
แผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลต าบลค าอาฮวน (พ.ศ2561-2564) 
ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   
    1. ด้านกายภาพ     
   1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล      
  ต าบลค าอาฮวนเป็นต าบลหนึ่งในเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวอ าเภอไปทาง
ทิศใต้ ประมาณ 7 กิโลเมตร ตามถนนชยางกรูหรือเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  212  ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของ
การคมนาคมของต าบลค าอาฮวน  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียงดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  เขตเทศบาลเมืองมุกดาหารและเขตต าบลมุกดาหาร  อ าเภอเมืองมุกดาหาร       
 ทิศใต้        ติดต่อกับ    เขตต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร และเขตต าบลหนองแวง       
                                      อ าเภอนคิมค าสร้อย   จงัหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   เขตต าบลนาสีนวน  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  ต าบลนาโสก    อ าเภอเมืองมุกดาหาร     จังหวัดมุกดาหาร  
 สภาต าบลค าอาฮวนได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่  
19  มกราคม  พ.ศ.  2539   และองค์การบริหารส่วนต าบลได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล  เมื่อวันที่    30 
สิงหาคม  2550   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
 1.2 เนื้อที่ 
  พ้ืนที่ของต าบลค าอาฮวน ที่อยู่ในเขตการควบคุมของเทศบาลต าบลค าอาฮวน  มีพื้นท่ีประมาณ   
140.72  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ    87,950    ไร่ 
 1.3  ลักษณะภูมิประเทศ      
พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศของต าบลค าอาฮวนมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาล้อมรอบแนวเขตต าบลทั้งสาม
ด้าน  คือด้านทิศตะวันออกมีภูหิน  ภูโปร่ง    ภูรังและภูจอมศรี      ทางด้านทิศใต้  มีภูวัด   ภูรัง    ภูขี้แก้ว  
และภูหมากยาง  ทางทิศตะวันตก  มีภูเกี่ยวข้าว  ภูอีเผิ่ม  ภูหินขัน  ส่วนในบริเวณพ้ืนที่ตอนกลางและตอนเหนือ
ของต าบลเป็นที่ราบ   มีล าห้วยหลายสายไหลผ่าน   ได้แก่  ห้วยงิ้ว  ห้วยมหาราช  ห้วยแคน  และห้วยค า ซึ่งยัง
ไม่สามารถน ามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างสูงสุด   
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ     
             - ฤดูหนาว   จะอยู่ในช่วงเดือน  พฤศจิกายน  - กุมภาพันธ์  จะได้รับลมมรสุมจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ท าให้อากาศเย็นลง  มีความแห้งแล้ง  มีลมพัด 
  - ฤดูร้อน  จะอยู่ในช่วงเดือน  มีนาคม – พฤษภาคม    สภาพอากาศจะร้อนคือ  จะคล้ายกับพ้ืนที่ภาค
อีสานทั่วไป 
  - ฤดูฝน  จะอยู่ในช่วงเดือน   มิถุนายน – ตุลาคม   ฝนจะเริ่มตกประปราย  คือเริ่มการท านา 
1.5. ลักษณะของดิน     

 ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเกษตร ท านา ท าสวน 
1.6 ลักษณะของแหล่งน้ า     

 มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าห้วยงิ้ว  ล าห้วยส้มกบ ฯลฯ   
 

1.7 ลักษณะของไม้และป่าไม้      
  ในพ้ืนที่อยู่ในเขตปุาไม้เสื่อมโทรมบางส่วน แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง     
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  2.1 เขตการปกครอง เทศบาลต าบลค าอาฮวน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  2 เขต  ทั้งหมด 16 
หมู่บ้าน  ดังนี้  เขตการปกครองที่ 1 ประกอบด้วย 
     หมู่ที่  1 บ้านค าอาฮวน มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  3 บ้านค าเขือง   มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  4 บ้านพรานอ้น  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน  
                     หมู่ที่  5 บ้านดงมัน   มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  10 บ้านโค้งส าราญ  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  13 บ้านพรานอ้น  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  14 บ้านแสงอรุณ  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  15 บ้านค าอาฮวน มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน  
    
