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การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีพนื้ ที่ 16.96 ตารางกิโลเมตร
มีประชากร 33,720 คน คณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน มาจาก
การเลือกตัง้ ของประชาชน ตัง้ แต่  9 ม.ค. 2554 - 8 ม.ค.2558
และได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 1 /2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็นการชัว่ คราว ตัง้ วันที่ 9 มกราคม 2558
คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายก
เทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์    นายสมศั ก ดิ์ ร่ ม ไทรทอง
นายนิติธรรม   รัตนานิคม   เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายมานิต   ไชยศิวามงคล   นายนพสิทธิ์   กุลเจริญวิรัตน์  
นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล   เป็นรองนายกเทศมนตรี
นายอดิศกั ดิ  ์ อนันตริยะทรัพย์  เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี
โดยกำ � หนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละวิ สั ย ทั ศ น์ ในการพั ฒ นา
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 ให้ความสำ�คัญกับสถาบันครอบครัวและการสร้างเสริมสุขภาวะในการดำ�รงชีวิตส่งเสริมความอยู่ดี
กินดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ ดูแลตัง้ แต่อยู่ในครรภ์ถงึ วาระสุดท้ายของชีวติ มีศนู ย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารศูนย์พฒ
ั นา
ครอบครัว โรงเรียนครอบครัวลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคมด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างบ้านมั่นคง เพื่อคนไร้บ้าน
ด้วย โครงการบ้านมัน่ คง ซึง่ “โครงการจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยเพื่อคนยากจนให้ ได้มที ที่ างเลือกในการมีทอี่ ยูอ่ าศัยโดยมีสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) พอช.เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนและช่วยเหลือมีทั้งสิ้น 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการบ้านมั่นคง
จารุพฒ
ั นา 2. สหกรณ์เคหะสถานบ้านร่วมใจ จำ�กัด 3. สหกรณ์บริการเคหสถานเมืองใหม่กาฬสินธุ์ จำ�กัด 4. โครงการบ้านมัน่ คงชุมชน
หนองไผ่ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 46,780,000 บาท
การจัดการศึกษาสำ�หรับประชาชนตลอดชีวติ   ได้จดั ตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพื่อรองรับเด็กอายุ 2 - 3 ขวบ จำ�นวน  2  ศูนย์  ตัง้ อยู่
ชุมชนกุดยางสามัคคี และชุมชนดงปอ และเชื่อมโยงส่งต่อนักเรียน 3 - 5 ขวบ สู่การศึกษาระดับก่อนประถมการศึกษา ณ โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ และขยายสาขาโรงเรียนออกไปยังชุมชนดงปอ เป็นโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ เพื่อจัดการศึกษาให้ทวั่ ถึง ในระดับ
ประถมศึกษาจัดการศึกษา มี โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์พิทยาสิทธิ์ และโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ จัดการศึกษาใน
หลักสูตรพิเศษเรียนร่วม 2 ภาษา คือโครงการมินอิ งิ ลิชโปรแกรม จัดการเรียนการสอนภาษาไทยคูภ่ าษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติและ
มีการบริหารจัดการสถานศึกษาจนได้รบั รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในปีการศึกษา 2561 เมื่อนักเรียนเรียนจบระดับประถมศึกษาแล้ว ก็สง่ ต่อ
นักเรียนไปยังระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคาซึ่งจัดการเรียนการสอน
แบบทวิภาคี โดยการร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย  นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรพิเศษมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล มีนักกีฬาวอลเลย์บอลที่เป็นตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมแข่งขันกีฬาจนนำ�ชื่อเสียงมาสู่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เป็นอย่างดี และนักเรียนทีส่ �ำ เร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาของเทศบาล สามารถเข้าสูก่ ารศึกษาระดับอุดมศึกษาได้  เป็นการ
จัดการศึกษาที่ทั่วถึงอย่างแท้จริง

พบเบาะแสการทุจริต แจง้ ตู้ ปณ.100
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ศูนย์พัฒนาครอบครัว

โครงการลดความรุนแรงในเด็กและสตรี

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานฯ (SBMLD)

โครงการกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

โครงการบ้านมั่นคง

โครงการจุติสุขาวดีสร้างสุขที่ปลายทางชีวิต

โรงเรียนผูส้ งู อายุ ตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยใช้อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียน
และได้ต่อยอดพัฒนา เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ โดยใช้อาคารเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้ โพธิ์ค้ำ� 
ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนของเทศบาลที่ตั้งอยู่ ในวัด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นสถานที่สำ�หรับเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตลอดจนเป็นที่สาธารณะสำ�หรับให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป มีการให้บริการนวดแผนไทย ตรวจสุขภาพ
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กายภาพบำ�บัด ฟิตเนส เสริมสวย ปฏิบัติธรรม และนันทนาการ โดยใช้งบประมาณดำ�เนินการทั้งสิ้น 2,750,000 บาท ปัจจุบันเป็น
ที่ทำ�การของสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนครอบครัวพ่อแก่แม่เฒ่าสายใยรักระหว่างวัยในครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำ�บลกาฬสินธุ์ และ
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ขับเคลื่อโดยโรงเรียนผู้สูงอายุและภาคี
เครือข่าย เพื่อสร้างสังคมแห่งความอุดมสุข และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้พฒ
ั นาทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทีพ่ ร้อมรับการเปลีย่ นแปลงและตามความจำ�เป็นเร่งด่วนทีช่ มุ ชน
เสนอความต้องการ การออกแบบการก่อสร้างเป็นอารยสถาปัตย์ที่เอื้อต่อคนทุกเพศทุกวัยอย่างเสมอภาคเท่าเทียม พัฒนาพื้นที่
สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะต่างๆ และพื้นที่เกาะกลางถนน เช่น การพัฒนาสวน
สาธารณะแก่งดอนกลาง ซึง่ เป็นพืน้ ดินและหนองน้�ำ ขนาดใหญ่ มีพนื้ ที่ 681 ไร่ 1 งาน 45.5 ตารางวา เป็นพืน้ น้� 
ำ 576 ไร่ 55.3 ตารางวา
เป็นพื้นดินที่เป็นที่ราชพัสดุที่เทศบาลขอใช้จำ�นวน 105 ไร่ 90.2 ตารางวา และเป็นพื้นที่ที่เทศบาลจัดซื้อ จำ�นวน 2 แปลง 9 ไร่
2 งาน  17 ตารางวา เพื่อขยายถนนทางเข้า สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
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 พัฒนาเป็นพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา เป็นสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรมทางศาสนา
การจัดกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสต่างๆ เป็นศูนย์กลางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาให้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีประวัติการพัฒนาสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ดังนี้
- ปี 2533 สมัย นายสมศักดิ์  ร่มไทรทอง เป็นนายกเทศมนตรี ได้ทำ�การขุดลอกคันดินและส่วนที่ตื้นเขิน เป็นเนื้อที่ 35 ไร่
เพื่อแยกส่วนที่เป็นน้ำ�และเกาะให้ทราบขอบเขตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ปี 2535 สมัย นายวิชติ   แสงโสภาพรรณ เป็นนายกเทศมนตรี ได้รบั งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล 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 เพื่อเป็นที่สักการบูชาและจรรโลงพระพุทธศาสนาโดยทำ�พิธี
เบิกเนตร เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2536 โดยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี
- ปี 2545 สมัย นายจารุวฒ
ั น์  บุญเพิม่   เป็นนายกเทศมนตรี ได้รบั งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขุดลอก ยกคันดินรอบแก่ง
งบประมาณ 17 ล้านบาท โดยได้นำ�ดินที่ขุดลอกมาถมพื้นที่ ได้ 50 ไร่ อันเป็นพื้นที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง ณ ปัจจุบัน
