ข้อมูลด้านสังคม
ความเป็นอยู่ของประชาชนภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ก้ากึ่งกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท จะมี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยกันและกัน และมีความใกล้ชิดกันทางสายเลือดวงค์ตระกูลมีความสามารถใน
การรวมกลุ่มเพื่อประชุมหรือประชาคมหมู่บ้านได้ในระดับปานกลาง
3.1 การศึกษา
เทศบาลต้าบลค้าอาฮวน มีสถานศึกษาในพื้นที่ของเทศบาลต้าบลค้าอาฮวน ส้านักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษามุกดาหาร จ้านวน 9 แห่ง คือ
1. โรงเรียนบ้านค้าอาฮวนศรีสุราษฎร์ หมู่ที่ 1
2. โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 2
3. โรงเรียนบ้านค้าเขือง หมู่ที่ 3
4. โรงเรียนบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4
5. โรงเรียนบ้านดงมัน หมู่ที่ 5
6. โรงเรียนบ้านค้าเม็ก หมู่ที่ 6
7. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 หมู่ที่ 7
8. โรงเรียนบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 12
9. โรงเรียนบ้านโค้งส้าราญ หมูที่ 10
โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา นครพนม จ้านวน 1 แห่ง คือ
- โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
เทศบาลต้าบลค้าอาฮวน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 8 ศูนย์ ดังนี้
ล้าดับ
จ้านวนเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก/
ชื่อศูนย์
ที่
(คน)
ผู้ช่วยครู(คน)
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้าอาฮวน
56
2
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า
30
2
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น
57
4
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด
31
2
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง
40
2

หมายเหตุ

6
7
8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งส้าราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา

38
31
60

2
2
4

3.2 สถาบัน และองค์กรศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต้าบลค้าอาฮวน จ้านวน แห่ง ที่
พักสงฆ์ แห่ง คือ
1. วัดป่าอรัญญิกาวาส บ้านค้าอาฮวน หมู่ที่ 1
2. วัดป่าสามัคคี บ้านเหมืองบ่า หมู่ 2
3. วัดอัมพวัน บ้านค้าเขือง แสงอรุณ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 14
4. วัดศรีชมชื่น บ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 ,13
5. วัดภูวัด บ้านดงมัน หมู่ที่ 5
6. วัดบ้านค้าเม็ก บ้านค้าเม็ก หมู่ที่ 6
7. วัดมาลัยวัลย์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7
8. วัดป่าสามัคคี บ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8
9. วัดโพธิ์ศิลา บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9,12
10. วัดเวฬุวรรณ บ้านโค้งส้าราญ หมู่ที่ 10
11. วัดหนองแต้ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11
13. วัดป่าค้าอาฮวน บ้านค้าอาฮวน หมู่ที่ 15
16. วัดป่าค้าเดือนห้า บ้านเหมืองบ่า หมู่ 16
17. ที่พักสงฆ์ จ้านวน 10 แห่ง
3.3 การสาธารณสุข
ภายในเขตเทศบาลต้าบลค้าอาฮวนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล จ้านวน 2 แห่ง คือ
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล บ้านเหมืองบ่า มีบุคลากร จ้านวน 4 คน ประกอบด้วย
- นักวิชาการสาธารณสุข ช้านาญการ จ้านวน 2 คน
- พยาบาลวิชาชีพ ช้านาญการ จ้านวน 2 คน
จ้านวนการเจ็บป่วยด้วยโรค 5 อันดับแรก ปี 2555
1. โรคระบบทางเดินหายใจ จ้านวน 1,425 คน
2. โรคระบบไหลเวียนเลือด จ้านวน 691 คน
3. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาลิสัม จ้านวน 669 คน
4. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง จ้านวน 652 คน
5. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก จ้านวน 362 คน
- คลินิก จ้านวน 2 แห่ง
- หมอพื้นบ้าน จ้านวน 2 แห่ง
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล บ้านโนนสะอาด มีบุคลากร จ้านวน 4 คน ประกอบด้วย

- ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล จ้านวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ ช้านาญการ จ้านวน 2 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช้านาญงาน จ้านวน 1 คน
- ลูกจ้างรายวัน จ้านวน 4 คน

- จ้านวนการเจ็บป่วยด้วยโรค 5 อันดับแรก ปี 2555
1. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง จ้านวน 1,836 คน
2. โรคระบบทางเดินหายใจ จ้านวน 871 คน
3. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาลิสึม จ้านวน 545 คน
4. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก จ้านวน 478 คน
5. อาการที่ไม่อาจแยกโรคได้ จ้านวน 450 คน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ้านวน - แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน จ้านวน - แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขชุมชน จ้านวน - แห่ง
- อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จ้านวน 220 คน
3.4 สถานที่ราชการ มีสถานที่ราชการ แห่ง คือ
1. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
2. ด่านกักกันสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
3. นิคมสหกรณ์หนองแต้
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล บ้านเหมืองบ่า
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล บ้านโนนสะอาด

