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ค าน า 

 
การจัดท าแผนแม่บทชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นกระบวนการเรียนรู้และการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน โดยเริ่มจากการกระตุ้นจิตส านึกและความรับผิดชอบของ
ประชาชนในชุมชนให้มีจิตสาธารณะ แล้วร่วมกันคิด ร่วมกันจัดหา ร่วมกันเรียนรู้/วิเคราะห์ เพ่ือให้รู้และเข้าใจ
ตนเองโดยใช้กระบวนการชุมชนคือ การส ารวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุ/   
แนวทางแก้ไข แล้วก าหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเอง/หมู่บ้านและชุมชนในลักษณะจากชุมชน โดย
ชุมชน และเพ่ือชุมชนซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน แผนชุมชนการ
ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  โดยการรวบรวมข้อมูลของชุมชนด้านต่างๆ ในการจัดท าข้อมูล
ทางด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นบทเรียนในการพัฒนาหมู่บ้านโดยภาพรวม ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและให้การสนับสนุนของส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม  

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   จึงจัดท าแบบรายงานการจัดท าแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมขึ้น 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  เพ่ือเป็นประโยชน์   ต่อหน่วยงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป  
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  ให้สิทธิชุมชนในการ

อนุรักษ ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วม
ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่าง สมดุลและยั่งยืน รวมทั้งสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ           
ซึ่งหมายถึงชุมชนย่อมมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  และสาธารณประโยชน์ร่วมกับธรรมาภิบาล
ภาครัฐ ดังนั้น ภาครัฐควรเร่งบทบาทในการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์หรือ  ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานในการ  ให้บริการตลอดจน
บุคลากรที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในภาคชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการซึ่งเป็นทรัพยากร การท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวและการเปิดการค้าเสรีอาเซียน การส่งเสริม การ
มีส่วนร่วมแสดงบทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนโดยการสร้างเครือข่ายชุมชนและ
แบ่งปัน ความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จะเป็นแรงผลักดันให้ภาคการเมือง ภาครัฐ เอกชน ด าเนินการบริหารจัดการ
ควบคุมดูแลและ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557   มีบทบาท และอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่มีความเป็นอิสระตามสมควร ความส าคัญตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายที่จะด าเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตาม
อ านาจหน้าที่ของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น การด าเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน    
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ท าให้การบริหารเป็นรูปแบบและทิศทาง การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุล
และมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และท าให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 
 
 
 

/ประวัติความเป็นมา... 
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ประวัติความเป็นมาของต าบลคูบัว 

     ในราวปีพุทธศักราช 2347 ซึ่งเป็นสมัยรัชกาลที่ 1 คือ สมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
มหาราช ขณะนั้นเมืองเชียงแสนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพม่า พม่าอาศัยเชียงแสนเป็นแหล่งสะสมเสบียง
อาหาร ก าลังพลส าหรับจะตีเมืองทางฝุายเหนือของไทยเพ่ือจะก าจัดอิทธิพลของพม่า จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าให้สมเด็จพระเจ้าหลายเธอกรมหลวงเทพหริรักษ์ร่วมกับ เจ้าพระยายมราช จัดกองทัพจากกรุ งเทพฯ ขึ้น
ไปตีเชียงแสนเมื่อตีเชียงแสนได้แล้วจึงได้กวาดต้อนเอาชาวเมืองเชียงแสน ทั้งชายและหญิงที่อยู่ในวัยฉกรรจ์ 
และพอมีก าลังเดินได้เป็นระยะทางไกลลงมายังกรุงเทพฯ ขณะเดินผ่านมาถึงเมืองสระบุรีบริเวณอ าเภอเสาไห้ 
ชาวเมืองเชียงแสนส่วนหนึ่งมีความประสงค์จะตั้งถิ่นฐานท ากินอยู่ ณ ที่นั้นปัจจุบันชาวสระบุรีที่อยู่อ าเภอเสาไห้
บางส่วนของสระบุรีที่มีเชื้อ สายจากบรรพบุรุษชาวเมืองเชียงแสนก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของ    
ไท – ยวน โดยเฉพาะภาษาพูด ส่วนที่ยังเหลือก็เดินทางมาพ านักท่ีกรุงเทพฯ ระยะหนึ่ง ต่อมาทรงโปรดเกล้าให้
น าชาวเมืองเชียงแสนที่อพยพมาไปตั้งถิ่นฐานท ากิน ณ เมืองราชบุรีครั้งแรกตั้งครัวเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ าแม่กลอง   
ฝั่งขวาทางด้าน ทิศตะวันออกของตัวเมือง และเมื่อครอบครัวขยายมากขึ้นจึงได้แยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐาน      
ในบริเวณต าบล ต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี เช่น ต าบลคูบัว ต าบลดอนแร่ ต าบลห้วยไผ่ และต าบลดอนตะโกที่มา
ของชื่อต าบลคูบัว ในสมัยก่อนมีคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่า ในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นคูเมืองแล้วมีบัวขึ้นอยู่
โดยรอบคูบัว จึงเรียกกันว่า “คูบัว” และเป็นต าบลคูบัวสืบมาจนทุกวันนี้ 
 
1.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
            องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ตั้งอยู่ในเขต อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
เมืองราชบุรี  ไปทางทิศใต้ระยะทาง  5  กิโลเมตร   ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13  องศา  29  ลิปดาเหนือ  เส้นแวงที่  99  องศา  55  
ลิปดาตะวันตก   มีเนื้อที่ประมาณ  25  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  15,625  ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ต่างๆ  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 

พื้นที่ 
มีความเป็นอยู่แบบชนบท สองข้างทางเป็นทุ่งนาเขียวขจีสุดสายตา และเนื่องจากอยู่ไม่ไกล

จากตัวเมืองมากนัก จึงมีหมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์เรียงรายอยู่พอสมควร 

 

 

 

/แผนที่พิกัดหน่วย... 
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                แผนที่ตั้งพิกัดหน่วย  
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   Lat : 13.478664537568724   Long : 99.8237765502929 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศของต าบลคูบัว เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีล าห้วยธรรมชาติไหลผ่านจาก           
ทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกจ านวน  2  สาย มีน้ าตลอดปี  รวมทั้งมีคลองชลประทาน  2 สายใหญ่  พ้ืนที่
เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร การปศุสัตว์ และเป็นที่อยู่อาศัย  

ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศของต าบลคูบัว  จัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู  โดยสภาพภูมิอากาศทั่วไป 

ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมพัดผ่าน เฉลี่ยแล้วอุณหภูมิทั้งปี  ประมาณ  28.3  องศาเซลเซียล   
      ฤดูร้อน   อากาศค่อนข้างร้อนและแห้ง  โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน 
                                 พฤษภาคม เดือนที่อุณหภูมิสูงที่สงสุดคือเดือนเมษายน เฉลี่ย 10 ปี  อยู่ที่ 30.7   
                                องศาเซลเซียล   
                    ฤดูหนาว  อากาศหนาวเย็นเป็นช่วงๆ  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม  
             เดือนที่มีอุณหภูมิต่ าท่ีสุด คือ ธันวาคม เฉลี่ย 10 ปี  อยู่ที่ 25.6 องศาเซลเซียล 
                    ฤดูฝน    ฝนตกปานกลาง  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม  เดือนที่ฝนตก 
                              มากที่สุดคือ เดือนตุลาคมมีปริมาณฝนตกรวมเฉลี่ย 10 ปี อยู่ที่ 92.0 มิลลิเมตร 

                โดยฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และจะตกชุกในเดือนตุลาคม   
                ช่วงฤดูฝนมีความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 10 ปี  อยู่ที่ 71.5 เปอร์เซ็นต์ 
 

/ลักษณะดิน... 
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   ลักษณะดิน 
                    ลักษณะดินในต าบลคูบัว  ส่วนใหญ่สภาพดินเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การปลูกข้าว ไม้ผล และ
พืชผัก  จ าแนกลักษณะความเหมาะสมและข้อจ ากัดของดินต าบลคูบัว  แบ่งออกเป็น  8   กลุ่ม  ดังนี้ 

1.  กลุ่มชุดดินที่ 2   เนื้อดินเป็นดินเหนียว การระบายน้ าเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าขังอยู่ที่ 
ผิวดิน ระหว่าง  4-6 เดือน มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ท านาในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชผักพืชไร่ พืชผัก 
หรือพืชอ่ืนที่มีอายุสั้นได้ในช่วงฤดูแล้ง 

2.  กลุ่มชุดดินที่ 3   เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปนเทาเข้ม  
ดินล่าง  เป็นสีเทาหรือสีน้ าตาลอ่อน มีศักยภาพเหมาะสมในการท านา อย่างไรก็ตามดินชุดนี้สามารถเปลี่ยน
สภาพการใช้ประโยชน์จากนาข้าวเป็นปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักได้ ถ้าได้มีการพัฒนาที่ดิน 

3.  กลุ่มชุดดินที่ 6   เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีส าน้ าตาลปนเทาหรือ 
สีเทา  มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ท านา  ในช่วงฤดูฝนและในช่วงฤดูแล้งสามารถปลูกพืชผัก หรือพืชอ่ืนที่มี    
อายุสั้นได้  

4.  กลุ่มชุดดินที่ 7    เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินมีสีน้ าตาล หรือสีน้ าตาลปนเทา        
มีศักยภาพความเหมาะสมในการท านามากกว่าปลูกไร่  ไม้ผล  และพืชผัก   

5.  กลุ่มชุดดินที่ 16  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแปูง  สีดินมีสีน้ าตาลอ่อน หรือสีน้ าตาล 
ปนเทามีศักยภาพท่ีจะใช้ท านามากกว่าปลูกพืชไร่  ไม้ผลและพืชผัก   

6.  กลุ่มชุดดินที่ 18  เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหยาบ มีศักยภาพเหมาะสมในการท านา 
มากกว่าการปลูกพืชไร่ พืชผักและผลไม้ ยกเว้นถ้าได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ าขังและการระบายน้ าของดิน 

7.  กลุ่มชุดดินที่ 33  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแปูง  สีดินมีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนแดง 
บางแห่ง มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชหลายชนิด ทั้งพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และท านาข้าว  

