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	 เทศบาลเมืองกาฬสนิธ์ุ	มีพืน้ที	่16.96	ตารางกิโลเมตร 

มีประชากร	 33,720	 คน	 คณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน	 มาจาก 

การเลอืกตัง้ของประชาชน	ตัง้แต	่	9	ม.ค.	2554	-	8	ม.ค.2558 

และได้ปฏิบัติหน้าที่	 ตามคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ	ที่	1	/2557	เรื่อง	การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรอืผู้บริหารทอ้งถ่ินเปน็การชัว่คราว	ตัง้วนัที	่9	มกราคม	2558 

คณะผู้บริหาร	ประกอบด้วย	นายจารุวัฒน์		บุญเพิ่ม		นายก 

เทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 	 นายสมศักดิ์ 	 ร่มไทรทอง 

นายนิติธรรม	 	 รัตนานิคม	 	 เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายมานิต	 	 ไชยศิวามงคล	 	 นายนพสิทธิ์	 	 กุลเจริญวิรัตน์		 

นางสาวศิรินันท์	 	 หล่อตระกูล	 	 เป็นรองนายกเทศมนตรี 

นายอดศิกัดิ	์	อนันตรยิะทรัพย	์	เป็นเลขานุการนายกเทศมนตร ี

โดยกำาหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศ น์ ในการพัฒนา 

การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่

เมืองกาฬสินธุ์	ว่า“กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่		คู่ธรรมาภิบาล”	การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาใน	3	ด้าน	คือ	1	ด้านสังคม 

2	ด้านเศรษฐกิจ		3.	ด้านสิ่งแวดล้อม			โดยใช้หลักธรรมาภิบาล	เป็นกรอบในการบริหารจัดการ

 ตามเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติ	(Sustainable	Development	Goals	(SDG))	ดังนี้

 การพัฒนาด้านสังคม

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ได้ ให้ความสำาคัญกับสถาบันครอบครัวและการสร้างเสริมสุขภาวะในการดำารงชีวิตส่งเสริมความอยู่ดี

กินดขีองทกุคนในทกุชว่งอาย	ุดแูลตัง้แตอ่ยู่ในครรภ์ถึงวาระสดุทา้ยของชวีติ	มีศนูยพ์ฒันาคณุภาพชวีติผู้สงูอายแุละผู้พกิารศนูยพ์ฒันา

ครอบครัว	โรงเรียนครอบครัวลดความเหลื่อมล้ำาในสังคมด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	สร้างบ้านมั่นคง	เพื่อคนไร้บ้าน

ดว้ย	โครงการบา้นมัน่คง	ซึง่	“โครงการจัดหาทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อคนยากจนให้ไดม้ทีีท่างเลอืกในการมทีีอ่ยูอ่าศยัโดยมสีถาบันพฒันาองคก์ร

ชุมชน	(องค์การมหาชน)	พอช.เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนและช่วยเหลือมีทั้งสิ้น	4	โครงการ	ประกอบด้วย	1.	โครงการบ้านมั่นคง

จารพุฒันา	2.	สหกรณ์เคหะสถานบา้นรว่มใจ	จำากัด	3.	สหกรณ์บรกิารเคหสถานเมอืงใหมก่าฬสนิธ์ุ	จำากัด	4.	โครงการบา้นมัน่คงชมุชน

หนองไผ่	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	46,780,000	บาท

	 การจัดการศกึษาสำาหรับประชาชนตลอดชวีติ		ไดจั้ดตัง้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เพื่อรองรับเดก็อาย	ุ2	-	3	ขวบ	จำานวน		2		ศนูย	์	ตัง้อยู ่

ชุมชนกุดยางสามัคคี	และชุมชนดงปอ	และเชื่อมโยงส่งต่อนักเรียน	3	-	5	ขวบ	สู่การศึกษาระดับก่อนประถมการศึกษา	ณ	โรงเรียน 

