ขอมูลทั่วไป
แผนที่อําเภอคํามวง

ประวัติความเปนมา
อําเภอคํามวง เดิมขึ้นอยูกับการปกครองของอําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ กระทรวงมหาดไทย
ไดประกาศจัดตั้งกิ่งอําเภอคํามวงขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515 และไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอําเภอคํามวง
ในวันที่ 18 กันยายน 2519 โดยที่วาการอําเภอคํามวง ตั้งอยูบานคํามวง หมูที่ 4 ตําบล ทุงคลอง “คํามวง”
มีความหมายแยกออกเปน 2 คํา คือ คําวา “คํา” และ “มวง” เปนการเรียกลักษณะของธารน้ําที่ไหลซึมจาก
พื้นดินตลอดป และบังเอิญไหลผานตนมะมวงใหญ เมื่อมองดูจึงเหมือนธารน้ําไหลจากโคกตนมะมวง จึงนํามา
ตั้งชื่อเปน “ลําหวยคํามวง” และไดนํามาตั้งชื่อเปนบานคํามวง และอําเภอคํามวง ตามลักษณะภูมิประเทศของ
ที่ตั้งอําเภอคํามวง สําหรับชนกลุมแรกที่มาอยูบริเวณบานคํามวงอพยพมาจากบานกุดสิม (ปจจุบันบานกุดสิ
มขึ้นการปกครองกับอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ) โดยไดตั้งถิ่นฐานอยูที่บานเกาเดื่อ (ปจจุบัน คือ หมูที่ 6
ตําบลทุงคลอง) ต อมาไดเ กิด โรคฝร ะบาดจึ งได ย ายมาที่โ คกคํามว งและไดขยายไปตั้งหมูบานตางๆ จนถึง
ปจจุบัน
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สภาพทั่วไป
อําเภอคํามวงตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ หางจากตัวจังหวัดประมาณ 84 กิโลเมตร
มีพื้นที่ 621 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,125 ไร
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือติดตอกับ อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และอําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ทิศใต ติดตอกับ อําเภอสมเด็จ และอําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ
ทิศตะวันออกติดตอกับ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ
ลักษณะภูมิประเทศ
อําเภอคํามวงพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบและภูเขา รวมทั้งเปนแหลงตนน้ําลําธาร และยังเปนแหลง
ตนน้ําลําธาร และยังเปนปาไมเขตอุทยานแหงชาติภูพาน ปาสงวนเขตภูพาน และปาตามมติคณะรัฐมนตรี
พื้น ที่ โ ดยทั่ ว ไปเป น ที่ ร าบสู ง บางส ว นเป น พื้น ที่ ลู ก คลื่ น ลอนตื้ น ถึ ง ลอนลึ ก แล ว ลาดไปทางทิ ศ ใต แ ละทิ ศ
ตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 200 เมตร พื้นที่สวนใหญเปนดินปนทรายและ
ลูกรัง
ลักษณะภูมิอากาศ
อากาศมักมีฝนตกชุก แตในบางปจะมีฝนทิ้งชวงบาง โดยฤดูฝนจะเริ่มประมาณเดือน พฤษภาคมตุลาคม สวนฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นเปนระยะเวลาตั้งแตเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ สวนฤดูรอนจะ
เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม
ขอมูลดานเศรษฐกิจ
ประชาชนส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม รายได โ ดยทั่ ว ไปจึ ง ขึ้ น อยู กั บ การผลิ ต ภาค
เกษตรกรรมเปนหลัก พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน
การคมนาคม
เสนทางที่ใชติดตอกับอําเภอคํามวง มี 4 เสนทาง ไดแก
1. เสนทางจังหวัดกาฬสินธุ–อําเภอสมเด็จ-ปากทางสรางเสี้ยว-หนองยาง-ที่วาการอําเภอคํามวง
ระยะทาง 84 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยาง
2. เสนทางจังหวัดกาฬสินธุ–อําเภอสหัสขันธ–ปากทางสรางเสี้ยว–หนองยาง–ที่วาการอําเภอคํามวง
ระยะทาง 78กิโลเมตร สภาพถนนลาดยาง
3. เสนทางอําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี–ที่วาการอําเภอคํามวง ระยะทาง 22 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง
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4. เสนทางอําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร–บานดินจี่ ที่วาการอําเภอคํามวงระยะทาง37 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง รพช.
ขอมูลเขตพื้นที่การปกครอง
อําเภอคํา มว งแบ ง พื้น ที่ก ารปกครองออกเป น 6 ตํ า บล 71 หมู บ า น 11,445 หลั งคาเรื อ น
ประกอบดวย
1. ตําบลทุงคลอง 13 หมูบาน
2. ตําบลโพน
10 หมูบาน
3. ตําบลดินจี่
11 หมูบาน
4. ตําบลนาบอน 11 หมูบาน
5. ตําบลนาทัน
16 หมูบาน
6. ตําบลเนินยาง 10 หมูบาน
อําเภอคํามวง ประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถิ่น 8 แหง ไดแก
1. เทศบาลตําบลคํามวง
2. เทศบาลตําบลโพน
3. เทศบาลตําบลนาทัน
4. องคการบริหารสวนตําบลทุงคลอง
5. องคการบริหารสวนตําบลโพน
6. องคการบริหารสวนตําบลดินจี่
7. องคการบริหารสวนตําบลนาบอน
8. องคการบริหารสวนตําบลเนินยาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และศาสนา
ประชาชนสวนใหญนับถือ ศาสนาพุทธมีการทําบุญ และมีประเพณีปฏิบัติเชนเดียวกับประเพณี
อี ส านโดยทั่ ว ไป เช น ประเพณี บุ ญ บั้ ง ไฟ ประเพณี บ ายสี สู ข วั ญ ประเพณี บุ ญ พระเวช ฟ อ นรํ า ผู ไ ท
ศิลปหัตถกรรมการจักสาน ผาขิต และผาไหมแพรวาอันลือชื่อ ดานภาษา มีภาษาใชในทองถิ่น 2 ภาษา คือ
ภาษาไทยอีสานหรือไทยลาว และภาษาผูไทยหรือภูไท
การสาธารณูปโภค
มีไฟฟา น้ําประปา และโทรศัพท ใชทุกหมูบาน

