
“รางวัลองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ท่ีมีการบรหิารจดัการท่ีดี

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ประเภทดีเลิศ อันดับท่ี 3 ของประเทศไทย 

พร้อมเงินรางวัล 4,000,000 บาท จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
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การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่

 โดยกำ�หนดยุทธศ�สตร์และวิสัยทัศน์ในก�รพัฒน�เมืองก�ฬสินธุ์ว่� “ก�ฬสินธุ์เป็นเมืองน่�อยู่ 

คู่ธรรม�ภิบ�ล” ก�รพัฒน�เมืองให้น่�อยู่ ได้มุ่งเน้นก�รพัฒน�ใน 3 ด้�น คือ 1. ด้�นสังคม  

2. ด้�นเศรษฐกิจ 3. ด้�นสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรม�ภิบ�ล เป็นกรอบในก�รบริห�รจัดก�ร 

ต�มเป�้หม�ยก�รพฒัน�ยัง่ยนืของสหประช�ช�ต ิ(Sustainable Development Goals (SDG)) ดงัน้ี

การพัฒนาด้านสังคม

 เทศบ�ลได้จัดสวัสดิก�รให้กับพี่น้องประช�ชน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ม�รด�จนถึงปล�ยท�ง 

ของชีวิต ร่วมกับภ�คีเครือข่�ยภ�คร�ชก�ร ภ�คเอกชน ภ�คประช�สังคมและกลุ่มจิตอ�ส� 

เพื่อให้ประช�ชนมสีขุภ�พดีถ้วนหน้� มกี�รศกึษ�ด ีมคีรอบครวัทีอ่บอุน่ มสีวสัดกิ�รสงัคมทีเ่หม�ะสม 

มีก�รอนุรักษ์และสืบส�นวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

 ด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พประช�ชน มีศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขของเทศบ�ล 2 แห่ง เพื่อให้บริก�รประช�ชนแบบองค์รวม “ใกล้บ้�น ใกล้ ใจ” 

มอี�ส�สมคัรนมแมด่แูลตดิต�มเยี่ยมบ�้นหญิงตัง้ครรภแ์ละหลังคลอด เพื่อแนะนำ�และชว่ยเหลือก�รเลี้ยงดบูตุรใหแ้ข็งแรงสมบรูณต์�มวัย เมื่อย�่งเข�้สู่ 

วัยเรียนมีก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปีและเรียนรู้ก�รขับขี่อย่�งปลอดภัย ในก�รก้�วเข้�สู่วัยใสเทศบ�ลใส่ใจในชีวิตวัยรุ่น เพื่อป้องกันก�รตั้งครรภ์ 

ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ ด้วยก�รจัดอบรมให้คว�มรู้และเปิดพื้นที่สร้�งสรรค์สำ�หรับเย�วชน ในก�รแสดงออก ส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ย 

ของกลุ่มชมรม สม�คมต่�ง ๆ เพื่อให้ประช�ชนมีสุขภ�พร่�งก�ยที่แข็งแรงต�มสวนส�ธ�รณะ เช่น สวนส�ธ�รณะกุดน้ำ�กิน สวนส�ธ�รณะแก่งดอนกล�ง  

เป็นต้น และส่งเสริมก�รเล่นกีฬ� เพื่อให้ห่�งไกลจ�กย�เสพติดและพัฒน�เป็นนักกีฬ�อ�ชีพในช่วงวัยทำ�ง�นมี อสม. และนักจัดก�รสุขภ�พชุมชน 

พร้อมเจ้�หน้�ที่ ตรวจคัดกรองโรคเบ�หว�น คว�มดัน พร้อมส่งต่อเพื่อเข้�รับก�รรักษ�และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคว�มเสี่ยงต่อโรค เพื่อให้เป็นแรงง�น

ที่มีประสิทธิภ�พ เป็นที่พึ่งของครอบครัว ในช่วงวัยสูงอ�ยุ มีโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ อ�ส�สมัครผู้สูงอ�ยุ นักจัดก�รสุขภ�พชุมชน ดูแลผู้สูงวัย ตรวจช่องป�ก  

ตรวจคัดกรองระดับส�ยต� และมีก�รประเมินผลกระทบสุขภ�พผู้สูงอ�ยุระดับชุมชน (CHIA) และมีระบบก�รดูแลระยะย�วด้�นส�ธ�รณสุขสำ�หรับ 

ผู้สงูอ�ยทุีม่ภี�วะพึง่พงิ (Long Term Care) จนไดร้บัร�งวลัชนะเลศิระดบัเขตในป ี2561 โดยแบง่กลุม่ผู้สงูอ�ยอุอกเปน็กลุม่ตดิสงัคม กลุม่ตดิบ�้น และกลุม่