- ปี 2546 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ  ์ ก่อสร้างสวนสุขภาพริมแก่งดอนกลาง (สวนไดโนเสาร์ พืน้ ทีส่ วนสาธารณะ
ริมแก่งดอนกลาง ณ ปัจจุบัน) งบประมาณ 1,950,000  บาท
- ปี 2547  กรมราชทัณฑ์ ได้อนุญาตให้เทศบาลใช้ประโยชน์ ในที่ดินแก่งดอนกลาง พื้นที่ 105 ไร่ 90.2 ตารางวา
- ปี 2548 เทศบาลได้รับงบประมาณทำ�ผิวจราจร ลูกรังรอบแก่ง งบประมาณ 12,542,662 บาท จัดซื้อที่ดิน 2 แปลง
รวม 9 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา เพื่อเป็นถนนทางเข้าแก่งดอนกลาง และปรับปรุงภูมทิ ศั น์เป็นสวนพันธุ์ไม้นานาชนิด ใช้เป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ
- ปี 2549 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันก่อสร้างสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี งบประมาณ 16,100,000   บาท
เทศบาลสมทบ 3,800,000 บาท
- ปี 2555 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตรอบสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง งบประมาณ 15 ล้าน จากกรมทางหลวงชนบท
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- ปี 2556 ก่อสร้างรัว้ รอบสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 1,400,000 บาท และก่อสร้างลานจอดรถและระบบสาธารณูปโภค
สวนสาธารณะแก่งดอนกลางพื้นที่ 105 ไร่ งบประมาณ 13,914,100 บาท งบพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์
- ปี 2557 ก่อสร้างประตู และรัว้ สวนสาธารณะแก่งดอนกลางเพื่อเป็นพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 1,450,000 บาท
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง (ไดโนเสาร์) งบประมาณ 3,914,100 บาท
- ปี 2558 ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งดอนกลาง งบประมาณ 14 ล้านบาท
จากกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาและก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธชยันตี พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 14,500,000 บาท
จากงบพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์
- ปี 2559 ก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธชยันตี พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อจากปี 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 ร่วมเป็นเจ้าภาพบูชาแผ่นทองเพื่อ เป็นทุนในการ
จัดหารายได้ ก่อสร้างพระประธานประจำาพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เงิน 2,219,655.93 บาท
- ปี 2561 ก่อสร้างห้องน้าำ แบบอารยสถาปัตย์ เพื่อคนพิการและผูส้ งู อายุ ห้องน้าำ คนพิการ จำานวน 2 หลัง งบประมาณ 625,000 บาท
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และได้ตอ่ ยอดพัฒนาพืน้ ทีส่ วนสาธารณะริมแก่งดอนกลางให้เป็นจุดเช็คอินของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ อีกแห่งหนึ่งด้วยการพัฒนาเป็นพื้นที่ ทะเลดาวธุง โดยใช้ศิลปกรรมชุมชนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และได้ระดมทุน
จากพ่อค้า ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ทกุ อำาเภอ ทุก อปท. จัดทำาผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นค่าก่อสร้างพระประธานในพุทธมณฑล
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้งบประมาณ จำานวน 11,090,060 บาท
- ปี 2562 จะดำาเนินการก่อสร้างอาคารประดิษฐานพุทธชยันตีพทุ ธมณฑลแก่งดอนกลาง ระยะต่อไป งบประมาณ 15 ล้านบาท
งบพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ และก่อสร้างพระประธานประจำาพุทธมณฑล เป็นพระยืนปางประทานธรรม ความสูง 23.36 เมตร
เพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาประจำาจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะกราบไหว้บูชา