8.  กลุ่มชุดดินที่ 36  เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว 
หรือดินร่วนเหนียวปนทราย  มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไร่  ไม้ผล  ไม้ยืนต้น และปลูกผักบางชนิด         
ไม่เหมาะสมในการท านา 

ลักษณะของแหล่งน้ า 
พ้ืนที่ต าบลคูบัว  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  จ านวน  2  สาย ได้แก่  คลองชลประทาน และคลองน้ า

ทิ้งชลประทาน  นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  คือ ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  จ านวน  1  แห่ง บ่อน้ าตื้น 
และน้ าของประปาเทศบาลเมืองราชบุรี ลักษณะแหล่งน้ ายังคงความอุดมสมบูรณ์ เพราะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ดินอุ้ม
น้ าได้ดี  เพราะที่แหล่งน้ าอยู่ในเขตลุ่มน้ าหลัก แม่กลองฝั่งขวา  และอยู่ในเขตลุ่มน้ ารอง แม่น้ าอ้อม, ห้วยคูบัว,และห้วย
ชินสีห์ 

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่ของต าบลคูบัว ไม่มีสภาพพ้ืนที่ปุาไม้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีน้ าท่วมถึง พ้ืนที่      

ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ปลูกไม้ผล และพืชผัก และท าเลเลี้ยงสัตว์  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
เขตการปกครอง 

         องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  มีพ้ืนที่เขตการปกครองทั้งหมด  15  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
หมู่ที่ 1  บ้านตากแดด     จ านวน  634  หลังคาเรือน  

/หมู่ที่ 2 บ้านระหนอง… 

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
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
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หมู่ที่ 2  บ้านระหนอง  จ านวน  123  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 3  บ้านหนองขันธ์  จ านวน  254  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 4  บ้านใต้   จ านวน  156  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 5  บ้านตะโก  จ านวน  112  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 6  บ้านสระโบสถ์  จ านวน  250  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 7  บ้านใหม่  จ านวน  187  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 8  บ้านหนองยายแก้ว จ านวน  124  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 9  บ้านฟากห้วย  จ านวน  377  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 10  บ้านท่าช้าง  จ านวน  175  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 11  บ้านโพธิ์  จ านวน  222  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 12  บ้านหัวนา  จ านวน  125  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 13  บ้านต้นแหน  จ านวน  167  หลังคาเรือน 
หมู่ที่ 14  บ้านหนามพุงดอ จ านวน  197  หลังคาเรือน  
หมู่ที่ 15  บ้านไร่มะม่วง  จ านวน  284  หลังคาเรือน 

การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เลือกตั้งผู้แทนองค์การบริหารส่วน

ต าบลมีผู ้แทน  2  ฝุาย  ได้แก่  ผู้บริหารท้องถิ่น  (นายก อบต.) จ านวน  1  คน และสมาชิกสภาท้องถิ่น         
(ส.อบต.) หมู่บ้านละ 2  คน  มีวาระการท างาน 4 ปี  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล   พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  แบ่งเขตการเลือกตั้งตามเขตการปกครอง   15  หมู่บ้าน   
ดังนี้ 

หมู่ที่ 1  บ้านตากแดด     ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  1,111  คน 
 หมู่ที่ 2  บ้านระหนอง  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  353  คน 
 หมู่ที่ 3  บ้านหนองขันธ์  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  572  คน  

หมู่ที่ 4  บ้านใต้   ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  502  คน 
หมู่ที่ 5  บ้านตะโก  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  270  คน  
หมู่ที่ 6  บ้านสระโบสถ์  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  577  คน 
หมู่ที่ 7  บ้านใหม่  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  536  คน  
หมู่ที่ 8  บ้านหนองยายแก้ว ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  342  คน 
หมู่ที่ 9  บ้านฟากห้วย  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  861  คน 
หมู่ที่ 10  บ้านท่าช้าง  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  523  คน 
หมู่ที่ 11  บ้านโพธิ์  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  703  คน 
หมู่ที่ 12  บ้านหัวนา  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  357  คน 
หมู่ที่ 13  บ้านต้นแหน  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  500  คน 
หมู่ที่ 14  บ้านหนามพุงดอ ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  676  คน 
หมู่ที่ 15  บ้านไร่มะม่วง  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง จ านวน  715  คน  

(จากข้อมูลจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ  วันที่ 7 สิงหาคม 2559) รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  8,598  คน     

/3. ประชากร... 
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3.  ประชากร 

ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
                 ต าบลคูบัวมีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น  10,748  คน  แยกเป็น  ชาย   5,108  คน  หญิง  
5,640  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  431.36  ต่อตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม  2559) 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ประชากร รวม (คน) 

ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 บ้านตากแดด    652 726 1,378 
2 บ้านระหนอง 204 244 448 
3 บ้านหนองขันธ์ 329 379 708 
4 บ้านใต้  290 311 601 
5 บ้านตะโก 153 171 324 
6 บ้านสระโบสถ์ 349 377 726 
7 บ้านใหม่ 312 352 664 
8 บ้านหนองยายแก้ว 195 207 402 
9 บ้านฟากห้วย 514 564 1,078 

10 บ้านท่าช้าง 312 361 673 
11 บ้านโพธิ์ 406 473 879 
12 บ้านหัวนา 232 229 461 
13 บ้านต้นแหน 296 341 637 
14 บ้านหนามพุงดอ 436 450 886 
15 บ้านไร่มะม่วง 450 469 919 

รวม 5,130 5,654 10,784 

 

ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
แยกตามช่วงอายุ  ชาย หญิง       หมายเหต ุ
จ านวนประชากรเยาวชน 1,097 1,064 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 3,342 3,617 อายุ 18 - 60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 687 977 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม      5,126  คน 5,658  คน ทั้งสิ้น  10,784  คน 
 
 
 
 
 
 

/4.  สภาพทางสังคม… 
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4.  สภาพทางสังคม 

การศึกษา 
ต าบลคูบัว มีความพร้อมส าหรับให้บริการทางการศึกษา   ดังนี้  
1.  มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  (ม.1-ม.3)  จ านวน  1  แห่ง  คือ  โรงเรียนแคทรายวิทยา  ตั้งอยู่

หมู่ที่ 12   ซึ่งเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะนิยมไปเรียนต่อในโรงเรียนเขตอ าเภอเมือง
ราชบุรี    

          2. มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  มีจ านวน  4  แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว   ตั้งอยู่
หมู่ที่  3  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์  ตั้งอยู่หมู่ที่  11  โรงเรียนวัดแคทราย ตั้งอยู่หมู่ที่  12 และโรงเรียน           
วัดหนามพุงดอ ตั้งอยู่หมู่ที่  14   

          3.  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จ านวน  3  แห่ง  
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนามพุงดอ  ตั้งอยู่หมู่ที่  14  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแคทราย  
ตั้งอยู่หมู่ที่  12   และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว  ตั้งอยู่หมู่ที่  3    

         4.  มีศูนย์การเรียนชุมชน (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าต าบลคูบัว) 
จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ประจ า  หมู่ที่ 2 

สาธารณสุข 
    ต าบลคูบัว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  2  แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลคูบัว  ตั้งอยู่หมู่ที่  8   และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท
ราชินีต าบลคูบัว ตั้งอยู่หมู่ที่  5  มีระบบความพร้อมส าหรับการด าเนินงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ให้ประชาชนในเขต
ต าบลคูบัว  มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการเฝูาระวังปูองกันโรคต่าง ๆ อย่างทั่วถึงเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาและ
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

อาชญากรรม 
                อาชญากรรมในพ้ืนที่เกี่ยวกับผู้กระท าผิดที่มีแนวโน้มไปในทางที่ผิดกฎหมาย จะมีก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่คอยสอดส่องตรวจตรา และสังเกตสถานการณ์ว่าบุคคลใดหรือ
ผู้ใดทั้งภายในและภายนอกจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอาชญากรรมและการกระท าผิด โดยมีปูอมสายตรวจต ารวจ
ชุมชนต าบลคูบัว ตั้งท าการอยู่หน้าวัดโขลงสุวรรณคีรี  จ านวน  1  แห่ง  มีเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าพ้ืนที่ดูแล
ปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการประชุมรักษาความมั่นคงประจ าต าบลคูบัว      เดือนละ  
1  ครั้ง 

ยาเสพติด 
  ต าบลคูบัว ยังมีสถานการณ์ปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็น

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชากรผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มเยาวชน แต่มีจ านวนน้อย และใน
สถานศึกษายัง   ไม่พบการแพร่ระบาดของยาเสพติด และมีผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการรุนแรง แต่อย่างใด 

การสังคมสงเคราะห์ 
  ต าบลคูบัว ยังมีบางครัวเรือนที่มีบ้านอยู่อาศัยไม่มั่นคง และยังมีผู้ด้อยโอกาสที่ยากจนที่ควร

ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขเฉพาะราย ด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ โดยมี
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และหน่วยงานอื่นช่วยเหลือพ้ืนฐานแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน 

 
 

/ข้อมูลเบี้ยยังชีพ... 
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ข้อมูลเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ  1,574  คน 
ผู้พิการ    259  คน 
ผู้ปุวยโรคเอดส์     14  คน 

 
5.  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  ต าบลคูบัว  ระยะทาง  6  กิโลเมตร 

                          1.3  ถนนลาดยางสายท่าสนุ่น – คูบัว เชื่อมต่อมาจากถนนสายราชบุรี – วัดเพลง   ระยะทาง   
                                     2.7  กิโลเมตร 

                      1.4  ถนนเลยีบคลองชลประทาน จากสี่แยกหว้ยชนิสีห์ผ่านมาทางหมู่ 11  หมู่ 9 และหมู่ที่ 1   
                            ต าบลคูบัว    ระยะทาง  7  กิโลเมตร 

  2.   มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟ โดยมีสถานีรถไฟบ้านคูบัว ระยะทางออกจากสถานี
รถไฟราชบุรี   ลงมาทางใต้ ถึงสถานีรถไฟบ้านคูบัว ระยะทาง  5 กิโลเมตร 
                    3. ระบบขนส่งสาธารณะต าบลคูบัว มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3338 และทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 3339  เป็นทางสายหลักในการเชื่อมต่อระหว่างต าบล สู่จังหวัดราชบุรี  ประชาชนใช้ 
ยานพาหนะทางบก เป็นหลัก  เช่น  รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์  ส าหรับการคมนาคม มีรถประจ าทาง 
สายคูบัว – ราชบุรี  ในการคมนาคมขนส่งในเขตต าบลคูบัว 