ตดิเตยีง เพื่อง่�ยตอ่ก�รดแูล และมศีนูยพ์ฒัน�คณุภ�พชวีติผู้สงูอ�ยแุละคนพกิ�ร เปน็ศนูยก์ล�งในก�รดแูลอย�่งเตม็ระบบแบบบรูณ�ก�รร่วมกับองคก์ร 

ภ�คีเครือข่�ย ซึ่งเป็นนวัตกรรมก�รบริก�รหนึ่งที่ได้รับร�งวัลพระปกเกล้�ทองคำ� ด้�นก�รเสริมสร้�งเครือข่�ยรัฐ เอกชนและประช�สังคมในปี 2561 

◆   เยี่ยมบ้านหลังคลอด  ◆

◆   จุติสุขาวดี  ◆

ในปล�ยท�งของชีวิตมีสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอ�ยุ 

ดูแลสงเคร�ะห์ค่�ทำ�ศพให้กับสม�ชิกและมีกองทุนจุติสุข�วดี ซึ่งเป็นกลุ่ม

ชมรมจิตอ�ส�เมืองน้ำ�ดำ�ร่วมกับเทศบ�ลช่วยจัดก�รง�นศพผู้ด้อยโอก�ส  

ผู้ย�กไร้ ในสังคม โดยมีอ�ส�สมัครที่ผ่�นก�รอบรมลงไปเยี่ยมเยียน 

ให้กำ�ลงัใจผู้ปว่ยและครอบครัวให้อยูอ่ย�่งมคีณุค�่จ�กไปดว้ยคว�มสงบ พบแต่ 

สุคติในสัมปร�ยภพ เป็นโครงก�รนวัตกรรมที่ ได้รับร�งวัลธรรม�ภิบ�ล 

ประเภทดีเลิศ อันดับที่ 3 ของประเทศไทย และร�งวัลพระปกเกล้� 

ด้�นก�รเสริมสร้�งสันติสุขและสม�นฉันท์ ประจำ�ปี 2562
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ด้านเศรษฐกิจ

 ก�รพัฒน�พุทธมณฑลจังหวัดก�ฬสินธุ์ (แก่งดอนกล�ง)

 ป ี2557 โครงก�รปรบัปรุงภูมทิศัน์พทุธมณฑลแก่งดอนกล�ง งบประม�ณ 12,400,000 บ�ท จ�กสำ�นักง�นโยธ�ธิก�รและผังเมอืงจังหวดัก�ฬสนิธ์ุ

 ป ี2558 โครงก�รกอ่สร�้งอ�ค�รประดษิฐ�นพระพุทธชยนัต ีงบประม�ณ 8,200,000 บ�ท จ�กสำ�นกัง�นโยธ�ธกิ�รและผงัเมืองจงัหวัดก�ฬสินธุ ์

 ปี 2559 โครงก�รก่อสร้�งอ�ค�รประดิษฐ�นพระพุทธชยันตี (ก่อสร้�งส่วนประกอบโครงสร้�งอ�ค�ร) งบประม�ณ 9,144,000 บ�ท จ�ก 

สำ�นักง�นโยธ�ธิก�รและผังเมืองจังหวัดก�ฬสินธุ์

 ปี 2562 โครงก�รก่อสร้�งพุทธมณฑลแก่งดอนกล�ง 13,800,000 บ�ท จ�กสำ�นักง�นโยธ�ธิก�รและผังเมืองจังหวัดก�ฬสินธุ์

◆   พุทธมณฑล  ◆

◆  ตลาดดาวธุง  ◆

โครงการ “ตลาดดาวธุง มุ่งสร้างสื่อวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้”

 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ได้รับงบประม�ณสนับสนุนจ�กสำ�นักง�นกองทุนพัฒน�สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์ เพื่อจัดกิจกรรมตล�ดด�วธุง จำ�นวน 

480,000 บ�ท มกิีจกรรมล�นจำ�หน่�ยสนิค�้ ล�นวฒันธรรม ล�นศลิปะ จัดทกุวนัจันทรข์องสปัด�ห์ เร่ิมวนัจันทรท์ี ่29 กรกฎ�คม 2562 และไดย้�้ยตล�ด 