เทศบาล	3	วดัเหนือ	และขยายสาขาโรงเรียนออกไปยงัชมุชนดงปอ	เป็นโรงเรียนเทศบาล	5	ดงปอ	เพื่อจัดการศกึษาให้ทัว่ถึง	ในระดบั 

ประถมศึกษาจัดการศึกษา	 มีโรงเรียนเทศบาล	 1	 กาฬสินธ์พิทยาสิทธ์ิ	 และโรงเรียนเทศบาล	 4	 เฉลิมพระเกียรติ	 จัดการศึกษาใน 

หลกัสตูรพเิศษเรยีนรว่ม	2	ภาษา	คอืโครงการมนิิองิลชิโปรแกรม	จัดการเรียนการสอนภาษาไทยคูภ่าษาองักฤษ	โดยครชูาวตา่งชาตแิละ 

มกีารบริหารจัดการสถานศกึษาจนไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทาน	ในปกีารศกึษา	2561	เมื่อนักเรยีนเรียนจบระดบัประถมศกึษาแลว้	ก็สง่ตอ่ 

นักเรียนไปยังระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และมัธยมศึกษาตอนปลาย	ณ	 โรงเรียนเทศบาล	 2	 วัดสว่างคงคาซึ่งจัดการเรียนการสอน 

แบบทวิภาคี	 โดยการร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย	 	นอกจากนั้น	ยังมีหลักสูตรพิเศษมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 

วอลเลย์บอล	 มีนักกีฬาวอลเลย์บอลที่เป็นตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธ์ุร่วมแข่งขันกีฬาจนนำาชื่อเสียงมาสู่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

เปน็อยา่งด	ีและนักเรียนทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาของเทศบาล	สามารถเขา้สูก่ารศกึษาระดบัอดุมศกึษาได้		เป็นการ 

จัดการศึกษาที่ทั่วถึงอย่างแท้จริง

พบเบาะแสการทุจริต แจ้ง ตู้ ปณ.100 www.kalasin-mu.go.th
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ศูนย์พัฒนาครอบครัว

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานฯ (SBMLD) โครงการบ้านมั่นคง

โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โครงการจุติสุขาวดีสร้างสุขที่ปลายทางชีวิตโครงการกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โครงการลดความรุนแรงในเด็กและสตรี

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

	 โรงเรยีนผู้สงูอาย	ุตัง้ขึน้เมื่อวนัที	่26	พฤศจิกายน	2557	โดยใชอ้าคารหอประชมุธรรมาภิบาล	เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	เปน็โรงเรยีน 

และได้ต่อยอดพัฒนา	 เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	 โดยใช้อาคารเรียน	 ของโรงเรียนเทศบาล	 4	 วัดใต้ โพธิ์ค้ำา	 

ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนของเทศบาลที่ตั้งอยู่ในวัด	 เมื่อวันที่	 2	 สิงหาคม	 2559	 เพื่อเป็นสถานที่สำาหรับเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 

ของผู้สูงอายุ	 และผู้พิการ	 ตลอดจนเป็นที่สาธารณะสำาหรับให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป	 มีการให้บริการนวดแผนไทย	ตรวจสุขภาพ	 
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กายภาพบำาบัด	ฟิตเนส	เสริมสวย	ปฏิบัติธรรม	และนันทนาการ	โดยใช้งบประมาณดำาเนินการทั้งสิ้น	2,750,000	บาท	ปัจจุบันเป็น 

ที่ทำาการของสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธ์ุ	 ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธ์ุ	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธ์ุ	 

โรงเรียนครอบครัวพ่อแก่แม่เฒ่าสายใยรักระหว่างวัยในครอบครัวจังหวัดกาฬสินธ์ุ	 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำาบลกาฬสินธ์ุ	 และ 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ขับเคลื่อโดยโรงเรียนผู้สูงอายุและภาคี 

เครือข่าย	เพื่อสร้างสังคมแห่งความอุดมสุข	และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	ไดพ้ฒันาทางดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทีพ่ร้อมรับการเปลีย่นแปลงและตามความจำาเป็นเร่งดว่นทีช่มุชน 

