู่ในเขตบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรีที่ก าหนดไว้เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) จึงมีข้อห้ามโรงงานตามประเภทชนิดและจ าพวกที่ก าหนดให้ด าเนินการได้
ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2555 เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนา และการด ารงรักษาเมือง 
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินการคมนาคมและขนส่งการสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 
(การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ) 
ภายในต าบลคูบัว มีร้านจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งตั้งอยู่ตามหมู่บ้าน มีการค้าขายปลีก ปั้มน้ ามัน  
ร้านซ่อมรถยนต์ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านอาหาร ร้านกระจกอลูมิเนียม ร้านโกดังขายหีบศพ รถพ่วงข้าง 
ขายก๋วยเตี๋ยว รถพ่วงข้างขายส้มต า-ขายของปิ้งย่าง  เป็นต้น 
นอกจากนี้ประชากรยังประกอบอาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทอผ้า การท าของช าร่วย                     
การท าผลิตภัณฑ์แปรูปจากไมแ้ละผลิตภัณฑ์อาหาร เส้นขนมจีน เป็นตน้ และมีกลุ่มกิจกรรมอาชีพตามแนวทางการจัดตั้ง
และส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ เป็นต้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ผ้าจกบ้านคูบัวจ าหน่ายและรับสั่งทอผ้าจก 
ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าพ้ืนสีต่างๆ ผ้าพ้ืนเมืองชาติพันธุ์ไท-ยวน และน้ าดื่มไท-ยวน ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีพการทอผ้าจกบ้านใต ้ 
ข้อมูลร้านค้าพาณิชย์ ประเภทร้านอาหาร เปน็ต้น รา้นอาหารเจ๊ออน ,ร้านดาวน่าวัด ,ร้านถึงพริกถึงขิง ,ร้าน กอ กลว้ย  
ประเภทการค้าสิ่งทอ เปน็ต้น รา้นผ้ามณี คูบัว ,นารีผ้าจก , ขวญันภาผ้าทอ ,ร้านคุณแหม่มผ้าทอ & คาเฟ่ ฯลฯ 
ประเภทบริการที่พัก แหล่งรีสอร์ท เป็นต้น VP Resort ,ป้าแจ๋ว โฮมสเตย์ วิถีไท-ยวน ชวนกินอาหารพ้ืนบ้าน 
ธุรกิจห้องแถว ประเภทตลาดนัดที่จัดให้มีการจ าหน่ายสินค้า ได้แก่ ตลาดนัดวัดโขลงสุวรรณคีรี ,ตลาดนัดบ้านใต้                  
ตลาดนัดวัดแคทราย ตลาดนัดบ้านต้นแหน ฯลฯ 
(แรงงาน) 
แรงงานในต าบลคูบัวนั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 80  
ท านาปลูกข้าว และปลูกผัก  ที่เหลือประกอบส่วนตัว และรับจ้าง  แรงงงานส่วนใหญ่มีครอบครัวและญาติพ่ีน้อง 
การท างานร่วมกัน มีปริมาณแรงงานเพียงพอ และมีสถานประกอบการในพ้ืนที่ใช้แรงงานต่างชาติในกิจการ           
โรงงานอุตสาหกรรมไม่มีสภาพปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการเคลื่อนย้ายอพยพแรงงานไปท างานนอกพ้ืนที่ 



หน้าที่  14 
ข้อมูล ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
(การนับถือศาสนา) 
ต าบลคูบัว ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 99.93  และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.07   
มีวัดในเขตต าบล 7 แห่ง ศาลาเจ้า 1 แห่ง และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ท าบุญไหว้พระขอพร ดังนี้ 
(1) วัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดตากแดด) หมู่ที่ 1 
(2) วัดคูบัว  หมู่ที่ 3 
(3) วัดโขลงสุวรรณคีรี หมู่ที่ 6 
(4) วัดท่าช้าง หมู่ที่ 10 
(5) วัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11 
(6) วัดแคทราย หมู่ที่ 12 
(7) วัดหนามพุงดอ หมู่ที่ 14 
(8) มีศาลเจ้า โรงเจเปาเก็งเต็ง (โรงหีบ) หมู่ที่ 15 