          เขตการปกครองที่  2  ประกอบด้วย 
     หมู่ที่  2 บ้านเหมืองบ่า  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  6 บ้านค าเม็ก   มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  7 บ้านโนนสะอาด  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  8 บ้านโคกสูง   มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  9 บ้านเหล่าคราม  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  11 บ้านหนองแต้  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  12 บ้านเหล่าคราม  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  16 บ้านเหมืองบ่า มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน  
2.2 การเลือกตั้ง       
 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าอาฮวน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน  16 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น           
( นายกเทศมนตรีต าบลค าอาฮวน ) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล แบ่งเขตเลือกตั้ง
ออกเป็น  2  เขต  เขตละ  6  คน  รวมเป็น  12  คน 
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3. ประชากร    
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   ต าบลค าอาฮวนมีทั้งหมด   16  หมู่บ้าน   มีประชากรรวมทั้งสิ้น  12,537 
คน   เป็นชาย 6,310   คน   เป็นหญิง   6,227   คน จ านวน  4,162  ครัวเรือน   
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ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

ทะเบียนบ้านกลาง 4 5 9 - 
1.   บ้านค าอาฮวน 400 379 779 296 
2.   บ้านเหมืองบ่า 334 314 648 214 
3.   บ้านค าเขือง 365 345 710 238 
4.   บ้านพรานอ้น 389 384 773 234 
5.   บ้านดงมัน 385 406 791 233 
6.  บ้านค าเม็ก 464 463 927 324 
7.   บ้านโนนสะอาด 452 475 927 302 
8.   บ้านโคกสูง 548 485 1,033 356 
9.  บ้านเหล่าคราม 494 468 962 301 
10.  บ้านโค้งส าราญ 424 402 826 234 
11.  บ้านหนองแต้ 330 313 643 296 
12.  บ้านเหล่าคราม 350 365 715 213 
13.  บ้านพรานอ้น 427 406 833 262 
14.  บ้านแสงอรุณ 345 396 741 219 
15.  บ้านค าอาฮวน 339 351 690 214 
16.  บ้านเหมืองบ่า 260 270 530 226 

รวม 6,310 6,227 12,537 4,162 
                                                     ข้อมูล  ณ   ตุลาคม   2559 เทศบาลต าบลค าอาฮวน 
   
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร      

อายุ ชาย หญิง รวม 
0-3 306 299 605 
4-6 267 226 493 
7-10 320 297 617 
11-13 242 233 475 
14-16 258 227 485 
17-20 383 352 735 
21-30 948 979 1,927 
31-40 1,130 1,039 2,169 
41-50 1,128 1,112 2,240 
51-60 718 735 1,453 
61-100 591 719 1,310 

มากกว่า 100  0 0 0 
สัญชาติอ่ืนๆที่ไม่ใช่ไทย 19 9  

รวม 6,310 6,227 12,537 
                                           
                                                    ข้อมูล  ณ   ตุลาคม   2559  เทศบาลต าบลค าอาฮวน 
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4. สภาพทางสังคม     
ความเป็นอยู่ของประชาชนภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ก้ าก่ึงกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท  จะมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่พ่ึงพาอาศัยกันและกัน และมีความใกล้ชิดกันทางสายเลือดวง ศ์ตระกูลมีความสามารถในการ
รวมกลุ่มเพื่อประชุมหรือประชาคมหมู่บ้านได้ในระดับปานกลาง   
 4.1 การศึกษา       
 เทศบาลต าบลค าอาฮวน  มีสถานศึกษาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลค าอาฮวน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษามุกดาหาร  จ านวน   9  แห่ง คือ 
     1.  โรงเรียนบ้านค าอาฮวนศรีสุราษฎร์ หมู่ที่  1 
     2.  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า            หมู่ที่  2 
     3.  โรงเรียนบ้านค าเขือง   หมู่ที่  3  
     4.  โรงเรียนบ้านพรานอ้น    หมู่ที่  4  
     5.  โรงเรียนบ้านดงมัน   หมู่ที่  5  
     6.  โรงเรียนบ้านค าเม็ก   หมู่ที่  6  
     7.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1   หมู่ที่  7  
     8.  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม    หมู่ที่  12  
     9.  โรงเรียนบ้านโค้งส าราญ    หมูที่  10  
โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา นครพนม จ านวน  1  แห่ง คือ  โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม    
เทศบาลต าบลค าอาฮวน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  8  ศูนย์  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อศูนย์ จ านวนเด็ก(คน) ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู(คน) หมายเหตุ 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าอาฮวน 56 2  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า 30 2  
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น 57 4  
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด 31 2  
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง 40 2  
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งส าราญ 38 2  
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 31 2  
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา 60 4  