เสนอความต้องการ	 การออกแบบการก่อสร้างเป็นอารยสถาปัตย์ที่เอื้อต่อคนทุกเพศทุกวัยอย่างเสมอภาคเท่าเทียม	 พัฒนาพื้นที่ 

สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว	 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะต่างๆ	 และพื้นที่เกาะกลางถนน	 เช่น	 การพัฒนาสวน 

สาธารณะแก่งดอนกลาง	ซึง่เปน็พืน้ดนิและหนองน้ำาขนาดใหญ	่มีพืน้ที	่681	ไร่	1	งาน	45.5	ตารางวา	เป็นพืน้น้ำา	576	ไร่	55.3	ตารางวา 

เป็นพื้นดินที่เป็นที่ราชพัสดุที่เทศบาลขอใช้จำานวน	 105	 ไร่	 90.2	 ตารางวา	 และเป็นพื้นที่ที่เทศบาลจัดซื้อ	 จำานวน	 2	 แปลง	 9	 ไร่ 

2	งาน		17	ตารางวา	เพื่อขยายถนนทางเขา้	สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง	โดยจังหวดักาฬสนิธ์ุ	โยธาธิการและผังเมืองจังหวดักาฬสนิธ์ุ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ได้ปรับปรุง	พื้นที่	9	ไร่		2	งาน		17	ตารางวา	เป็นสวนสาธารณะ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	 60	 ปี	 ใน	 พ.ศ.	 2549	 ส่วนพื้นที่	 105	 ไร่ 

90.2	ตารางวา	พฒันาเปน็พทุธมณฑลจังหวดักาฬสนิธ์ุ	เพื่อเปน็ศนูยก์ลางทางพระพทุธศาสนา	เปน็สถานทีป่ระกอบพธีิกรรมทางศาสนา 

การจัดกิจกรรมทางศาสนา	การปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสต่างๆ	เป็นศูนย์กลางการศึกษา	แหล่งเรียนรู้	รวมทั้งพัฒนาให้เป็นสถานที่ 

พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีประวัติการพัฒนาสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง	ดังนี้

	 -	 ปี	2533	สมัย	นายสมศักดิ์		ร่มไทรทอง	เป็นนายกเทศมนตรี	ได้ทำาการขุดลอกคันดินและส่วนที่ตื้นเขิน	เป็นเนื้อที่	35	ไร่	 

เพื่อแยกส่วนที่เป็นน้ำาและเกาะให้ทราบขอบเขตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 -	 ป	ี2535	สมยั	นายวชิติ		แสงโสภาพรรณ	เปน็นายกเทศมนตร	ีไดร้บังบประมาณเงินอดุหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล	โดยการ 

สนับสนุนของ	ฯพณฯ	นายสังข์ทอง	ศรีธเรศ	อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ		ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ		และ 

อาคารประกอบ	โดยข้าราชการ		พ่อค้า	ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์	 ได้พร้อมใจกันระดมทุนในการจัดสร้างสวน	เนื่องในโอกาส 

ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9	 ทรงมีพระชนมายุครบ	 60	 พรรษา	 และเป็นอนุสรณ์	 ในงาน 

ฉลอง	200	ปีเมืองกาฬสินธุ์	 (พื้นที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง	ณ	ปัจจุบัน)	นอกจากนี้ยังได้สร้างพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริง 

ชื่อว่า	“พระพุทธรัตนมุนีศรีสินธุ์”	มาประดิษฐาน	ณ	พื้นที่ส่วน	105	ไร่	เพื่อเป็นที่สักการบูชาและจรรโลงพระพุทธศาสนาโดยทำาพิธี 

เบิกเนตร	เมื่อวันที่		5	มีนาคม	2536	โดยพลเอกชวลิต	ยงใจยุทธ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	เป็นประธานในพิธี