(ประเพณีและงานประจ าปี) 
ต าบลคูบัว มีประเพณีและงานประจ าปีของทุกปี ที่ประชาชนมีส่วนร่วม ดังนี้ 
เดือน  มกราคม  งานสืบสานวัฒนธรรม ไท-ยวน ต าบลคูบัว 
เดือน  เมษายน  งานประจ าปีปิดทองนมัสการองค์หลวงพ่อแดง-หลวงพ่อด า ณ วัดคูบัว 
   งานสรงน้ าผู้สูงอายุ และสรงน้ าพระ 
เดือน  กรกฎาคม  งานแห่เทียนพรรษา 
เดือน  พฤศจิกายน งานลอยกระทง 
ห้วงเวลางานประเพณีท าบุญในวันส าคัญทางพุทธศาสนาที่ประชาชนได้ปฏิบัติตามปีปฏิทิน  ดังมี 
วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  
เทศกาลการท าบุญวนัสารท งานทานสลากภัต งานบุญกฐินสามัคค ี ท าบุญถือศีลเข้าวัดปฎิบตัิธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ)   

(ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ในท้องถิ่น) 
ต าบลคูบัว มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น คือ  
หัตถกรรมการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ประเภทผ้าซิ่นตีนจก รองลงมา เป็นผ้าซิ่นตา นับเป็นภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบทอด
มาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวไท-ยวน ลักษณะลายผ้าโบราณ เช่น ลายดอกเซีย ลายหักนกคู่ ลายโก้งเก้ง ลายหน้าหมอน และ
ลายนกคู่กินน้ าฮ่วม ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นงานหัตถกรรมที่ประชาชนต าบลคูบัวมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็น
ผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษในการอนุรักษ์ด้านการทอผ้าตีนจกให้คงอยู่สืบไป 
ภาษาถิ่น คือ ภาษาไท-ยวน ประชาชนส่วนใหญ่มักจะพูดส าเนียงภาษา ไท-ยวน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาถิ่น       
หากทว่าความเจริญทางสังคม ในเด็กและเยาวชนต าบลคูบัว ไม่ค่อยพูดภาษาถิ่น ไท-ยวน เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
มักจะพูดภาษากลาง กับบุตรหลานมากกว่า 

(สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก) 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกท่ีโดดเด่น คือ 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจากแหล่งต่างๆ ในต าบลคูบัว มีศูนย์ผ้าทอต าบลบัว ได้แก่ กลุ่มทอผ้าจกแม่บ้าน บ้านใต้ หมู่ที่ 4 
บ้านตะโก หมู่ที่ 5 บ้านแคทราย หมู่ที่ 12 ศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าจกต าบลคูบัวและผู้ประกอบหัตถกรรมที่อยู่        
ตามครัวเรือนในหมู่บ้านมีหลายบ้านที่เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายการสั่งทอผ้าตามความต้องการของลูกค้า            
มีการแปรรูปผ้าให้กับลูกค้า เช่น เสื้อส าเร็จรูปส าหรับสุภาพบุรุษ เสื้อส าเร็จรูปส าหรับสุภาพสตรี กระเป๋าสุภาพสตรี 
บุผ้าจกส าหรับใส่กระดาษทิชชู่ พวงกุญแจ โมบาย สินค้า และของที่ระลึกจากชุมชนได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป 
องค์กร/หน่วยงานต่างๆ  