  
4.2 สาธารณสุข    ภายในเขตเทศบาลต าบลค าอาฮวนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  2 แห่ง  
  1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บ้านเหมืองบ่า  มีบุคลากร จ านวน 4  คน  ประกอบด้วย  
    - นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ จ านวน  2  คน  
    - พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  จ านวน  2  คน  
    - จ านวนการเจ็บปุวยด้วยโรค 5 อันดับแรก   
     1.  โรคกล้ามเนื้อ         จ านวน  1,664  คน 
     2.  โรคความดันโลหิตสูง       จ านวน  1,326  คน 
     3.  โรคระบบทางเดินหายใจ      จ านวน  1, 284  คน  
     4.  โรคเบาหวาน ต่อมไร้ท่อ         จ านวน  1,231 คน    
    - คลินิก   จ านวน  2  แห่ง    -  หมอพ้ืนบ้าน จ านวน  2  แห่ง    
  2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บ้านโนนสะอาด มีบุคลากร  จ านวน 4 คน ประกอบด้วย  
    - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  1  คน 
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    - พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ     จ านวน  2  คน  
    - เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน   จ านวน  1  คน  
    - ลูกจ้างรายวัน        จ านวน   4  ค น 
    - จ านวนการเจ็บปุวยด้วยโรค 5 อันดับแรก  
     1. อาการท่ีไม่อาจแยกโรคได้      จ านวน  1,939 คน 
     2.  โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง    จ านวน    919   คน  
     3.  โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาลิสึม จ านวน    460   คน  
     4. โรคระบบไหลเวียนเลือด      จ านวน   446   คน 
     5. โรคระบบทางเดินหายใจ      จ านวน    441   คน  
    - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน     -   แห่ง  
    - สถานพยาบาลเอกชน   จ านวน     - แห่ง  
    - ศูนย์สาธารณสุขชุมชน   จ านวน     - แห่ง  
    - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จ านวน    220 คน  
      4.3  สถานที่ราชการ  มีสถานที่ราชการ    แห่ง  คือ 
   1.  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 2.  ด่านกักกันสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 
   3. นิคมสหกรณ์หนองแต้           4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านเหมืองบ่า 
   5.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บ้านโนนสะอาด 
     4.4 อาชญากรรม      
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน    ซึ่งเทศบาล
ก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกัน
อุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้
ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ   
 
 
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก 
ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องท่ีทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
    4.5 ยาเสพติด  ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลค าอาอวน  นั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้
เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลต าบลค าอาฮวนก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   
4.6 การสังคมสงเคราะห์    
      เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
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2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

                     5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน      
5. ระบบบริการพื้นฐาน     
    5.1 การคมนาคมขนส่ง       
การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลต าบลค าอาฮวน  ใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก ซึ่งถนนสายหลักในพื้นที่  
ได้แก่  ถนนของกรมทางหลวง และของกรมทางหลวงชนบท ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและซอยต่างๆ 
ส่วนมากเป็นถนนของเทศบาลเอง  โดยสรุปได้ดังนี้ 
   1. ถนนลาดยางของกรมทางหลวง มี 1  สาย ได้แก่  
    - ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  212 (มุกดาหาร-อุบลราชธานี)  
   2.  ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบทมี  2  สายซึ่งในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่   
    - ถนนลาดยาง  ค าอาฮวน - พรานอ้น  
    - ถนนลาดยาง ค าอาฮวน – เหล่าคราม  
 