	 -	 ป	ี2545	สมยั	นายจารวุฒัน์		บญุเพิม่		เปน็นายกเทศมนตร	ีไดรั้บงบประมาณเงินอดุหนุนเฉพาะกิจขดุลอก	ยกคนัดนิรอบแก่ง 

งบประมาณ	17	ล้านบาท	โดยได้นำาดินที่ขุดลอกมาถมพื้นที่ได้	50	ไร่	อันเป็นพื้นที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง	ณ	ปัจจุบัน

	 -	 ป	ี2546	องคก์ารบริหารสว่นจังหวดักาฬสนิธ์ุ		ก่อสรา้งสวนสขุภาพรมิแก่งดอนกลาง	(สวนไดโนเสาร	์พืน้ทีส่วนสาธารณะ

ริมแก่งดอนกลาง	ณ	ปัจจุบัน)	งบประมาณ	1,950,000		บาท

	 -	 ปี	2547		กรมราชทัณฑ์ได้อนุญาตให้เทศบาลใช้ประโยชน์ในที่ดินแก่งดอนกลาง	พื้นที่	105	ไร่	90.2	ตารางวา	

	 -	 ปี	 2548	 เทศบาลได้รับงบประมาณทำาผิวจราจร	 ลูกรังรอบแก่ง	 งบประมาณ	 12,542,662	 บาท	 จัดซื้อที่ดิน	 2	 แปลง 

รวม	9	ไร่	2	งาน	17	ตารางวา	เพื่อเปน็ถนนทางเขา้แก่งดอนกลาง	และปรบัปรงุภูมทิศัน์เปน็สวนพนัธ์ุไมน้านาชนิด	ใชเ้ปน็แหลง่พกัผ่อน 

หย่อนใจ

	 -	 ป	ี2549	จังหวดักาฬสนิธ์ุ	รว่มกับโยธาธิการและผังเมอืงกาฬสนิธ์ุ	และเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	รว่มกันก่อสร้างสวนสาธารณะ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ทรงครองสิริราชสมบัติ	 ครบ	 60	 ปี	 งบประมาณ	 16,100,000	 	 บาท 

เทศบาลสมทบ	3,800,000	บาท

	 -	 ป	ี2555	ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตีรอบสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง	งบประมาณ	15	ลา้น	จากกรมทางหลวงชนบท 
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	 -	 ป	ี2556	ก่อสร้างร้ัวรอบสวนสาธารณะรมิแก่งดอนกลาง	1,400,000		บาท	และก่อสรา้งลานจอดรถและระบบสาธารณปูโภค

สวนสาธารณะแก่งดอนกลางพื้นที่	105	ไร่	งบประมาณ	13,914,100	บาท	งบพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

	 -	 ป	ี2557	ก่อสรา้งประต	ูและร้ัวสวนสาธารณะแก่งดอนกลางเพื่	อเป็นพทุธมณฑลจังหวดักาฬสนิธ์ุ	งบประมาณ	1,450,000	บาท

และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง	(ไดโนเสาร์)	งบประมาณ	3,914,100		บาท	

	 -	 ปี	 2558	 ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน	 ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งดอนกลาง	 งบประมาณ	 14	 ล้านบาท

จากกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬาและก่อสรา้งอาคารประดษิฐานพระพทุธชยนัต	ีพทุธมณฑลจังหวดักาฬสนิธ์ุ	งบประมาณ	14,500,000	บาท	

จากงบพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

	 -	 ป	ี2559		ก่อสรา้งอาคารประดษิฐานพระพทุธชยนัต	ีพทุธมณฑลจังหวดักาฬสนิธ์ุ	ตอ่จากป	ี2558	งบประมาณ	8,200,000	บาท	

งบพัฒนา	จังหวัดกาฬสินธุ์	และก่อสร้างอาคารหอประชุม	(อาคารธรรมศาลา)	จำานวน	1	หลัง	ห้องน้ำา	จำานวน		5	หลัง	งบประมาณ	