  การไฟฟ้า 
  ระบบจ่ายไฟฟูาในพ้ืนที่ต าบลคูบัว อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ราชบุรี ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟูาได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และทั่วถึงทุกหลังคาเรือน   

 การประปา 
  ระบบประปาในพ้ืนที่ต าบลคูบัว ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ าจากคลองชลประทานผลิต
ประปา  เป็นประปาผิวดินขนาดใหญ่ของท้องถิ่น และของหมู่บ้าน และมีหมู่บ้านใช้น้ าประปาของเทศบาลเมือง
ราชบุรี  จ่ายน้ าได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน มีน้ าใช้สะอาดส าหรับอุปโภค-บริโภคเพียงพอ 

โทรศัพท์ 
  ระบบโทรศัพท์ในพ้ืนที่ต าบลคูบัว  ได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะ ในความรับผิดชอบของบริษัท       
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเครือข่ายสัญญาณ ทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น
ส่วนใหญ่  
 
 

/ไปรษณีย.์.. 
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ไปรษณีย์ หรือการสื่อสาร หรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ต าบลคูบัว ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์ในพ้ืนที่ เนื่องจากอยู่ใกล้เขตเมือง ผู้ใช้บริการสามารถ

เดินทางไปใช้บริการได้ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดโดยตรง ห่างจากต าบลคูบัว ประมาณ 5  กิโลเมตร ส าหรับการ
ขนส่งทางไปรษณีย์จะมีพนักงานไปรษณีย์ท าหน้าที่จัดส่งจดหมายและพัสดุภายในเขตต าบลคูบัวให้กับ
ผู้รับบริการ 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
การเกษตร 

       ภาคเกษตรกรรมต าบลคูบัว  ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพหลัก  ได้แก่  การท านาข้าว  
การท าสวนผักและผลไม้  การท านา  เป็นการเช่าที่ดินท านา  50-60 % ของเกษตรกรที่ท านา ท านาแบบ
หว่านน้ าตม ได้ผลผลิตเฉลี่ย 70-75  ถัง/ไร่  การท าสวนผัก เป็นการท าสวนผักโดยซื้อเมล็ดพันธุ์จากผู้ค้า ปลูก
พืชซ้ าๆ   ที่เดิมๆ ผลตอบแทนจากการท านาและท าสวนผักในปัจจุบัน เมื่อหักค่าใช้จ่าย และค่าแรงแล้ว     
ได้ก าไรน้อยมาก  ถ้าเป็นช่วงราคาผลผลิตตกต่ า หรือเกิดภัยธรรมชาติ จะเกิดการขาดทุน 

การประมง 
ภาคการประมงต าบลคูบัว  มีแหล่งท าการประมงไม่มากนัก เนื่องจากท าเลเป็นพื้นที่ท านาข้าว 

โดยใช้แหล่งน้ าชลประทานเป็นแหล่งที่ให้ผลผลิตทางการประมง  และอาศัยน้ าฝน ส่วนใหญ่จะเพาะเลี้ยงโดยขุด
บ่อเลี้ยง ส่วนพ้ืนที่มีการเลี้ยงและจ าหน่ายจะเป็นการเลี้ยงในลักษณะอาชีพเสริม ที่ตั้งบ่อมักจะอยู่ใกล้บ้าน                
ในฤดูแล้งจะขาดน้ า ฤดูฝนน้ าจะหลากท่วมบ่อเป็นประจ า  ชนิดสัตว์น้ าที่เลี้ยง ส่วนใหญ่จึงเป็นลักษณะปล่อย 
ให้หากินตามธรรมชาติ   ไม่มีการดูแลรักษา พันธุ์ปลาที่น ามาปล่อยเป็นปลากินพืช เช่น ปลานิล                 
ปลาตะเพียนขาว  ปลาดุก  ฯลฯ  ส่วนที่มีการเลี้ยงและจ าหน่ายเป็นอาชีพหลักนั้น จะเป็นการเลี้ยงกุ้งขาว           
ในพ้ืนที่ ซึ่งมีไม่ก่ีครัวเรือน  

การปศุสัตว์ 
ภาคการปศุสัตว์ในต าบลคูบัว  มีเพียงไม่กี่ครัวเรือน ประกอบอาชีพเลี้ยงและจ าหน่ายสัตว์  

ได้แก่   เลี้ยงสุกร  ไก่พ้ืนเมือง  ไก่เนื้อ  เป็ด วัวเนื้อ ฯลฯ 
การบริการ 
ภาคการบริการในต าบลคูบัว ส่วนใหญ่มีสถานประกอบการค้าและการบริการที่ขายสินค้าและ

บริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน  เช่น  ร้านค้าขายของช า  ร้านขายอาหาร  ร้านขายผักและผลไม้ 
และร้านขายผ้า  ส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภทเบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์สินค้าของช า ที่ให้บริการ
ในละแวกชุมชน และในด้านการท่องเที่ยวภายในต าบล 

การท่องเที่ยว 
ภาคการท่องเที่ยวต าบลคูบัว มีโบราณสถานที่น่าสนใจและมีคุณค่าควรแก่การศึกษาที่ส าคัญ  

ได้แก่  โบราณสถานหมายเลข 1 โคกนายใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านระหนอง  โบราณสถานหมายเลข 18      
วัดโขลงสุวรรณคีรี  ตั้งอยู่ในวัดโขลงสุวรรณคีรี  โบราณสถานหมายเลข 24 และ 25 ตั้งอยู่หมู่ที่  6           
บ้านสระโบสถ์   โบราณสถานหมายเลข 8  วัดคูบัว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านตะโก  และยังมีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา -
ท้องถิ่นของต าบลคูบัว  ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง  

/การอุตสาหกรรม... 
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การอุตสาหกรรม 
      ภาคอุตสาหกรรมในต าบลคูบัว มีสถานประกอบการอุตสาหกรรม  จ านวน  4 แห่ง  ได้แก่ 
อุตสาหกรรมทอผ้า  จ านวน  3  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 8   และอุตสาหกรรมพลาสติก  จ านวน  
1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
      ภายในต าบลคูบัว มีร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งตั้งอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ มีการค้า     
ขายปลีก   ปั้มน้ ามัน  ร้านซ่อมรถยนต์  ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ร้านกระจกอลูมิเนียม  ร้านโกดังขายหีบศพ  
เป็นต้น    นอกจากนี้ประชากรยังประกอบอาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน  ได้แก่  การทอผ้าซิ่นตีนจก  การท าของ
ช าร่วย และการท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้  เป็นต้น  และมีกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ  ดังนี้   (จากข้อมูลจากสภาองค์กร
ชุมชน) 
๑. กลุ่มแม่บ้าน  หมู่ที่ 1   2. กลุ่ม อสม.  หมู่ที่ 1 
3. กลุ่มผู้ใช้น้ าประปา  หมู่ที่ 2   4. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา  หมู่ที่ 2  
5. กลุ่มฌาปนกจิสงเคราะห์  หมู่ที่ 2    6. กลุ่มผู้ใช้น้ า  หมู่ที่ 3 
7. กลุ่มสตรี  หมู่ที่ 3    8. กลุ่มเกษตรกรท านา  หมู่ที่ 2  
9. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมอาชีพทอผ้าจก  บ้านใต้  หมู่ที่ 4        10. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านใต้  หมู่ที่ 4 
11. กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านใต้  หมู่ที่ 4   12. กลุ่มเกษตรกรท านา  หมู่ที่ 5  
13. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  หมู่ที่ 5   14. กลุ่มทอผ้าจก  หมู่ที่ 5  
15. กลุ่มบ้านตะโก อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  หมู่ที่ 5   16. กลุ่มอาชีพขนมไทย  หมู่ที่ 5  
17. กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่ 6   18. กลุ่มเลี้ยงกบ  หมู่ที่ 6  
19. กลุ่มพัฒนาบ้านโพธิ์งาม  หมู่ที่ 6   20. กลุ่มจักรสานชุมชนบ้านใหม่  หมู่ที่ 7  
21. กลุ่มชมรมผู้สูงอายดุอกล าดวน รพ.สต.บ้านคูบวั  หมู่ที่ 8  22. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน หมู่ที่ 10 
23. กลุ่มชุมชนพอเพียงบ้านโพธิ์  หมู่ที่ 11  24. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านโพธิ์  หมู่ที่ 11 
25. กลุ่มทอผ้า (ผ้าจก)   หมู่ที่ 12   26. กลุ่มต าข้าวซ้อมมือ  หมู่ที่ 12  
27. กลุ่มเรารักบ้านเกิด  หมู่ที่ 13   28. กลุ่มหัตถกรรมเครื่องไม้บ้านต้นแหน   หมู่ที่ 13 
29. กลุ่มเกษตรผู้ท านา   หมู่ที่ 14      30. กลุ่ม อสม.ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 14  
31. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชน  หมู่ที่ 10  32. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 14  
33. กลุ่มส่งเสริมพัฒนากรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  34. กลุ่มกองบุญสวัสดิการชุมชนต าบลคูบัว 
35. กลุ่มส่งเสริมพัฒนาคณะกรรมการหมู่บ้านตะโก   หมู่ที่ 5  
                    การประกอบอาชีพ   (ข้อมูลจาก จปฐ. ระดับต าบล ปี 2559)   
1. อาชีพเกษตรกรรมท านา     จ านวน  351  คน 2. อาชีพเกษตรกรรม  ท าไร่    จ านวน  24  คน 
3. อาชีพเกษตรกรรม  ท าสวน  จ านวน    68  คน  4. อาชีพเกษตรกรรม  ปศุสัตว์  จ านวน   7  คน 
5. อาชีพรับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน  487  คน    6. อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ   จ านวน  47  คน 
7. อาชีพพนักงานบริษัท              จ านวน    37  คน 8. อาชีพรับจ้างทั่วไป       จ านวน  3,290  คน 
9. อาชีพค้าขาย จ านวน  523  คน 10. อาชีพธุรกิจส่วนตัว     จ านวน    300  คน 
11. อาชีพอ่ืนๆ จ านวน  609  คน 
อาชีพเสริม ทอผ้าจก, ท าผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล ไม้มะพร้าว, ท าขลุ่ย , แคน 

/ต าบลคูบัว... 
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ต าบลคูบัว    มีแหล่งรายได้ของครัวเรือน จากทุกแหล่งของหมู่บ้าน/ชุมชน   จ านวน  38,219,850  บาท  
  มีรายจ่ายของครัวเรือนทั้งหมด   จ านวน  21,652,000  บาท 

       รายได้เฉลี่ยของประชากร  (ตามเกณฑ์  จปฐ. ระดับต าบล ปี 2559)  
      เฉลี่ยจ านวน   71,128  บาท/คน/ปี    
      มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน   รวมจ านวน   209,999  บาท/คน/ปี     
      ครัวเรือนยากจน  (รายได้ไม่ถึง 30.000 บาท คน/ปี)  ปี 2559   ไม่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.  