 
 
  3.  ถนนเทศบาลมีทั้งสิ้น   ดังนี้  

ล าดับที่ 
ชื่อหมู่บ้าน ชื่อสายถนน ระยะเริ่มจากบริเวณไหนถึงบริเวณไหน 

ระยะทาง 
(เมตร) 

1-9 
 

10 
11 
12 
13 

บ้านค าอาฮวน  หมู่ 
1,15 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
9 สาย 
-สายบ้านค าอาฮวน-คุ้มบางนา 
-สายค าอาฮวน-หนองแต้ 
-สายค าอาฮวน-แสงอรุณ 
-สายค าอาฮวน-ค าเม็ก 

2,610 
 

1,500 
5,000 
950 

2,500 
14-20 

 
21 
22 

บ้านเหมืองบ่า หมู่ 
2,16 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
7 สาย 
-เหมืองบ่า ม.16 (ภายในหมู่บ้าน) 
-เหมืองบ่า ม.16-ค าเม็ก 

2,287 
 

1,000 
1,750 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อสายถนน ระยะเริ่มจากบริเวณไหนถึงบริเวณไหน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

23 
24-33 

 
34 
35 
36 
37 
38 

 
บ้านค าเขือง หมู่ 3 
บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 

ถนนลูกรัง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

-เหมืองบ่า ม.16-ศูนย์ไหม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
10 สาย 
-สายบ้านค าเขือง- บ้านพรานอ้น ม.4 
-สายบ้านค าเขือง 
-สายบ้านค าเขือง-บ้านแสงอรุณ 
-สายบ้านค าเขือง-บ้านดงมัน 
-สายบ้านค าเขือง-บ้านพรานอ้น 

1,500 
2,890 

 
1,570 
5,000 
3,100 
7,600 
3,000 
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39 
40 
41 
42 

-สายบ้านแสงอรุณ (เข้าพ้ืนที่เกษตร) 
-สายบ้านแสงอรุณ-บ้านเหมืองบ่า 
-สายบ้านแสงอรุณ –บ้านค าเขือง 
-สายบ้านแสงอรุณ-บ้านพรานอ้น 

1,500 
2,000 
800 

3,100 
43-47 

48 
49 
50 
51 
52 

บ้านพรานอ้น หมู่ 4 
บ้านพรานอ้น หมู่ 13 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
5 สาย 
-สายบ้านพรานอ้น –ค าหมากดอ 
-สายบ้านพรานอ้น ม.13 
-สายบ้านพรานอ้น ม.13 
-สายบ้านพรานอ้น ม.4 
-สายบ้านพรานอ้น ม.13 

 
2,000 
5,000 
4,000 
5,000 
1,000 
2,350 

 
53 
54 

บ้านดงมัน  หมู่ 5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน 5 สาย 
-สายบ้านดงมัน –บ้านแสงอรุณ ม.14 

1,270 
 

2,075 
55-60 

61 
62 
63 
64 

บ้านค าเม็ก  หมู่ 6 ถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน 6 สาย 
-ถนนลาดยางบ้านค าเม็ก –โนนสะอาด 
-สายบ้านค าเม็ก 1 
-สายบ้านค าเม็ก 2 
-สายบ้านค าเม็ก 3 

 
1,690 
1,992 
1,300 
2,400 
1,540 

65-68 
69 

บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน 4 สาย 

1,670 
 

70 
 

71 
73 
 

73-76 
 

77 
78 
79 

 
 
 
 
 
บ้านโคกสูงน้อย หมู่ 8 

 
 
 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

-สายบ้านโนนสะอาด-บ้านเหล่าคราม 
ม.12 
-สายบ้านโนนสะอาด-นาโนนก่อ 
-สายบ้านโนนสะอาด-นาหนองแวง 
-สายบ้านโนนสะอาด -นาเตย 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน 4 สาย 
-สายหนองดอนสวรรค์-หนองปลาปาก 
-สายบ้านโคกสูงน้อย-บ้านเหล่าคราม 
ม.9 
-สายบ้านโคกสูงน้อย 