13,299,500	บาทจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

	 -	 ปี	2560	ก่อสร้างอาคารประดิษฐานพุทธชยันตี	พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์	ต่อจากปี	2559		งบประมาณ	10	ล้านบาท

งบพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์	 และข้าราชการ	พ่อค้า	ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์	 ร่วมเป็นเจ้าภาพบูชาแผ่นทองเพื่	อ	 เป็นทุนในการ

จัดหารายได้	ก่อสร้างพระประธานประจำาพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์	ได้เงิน	2,219,655.93	บาท

	 -	 ป	ี2561	ก่อสรา้งห้องน้ำาแบบอารยสถาปตัย	์เพื่	อคนพกิารและผูส้งูอาย	ุห้องน้ำาคนพกิาร	จำานวน	2	หลงั	งบประมาณ	625,000	บาท		

จากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย	์และไดต้อ่ยอดพฒันาพืน้ทีส่วนสาธารณะรมิแก่งดอนกลางให้เปน็จุดเชค็อนิของ

จังหวัดกาฬสินธ์ุ	 อีกแห่งหน่ึงด้วยการพัฒนาเป็นพื้นที่	 ทะเลดาวธุง	 โดยใช้ศิลปกรรมชุมชนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ	 และได้ระดมทุน

จากพอ่คา้	ประชาชนในจงัหวดักาฬสนิธ์ุ	โดยให้ทกุอำาเภอ	ทกุ	อปท.	จัดทำาผ้าปา่สามคัค	ีเพื่	อเปน็คา่ก่อสรา้งพระประธานในพทุธมณฑล

จังหวัดกาฬสินธุ์	ได้งบประมาณ	จำานวน	11,090,060		บาท	

	 -	 	ป	ี2562	จะดำาเนินการก่อสร้างอาคารประดษิฐานพทุธชยนัตพีทุธมณฑลแก่งดอนกลาง	ระยะตอ่ไป	งบประมาณ	15	ลา้นบาท

งบพัฒนาจังหวัดกาฬสินธ์ุ	 และก่อสร้างพระประธานประจำาพุทธมณฑล	 เป็นพระยืนปางประทานธรรม	 ความสูง	 23.36	 เมตร

เพื่	อเป็นพุทธบูชา	เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาประจำาจังหวัดกาฬสินธุ์		ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะกราบไหว้บูชา

โทร.1132 ตลอด 24 ชม.สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวน-เหตุราย
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ทะเลดาวธุง ณ สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางโครงการอบรมอาชีพชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง

อารยสถาปัตย์ห้องน้ำา ทางลาด ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงดูแลสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ปรับปรุงดูแลสวนสาธารณะกุดน้ำากิน

โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำาในพื้นที่
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บ่อขยะ

โครงการชุมชนไร้ถัง 

กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เครือข่าย 31  อปท. ใช้บ่อขยะร่วมกัน

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างกระบวนการภาคีเครือข่าย 

ความร่วมมอืในการขบัเคลื่อนงานพฒันาโดยเฉพาะขยะทีม่กีารบริหารจัดการต้ังแตต่น้ทาง	กลางทาง	และปลายทาง	นำาหลกั	3	R	มาใช ้

มีกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	มีเครือข่ายการจัดการขยะ	34	อปท.ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะได้ถึง	50	ตันต่อวัน	และยืดอายุ 

การใช้งานของบ่อขยะได้อีกหลายปี	 มีชุมชนไร้ถังขยะเป็น	 อปท.ที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการขยะ	 จนได้รับรางวัลอาเซียนด้าน 

สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน	มีการพัฒนาลำาน้ำาปาวอย่างต่อเนื่อง	และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

การดูแลรักษาลำาน้ำาปาว คลองสวยน้ำาใส

การดูแลความสะอาดถนนสายต่าง ๆ

โทร.1132 ตลอด 24 ชม.สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย
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โครงการขุดคลองระบายน้ำาเพ� อปองกันน้ำาท่วมเขตเมืองกาฬสินธุ์

โครงการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

	 การแก้ไขปญัหาน้ำาทว่มขงัพืน้ทีช่มุชนรอบแก่งดอนกลางของเทศบาลเมืองกาฬสนิธ์ุ	จากเหตกุารณ์ในวนัที	่	25	-	29		กรกฎาคม	2560

พายเุซินกาพดักระหน่ำาเมืองกาฬสนิธ์ุ	มีฝนตกอยา่งตอ่เนื่	อง	เกิดน้ำาทว่มขงัในเขตเทศบาล	สรา้งความเสยีหายแก่ประชาชน	10	ชมุชน

รอบแก่งดอนกลางถูกน้ำาท่วม	 อ่างเก็บน้ำาห้วยสีทนเหนือแก่งดอนกลางเป็นพื้นที่รับน้ำาขนาด	 3.55	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 แต่ปริมาณ

น้ำาฝนจากพายเุซนิกาเขา้อา่งถึง	19		ลา้นลกูบาศก์เมตร	ทำาให้น้ำาลน้อา่งไหลบา่มายงัแก่งดอนกลางซึง่รบัน้ำาไดเ้พยีง	1.4	ลา้นลกูบาศก์เมตร

เกิดน้ำาทว่มขงัพืน้ที	่10	ชมุชน	รอบแก่งดอนกลางในเขตเทศบาลและพืน้ทีเ่กษตรกรรมในเขตเทศบาลตำาบลโพนทอง		ได้รบัความเสยีหาย

อย่างหนัก

	 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ	โดยการนำาของ	นายจารวุฒัน์	บญุเพิม่	นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธ์ุ	หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งและ	พอ่คา้	

ประชาชน	ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ได้ร่วมกันจัดทำาถุงยังชีพ	อาหาร	น้ำาดื่	ม	พร้อมทั้งอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่มาตั้ง

ศนูยช์ว่ยเหลอืทีว่ดัหอไตรปฏิการาม	เพื่	อเปน็ทีพ่กัพงิในภาวะน้ำาทว่ม	อกีทัง้วางแผนชว่ยเหลอืแก้ไขปญัหาในระยะยาวเพื่	อความยัง่ยนื	

โดยรว่มกับองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักาฬสนิธ์ุ	และเทศบาลตำาบลโพนทอง	จัดทำาบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืบรหิารจัดการน้ำา	ขดุลอก

และบำารุงรกัษาคคูลอง	หนองเบญ็	หนองอคีณู	และกุดเชอืกในวนัที	่23	กรกฎาคม	2561	เพื่	อบรูณาการรว่มกันในการบรหิารจัดการน้ำา

โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ทำาการจัดซื้อที่ดินนำามาขุดคลองระบายน้ำา	ความยาว	275	เมตร	กว้าง	10	เมตร	ผันน้ำาจากหนองเบ็ญ

หนองอคีณูกุดเชอืก	ลงสูน้่ำาลำาปาว	ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลตำาบลโพนทอง	เพื่	อไม่ให้น้ำาจากลำาห้วยสทีนเขา้มาในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธ์ุ

เกินกวา่ปริมาณทีจ่ะรบัไดแ้ละเปน็การเบีย่งทางน้ำาทีจ่ะทว่มขงัลงสูท่างน้ำาธรรมชาตใิห้เร็วยิง่ขึน้	อกีทัง้ยงัเปน็การพฒันาพืน้ทีเ่พื่	อสร้าง

มูลค่าในอนาคต	 ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมขังซ้ำาซากภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 	 เพื่	อประโยชน์สุขของประชาชน

ได้อย่างยั่งยืน
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โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำาหลักเพ� อบรรเทาปัญหาน้ำาท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์

พื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุบางพื้นที่เกิดน้ำาท่วมขังเมื่	อเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่	องเป็นเวลาหลายชั่วโมง