       รายจ่ายเฉลี่ยของประชากร  (ตามเกณฑ์  จปฐ. ระดับต าบล ปี 2559)  
        เฉลี่ยจ านวน   41,800  บาท/คน/ปี    
        มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน  รวมจ านวน   118,967   บาท/คน/ปี     

แรงงาน 
    แรงงานในต าบลคูบัวนั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม 

ประมาณ   ร้อยละ 80     ท านาปลูกข้าว และปลูกผัก  ที่เหลือประกอบส่วนตัว และรับจ้าง  แรงงงานส่วนใหญ่มี
ครอบครัวและญาติพ่ีน้องการท างานร่วมกัน มีปริมาณแรงงานเพียงพอ และมีสถานประกอบการในพ้ืนที่ใช้แรงงาน
ต่างชาติในกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ไม่มีสภาพปัญหาขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายอพยพแรงงานไป
ท างานนอกพ้ืนที ่
(ข้อมูล จปฐ. ระดับต าบล ปี 2559)  มีผู้ว่างงาน  กลุ่มท่ีไม่มีอาชีพ  มีจ านวน  413  คน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ประจ าต าบลคูบัว 
1. งานประเพณสีืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท – ยวน ต าบลคูบัว    เดือนมีนาคม  
2. งานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น  เดือนเมษายน 
3. งานประเพณีบวชศิลจาริณีถวายเป็นพระราชกุศลฯ   เดือนสิงหาคม และธันวาคม 
4. งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม 
5. งานประเพณลีอยกระทง   เดือนพฤศจิกายน  
6. งานแข่งขันกีฬาประจ าต าบล    เดือนธันวาคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว     ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไท – ยวน   นับถือศาสนาพุทธ  

จึงมีความผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณี และผู้มีจิตใจเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีประเพณีเก่าแก่ที่ยึดมั่น 
และถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมานาน เช่น  

1.  ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท – ยวน  เป็นประเพณ ีวัฒนธรรม ซึ่งบ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นสืบทอดกันตั้งแต่บรรพบุรุษ  ของชาวไท-ยวนบ้านคูบัว ได้แก่ วัฒนธรรม    
การแต่งกาย วัฒนธรรมการกิน ซึ่งชุมชนบ้านคูบัว ยังคงมีภาษาถิ่น การด ารงชีพ เอกลักษณ์ อัตลักษณ ์
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานรุ่นต่อรุ่นมาอย่างยาวนานเป็นของตนเอง 
  2. ประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นประเพณี  ที่มีความส าคัญของ       
ชาวไท-ยวนบ้านคูบัว อันสืบเนื่องมาจากอดีตกาลที่จะยึดถือช่วงเปลี่ยนศักราชใหม่ โดยก าหนดจุดที่พระอาทิตย์
ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งมักจะตรงกับวันที่ 13 เมษายน หรือ 14 เมษายนของแต่ละปี เรียกว่า     
“วันมหาสงกรานต์” เป็นที่ทราบกันดีในชนชาติที่นับถือศาสนาพุทธ ชาวไท-ยวนก็เช่นกันแม้ว่าจะอพยพย้าย 
 

/ถิ่นฐานมาจาก... 
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ถิ่นฐานมาจากเมืองเชียงแสนเข้ามาตั้งรกรากในจังหวัดราชบุรี แต่ก็ยังคงวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ตลอดมา 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการผสมผสานวัฒนธรรมสมัยใหม่บ้าง แต่ชาวไท-ยวนบ้านคูบัว  ก็ยังถือว่าประเพณี
สงกรานต์มีความส าคัญที่สุด เพราะได้สืบทอดประเพณีอันงดงามด้วยการจัดกิจกรรมการรดน้ าด าหัวขอพร
ผู้สูงอายุ สรงน้ าพระ ก่อพระเจดีย์ทราย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ท าบุญตักบาตร ฯลฯ  

3. ประเพณีบวชศิลจาริณีถวายเป็นพระราชกุศลฯ   เพ่ือเป็นการส่งเสริม ฟ้ืนฟู วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของพระภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ได้ปฏิบัติธรรมตามหลักของ
พระพุทธศาสนา สังคมมีความสงบสุข ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม  และเดือนธันวาคม 
ของทุกป ี 
  4. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   เป็นประเพณี ที่พุทธศาสนิกชนให้ความส าคัญที่ โดยร่วม
ท าบุญ   ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล งดเว้นอบายมุขต่าง ๆ ถวายผ้า อาบน้ าฝน ถวายจตุปัจจัย 
แก่ภิกษุสงฆ์สามเณร และร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา ประเพณีแห่เทียนพรรษา เกิดข้ึนจากความ 
จ าเป็นที่สมัยก่อน ยังไม่มีไฟฟูาใช้กันดังปัจจุบัน เมื่อพระสงฆ์จ าพรรษารวมกันมาก ๆ ก็จ าเป็นต้องปฏิบัติ
กิจวัตร เช่น การท าวัตรสวดมนต์เช้ามืดและตอนพลบค่ า การศึกษาพระปริยัติธรรม กิจกรรมเหล่านี้ล้วน
ต้องการแสงสว่าง โดยเฉพาะแสงสว่างจากเทียนที่พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย  และเพ่ือต้องการใช้แสงสว่าง
โดยตรง ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชน จึงนิยมหล่อเทียน เพ่ือน าไปถวายที่วัด ดังนั้นประเพณีแห่เทียนพรรษา     
จึงเป็นประเพณีท่ี  สืบทอดต่อ ๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน 

5. ประเพณีลอยกระทง     เป็นประเพณีท่ีท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า 
เดือน ๑๒ ของทุกปี เป็นวันตรงกับเทศกาลลอยกระทง ซึ่งประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีของไทยที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาไทยปฎิบัติสืบสานกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่แสดงออกถึงความกตัญญู รู้คุณค่าของแม่น้ า ซึ่ง
เป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพกสิกรรม ท าให้พืชเจริญงอกงามสมบรูณ์ จึงมีการลอย
กระทงไปตามกระแสน้ า เพ่ือขอบคุณพระแม่คงคาหรือเทพเจ้าแห่งน้ า อีกทั้งเป็นการแสดงความคารวะขออภัย
ที่ได้  ลงอาบ หรือปล่อยสิ่งปฎิกูลลงน้ า หลังจากลอยกระทงแล้วก็จะมีการละเล่นรื่นเริงสนุกสนาน อันเป็น
ธรรมเนียมในการสร้างความกลมเกลียวของคนในชุมชน 
  6. แข่งขันกีฬาประจ าต าบล    เพ่ือส่งเสริมการกีฬาแก่เด็กเยาวชนในต าบล เพ่ือรณรงค์ 
และปลูกจิตสานึกให้มีใจรักกีฬา มีความแข็งแรง สมบูรณ์ ทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาที่ดีหลีกไกลจาก
ยาเสพติด และเกิดความร่วมมือ สามัคคี ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวกับโรงเรียน เขตต าบลคูบัว จึง
ได้จัดแข่งขันกีฬาโรงเรียนระดับประถมห่างไกลยาเสพติด   “คูบัวเกมส์” จะจัดให้มีการแข่งขันขึ้น ในเดือน 
ธันวาคม ประจ าทุกปี 

ข้อมูลก านันต าบลคูบัว จากอดีต  ถึงปัจจุบัน 
1. นายเฉื่อย   นิลศร ี  ก านันต าบลคูบัว  (ม. 4 บ้านใต้)    คนแรก 
2. นายเที่ยง   สุขเกษม ก านันต าบลคูบัว (ม.3 บ้านกลาง)   คนที่ 2 
3. นายบุญธรรม    พันค าภา ก านันต าบลคูบัว( ม. 1 บ้านตากแดด)  คนที่ 3 
4. นายประยงค์    พิมเพราะ ก านันต าบลคูบัว (ม. 1  บ้านตากแดด) คนที่  4 
5. นายขวัญเมือง  สุขโพธิ์  ก านันต าบลคูบัว (ม.13 บ้านต้นแหน)   คนที่  5 
6. นายตรีพล        อารมชื่น ก านันต าบลคูบัว (ม.10 บ้านท่าช้าง)   คนที่  6  (ปัจจุบัน) 

/ข้อมูลนายก... 
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ข้อมูลนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จากอดีต  ถึงปัจจุบัน 
1. นายประยง       พิมเพราะ    ประธานกรรมการบริหาร ฯ  ตั้งแต่   พ.ศ.2538  ถึง พ.ศ.2541 
2. นางบุญมาก       มานวกุล    นายก  อบต.คูบัว     ตั้งแต่ พ.ศ.  2541   ถึง  พ.ศ. 2543 
3. นายเกรียงไกร    ธนิกกุล      นายก  อบต. คูบัว    ตั้งแต่ พ.ศ. 2543    ถึง พ.ศ. 2547 
4  นายประยง       พิมเพราะ   นายก  อบต.คูบัว  ตั้งแต่วันที่  27  ก.พ. 2548  ถึงวนัที่  26 ก.พ. 2552 
5  นายประยง     พิมเพราะ   นายก  อบต.คูบัว  ตั้งแต่วันที่   4  ส.ค. 2552   ถึงวันที่   4 เม.ย. 2556 
6. นายพจฐณศล    ธนิกกุล      นายก อบต.คูบัว   ตั้งแต่วันที่  12 พ.ค. 2556   ถึงวันที่  11  พ.ค. 2560 
 