4
แหลงน้ําที่สําคัญ
อําเภอคํามวงมีแหลงน้ําสําคัญ ดังนี้
1. ลําหวยสังกะ มีตนกําเนิดบริเวณเทือกเขาภูพาน บริเวณภูหลวง บานโพนแพง ตําบล ดินจี่ และ
บานโนนคอ ตําบลนาทัน โดยไหลมาบรรจบกันที่บานหนองสระพัง ตําบลนาทัน บานหวยยาง และบานหนอง
แกนทราย ตําบลสําราญ บานหนองซองแมว ตําบลโพน ผานบานแกตําบลโนนศิลา อําเภอ สหัสขันธ ลงสู
เขื่อนลําปาว
2. ลํ า ห ว ยสมอทบ ต น กํ า เนิ ด เทื อ กเขาภู พ าน ณ บ า นดิ น จี่ ไหลผ า นบ า นโนนศรี ส วั ส ดิ์ ตํ า บล
นาบอน บานโพน บริเวณติดตอทั้งสองหมูบานไหลมาบรรจบหวยสังกะบริเวณบานหนองซองแมว
แหลงทองเที่ยว
อําเภอคํามวงมีแหลงทองเที่ยวสําคัญ ดังนี้
1. พระบรมธาตุเจดียฐิตสีลมหาเถรานุสรณ วัดปารังสีปาลิวัน ตําบลโพน
2. ศูนยวัฒนธรรมผูไทย ผาไหมแพรวาบานโพน ตําบลโพน หมูที่ 5
3. ซากไมกลายเปนหินและสินคาภูมิปญญาชาวบาน เชน เทียนอบสมุนไพรไลยุง ขิงผง ต.นาบอน
4. แหลงขุดคนพบซากดึกดําบรรพโบราณลานป ซากไดโนเสาร 150 ลานป ณ ภูนอย
บานโคกสนาม ม.3 ตําบลดินจี่
5. น้ําตกตาดโตน อยูหางจากอําเภอ 23 กิโลเมตร ตั้งอยูบานดินจี่ ตําบลดินจี่
6. อางเก็บน้ําหวยสมอทบ หางจากอําเภอคํามวง 25 กิโลเมตร ตั้งอยู หมูที่ 7 บานโนนหนามแทง
ตําบลดินจี่
7. สถานที่พักผอนหยอนใจ สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีเนื้อที่ทั้งหมด จํานวน 22 ไร
8. ภูพันหยอด แหลงทองเที่ยวมรดกทางธรรมชาติ ต.ทุงคลอง
9. วัดปาภูเขาทอง ตําบลทุงคลอง
10. แหลงโบราณคดี อายุอยูระหวาง 3,000-5,000 ป รวมสมัยวัฒนธรรมบานเชียง ขุดพบที่บาน
โนนคอ ม.14 ต.นาทัน
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ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไป อําเภอคํามวง
ขอมูลทั่วไป
1. โรงพยาบาลขนาดกลาง (F2)
2. รพ.สต./PCU รพ./สอ. (P2)
3. สถานพยาบาลที่ไมรับผูปวยไวคางคืน(คลินิก)
4. คลินิกทันตกรรม
5. รานขายยา
6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน
7.โรงเรียนประถมศึกษา
8. โรงเรียนมัธยมศึกษา
9. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
10. วิทยาลัยการอาชีพ
11. โรงงานน้ําดื่ม
12. อสม.
13. สุขศาลา