เนื่	องจากระบบระบายน้ำายังไม่มีประสิทธิภาพ	เช่น	ซอยตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์	พื้นที่ชุมชนสุขสบายใจ	

ซอยสะเดาทอง	ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกะทะ	ถนนทุ่งศรีเมืองแยกป่าไม้จังหวัดหน้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์	วงเวียนพระยา

ชัยสุนทร	 หน้าสถานีขนส่ง	 ถนนพร้อมพรรณอุทิศ	 ถนนถีนานนท์	 และถนนกาฬสินธ์ุ	 เป็นต้น	 และบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำา

ที่อยู่ ใกล้กับลำาน้ำาปาวที่ ไหลผ่านเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตกน้ำาล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยและพื้นที่

เกษตรกรรม

	 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ	 โดยนายจารุวัฒน์	 บุญเพิ่ม	 	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ	 ร่วมกับกรมโยธาธิการ

และผังเมือง	โดยสำานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวดักาฬสนิธ์ุ	ทำาการศกึษาออกแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำาหลกั

เพื่	อบรรเทาปญัหาน้ำาทว่มพืน้ทีช่มุชนเมอืงกาฬสนิธ์ุ	โดยขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมอืง

ซึง่ไดผู้้รบัจ้างแลว้เมื่	อวนัที	่4	เมษายน	2562	ในวงเงิน	148,200,000	บาท	จะดำาเนินการในปงีบประมาณ	2562	เปน็ตน้

ไปมีกำาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน	800	วัน	นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มงาน	โดยมีเขตพื้นที่ก่อสร้าง	ดังนี้	

	 แนวที่	1	ช่วงที่	1	บริเวณ	ถนนกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงแก่งดอนกลาง	ยาว	1,072	เมตร

	 แนวที่	1	ช่วงที่	2	บริเวณ	ถนนกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงแก่งดอนกลาง	ยาว	756	เมตร

	 แนวที่	1	ช่วงที่	3	บริเวณ	ถนนกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงแก่งดอนกลาง	ยาว	2,270	เมตร

	 แนวที่	2	บริเวณ	ถนนถีนานนท์จากสี่แยกป่าไม้ถึงการประปาส่วนภูมิภาค	ยาว	606.50	เมตร

	 แนวที่	3	บริเวณ	ถนนชัยสุนทรช่วงวงเวียนโปงลางถึงซอยฉายจรุง	ยาว	773.60	เมตร

	 แนวที	่4	บรเิวณ	ถนนชว่งโรงเรียนอนุกูลนารผ่ีานถนนประดษิฐถึ์งวงเวยีนเจ็ดแยกหนองแซง	ยาว	1,119	เมตร

	 แนวที่	5	ช่วงที่	1	บริเวณ	ตรงข้ามห้างโลตัส	ถึงสะพานข้ามลำาน้ำาปาว	ยาว	216.70	เมตร

	 แนวที่	5	ช่วงที่	2	บริเวณ	ตรงข้ามห้างโลตัส	ถึงสะพานข้ามลำาน้ำาปาว	ยาว	852.80	เมตร

	 แนวที่	6	บริเวณถนนวิโรจน์รัตน์จากแยกคลินิกสัตว์	ถึงทางหลวง	213	ยาว	851	เมตร

โทร.1132 ตลอด 24 ชม.สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวน-เหตุราย



- 10 -

โครงการ เข� อนปองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝังลำาน้ำาปาว

	 ลำาน้ำาปาว	 เป็นลำาน้ำาธรรมชาติที่สำาคัญไหลผ่านเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 ในแนวเหนือ-ลงใต้ฝังด้านทิศตะวันตก	

ระยะทางประมาณ	6.50	กิโลเมตร	เป็นแหล่งน้ำาสำาหรับเกษตรกรรม	และคลองระบายน้ำาของเมือง	เพื่	อป้องกันน้ำาท่วม	

ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	มีการพัฒนา	ดังนี้

	 ใน	ปี	2548	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดกาฬสินธุ์	จำานวน	54,661,000	บาท