ด�วธุงไปอยู่ตรงข้�มอีกฝั่งถนนสวนส�ธ�รณะริมแก่งดอนกล�งในปัจจุบัน

ทะเลดาวธุง

 ง�นศิลปะที่เกิดขึ้นจ�กคว�มร่วมมือของเทศบ�ลเมือง

ก�ฬสินธ์ุร่วมกับ บริษัททีโอที จำ�กัด (มห�ชน) มห�วิทย�ลัย 

ก�ฬสินธุ์ ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีศิลปิน ครูศิลปะ 

นักเรียน นักศึกษ�ที่มีคว�มส�ม�รถในด้�นศิลปะได้ร่วมกัน 

สร�้งสรรคง์�นจ�กจ�นด�วเทยีมทีเ่ลกิใชง้�นแลว้นำ�ม�สร�้งสรรค ์

เปน็ง�นศลิปะดว้ยก�รลงมอืแตง่แตม้สสีนัใน Concept ธุงอสี�น

และได้นำ�ติดตั้งในพื้นที่สวนส�ธ�รณะริมแก่งดอนกล�ง

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ ให้เป็นจุดท่องเที่ยวต้อนรับผู้ม�เยือน 

ได้แวะพักผ่อนและเช็คอิน
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◆   ย่านเมืองเก่า  ◆

◆   หิ้วตะกร้านุ่งซิ้นถือปิ่นโต  ◆

การฟื้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนย่านเมืองเก่าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเมือง

 เป็นก�รฟื้นฟูย่�นเศรษฐกิจของชุมชนเมืองในเขตเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ บริเวณรอบวัดกล�ง (พระอ�ร�มหลวง) เดิมเป็นย่�นวัฒนธรรมก�รค้�

ของช�วจีน ที่อพยพม�ตั้งถิ่นฐ�น ณ บริเวณนี้ และมีช�วท้องถิ่นเดิมอ�ศัยอยู่เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมผสมผส�นระหว่�งไทยจีน ล�ว มีสถ�ปัตยกรรมเป็น

บ้�นเรอืน อ�ค�รเก่�แบบไทย-จนี-อสี�น ทำ�กิจก�รค�้เจรญิรุง่เรอืงม�ย�วน�น ลกูหล�น รุน่หลงัไดข้ย�ยกิจก�รออกไปรอบนอกทำ�ให้บรเิวณย�่นก�รค�้

เดมิสงบเงียบ น�ยจ�รวุฒัน์  บญุเพิม่ น�ยกเทศมนตรเีมอืงก�ฬสนิธ์ุ ไดด้ำ�เนินก�รปรบัฟืน้ฟแูหลง่ชมุชนย�่นเมอืงเก่� ผ่�นโครงก�รฟืน้ทนุท�งวฒันธรรม 

ชุมชนย่�นเมืองเก่� เพื่อสร้�งเศรษฐกิจชุมชนเมืองร่วมกับกองทุนพัฒน�สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์ โดยก�รนำ�ศิลปะม�เป็นสื่อในก�รพัฒน�จ�กคว�ม

ร่วมมือของศิลปินในพื้นที่ได้ร่วมกันว�ดภ�พศิลปะบนกำ�แพงในย่�นเมืองเก่� ที่แสดงถึงคว�มเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดก�ฬสินธุ์ และประชุมระดมสมอง

ก�รฟื้นทุนท�งวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้�งเศรษฐกิจชุมชนเมือง
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ด้านสิ่งแวดล้อม

 เทศบ�ลไดด้แูลรกัษ�และใชป้ระโยชน์ในทรพัย�กรธรรมช�ตทิีม่ดีว้ยสำ�นึกรักบ�้นเกิด ขดุลอก คคูลอง และลำ�น้ำ�ป�วที่ไหลผ่�นตวัเมอืงก�ฬสนิธ์ุ 

ก่อสร้�งฝ�ยกักเก็บน้ำ� ก่อสร้�งเขื่อนปอ้งกันตลิง่ลำ�น้ำ�ป�วทัง้สองฝ่ัง แก้ไขปญัห�ผู้บกุรกุลำ�น้ำ�ป�วอย�่งเปน็ระบบ โดยจัดห�ทีอ่ยูอ่�ศยัใหม่ให้ต�มโครงก�ร 

บ�้นมัน่คงรว่มกับสถ�บนัพฒัน�องคก์รชมุชน มเีทศบญัญตัคิวบคมุก�รตดิตัง้ถังดกัไขมนัในอ�ค�รบ�้นเรอืน เพื่อจัดก�รน้ำ�เสยีตัง้แตต่น้ท�งถึงปล�ยท�ง 

และว�งระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมของเมืองโดยใช้ระบบท่อและบ่อเติมอ�ก�ศที่บริห�รจัดก�รโดยองค์ก�รจัดก�รน้ำ�เสีย รองรับก�รบำ�บัดน้ำ�เสียที่เข้�บ่อ 

ปริม�ณ 14,000 ลูกบ�ศ์เมตรต่อวัน ก่อนปล่อยลงสู่ลำ�น้ำ�ธรรมช�ติ

 ก�รดูแลรักษ�ระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำ� และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้คงสภ�พระบบนิเวศน์ พื้นที่ชุ่มน้ำ� กุดเชือก กุดย�ง หนองเบ็ญ หนองอีคูณ และ