จํานวน
1 แหง
8 แหง
7 แหง
1 แหง
8 แหง
30 แหง
25 แหง
2 แหง
1 แหง
1 แหง
4 แหง
970 คน
71 แหง

ตารางที่ 2 อัตรากําลังบุคลากร คปสอ.คํามวง ป 2562
บุคลากร

หนวยงาน

รวม

บุคลากร: ปชก.

รพ.คํามวง

สสอ.คํามวง

แพทย

5

0

5

1 : 9,686

ทันตแพทย

3

0

3

1 : 16,143

เภสัชกร

7

0

7

1 : 6,918

พยาบาลวิชาชีพ

52

14

66

1 : 733

นักวิชาการสาธารณสุข

3

16

19

นักเทคนิคการแพทย

4

0

4

นักรังสีการแพทย

1

0

1
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บุคลากร

หนวยงาน

รวม

รพ.คํามวง

สสอ.คํามวง

นักกายภาพบําบัด

3

0

3

จพ.สาธารณสุข

0

11

11

จพ.ทันตสาธารณสุข

3

5

8

จพ.เภสัชกรรมชุมชน

6

0

6

จพ.แพทยแผนไทย

2

2

4

อื่นๆ

90

20

110

179

68

247

รวม

บุคลากร: ปชก.

ตารางที่ 3 ขอมูลประชากรอําเภอคํามวง (ขอมูลจาก รายงานความครอบคลุมการลงทะเบียน
(Coverage) จังหวัดกาฬสินธุ (ธันวาคม 2561)
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เครือขายบริการ
สอ.บานเกาเดื่อ
รพ.สต.บานโพน
รพ.สต.บานดินจี่
รพ.สต.บานนาบอน
รพ.สต.บานาตาล
รพ.สต.บานดงสวนพัฒนา
รพ.สต.บานสูงเนิน
รพ.คํามวง
รวม

รหัสสถานบริการ
05390
05391
05392
05393
05394
05395
05396
11084

ประชาการทั้งหมด
(ราย)
1,121
6,378
7,186
6,490
9,282
3,181
5,048
9,768
48,454
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