ในการขดุลอกและในป	ี2558	กองทพับกโดยกรมการทหารชา่งไดท้ำาการขดุลอกลำาน้ำาปาวอกีครัง้หน่ึง	จากน้ันกรมโยธาธิการ

และผังเมือง	 โดยสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ	 สำารวจออกแบบและก่อสร้างเขื่	อนป้องกันตลิ่ง

และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝังลำาน้ำาปาวภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	เป็นระยะๆ	ดังนี้

	 โครงการที่		1	 โครงการเขื่	อนป้องกันตลิ่ง	 และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝังลำาน้ำาปาวทั้งซ้ายและขวาบริเวณวัดใต้

โพธิ์ค้ำา		ความยาว		615.00	เมตร	งบประมาณ	48,000,000	บาท	ก่อสร้างปีงบประมาณ	2558

	 โครงการที่	2	 โครงการเขื่	อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝังลำาน้ำาปาวทั้งซ้าย	 และขวาบริเวณวัดใต้

โพธิ์ค้ำา	(ระยะที่	2)	ความยาว	740.00	เมตร	งบประมาณ	39,900,000	บาท	ก่อสร้างปีงบประมาณ	2559

	 โครงการที่	3	 โครงการเขื่	อนป้องกันตลิ่งลำาน้ำาปาว	 หลังโรงแรมริมปาว	 จนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	

ความยาว	1,153	เมตร	งบประมาณ		95,000,000	บาท	ก่อสร้างปีงบประมาณ	2560

	 โครงการที่	4	 โครงการก่อสร้างเขื่	อนป้องกันตลิ่งริมฝังลำาน้ำาปาว	พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	(ระยะที่	1)	บริเวณ

จากสะพาน	 ค.ส.ล.	 หน้าวัดใต้ โพธ์ิค้ำาไปทางทิศใต้ฝังขวาความยาว	 1,189.00	 เมตรงบประมาณ	 70,110,000	 บาท

ก่อสร้างปีงบประมาณ	2561

	 โครงการที่	5	 โครงการเขื่	อนป้องกันตลิ่งลำาน้ำาปาวหน้าวัดใต้ โพธ์ิค้ำาจากสะพานทิศใต้ฝังซ้าย	 ความยาว

1,100	เมตร	งบประมาณ	110,000,000	บาท	ก่อสร้างปีงบประมาณ	2562

	 โครงการที่	6	 โครงการเขื่	อนป้องกันตลิ่งลำาน้ำาปาว	ชุมชนจารุพัฒนาจะก่อสร้างในปีงบประมาณอื่	นๆ	ต่อไป

พบเบาะแสการทุจริต แจ้ง ตู้ ปณ.100 www.kalasin-mu.go.th



- 11 -

โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต

	 1.	 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะกุดน้ำากิน	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมน 

ทรรามาธิบดศีรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ	มหิศรภูมพิลราชวรางกูร	กิตสิริิสมบรูณ์อดลุยเดช	สยามนิทราธิเบศรราชวโรดม	 

บรมนาถบพิตร	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 2.	 โครงการปรับปรงุระบบจำาหน่ายไฟฟา้แบบเคเบ้ิลใตด้นิ	ถนนกาฬสนิธ์ุบรเิวณศาลเจ้าพอ่หลกัเมอืง	ถึงสีแ่ยก 

ป่าไม้	งบประมาณ	70,138,500	บาท

	 3.	 โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง	งบประมาณ	49,185,000	บาท

	 4.	 โครงการปรับปรงุผวิจราจรถนนถีนานนท	์ชว่งแยกปา่ไม	้ถึงแยกบายพาสทางไปอำาเภอสมเดจ็	งบประมาณ		 

10,000,000		บาท

	 5.	 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและท่อระบายน้ำา	ถนนทุ่งศรีเมือง	งบประมาณ	9,097,000	บาท

พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง

สวนสาธารณะกุดน้ำากิน
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