หน้าท่ี  15 
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
(แหล่งน้ า) 
พ้ืนที่ต าบลคูบัว มีแหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 2 สาย ได้แก่ คลองชลประทาน และคลองน้ าทิ้งชลประทาน  นอกจากนี้
ยังมีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น คือ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จ านวน 1 แห่ง บ่อน้ าตื้น และน้ าของการประปาเทศบาล
เมืองราชบุรี ในพื้นที่มีการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูก และการชลประทานต่อเนื่อง ทรัพยากรแหล่งน้ าผิวดิน 
และน้ าใต้ดินมีความอุดมสมบูรณ์  ช่วยให้ พ้ืนที่ เพาะปลูกมีน้ าอย่างเพียงพอ และลักษณะดินช่วยอุ้มน้ าได้ดี           
เพราะแหล่งน้ าอยู่ในเขตลุ่มน้ าหลัก แม่กลองฝั่งขวา และอยู่ในเขตลุ่มน้ ารอง แม่น้ าอ้อม, ห้วยคูบัว, และห้วยชินสีห์ 
น้ าฝน   
มีปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาตามฤดูกาลที่เพียงพอ  ฤดูฝน  ช่วงเวลา พฤษภาคม – ตุลาคม  
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 92.0  มิลลิเมตร น้ าฝนอยู่ในเกณฑ์ ดี 
การชลประทาน เป็นไปตามประกาศก าหนดส่งน้ าและปิดน้ าชลประทาน โดยประมาณ ดังนี้ 
ฤดูนาปี    เริ่มส่งน้ าข้าวนาปี  ช่วงเดือน กรกฎาคม     
  หยุดส่งน้ าข้าวนาปี  ช่วงเดือน ธันวาคม  
ฤดูนาปรัง   หยุดส่งน้ าปลูกพืชฤดูแล้ง  ช่วงเดือน มิถุนายน    
  เริ่มส่งน้ าปลูกพืชฤดูแล้ง  ช่วงเดือน กรกฎาคม  
ต าบลคูบัวอยู่ในเขตชลประทาน มีแหล่งน้ าธรรมชาติเพียงพอ เมื่อฤดูฝนผ่านไปก็ยังมีแหล่งน้ าชลประทาน มีน้ าท่า 
และแหล่งน้ าใต้ดิน พอจะใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอ ไม่ประสบปัญหาแหล่งน้ าขาดแคลน  
(ป่าไม้) 
ในพ้ืนที่ของต าบลคูบัว ไม่มีสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีน้ าท่วมถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ปลูกไม้ผล 
และพืชผัก และท าเลเลี้ยงสัตว์ ไม่อยู่ในพ้ืนที่ป่าที่มีสภาพเป็นป่าต้นน้ าล าธารป่าไม้ถาวร แต่อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับ
ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งจะต้องขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่เสียก่อนจึงจะเข้าด าเนินการได้ เพ่ือไม่ให้ขัดต่อกฎหมายใน
การด าเนินการ กรณีจะมีการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่ป่าไม้ 
(ภูเขา) 
ในพ้ืนที่ต าบลคูบัว  ไม่มีภูเขา 
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ทรัพยากรน้ า)    
ต าบลคูบัวเป็นต าบลที่ต้องการจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร 
แหล่งน้ าส าคัญมี 2 แหล่ง จากน้ าผิวดิน และน้ าบาดาล  น้ าผิวดินในคลองชลประทานบางแห่งมีน้ าเสียปล่อยจาก
บ้านเรือน โรงงาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้ไหลลงสู่คลองชลประทาน และแหล่งน้ าในพ้ืนที่ไร่นามีลักษณะเสื่อมโทรม น้ าเสีย
จากกระแสน้ าชะล้างผิวดินที่มีสารพิษ จากสารเคมียาปราบศัตรูพืชจากการเพราะปลูกข้าว  พืชไร่ และพืชผัก สารเคมี
ตกค้างลงสู่แหล่งน้ า เกษตรกรช าระล้างเครื่องมือในการฉีดสารเคมีลงสู่แหล่งน้ า เป็นตัวก่อให้เกิดน้ าเสียในอนาคตจะมี
ปัญหาน้ าเสียต้องรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้าว พืชไร่ และพืชผักปลอดสารพิษ และแหล่งน้ าในคลองชลประทาน และ    
บางแห่งมีผักตบชวา วัชพืชน้ าขึ้นปกคลุมหนาแน่นเป็นหน้าที่ของทางราชการที่รับผิดชอบและของประชาชนทุกคน
ที่ต้องเร่งช่วยกันแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามคูคลองให้สะอาดและต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อการ
ด าเนินชีวิตและจะต้องเอาใจใส่ดูแลเพ่ือรักษาทรัพยากรน้ าให้คงไว้ใช้ได้นาน 
(ทรัพยากรดิน)      
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการผลิต โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรม สมรรถนะของที่ดินในเขตต าบลคูบัส่วน
ใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี  ถือว่ายังไม่มีปัญหาแต่ละชุดดินเหมาะสมส าหรับท าการเกษตรแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับชนิดพืช และ
ชนิดผักผลไม้ที่น ามาปลูกด้วยว่า มีความต้องการปริมาณแร่ธาตุอาหารและสภาพแวดล้อมในการเจริญเจริญเติบโต
แตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่ายิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาหน้าดินเพ่ิมพูนหมุนเวียนธาตุอาหารในดินไม่ให้สูญหายไป 