ข้อมูลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จากอดีต  ถึงปัจจุบัน 
1. นายคมสันต ์ จันทร์รอด   ปลัด อบต.คูบัว  คนแรก  ตั้งแตว่ันท่ี  16  ส.ค. 2539   ถึงวันท่ี  1  พ.ค. 2551 
2. นายประกาศิต   เพ่งไพฑรูย ์ ปลัด อบต.คูบัว  คนท่ี 2   
3. พันจ่าเอกวีรเดช  นิลวัฒน์  ปลัด อบต.คูบัว  คนท่ี 3  
4. นายชัยวัฒน์   อิฏฐมนากูล  ปลัด อบต.คูบัว  คนท่ี 4  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มี.ค. 2545 – ปัจจุบัน   
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ส่วนที่  2 
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ และสินค้า  OTOP  

ภายในต าบลคูบัว 
 

1.  วัดคูบัว   
                ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองขันธ์ บริเวณเดียวกันกับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
และสหกรณ์การเกษตรไท-ยวน บ้านคูบัว 

 
2.  ร้านค้าประชารัฐผลิตภณัฑ์ชุมชนบ้านตะโก หมู่ที่ 5 และโบราณสถานหมายเลข 8  (หลังวัดคูบัว) 
            แวะเที่ยวชมร้านค้าประชารัฐผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตะโก หมู่ที่ 5 และโบราณสถานหมายเลข 8  
(หลังวัดคูบัว)  ซึ่งตั้งอยู่ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติคูบัว ในท้องที่ หมู่ที่  5  ระยะทางห่าง
จากวัดคูบัว   ประมาณ  600  เมตร   

     

                                                                                   /3.โบราณสถานหมายเลข 1... 
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3.  โบราณสถานหมายเลข ๑  โคกนายใหญ่  และสถานีรถไฟบ้านคูบัว  
                 โบราณสถานหมายเลข ๑  โคกนายใหญ่   ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 2 บ้านระหนอง 
ระยะทางห่างจากแหล่งท่องเที่ยวที่สอง ประมาณ 700 เมตร   การเดินทางไปต้องผ่านสถานีรถไฟบ้านคูบัว 
         

 
  
4. ล าห้วยท่าช้าง (หรือเดิมเรียกว่าล าห้วยคูบัว)    และศูนย์ส่งเสริมอาชีพบ้านท่าช้าง  หมู่ที่  10 
                 เป็นเส้นทางผ่านจากหมู่ท่ี 2 ไปหมู่ที่ 10 บ้านท่าช้าง เลียบล าห้วยท่าช้าง (หรือเดิมเรียกว่า     ล า
ห้วยคูบัว)  เพ่ือชมธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ของดีในหมู่บ้าน  ระยะทางห่างจากแหล่งท่องเที่ยวที่สาม  ประมาณ  
1.9  กิโลเมตร  
 

 
 
 
 
 

/5.สวนโคตรเหง้าร าลึก... 
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5.  สวนโคตรเหง้าร าลึก ก่อนเข้าชมผลิตภัณฑ์ของดีในหมู่บ้าน   

เป็นเส้นทางจากหมู่ที่ 10  ผ่านหมู่ที่ 11 เข้าสู่หมู่ที่ 12 บ้านหัวนา เพื่อชมธรรมชาติและสวน
โคตรเหง้าร าลึกของ ดร.อุดม  สมพร  ระยะทางห่างจากแหล่งท่องเที่ยวที่สี่ ประมาณ  3.2  กิโลเมตร   
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
6.  ศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าจก/วัดแคทราย 

แวะไหว้พระท าบุญที่วัดแคทรายและเท่ียวชมศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าจกท่ีตั้งอยู่ภายใน 
วัดแคทราย  ระยะทางห่างจากแหล่งท่องเที่ยวที่ห้า  ประมาณ  500  เมตร   

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7.ผลิตภัณฑ์สินค้า... 
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7. ผลิตภัณฑ์สินค้าของดีในหมู่ที่  12  บ้านหัวนา   
           เที่ยวชมผลิตภัณฑ์สินค้าของดีในหมู่ที่ 12  บ้านหัวนา  จ านวน  2  จุด 

(1) ผ้าทอตีนจกคุณยายซ้อน  
(2) หัตถกรรมท าจากไม้ ช่างฝีมือพ้ืนบ้าน บ้านท าแคน บ้านผลิตสินค้า  

เช่น  ทัพพี  ไม้เกาหลัง  ตะหลิว  ไม้พาย  ระยะทางห่างจากแหล่งท่องเที่ยวที่หก   ประมาณ  500  เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  โบราณสถานหมายเลข 24-25  บ้านสระโบสถ์ และโบราณสถานหมายเลข 18  วัดโขลงสุวรรณคีรี 
     เที่ยวชมโบราณสถานหมายเลข 24-25 บ้านสระโบสถ์ (ข้ามสะพานไม้) และโบราณสถาน
หมายเลข 18  วัดโขลงสุวรรณคีรี ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 6  บ้านสระโบสถ์   ระยะทางห่างจากแหล่งท่องเที่ยว   
ที่หก  ประมาณ  3.2  กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/9.วัดโขลงสุวรรณคีรี... 
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9. วัดโขลงสุวรรณคีรี    และเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ “จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว” 
ไหว้พระท าบุญวัดโขลงสุวรรณคีรี และเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์  “จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว” 

ระยะทางอยู่ภายในบริเวณเดียวกับโบราณสถานหมายเลข 18  วัดโขลงสุวรรณคีรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/10.ศูนย์ทอผ้าจก... 
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10. ศูนย์ทอผ้าจก บ้านใต้  หมู่ที่  4 

แวะเที่ยวชมผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าทอและวิถีชีวิตชาวบ้าน ในหมู่ที่  4  บ้านใต้  ระยะทางห่าง
จากแหล่งท่องเที่ยวที่เก้า  ประมาณ  1.8  กิโลเมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สิ้นสุดการท่องเที่ยว จากแหล่งท่องเที่ยวที่ 10  เดินทางกลับสู่จุดเริ่มต้น ไปแหล่งท่องเที่ยวที่ ๑  ระยะทางห่าง
ประมาณ  1.9  กิโลเมตร   และก่อนกลับแวะพักเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าจก เที่ยวชมภายในสหกรณ์การเกษตร   
ไท - ยวน  จ าหน่ายผ้าจกบ้านคูบัว   และท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณ หนา้วดัคูบัว 
 

 
 

 

 

 

 

/ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP… 



 

 

20 

ผลิตภัณฑ์สินค้า  OTOP     

 

1. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพทอผ้าจกบ้านใต้ 
บ้านใต้ หมู่ 4 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

ติดต่อ : นางสาวอร่าม พิบูลแถว 
โทร :  032-315443 

 
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา 

ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 30 คน ซึ่งประกอบด้วยทุกวัย  

การจัดการ 
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านใต้ หมู่ 4 นั้นได้มีการจัดตั้งมานานแล้ว แต่ยังไม่มีอาชีพเสริมหลังจาก

ฤดูเก็บเกี่ยว และบางส่วนก็ว่างงาน จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดตั้งกลุ่มอาชีพทอผ้าจกบ้าน
ใต้ ต.คูบัว ขึ้นมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2542 มีสมาชิก 20 คน โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน ซึ่งเดิม
เป็นสภาต าบลเป็นที่ท าการกลุ่มฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.คูบัว ,กศน,สโมสรโรตารี่ และพัฒนาชุมชน 
ทั้งในด้านการบริหาร,เงินทุน,การตลาด,การประชาสัมพันธ์ และวัตถุดิบ 

ชุมชน 
1.ศูนย์หัตกรรมพ้ืนบ้าน วัดคูบัว 
2.กลุ่มผู้ผลิตขลุ่ย ต.คูบัว 

การรวมกลุ่ม 
สมาชิกจะมาท าการผลิตทั้งที่บ้าน และที่ศูนย์ โดยทางศูนย์จะเป็นตัวกลางในการรับ order จาก

ลูกค้ามาแจกงานให้ รายได้จะหักเข้าศูนย์ร้อยละ 2 เพ่ือมาเป็นกองทุน,ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

อาชีพหลัก 
ท านา 

อาชีพเสริม 
ทอผ้า 

/2. กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพ้ืนบ้าน… 
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2. กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้าน 
2 หมู่ 5 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

ติดต่อ : นางมณี สุขเกษม 
โทร :  032 314842 

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา 
จ านวนสมาชิก 30 คน 

การจัดการ 
เมื่อ ปี พ.ศ.2536 จัดตั้งศูนย์ขึ้นมาเพ่ือมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดสอนการทอผ้าโบราณวัฒนธรรม

ไท-ยวน ไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ โดยได้รับงบประมาณมาจาก กศน. ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้มาเรียน
หลายชุด ซึ่งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชุดแรกได้รับการพระราชทานใบประกาศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ต่อมาทางประธานกลุ่มเห็นว่าควรที่จะมีการรวมกลุ่มกันอย่างจริงจังเพ่ือความเข็มแข็งของชุมชน จึงจัดตั้งเป็น
ศูนย์สาธิต และศูนย์จ าหน่ายในเวลาต่อมา 

ชุมชน 
1. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพทอผ้าจกบ้านใต้ หมู่ 4  
2. กลุ่มผู้ผลิตขลุ่ยต าบลคูบัว 

การรวมกลุ่ม 
ทางศูนย์จะเป็นผู้ก าหนดราคาที่เหมาะสมให้ โดยสมาชิกจะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มาซื้อวัตถุดิบ

จากทางศูนย์ไปทอแล้วก็น ามาขายต่อ และกลุ่มท่ีรับจ้างทอโดยได้รับค่าแรงเป็นค่าจ้างต่อผืน ผลก าไรที่ได้จะหัก
เข้ากลุ่มบางส่วนเพื่อใช้เป็นค่าบริหารจัดการ 

อาชีพหลัก 
ท านา 

อาชีพเสริม 
ทอผ้า 

/3. กลุ่มผู้ผลิตขลุ่ย… 
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3. กลุ่มผู้ผลิตขลุ่ย ต าบลคูบัว 
59 หมู่ 13 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