1,640 
 

1,450 
1,320 
2,500 

 
600 

2,100 

80- 
86 
87 
 

88 
 

บ้านเหล่าคราม หมู่ 
9,12 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน7 สาย 
-บ้านเหล่าคราม ม.9 (ภายในหมู่บ้าน) 
-สายบ้านเหล่าคราม ม.9-บ้านหนอง
แต ้
-สายปุาช้า ม.12 – วัดบ้านโคกสูง 

1,760 
 

800 
3,000 

 
850 
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89 -สายบ้านเหล่าคราม ม.9 
-สายบ้านเหล่าคราม ม.12(หนองผักแว่น) 

293 
1,650 

 
 
 
 
 
90 
91 
 

92 
 

93 
94 

  -สายบ้านเหล่าคราม ม.9 
-สายบ้านเหล่าคราม ม.12 (หนอง
ผักแว่น) 
-สายบ้านเหล่าคราม ม.9 (เข้าพ้ืนที่
เกษตร) 
-สายเหล่าคราม ม.9-เหล่าคราม ม.12 
-สายบ้านเหล่าคราม ม.9 (วัดภูศรีแก้ว) 

293 
1,650 

 
2,800 

 
1,500 
1,350 

95-99 
100 
101 
102 
103 

บ้านโค้งส าราญ หมู่ 10 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
5สาย 
-สายบ้านโค้งส าราญ 1 
-สายบ้านโค้งส าราญ 2 
-สายบ้านโค้งส าราญ 3 
-สายบ้านโค้งส าราญ 4 

1,050 
 

480 
2,500 
700 

1,600 
104-110 

 
111 
112 
113 

บ้านหนองแต้ หมู่ 11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
7 สาย 
-สาย ตชด. –ค าอาฮวน 
-สายบ้านหนองแต้ 1 (ภายในหมู่บ้าน) 
-สายบ้านหนองแต้  2 (ภายในหมู่บ้าน) 

150 
 

2,800 
3,600 
2,800 

 
5.2 การไฟฟ้า       
การไฟฟูา  ในปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟูาแรงต่ าครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 
ร้อยละ 97 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาค และโดยการอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาล 
ส่วนไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 
 5.3 การประปา      
  ปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลค าอาฮวนระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมด 30 แห่ง  ดังนี้ 
   1.  ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่(กรมทรัพยากรน้ า)  มี  3  แห่ง 
      (1) บ้านค าเขือง  หมู่  3     (2) บ้านค าเม็ก  หมู่  6      (3) บ้านค าอาฮวน  หมู่  15 
   2. ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (กรมทรัพยากรน้ า)  มี  2  แห่ง  
    (1) บ้านโค้งส าราญ หมู่  10     (2) บ้านหนองแต้  หมู่  11 
     3.  ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (กรมอนามัย)  มี  1  แห่ง 
     - บ้านโนนสะอาด  หมู่  7  
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            4.  ประปาหอถึงแชมเปน (กรมโยธา)  มี  3  แห่ง  
     (1) บ้านพรานอ้น  หมู่  4   (2)  บ้านเหล่าคราม  หมู่  9    (3)  บ้านเหล่าคราม  หมู่  12 
   5.  ระบบประปามาตรฐาน ก.และ ข. (กรมโยธา)  มี  14  แห่ง  
        1. บ้านค าอาฮวน  หมู่  1   2. บ้านเหมืองบ่า   หมู่  2    3. บ้านค าเขือง   หมู่  3 
       4. บ้านดงมัน  หมู่  5       5. บ้านโนนสะอาด  หมู่ 7    6.  บ้านโคกสูง  หมู่  8 
       7. บ้านเหล่าคราม หมู่  9   8. บ้านหนองแต้  หมู่  11   มี  2  แห่ง 
       9.บ้านเหล่าคราม  หมู่  12 10. บ้านพรานอ้น  หมู่  13 มี  3 แห่ง    11. บ้านเหมืองบ่า  หมู่ 16 
   6.  ระบบประปาหอถึงแชมเปน (กรมทรัพยากรน้ า)  มี 7  แห่ง  
         1) บ้านค าอาฮวน   หมู่  1   2) บ้านโนนสะอาด  หมู่  7  3) บ้านโคกสูง  หมู่  8 
       4) บ้านโค้งส าราญ  หมู่  10  5) บ้านเหล่าคราม  หมู่  12 
       6) บ้านพรานอ้น  หมู่  13   7) บ้านแสงอรุณ  หมู่   14 
.    5.4 โทรศัพท์       
  ปัจจุบันทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนและทุกคน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่  
      5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์      
      ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร  ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  ห่างจากต าบล  
ค าอาฮวนประมาณ  8  กิโลเมตร 
  