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


หน้าท่ี  16 
ข้อมูลผลงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล   
การด าเนินงานต่างๆโดยภาพรวม ดังนี้ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณปูการ  
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทา
ความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือประชาชน ได้รับความสะดวกสบาย น้ าไหล ไฟสว่าง 
ทางสะดวก โดยได้ด าเนินการในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นและในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ เต็มพ้ืนที่ ทุกหมู่บ้าน มีการ
ก่อสร้าง มีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ทั้งระบบประปา การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนน
คอนกรีต การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน การขุดลอกคลอง ทางระบายน้ า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ให้ทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน โดยเพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยเน้นการป้องกันอาชญากรรมและการป้องกันอุบัติภัย และด าเนินการพัฒนาทางด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานใหม่ให้มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น เพ่ิมความทันสมัยของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายของชาวต าบลคูบัว รวมทั้ง ในเรื่องการรับมือภัยแล้งในพ้ืนที่ อบต.คูบัว การส ารองน้ าใช้ในยาม
ฉุกเฉิน ให้พอเพียงกับการใช้เพ่ือการบริโภค และพ้ืนที่การเกษตร จึงเป็นงานเร่งด่วนที่ อบต.ให้ความส าคัญและ
ประสานแผนเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบภัยแล้งที่เกิดข้ึน  
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม 
รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไปเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลดคนงาน 
ท าให้มีการว่างงานเพ่ิมมากขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้ประชาชนมีรายได้เสริม เพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน ได้พัฒนาฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือจัดท ากลุ่มอาชีพ น าสินค้า
มาจ าหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในรูปแบบชุมชนให้พึ่งตนเองให้เข้มแข็งในอนาคตและมีการของบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมอาชีพ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เป็นต้น ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่
ดีเท่าที่ควรขาดการป้องกัน รักษา และ การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการยังไม่
เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงได้มีการส่งเสริมความรู้และป้องกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุก
และเชิงรับ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์ การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่มีการส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
และสังคมไปพร้อมๆ กันเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการ เรียนรู้ให้แก่ประชากรเพ่ือเป็น
การพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค และสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะท าให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการ
ด าเนินชีวิตน้อยลง จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับ ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป ผลจากการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมาได้มี         
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่ อง ให้ความส าคัญ ในทุกปัญหาทาง                   
ด้านการศึกษา การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
ให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณสร้างแผนการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนของรัฐด้านการจัดการศึกษา 
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว  
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ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้ าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตส านึ กในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการแก้ปัญหาได้แก้ไขในระดับหนึ่งในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไปและในด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ต้องรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์
ในการคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนน าไปท้ิงและน าขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้ประโยชน์ควรให้ความรู้ความ
เข้าใจ การรณรงค์สร้างจิตส านึกแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  
ท้ังนี้มีการฟื้นฟูหรือปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีดีขึ้นก่อให้เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศ  มีการดูแลปรับปรุง
พัฒนาในพื้นท่ีตามประเภทของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ เพื่อการนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ        
ในพื้นท่ีตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบเข้ามามีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เห็น
ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนต่อไป 

ด้านการพัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานรวมทั้งจัดหาเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริม
การบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว  ทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชน ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ การปลุกจิตส านึกของผู้ให้บริการ การจัดสถานที่ให้บริการให้เหมาะสม        
การอ านวยความสะดวก การจัดท าแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการการลดระยะเวลาการให้บริการ การจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วมการด าเนินการตามพระราชบัญญัติมูลข่าวสารของทางราชการ 

นโยบายต่างๆ ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ที่จะด าเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
ขับเคลื่อนนโยบายบูรณาการร่วมกัน ดังนี้ 
1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(1) สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพด้านการศึกษาและความต้องการของชุมชน 
(2) สนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ และส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของศาสนา 
(3) ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์เด็กเล็ก ให้มีความเข้าใจในการพัฒนาความรู้เด็กปฐมวัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(1) จัดระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงทุก หมู่บ้าน น้ าไหล ไฟสว่าง ปรับปรุงถนนหนทาง 
(2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุด เสี่ยงภัยและท่ีเป็นอันตรายต่อชุมชนท าทุกหมู่บ้าน 
(3) สัญญาณอินเทอร์เน็ต (WIFI) ทุก หมู่บ้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับกล้องวงจรปิด 
(4) จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
(1) ส่งเสริมเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายได้ของประชาชน 
(2) สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
(3) ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
(4) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านเกษตร 
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4. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
(1) ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาเพ่ือให้ ลูกหลานประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพที่ดี และห่างไกลกับยาเสพติด 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ ทั้งในระดับหมู่บ้านและในระดับต าบล  
ตลอดทั้งการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ 
(3) สนับสนุนการหาสถานที่ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและอนามัยที่ดีของชุมชน 
5. นโยบายด้านสังคม 
(1) สนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส 
(2) สนับสนุนกิจการของผู้น าชุมชน กลุ่มสตรี อสม. อปพร. 
6. นโยบายด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
(1) สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความม่ันคง เข้มแข็งเพ่ือให้บริการและการจัดการสาธารณะในต าบลคูบัวให้ดีขึ้น 
(2) สนับสนุนให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติงานต่อไป 
7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดภูมิทัศน์สวนสาธารณะ และสถานที่ ต่างๆให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยว ของต าบลคูบัว 
(2) อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งต้นน้ าล าธาร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในชุมชน 
(3) จัดท าระบบน้ าประปาสะอาด ให้ดียิ่งขึ้น และเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคของประชาชนทั้ง ต าบลคูบัว  
(4) สนับสนุนโครงการขุดลอกคลองต่างๆ เพ่ือการระบายน้ าที่ดีขึ้น และป้องกันปัญหาน้ าท่วม 
(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอยตาม ถนน และตรอกซอยต่างๆ อย่างทั่วถึง 
 