ติดต่อ : นายวิรพล สิงหะสุทธะ 
โทร :  032-352715 

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา 
ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 50 คน 

การจัดการ 
ในอดีตเมื่อประมาณ 50 กว่าปีที่ผ่านมา เมื่อว่างจากการท านาชาวบ้านก็จะมารวมกลุ่มกันผลิต

ขลุ่ยเพื่อเป็นอาชีพเสริม สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งท ากันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน 

ชุมชน 
1.ศูนย์ส่งเสริมอาชีพทอผ้าจกบ้านใต้ หมู่ 4 ต.คูบัว 
2.ศูนย์หัตถกรรมพ้ืนบ้าน วัดคูบัว 

การรวมกลุ่ม 
ทางประธานกลุ่มจะรับ order มาแจกจ่ายให้สมาชิกตามบ้านต่างๆ 

อาชีพหลัก 
ท านา 

อาชีพเสริม 
ท าขลุ่ย 

 

 

 

 

/4. กลุ่มทอผ้า… 
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4. กลุ่มทอผ้า 
หมู่ที่ 3, 4, 12 ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 

หมู่ที่ 3 อยู่บริเวณหน้าวัดคูบัว ใกล้กับร้านน่าวัด,หมู่ที่ 4อยู่ภายในหมู่บ้าน,หมู่ที่12 อยู่บริเวณหน้าวัดแคทราย 
ติดต่อ : นางอนงค์ รู้จักวงค์ 

โทร :  032-337918 

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา 
จ านวนสมาชิก 150 คน 

การจัดการ 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ที่ปรึกษากลุ่มในการด าเนินการจ าหน่าย 

สภาพพื้นที ่
เป็นอาคาร 2 ชั้น อยู่ชั้นล่างของอาคาร ชั้นบนเป็นที่ท าการ อบต.คูบัว 

ชุมชน 
กลุ่มทอผ้าจก, กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ท าการจากไม้, กลุ่มออมทรัพย์ 

การรวมกลุ่ม 
ทอตามศูนย์ และทอตามบ้านแล้วน าเอาผ้าที่ทอได้มารวมกันไว้ที่ศูนย์เพ่ือให้ทางศูนย์จ าหน่าย 

อาชีพหลัก 
ท านา 

อาชีพเสริม 
ท าหัตถกรรมทอผ้าจก 

 
 
 
 

 

 

/5. กลุ่มทอผ้าจกคุณยายซ้อน… 
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5. กลุ่มทอผ้าจกคุณยายซ้อน ก าลังหาญ 

12 หมู่ 12 บ้านหัวนา ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 
ติดต่อ : คุณพิมพ์ ชมภูเทศ 

โทร :  032 352699, 081 435 9504 
 
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา 

จ านวนสมาชิก 20  คน 

การจัดการ 
จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2518 

อาชีพหลัก 
ท านา 

อาชีพเสริม 
ท าหัตถกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/6. กลุ่มหัตถกรรมท าจากไม้… 
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6. กลุ่มหัตถกรรมท าจากไม้ แปรรูปจากไม้มูกมัน ไม้รวก 
38 หมู่ 12 บ้านหัวนา ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 

ติดต่อ : นางลี ยิ่งงามแก้ว 
โทร :  032 352515 

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา 
จ านวนสมาชิก  80  คน 

การจัดการ 
เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2542 การท าผลิตภัณฑ์จากไม้มูก และไม้ไผ่รวก มีมาแต่

สมัยปูุย่า ตายาย เป็นของใช้ในครัวเรือน ขายตามงานวัดทั่วไป ต่อมาได้รวมกลุ่มมีสมาชิก 80 ครัวเรือน ผลิต
ในช่วงว่างจากการท าไร่ ท านา สินค้าส่วนใหญ่ส่งไปประเทศมาเลเซีย พาหุรัด ส าเพ็ง และสถานที่ท่องเที่ยว
ทั่วไป 

อาชีพหลัก 

ท านา 
อาชีพเสริม 

ท าหัตถกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

/7. กลุ่มสตรีสหกรณ์… 
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7. กลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ตาล-ไม้มะพร้าวแปรรูป แคทราย 
65 หมู่ 12 บ้านแคทราย ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 72000 

ติดต่อ : นายวิเชียร มะลิวัลย์ 
เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/RB/Kaesai.htm 

 
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา 

จ านวนสมาชิก 54 คน 

การจัดการ 
เริ่มด าเนินการจัดตั้งกลุ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอเมืองราชบุรี 

และพัฒนากลุ่มข้ึนมาจนเป็นกลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ตาล - ไม้มะพร้าว แปรรูปแคทราย 

อาชีพหลัก 
ท านา 

อาชีพเสริม 
ท าหตัถกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8.สหกรณ์เกษตรไย – ยวน ราชบุรี... 

http://www.thaitambon.com/RB/Kaesai.htm
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8. สหกรณ์เกษตรไท - ยวน ราชบุรี 
101 หมู่ 3 บ้านคูบัว ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

ติดต่อ :  นายอุดม  สมพร 
โทร :  081 767989  } 032  730151 

 
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา 

จ านวนสมาชิก   150     คน 

การจัดการ 
เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 27 พ.ย. 2545 สหกรณ์การเกษตรไท-ยวนราชบุรีจ ากัดได้รับการจด

ทะเบียนตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 เลขทะเบียน ก.037645 

อาชีพหลัก 
ท านา 

อาชีพเสริม 
ท าหัตถกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ส่วนที่ 3... 
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ส่วนที ่3 
การวิเคราะห์ศักยภาพ  และเป้าหมายการท่องเที่ยว 

 
 

วิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  (SWOT  Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวม  อันเป็นข้อได้เปรียบ  หรือข้อเสียเปรียบต่อการพัฒนา  ซึ่งมุ่งทราบถึงจุด
แข็ง และจุดอ่อน  ทั้งภายในและภายนอก (SWOT  Analysis) โดยสรุปได้  ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength)   พบว่า  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  มีจุดแข็ง  หรือจุดเด่นใน
ด้านการท่องเที่ยวอยู่ค่อนข้างมาก  ไม่ว่าจะเป็นในด้านแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม เช่น      
เมืองโบราณบ้านคูบัว  เป็นโบราณสถานที่ขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่าง  และต้ังอยู่ในพ้ืนที่
จ านวนมาก  รวมไปถึงภาษาพูด  และการทอผ้าจก  ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ (Identity)  ที่สะท้อนถึงความเป็นเป็น
คนไท – ยวน  และเป็นสิ่งดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

จุดอ่อน  (Weakness)  พบว่า  โดยมากสิ่งที่เป็นจุดอ่อนในการพัฒนาด้านท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัวเป็นการเรื่องของการบริหารจัดการเป็นหลัก  ไม่ว่าจะเป็น การขาดการอนุรักษ์        
ดูแลรักษาและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นแหล่ง
โบราณสถาน  และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   การขาดสวัสดิการด้านการขนส่งส าหรับบริการนักท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่  ขาดการพัฒนามัคคุเทศก์เพ่ือน าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ขาดการจัดสรรและก าหนดมาตรการ
ของเส้นทางเดินรถ  ขาดการก าหนดผังเมืองเพ่ือการอนุรักษ์เมืองโบราณอย่างชัดเจน  ซึ่งภายใต้จุดอ่อนหลาย
ประการที่กล่าวถึงในข้างต้นนั้น  ยังแฝงไปด้วยจุดอ่อนที่เป็นปัจจัยผลกระทบสืบเนื่องกัน   ได้แก่  แผนการ
พัฒนาขาดความชัดเจนไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารส่งผลต่อนโยบายในการ
บริหารงานไม่ต่อเนื่อง ขาดงบประมาณสนับสนุน  ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนงานภายใน
องค์กร  ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  และการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจนในแต่ละด้าน  ขาดการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และผังเมืองให้สอดคล้องกับแนวคิดในการด าเนินการการเชื่อมโยงอัตลักษณ์เมืองโบราณ   
บ้านคูบัว  และความยั่งยืนของเมืองโบราณบ้านคูบัว 

 

/การวิเคราะห์ศักยภาพ… 
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การวิเคราะห์ศักยภาพโดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ปัจจัยภายใน  (Internal  Environment)  
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

1. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอยู่ใน
เขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบั ว  จ านวนมาก  
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวัด  โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ  และสถาปัตยกรรมต่างๆ ในยุคทวารวดี 

1. ขาดการอนุรักษ์  ดูแลรักษา  และพัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง (โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว     
ทางธรรมชาติ ฯลฯ) 

2. มีวิถีฃีวิตอันเรียบง่าย (วิถีชีวิตชุมชนชนบท ตั้งบ้านเรือน
กันอยู่เป็นกลุ่มก้อน มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด พูดกัน
ด้วยภาษาไท – ยวน)   มีไม่ตรีจิต  ในบุคลิกของชาวเชียงแสน
แต่ดั้งเดิม 

2. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร  ส่งผลต่อนโยบายในการบริหาร
จัดการที่ขาดความต่อเนื่อง 

3. มีสถาปัตยกรรมในเมืองโบราณคูบัว  ที่ได้รับอิทธิพล
ทางด้านศิลปะจากช่างสมัยราชวงศ์คุปตะ ประเทศอินเดีย 

3.ขาดสวัสดิการด้านขนส่งมวลชนส าหรับบริการนักท่องเที่ยว  
และการเช่ือมโยงในเรื่องการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว  
แต่ละแห่งภายในเส้นทาง 

4. มีเมืองโบราณบ้านคูบัวเป็นสัญลักษณ์ของต าบลคูบัว 4.ขาดมัคคุเทศก์น าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
        *มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
        *มัคคุเทศก์ส าหรับชาวต่างชาติ 
 

5.มีภาษาพูด ไท –ยวน และการทอผ้าจกเป็นอัตลักษณ์ของ
ต าบลคูบัว 

5. ไม่มีการจัดสรร  และก าหนดมาตรการของเส้นทางการเดิน
รถ แต่ละประเภท เช่น เส้นทางรถราง เส้นทางรถยนต์ 
เส้นทางรถจักรยานยนต์ เส้นทางรถจักรยาน (ช่องทางเดินรถ 
การจ ากัดความเร็วในเส้นทางหรือพ้ืนท่ีเฉพาะ) 