6. ระบบเศรษฐกิจ     
  6.1  การเกษตร       
สืบเนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศ  และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลค าอาฮวนมีสภาพเหมาะแก่การเกษตรกรรม   
เลี้ยงสัตว์     จึงท าให้ประชากรส่วนใหญ่    ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ท าไร่  ท านา    ไร่อ้อย ไร่มัน
ส าปะหลัง  เลี้ยงสัตว์   และเมื่อว่างจากฤดูการท าเกษตรกรรม   ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป   ประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  และเป็นลูกจ้างในโรงงาน มีอัตราการว่างงานของประชากร     ปานกลาง   ส่งผลให้
สภาพทางเศรษฐกิจของต าบลค าอาฮวน  มีสภาพพอที่จะสามารถประคอง  และเลี้ยงตัวเอง  และครอบครัว  
  6.2 การประมง      ไม่มีอาชีพนี้เนื่องจากต าบลค าอาฮวนไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน 
  6.3 การปศุสัตว์       
  ต าบลค าอาฮวน มีการปศุสัตว์  คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงควาย และการเลี้ยงสุกร เป็น ไก่ ในทุกหมู่บ้าน
ของต าบลค าอาฮวน  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  
  6.4 การบริการ       
    - ธนาคาร              1 แห่ง 
   - บริษัทเอกชน   1 แห่ง 
   - โรงแรม/ รีสอร์ท   8 แห่ง 
   - ปั๊มน้ ามันและก๊าซ   4 แห่ง 
   - โรงงานอุตสาหกรรม  - แห่ง           
             - โรงสี                                58      แห่ง                  
   
           6.5 การท่องเที่ยว        
  ไร่ภาสทอง  ภูหินขัน   วัดภูศรีแก้ว   ไร่ช่อฟูา  
          6.6 อุตสาหกรรม       
  - ไม่มี - 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ      



11 

  กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรม หมู่ที่ 2        1    กลุ่ม  
  กลุ่มทักษะอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า        2    กลุ่ม  
  กลุ่มผลิตไม้กวาด          3    กลุ่ม  
  กลุ่มเพาะเห็ด          2   กลุ่ม 
   
       6.8 แรงงาน       
  - ราษฏรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ปลูกข้าว  ปลูกมัน
ส าปะหลัง  และปลูกอ้อย ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
  7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)    
         7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร     
  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ปลูกข้าว  ปลูกมัน
ส าปะหลัง  และปลูกอ้อย ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 2,000   ครัวเรือน 
  10,000         ไร่        กก./ไร่     350     บาท/ไร่    350     บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

 1,200   ครัวเรือน 
    6,000        ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย  795 .ครัวเรือน 
   6,265      ไร่ 

   1,000   กก./
ไร่    5,000    บาท/ไร่    8,000   บาท/ไร่ 

  ไร่มัน
ส าปะหลัง 

 820 ครัวเรือน 
6,500         ไร่    3,000  กก./ไร่    3,500    บาท/ไร่     6,000   บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรด
ระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 

  
7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร     
  ต าบลค าอาฮวนมีล าห้วยตามธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าห้วยงิ้ว  ล าห้วยส้มกบ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน ้าฝน    