หลักส าคัญในการปฏิบัติราชการ 
 น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ 
 พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส 
 ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับแรก 
 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน/ต าบล 
 หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด 
 ปรับเปลี่ยนกระบวนหรือวิธีการท างาน โดยน าแนวทางการบริหารงานแนวใหม่ ททท. (ท าทันที)  

มาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
 ให้ความช่วยเหลือ ประสานงานซึ่งกันและกันด้วยดี ทีมเวิร์ค (Teamwork) ให้ได้งานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  “เที่ยว ชิม ช้อป อิน คูบัว”  
(แนะน าสถานทีท่่องเที่ยวภายในต าบลที่ท่องเที่ยวได้)  เช่น 
(1) โบราณสถานหมายเลข 1 เมืองคูบัว (โคกนายใหญ่)  หมู่ที่ 2 
(2) โบราณสถานหมายเลข 8 (วัดคูบัว)  หมู่ที่ 5 
(3) โบราณสถาน หมายเลข 18 (วัดโขลงสุวรรณคีรี)  หมู่ที่ 6 
(4) โบราณสถานหมายเลข 24 และ 25 (โคกนายพวง)  หมู่ที่ 6 
(5) จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว  หมู่ที่ 6 
(6) กาดวิถีชุมชนคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี  หมู่ที่ 6 
(7) สวนโคตรเหง้าร าลึก  หมู่ที่ 13 
(8) ศูนย์ส่งเสริมอาชีพทอผ้าจกบ้านใต้  หมู่ที่ 4  
(9) กลุ่มทอผ้าจกคุณยายซ้อน ก าลังหาญ  หมู่ที่ 12 
(10) ศูนย์สืบทอดศิลปผ้าจกราชบุรี วัดแคทราย  หมู่ที่ 12 
(11) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ผ้าจกบ้านคูบัว ใน อบต.คูบัว  หมู่ที่ 3 . 

ข้อมูลสถานบริการ/แหล่งที่พัก 

สถานบริการ (แนะน าร้านอาหารและเครื่องดื่มในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว)  เช่น 
(1) ร้านถึงพริกถึงขิง  หมู่ที่ 1 
เบอร์โทรศพัท์ติดต่อ  (มือถือ) 0984312938 
(2) ร้านกอกล้วย  หมู่ที่ 1 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  (มือถือ) 081-8569868 
(3) ร้านยิ่งเจริญ คาเฟ่แอนด์โชว์รูม  ในโรงงานทอผ้า  หมู่ที่ 2 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (มือถือ) 085-9154888 
(4) ร้านอาหารดาวน่าวัด  หมู่ที่ 1 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (มือถือ) 081-3749761 
(5) ร้านคุณแหม่มผ้าทอ & คาเฟ่  หมู่ที่ 3 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  (มือถือ) 0904455041 
(6) ร้านเจ๊ออน  หมู่ที่ 5 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (มือถือ) 081-0076963 
 
โรงแรม/ที่พัก (แนะน าที่พักในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว) เช่น 
(1) VP Resort  หมู่ที่ 1 จ านวนผู้เข้าพักสามารถรองรับได้ 50 คน 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (มือถือ) 087-0577404,081-3099930 
(2) ป้าแจ๋ว โฮมสเตย์ วิถีไท-ยวน  หมู่ที่ 6 จ านวนผู้เข้าพักสามารถรองรับได้ 5 คน 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (มือถือ) 081-4816495 