6.มีผลิตภัณฑ์ผ้าจก  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ และการท าของ
ช าร่วย 

6. ไม่มีข้อบัญญัติในเรื่องการวาง/การก าหนดผังเมือง หรือ
การอนุรักษ์เมืองโบราณบ้านคูบัว 

7.องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  นับเป็นหน่วยงานหลัก    
ในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมในด้านกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 

7. การบริหารจัดการงานด้านการท่องเที่ยวยังขาดเอกภาพ
และประสิทธิภาพ ด้วยปัจจัยหลายประการอาทิ เช่น 
        * แผนการพัฒนาขาดความชัดเจนไม่สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติจริงได้ 
        * การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารส่งผลต่อนโยบายในการ
บริหารงาน ท าให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

/จุดอ่อน  (Weakness)… 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
          * การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารส่งผลต่อนโยบายในการ

บริหารงาน   ท าให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง 
          * ขาดงบประมาณสนับสนุน 
          * ขาดการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์กร 
         * ขาดแผนการพัฒนา / การวางแนวทางที่ชัดเจน    
ในการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม และการสร้างจุดขายต่างๆ  
(Town  Story) 
         * ขาดการบูรณาการในการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องและการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบหลัก        
ที่ชัดเจนในแต่ละด้าน 
         * ขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์ และผังเมืองให้สอดคล้อง
กับแนวคิดในการด าเนินงานในการเช่ือมโยงอัตลักษณ์เมือง
โบราณบ้านคูบัว  เพื่อความยั่งยืนของเมืองโบราณบ้านคูบัว 

 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว     

เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวม  อันเป็นปัจจัยที่เอ้ือหรือส่งผลกระทบต่อการพัฒนา   
ซึ่งมุ่งทราบถึงโอกาส  และอุปสรรค  โดยสรุปได้ดังนี้ 

โอกาส (Opportunity)  พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีปัจจัยเอ้ืออยู่หลายประการที่เป็น
โอกาสให้การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ  การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และ
ด้านการท่องเที่ยว   จังหวัดราชบุรีถูกจัดให้เป็น 1 ใน 12  “เมืองต้องห้าม...พลาด”  เน้นจุดเด่นศักยภาพ
จังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม   การเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว กระแสความนิยมท่องเที่ยวทางเลือก  การขยายตัวของการตลาดท่องเที่ยวเฉพาะทาง  
เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ศาสนา  และสุขภาพ  สังคมปัจจุบันก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีก าลัง
ซื้อค่อนข้างมาก  และชื่นชอบในศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่  ซึ่งตอบโจทย์ในด้านจุดแข็งของจังหวัดราชบุรีและ    
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจ านวนมาก  
การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ า  การขยายตัวของเส้นทางคมนาคม ที่มีถนนบายพลาสที่ตัดผ่านตัว
จังหวัดราชบุรี  และแนวโน้มนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางระยะใกล้  ท าให้แนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเอ้ือประโยชน์ในด้านการติดต่อสื่อสารการประสานงาน  
และการประชาสัมพันธ์  การที่รัฐบาลให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว  ได้มีมติให้การท่องเที่ยวเป็นวาระ
แห่งชาติ  และให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว 

/นอกจากนี้... 
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อุปสรรค  (Threat) พบว่า  มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคทั้งในภาพรวมของประเทศ และจังหวัด     
โดยภาพรวมของประเทศ  อาทิ  สถานการณ์และความวุ่นวายทางการเมืองส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น     
ของนักท่องเที่ยว  โดยเฉพาะชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวของประเทศโดยภาพรวม ปรากฏการณ์และ       
ภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ  อาทิ  น้ าท่วม  แผ่นดินไหว  ลม  และพายุฝน  งบประมาณจัดสรรจากรัฐบาล  
และจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น  เพ่ือการด าเนินงานด้านต่างๆ  ยังไม่เพียงพอ         
ทั้งงบประมาณในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  และงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม        
การท่องเที่ยวรวมถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เหมาะสม  บั่นทอนความงดงามในวัฒนธรรม
แบบดั้งเดิมของชาวไท – ยวน  โดยเฉพาะวัฒนธรรมการแต่งกาย 

ภาพรวมของจังหวัด  อาทิ การท่องเที่ยวภายในจังหวัดขาดการบูรณาการ ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งมีราคาสูง  ซึ่งไม่เอ้ือต่อการเดินทางไปท่องเที่ยว
ในช่างวันหยุดสุดสัปดาห์  หรือวันหยุด  ขาดการวางแผนระยะยาวในการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งด้านแผนการ
ด าเนินงาน  และด้านงบประมาณ  ตั้งแต่ระดับจังหวัด  ในภาคของการท่องเที่ยวยังขาดการติดตามประเมินผล
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

ปัจจัยภายนอก  (Extenal  Environmety)   
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

โอกาส (Opportunity)   อุปสรรค  (Threat) 
1.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยส่งผลกระทบ
ในเชิงบวกต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  และ
ด้านการท่องเที่ยว 

1. สถานการณ์และความวุ่นวายทางการเมือง ส่งผลกระทบ
ต่อความเช่ือมั่นของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติต่อ
การท่องเที่ยวของประเทศโดยภาพรวม 

2.จังหวัดราชบุรีถูกจัดให้เป็น 1 ใน 12   
 “เมืองต้องห้าม...พลาด”  ในด้านการท่องเที่ยว 

2. ปรากฏการณ์และภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ  อาทิ    
น้ าท่วม  ลม  และพายุฝน   

3. การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกระแสความ
นิยมท่องเที่ยวทางเลือก  การขยายตัวของการตลาดท่องเที่ยว
เฉพาะทาง  เช่น  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา  และ
สุขภาพ 

3. งบประมาณจัดสรรจากรัฐบาล  และจังหวัดในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น  เพื่อการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ยังไม่เพียงพอ 
        * งบประมาณในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
        * งบประมาณสนับสนุนการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

4. สังคมในปัจจุบันก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ซึ่งมีก าลัง
ซื้อค่อนข้างมาก  และช่ืนขอบในศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่  ซึ่ง
ตอบโจทย์ในด้านจุดแข็งของจังหวัดราชบุรี    ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จ านวนมาก 

4. ขาดการบูรณาการในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน
ระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

 

/โอกาส (Opportunity)  … 
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โอกาส (Opportunity)   อุปสรรค  (Threat) 
5. การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ า  การ
ขยายตัวของเส้นทางคมนาคม ที่มีถนนบายพลาส     
ที ่ตัดผ่านตัวจังหวัดราชบุรี แนวโน้มนักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางระยะใกล้ ท าให้การท่องเที่ยวในประเทศ      
มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากข้ึน 

5. ขาดการวางแผนระยะยาวในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ทั้ งด้านแผนการด าเนินงาน และด้าน
งบประมาณ ตั้งแต่ระดับจังหวัด 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเอ้ือประโยชน์ใน
ด้านการติดต่อสื่อสาร  การประสานงาน และการ
ประชาสัมพันธ์ 

6. ในภาคของการท่องเที่ยวยังขาดการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม 

7. มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนและประกอบกิจการภาย  
ในจังหวัดราชบุรีเพิ่มมากขึ้น 

7. วัฒนธรรมและค่ านิ ยมของเด็กรุ่ น ใหม่ที่ ไม่
เหมาะสม  บั่นทอนความงดงามในวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิมของชาวไท – ยวน โดยเฉพาะวัฒนธรรมการ
แต่งกาย 

8. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว  ได้มีมติให้
การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ  และให้ความส าคัญ
กั บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร้ า ง ส ร ร ค์           
ด้านการท่องเที่ยว 

 

9. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผลการวิเคราะห์... 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว  (SWOT  Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
1.  ระบบการบริหาร 
     -  มีการจัดโครงสรา้งภายในทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจ 
    -  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน      
    -  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
    -  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 

1.  ระบบการบริหาร 
    -  กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มกีารปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความชัดเจนในการ
ด าเนินงาน 
    -  พื้นที่รับผิดชอบมาก ไมส่ามารถบริการการพัฒนา 
ได้ทั่วถึง 
    -  ปริมาณงานมีมาก  เนื่องจากได้รับการถ่ายโอน แต่ไม่มี
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ ท าให้ผลงานไม่ได้ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเท่าที่ควร 
    -  ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
 

2.  ระบบข้อมลู 
    -  มีการจัดเก็บข้อมลูในการด าเนินการ 
 

2.  ระบบข้อมลู 
    -  ขาดความรูค้วามช านาญในการจดัเกบ็ข้อมลู 
 

3.  อัตราก าลัง  (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
    -  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ 
    -  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
    -  มีการก าหนดแผนอัตราก าลงัตามโครงสร้าง 
 

3.  อัตราก าลัง (พนักงาน/ลูกจ้าง) 
    -  มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
    -  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป  
เนื่องจากมีการถ่ายโอนงานเพิ่มขึน้ 
 

4.  การเงิน/งบประมาณ 
    -  การบริหารงบประมาณเป็นไป                           
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.  การเงิน/งบประมาณ 
     -  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา   
ในการขยายตัวจากชนบทเป็นเมือง 

5.  ศักยภาพของชมุชน 
    -  มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่นกลุ่มออมทรัพย์  กลุม่
อาชีพ 
 

5.  ศักยภาพของชมุชน 
     -  สถานท่ีและอาคารที่ท าการคับแคบไมเ่พียงพอ 
      -  กลุ่มไม่เข้มแข็ง 
 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    -  มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร 
    -  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     -  ขาดจิตส านึกในการรับผดิชอบร่วมกัน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

/โอกาส (Opportunity)  … 
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โอกาส (Opportunity)   อุปสรรค  (Threat) 
1. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และคณุภาพชีวิต สอดคล้อง     กับ
ยุทธศาสตร์ต าบล 
 