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน ้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั งปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน ้าธรรมชาติ 
 1. แม่น้้ำ       
 2. ห้วย/ล้ำธำร 1      
 3. คลอง       
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 4. หนองน้้ำ/บึง 2      
 5. น้้ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

3.3) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึ น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่ำงเก็บน้้ำ       
 3. ฝำย       
 4. สระ 1      
 5. คลองชลประทำน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                 

      

 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)      
  - มีระบบประปาพ้ืนดิน และระบบประปาใต้พ้ืนดิน    จ านวน  16  หมู่บ้าน 

แหล่งน ้า ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ       
4.2 บ่อน้้ำตื้นสำธำรณะ       
4.3 ประปำหมู่บ้ำน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค)       
4.5 แหล่งน้้ำธรรมชำติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)       

 
 
 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม     
 8.1 ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าอาฮวน  จ านวน  แห่ง  
ที่พักสงฆ์  แห่ง  คือ   
    1.  วัดปุาอรัญญิกาวาส  บ้านค าอาฮวน  หมู่ที่  1  
    2.  วัดปุาสามัคคี   บ้านเหมืองบ่า หมู่ ที ่  2   
               3.  วัดอัมพวัน   บ้านค าเขือง แสงอรุณ หมู่ที่ 3  หมู่ที่  14  
    4.  วัดศรีชมชื่น   บ้านพรานอ้น  หมู่ที่ 4  ,13  
    5.  วัดภูวัด   บ้านดงมัน  หมู่ที่  5  
    6.  วัดบ้านค าเม็ก  บ้านค าเม็ก  หมู่ที่  6  
    7.  วัดมาลัยวัลย์   บ้านโนนสะอาด หมู่ที่  7  
    8.  วัดปุาสามัคคี   บ้านโคกสูงน้อย  หมู่ที่  8  
    9.  วัดโพธิ์ศิลา   บ้านเหล่าคราม  หมู่ที่ 9,12  
    10. วัดเวฬุวรรณ            บ้านโค้งส าราญ  หมู่ที่ 10 
    11. วัดหนองแต้   บ้านหนองแต้  หมู่ที่ 11  
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    13.  วัดปุาค าอาฮวน  บ้านค าอาฮวน หมู่ที่ 15  
    16.  วัดปุาค าเดือนห้า บ้านเหมืองบ่า  หมู่ 16  
    17.  ที่พักสงฆ์    จ านวน  10 แห่ง 
8.2  ประเพณีและงานประจ าปี       
  งานบุญประเพณีบุญบั้งไฟต าบลค าอาอวน  งานเข้าค่ายวิปัสสนากรรมฐานบ้านหนองแต้                    
งานบุญผะเหวดบ้านโนนสะอาด  งานประเพณีลอยกระทงบ้านค าเม็ก  และงานบุญประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์
ประจ าหมู่บ้าน 
8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น       
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น 
  งานจักรสาน   สานหวด  สานกระติบข้าว   ผ้าย้อมคราม  ท้อผ้าฝูาย  ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน 
  ภาษาถ่ิน   ภาษาพ้ืนบ้านส่วนมากพูด ภาษาอีสาน  และภาษาไทย 
 8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก    ไม้กวาด  กลุ่มแม่บ้านบ้านโค้งส าราญ     
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ     
 9.1  น้ า      
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ล าห้วย     10   ล าห้วย  
  บึง  หนองน้ า   16   แห่ง  
  อ่างเก็บน้ า    1     แห่ง  
 
 
 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  ฝาย  น้ าล้น    5  แห่ง       
  บ่อน้ าตื้น     -   แห่ง 
  บ่อโยก                   -   แห่ง 
  ระบบประปาหมู่บ้าน   16  แห่ง 
  ถังเก็บน้ าภัยแล้ง    6  แห่ง 
  9.2  ป่าไม้       
 ในพื้นที่อยู่ในเขตปุาไม้เสื่อมโทรมบางส่วน  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
 9.3  ภูเขา       
  ในพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มและภูเขาบางส่วน    
 9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ      

 ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อ
ชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่   โครงการปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ หมู่บ้าน ให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   
  