โทร.1132

สอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข แจงเหตุดวน-เหตุราย

ตลอด 24 ชม.
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ปรับปรุงดูแลสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง

ปรับปรุงดูแลสวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน

โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ�ในพื้นที่

อารยสถาปัตย์ห้องน้ำ� ทางลาด ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ

โครงการอบรมอาชีพชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง

ทะเลดาวธุง ณ สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง
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การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างกระบวนการภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานพัฒนาโดยเฉพาะขยะทีม่ กี ารบริหารจัดการตัง้ แต่ตน้ ทาง กลางทาง และปลายทาง นำ�หลัก 3 R มาใช้
มีกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายการจัดการขยะ 34 อปท.ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะได้ถึง 50 ตันต่อวัน และยืดอายุ
การใช้งานของบ่อขยะได้อีกหลายปี มีชุมชนไร้ถังขยะเป็น อปท.ที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการขยะ จนได้รับรางวัลอาเซียนด้าน
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน มีการพัฒนาลำ�น้ำ�ปาวอย่างต่อเนื่อง และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

บ่อขยะ

กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โครงการชุมชนไร้ถัง

เครือข่าย 31 อปท. ใช้บ่อขยะร่วมกัน

การดูแลรักษาลำ�น้ำ�ปาว คลองสวยน้ำ�ใส

การดูแลความสะอาดถนนสายต่าง ๆ

โทร.1132

สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย

ตลอด 24 ชม.
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โครงการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
โครงการขุดคลองระบายน้ำาเพ�อปองกันน้ำาท่วมเขตเมืองกาฬสินธุ์
การแก้ไขปัญหาน้าำ ท่วมขังพืน้ ทีช่ มุ ชนรอบแก่งดอนกลางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากเหตุการณ์ ในวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2560
พายุเซินกาพัดกระหน่าำ เมืองกาฬสินธุ์ มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง เกิดน้าำ ท่วมขังในเขตเทศบาล สร้างความเสียหายแก่ประชาชน 10 ชุมชน
รอบแก่งดอนกลางถูกน้ำาท่วม อ่างเก็บน้ำาห้วยสีทนเหนือแก่งดอนกลางเป็นพื้นที่รับน้ำาขนาด 3.55 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปริมาณ
น้าำ ฝนจากพายุเซินกาเข้าอ่างถึง 19 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำาให้นา้ำ ล้นอ่างไหลบ่ามายังแก่งดอนกลางซึง่ รับน้าำ ได้เพียง 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร
เกิดน้าำ ท่วมขังพืน้ ที่ 10 ชุมชน รอบแก่งดอนกลางในเขตเทศบาลและพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมในเขตเทศบาลตำาบลโพนทอง ได้รบั ความเสียหาย
อย่างหนัก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยการนำาของ นายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและ พ่อค้า
ประชาชน ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดทำาถุงยังชีพ อาหาร น้ำาดื่ม พร้อมทั้งอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่มาตั้ง
ศูนย์ชว่ ยเหลือทีว่ ดั หอไตรปิฏการาม เพื่อเป็นทีพ่ กั พิงในภาวะน้าำ ท่วม อีกทัง้ วางแผนช่วยเหลือแก้ ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อความยัง่ ยืน
โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลตำาบลโพนทอง จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการน้าำ ขุดลอก
และบำารุงรักษาคูคลอง หนองเบ็ญ หนองอีคณ
ู และกุดเชือกในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เพื่อบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการน้าำ
โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ทำาการจัดซื้อที่ดินนำามาขุดคลองระบายน้ำา ความยาว 275 เมตร กว้าง 10 เมตร ผันน้ำาจากหนองเบ็ญ
หนองอีคณ
ู กุดเชือก ลงสูน่ า้ำ ลำาปาว ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำาบลโพนทอง เพื่อไม่ให้นา้ำ จากลำาห้วยสีทนเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เกินกว่าปริมาณทีจ่ ะรับได้และเป็นการเบีย่ งทางน้าำ ทีจ่ ะท่วมขังลงสูท่ างน้าำ ธรรมชาติให้เร็วยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นการพัฒนาพืน้ ทีเ่ พื่อสร้าง
มูลค่าในอนาคต ซึ่งจะสามารถแก้ ไขปัญหาน้ำาท่วมขังซ้ำาซากภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ได้อย่างยั่งยืน
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โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำาหลักเพ�อบรรเทาปัญหาน้ำาท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์
พื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์บางพื้นที่เกิดน้ำาท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมง
เนื่องจากระบบระบายน้ำายังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ซอยตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พื้นที่ชุมชนสุขสบายใจ
ซอยสะเดาทอง ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกะทะ ถนนทุ่งศรีเมืองแยกป่าไม้จังหวัดหน้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ วงเวียนพระยา
ชัยสุนทร หน้าสถานีขนส่ง ถนนพร้อมพรรณอุทิศ ถนนถีนานนท์ และถนนกาฬสินธุ์ เป็นต้น และบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำา
ที่อยู่ ใกล้กับลำาน้ำาปาวที่ ไหลผ่านเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตกน้ำาล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยและพื้นที่
เกษตรกรรม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับกรมโยธาธิการ
และผังเมือง โดยสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำาการศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้าำ หลัก
เพื่อบรรเทาปัญหาน้าำ ท่วมพืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองกาฬสินธุ์ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
ซึง่ ได้ผรู้ บั จ้างแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ในวงเงิน 148,200,000 บาท จะดำาเนินการในปีงบประมาณ 2562 เป็นต้น
ไปมีกำาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 800 วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งให้เริ่มงาน 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
แนวที่ 4 บริเวณ ถนนช่วงโรงเรียนอนุกลู นารีผา่ นถนนประดิษฐ์ถงึ วงเวียนเจ็ดแยกหนองแซง 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
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โครงการ เข�อนปองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝังลำาน้ำาปาว
ลำาน้ำาปาว เป็นลำาน้ำาธรรมชาติที่สำาคัญไหลผ่านเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในแนวเหนือ-ลงใต้ฝังด้านทิศตะวันตก
ระยะทางประมาณ 6.50 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำาสำาหรับเกษตรกรรม และคลองระบายน้ำาของเมือง เพื่อป้องกันน้ำาท่วม
ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการพัฒนา ดังนี้
ใน ปี 2548 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ จำานวน 54,661,000 บาท
ในการขุดลอกและในปี 2558 กองทัพบกโดยกรมการทหารช่างได้ทาำ การขุดลอกลำาน้าำ ปาวอีกครัง้ หนึง่ จากนัน้ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง โดยสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ สำารวจออกแบบและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝังลำาน้ำาปาวภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นระยะๆ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝังลำาน้ำาปาวทั้งซ้ายและขวาบริเวณวัดใต้
โพธิ์ค้ำา ความยาว 615.00 เมตร งบประมาณ 48,000,000 บาท ก่อสร้างปีงบประมาณ 2558
โครงการที่ 2 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝังลำาน้ำาปาวทั้งซ้าย และขวาบริเวณวัดใต้
โพธิ์ค้ำา (ระยะที่ 2) ความยาว 740.00 เมตร งบประมาณ 39,900,000 บาท ก่อสร้างปีงบประมาณ 2559
โครงการที่ 3 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลำาน้ำาปาว หลังโรงแรมริมปาว จนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ความยาว 1,153 เมตร งบประมาณ 95,000,000 บาท ก่อสร้างปีงบประมาณ 2560
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝังลำาน้ำาปาว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ 1) บริเวณ
จากสะพาน ค.ส.ล. หน้าวัดใต้ โพธิ์ค้ำาไปทางทิศใต้ฝังขวาความยาว 1,189.00 เมตรงบประมาณ 70,110,000 บาท
ก่อสร้างปีงบประมาณ 2561
โครงการที่ 5 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลำาน้ำาปาวหน้าวัดใต้ โพธิ์ค้ำาจากสะพานทิศใต้ฝังซ้าย ความยาว
1,100 เมตร งบประมาณ 110,000,000 บาท ก่อสร้างปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ 6 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งลำาน้ำาปาว ชุมชนจารุพัฒนาจะก่อสร้างในปีงบประมาณอื่นๆ ต่อไป
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โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมพิ ลราชวรางกูร กิตสิ ริ สิ มบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. โครงการปรับปรุงระบบจำ�หน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิล้ ใต้ดนิ ถนนกาฬสินธุบ์ ริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถึงสีแ่ ยก
ป่าไม้ งบประมาณ 70,138,500 บาท
3. โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง งบประมาณ 49,185,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนถีนานนท์ ช่วงแยกป่าไม้ ถึงแยกบายพาสทางไปอำ�เภอสมเด็จ งบประมาณ  
10,000,000  บาท
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและท่อระบายน้ำ� ถนนทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 9,097,000 บาท

พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง

สวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน
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