1.กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
 

2.การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
 

2.การจดัสรรงบประมาณและระยะการเบิกจา่ยไม่เหมาะสม
กับเวลาด าเนินการ 
 

3 .ก า รแก้ ไ ขปัญหาความยากจน  ปัญหาย า เ สพติ ด           
ตามนโยบายของรัฐบาล 
 

3.ภาระหน้าท่ีเพิม่มากข้ึน ตามภารกิจที่ไดร้ับถ่ายโอน 
 

 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยว     
ไปสู่การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการ
ขับเคลื่อนโครงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่ วนต าบล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ เพ่ือให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสม    
เข้ามาท างาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝุายต่าง ๆ ดังนี้ 

ฝุาย หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ฝุายประชาสัมพันธ์และการตลาด เช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนในชุมชน 

สื่อสารภายในชุมชน ดูแลด้านสื่อมวล      สร้างกิจกรรม
การตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง  ๆ ท้ังรัฐและเอกชน 

2. ฝุายการเงินและบญัช ี จัดท าระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแลทรัพย์สินของ
คณะกรรมการ (ถ้ามี) 

3. ฝุายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้อย่างเป็น
ระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 

4. ฝุายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสนิค้า ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร น าเสนอเป็น 
Packages Tour ควบคุมรูปแบบการท่องเที่ยว และให้บริการ
นักท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนเอาไว ้
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ฝุาย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
5.ฝุายดูแลสถานที่ บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอาไว้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องน้ า ถนน ระบบการบ าบัดน้ าเสีย และ
ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

6.ฝุายสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป 
ปรับปรุงหาถังใส่ขยะ รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่อง
ความสะอาด และอาหารที่บริการนักท่องเที่ยว 

7.ฝุายทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว 
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ 

8.ฝุายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

9.ฝุายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่อง เที่ ย วระดับชุมชน  ประสานความเข้ า ใจ        
การวางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ 

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการด าเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

หน่วยงาน/ ภาครัฐ /ภาคเอกชน หน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง 

- ส านักงานการท่องเที่ยวราชบุรี 
 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้างเครือข่าย  
- เป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้  
จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว สนับสนุนการท างานของหมู่บ้าน 
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโรงเรียน 
วัด เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน 
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หน่วยงาน/ ภาครัฐ /ภาคเอกชน หน้าที่และความรับผิดชอบ 
สายตรวจต าบล 

 
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก 
ร้านอาหาร และธุรกิจอ่ืน ๆ  

ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที ่4 
ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมต าบล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี   (พ.ศ.2561-2564) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

 
1 โครงการจัดท าปูายบอกชื่อซอย   

ชื่อถนน ชื่อสถานที่ต่างๆ ใน
หมู่บ้านและปูายเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ท่องเท่ียวใหก้ับชุมชน 
หมู่บ้าน ต าบลคูบัว 

เพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชน ให้มีความเป็น
ระเบียบ  สวยงาม 

จัดท าปูายชื่อ  ต่างๆ     
หมู่ที่  6  ปาูยบอกชื่อ
ซอย ปี 2563 = จ านวน 
8  ซอย  หมู่ที ่10 ปูาย
บอกชื่อซอย (ซอย 1 – 6) 
ปี 2563 = จ านวน      
6  ซอย 

50,000 50,000 50,000 50,000 
จ านวนปาูยบอกชื่อ 
= จ านวน 14 ปูาย 

ชุมชนหมู่บ้าน ต าบล  
เป็นทีรู่้จักและ 
อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน 
และหน่วยงานต่างๆ 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต. คูบัว 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
หน้าที่ 133) 

2 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว   
เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของต าบลคูบัว
ให้เป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย 

ประชาชนต าบลคูบัว 
และประชาชนทัว่ไป  
เข้าร่วมงานประเพณี  
จ านวน  300  คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 

จ านวนประชาชนมี
ส่วนร่วมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

สืบสานประเพณีไทย 
ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต. คูบัว 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
หน้าที่ 146) 

3 โครงการประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา ต าบลคูบัว 

เพื่อสืบทอดประเพณี         
วันส าคัญทางศาสนา 
ให้คงอยู่สืบไป 

เด็กนักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนในต าบลคูบัว 
จ านวน 200 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ า น ว น ผู้ สื บ ท อ ด
ประเพณีวันส า คัญ
ทางศาสนาเพิ่มขึ้น 

สืบทอดประเพณี 
แห่เทียนเข้าพรรษาให้
คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต. คูบัว 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
หน้าที่ 146) 

4 โครงการประเพณีลอยกระทง 
ต าบลคูบัว 

เพื่อสืบสานประเพณีไทย     
ให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนต าบลคูบัว  
และประชาชนทัว่ไป 
เข้าร่วมงานประเพณี   
จ านวน 300  คน 

120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมงานเพิ่มขึ้น 

สืบสานประเพณีไทย 
ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต. คูบัว 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
หน้าที่ 146) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

5 โครงการประกวดทอผา้พื้นเมือง 
(ผ้าซ่ินตีนจก)  ให้คงอยู่สบืไป 

เพื่อสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  การทอผ้าพื้นเมือง 
(ผ้าซ่ินตีนจก) ให้คงอยู่สืบไป 

เด็กนักเรียน ประชาชน 
ที่มีความสนใจ        
จ านวน 100  คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้สืบทอด 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
เพิ่มขึ้น 

สืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต. คูบัว 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
หน้าที่ 146) 

6 โครงการสนับสนุนการจัดงาน    
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี        
ไท – ยวน  ต าบลคูบัว 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม     
ไท-ยวน ของต าบลคูบัว 
ให้คงอยู่สืบไป 

สนับสนุนการจัดงาน    
สืบสานวัฒนธรรม         
ไท – ยวน ท้องถิ่นต าบล 
คูบัว  จ านวน 1 ครั้ง / ปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 

จ านวนผู้สืบสาน
วัฒนธรรมไทย
เพิ่มขึ้น 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ไท – ยวน คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต. คูบัว 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
หน้าที่ 147) 

7 โครงการอบรมให้ความรู ้
แนวทาง การอนุรักษว์ัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้แก่เด็กนักเรียน 
และประชาชนในต าบล 

เด็กนักเรียน  
จ านวน 50  คน   
ประชาชนทั่วไปในชุมชน 
จ านวน 50  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งต่อปี  
ที่มีการจัดฝึกอบรม 

เกิดความตระหนัก
และเห็น
ความส าคัญในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จากรุ่นสู่รุ่น 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต. คูบัว 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
หน้าที่ 148) 

8 
 
 

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาประจ าทอ้งถิ่นเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คูบัว  

จัดตั้งแหล่งเรียนรูท้าง      
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นแขนง
ต่างๆ เพื่อการเผยแพร่
เรียนรู้และเชื่อมโยงด้าน
บริการการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม 

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับบุคคลทั่วไป  
จ านวน 1  แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีฐานแหล่งเรียนรู้
ภายในต าบล อย่าง
น้อย 1  ฐาน 

มีศูนย์การเรียนรู้   
ภูมิปัญญาประจ า
ท้องถิ่นอย่างเป็น
ทางการ 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต. คูบัว 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
หน้าที่ 148) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภาย 

ในเขตต าบลคูบัวให้สวยงามนา่อยู ่
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ต าบลคูบัวให้สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์   
ภายในเขตต าบลคูบวั  
จ านวน 15  หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ า น ว น ห มู่ บ้ า น ที่
ได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้สวยงามขึ้น 

สิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลคูบัวสะอาด
สวยงามน่าอยู่ 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต. คูบัว 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
หน้าที่ 150  ) 

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี  
และงานรัฐพิธ ี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเจ้าหนา้ที่ของรัฐใน
ท้องถิ่นได้แสดงออกและเห็น
ความส าคัญกิจกรรมวัน
ส าคัญของทางราชการ   
ได้จัดและด าเนินงานพิธี
ต่างๆ ทั้งทางศาสนางานพิธ ี
และรัฐพิธีและพิธีของส่วน
ราชการเพื่อเห็นความส าคัญ
ของการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญตามประกาศของ 
ทางราชการ 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม  
งานพิธี และงานรัฐพิธี  
ที่รัฐบาล  หรือจังหวัด   
หรือหน่วยงานอื่นๆ  
ก าหนดขึ้น   
ตามประกาศวันส าคัญ 
ที่รัฐบาลหรือหน่วยงาน
ของรัฐได้ประกาศปฏิบัต ิ

200,000 200,000 200,000 200,000 

จ านวนครั้งต่อปีที่ได้
ด าเนินกิจกรรม 

ประชาชน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เห็นความส าคัญ
ของวันส าคัญต่างๆ 
และเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ
ตามประกาศของ
ทางราชการ  ทุก
ครั้ง 

กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต. คูบวั 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
หน้าที่ 156  ) 

11 โครงการสนับสนุนอ าเภอเมืองราชบุรี  
“ท่องเที่ยวราชบุรี ของดี เมืองโอ่ง”  
ประจ าป ี

เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว
จังหวัดราชบุร ี

สนับสนุนการท่องเท่ียว
ประจ าจังหวัดราชบุรี 
จ านวนปีละ  1  ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนครั้งที่
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวราชบุร ี

เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวใน 
จังหวัดราชบุรี ดีขึ้น 

กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต. คูบวั 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
หน้าที่ 167  ) 

12 โครงการรถรางภายในเขต อบต.คูบัว เพื่อบรกิารประชาชนในเขต 
อบต. ตลอดจนเป็นการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวของจังหวัด
ภายในต าบล  บริการน าเที่ยว
โดยiรถรางแหล่งวัฒนธรรม 
ทราวดีของดี ประจ าถิน่ 
ไท – ยวน  
ต าบลคูบัว 15 หมู่บ้าน 

รถราง ขนาดไม่นอ้ยกว่า 28  
ที่นั่ง จ านวน 1 คนั 

790,000 0 0 0 มีรถรางกระตุ้น 
การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมภายใน
ต าบล 

มีการจัดวางระบบการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบ  
ซีตี้ทัวร ์ เที่ยววัด  
ชมโบราณสถาน       
ยุคทวารวด ี  
เศรษฐกิจชุมชนเติบโต 
ประชาชนมีงานท า 
มีรายได้เพิ่มขึน้ 

กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม อบต. คูบวั 
 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
หน้าที่ 175 )  
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