แก่งดอนกล�ง ให้เป็นแหล่งที่อยู่อ�ศัยของสัตว์น�น�ชนิดทั้งนกเป็ดน้ำ� นกน�งแอ่น ค้�งค�ว ปู ปล� เป็นแหล่งอ�ห�รสำ�หรับคนและสัตว์ต�มวิถีท้องถิ่น 

มตีน้ไมน้�น�พนัธ์ุ เปน็ก�รจัดก�รพืน้ทีส่เีขยีวและคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พของเมอืง โดยก�รอนุรกัษ์ควบคูกั่บก�รพฒัน�เพื่อสร�้งสมดลุของธรรมช�ต ิ

ซึ่งเทศบ�ลมีพื้นที่สีขียว 5,041,109 ต�ร�งเมตร คิดเป็นสัดส่วนต่อประช�กร 33,789 คน อยู่ที่ 1 ต่อ 149.19 ต�ร�งเมตร มีพื้นที่สีเขียว 29.83%  

ของพื้นที่เขตเทศบ�ล 16.96 ต�ร�งกิโลเมตร จนได้รับร�งวัลอ�เซียนด้�นก�รจัดก�รขยะและพื้นที่สีเขียวในปี 2560 

 ก�รจัดก�รมลพิษท�งอ�ก�ศ มีก�รตรวจวัดคุณภ�พอ�ก�ศบริเวณที่มีก�รจร�จรหน�แน่น และเฝ้�ระวังคุณภ�พอ�ก�ศในแหล่งกำ�เนิดมลพิษ  

เชน่ เต�เผ�ศพพบว�่มคี�่ PM10 อยู่ในเกณฑม์�ตรฐ�น และปรับเปลีย่นเต�เผ�ศพเปน็เต�เผ�ไร้มลพษิและโดยทีเ่มอืงก�ฬสนิธ์ุ ไม่ใชแ่หลง่อตุส�หกรรม 

จึงเป็นเมืองที่มีสภ�พอ�ก�ศต�มฤดูก�ลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จนได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ด้�นก�รจัดก�รน้ำ�เสียและก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น และเป็น 

1 ใน 7 ของเทศบ�ลในภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนือที่ไดร้บัก�รเชดิชเูกียรตติ�มโครงก�ร ผนึกกำ�ลงัประช�รฐั คนืน้ำ�ใสให้ โขงชมีลูทำ�ให้ประช�ชนไดอ้ยูอ่�ศยั

และใช้ประโยนข์ในพื้นที่ที่มีอ�ก�ศดี สิ่งแวดล้อมดี ระบบนิเวศน์ดี มีคว�มสมดุลในห่วงโซ่อ�ห�รต�มธรรมช�ติ

 ก�รปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ได้นำ�คว�มเป็นอัตลักษณ์ท�งวัฒนธรรมของช�วเมืองก�ฬสินธ์ุ ม�เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เช่น ใบเสม�ยักษ์ 

ท�งเข้�เมือง ไดโนเส�ร์ โปงล�ง อนุส�วรีย์เจ้�เมืองคนแรก ว�งแบบแปลนพัฒน�เมืองให้เป็นส�มเหลี่ยมวัฒนธรรมและย่�นเมืองเก่�รอบวัดกล�ง 

พระอ�ร�มหลวง มีท�งจักรย�นสำ�หรับคนเมืองเพื่อนันทน�ก�รและสุขภ�พ

 ก�รส่งเสริมก�รผลิต ก�รบริก�ร และก�รบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมและรณรงค์ก�รใช้ภ�ชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ห้ิวตะกร้�นุ่งซิ่นถือปิ่นโต ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้� OTOP ชุมชน มีผลิตภัณฑ์ข้�วกล้องและผักปลอดส�รพิษ รณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน  

ในสำ�นักง�นและในร้�นอ�ห�รใช้ EM ในก�รกำ�จัดกลิ่นและทำ�ปุ๋ยหมักอินทรีย์ เลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะในครัวเรือน

 ก�รสง่เสรมิก�รใชพ้ลงัง�นและน้ำ� ไดม้มี�ตรก�รในก�รประหยดัพลงัง�น โดยเฉพ�ะพลงัง�นไฟฟ�้ส�ม�รถลดก�รใช้ไฟฟ�้ส�ธ�รณะไดต้�มเกณฑ ์

ที่มีกำ�หนด โดยไม่เกินกว่�สิทธิ์ที่ได้รับในก�รใช้กระแสไฟฟ้�ส่วนเกินในแต่ละปี ซึ่งจ�กเดิมที่เป็นหนี้ค่�กระแสไฟฟ้� ปี 2554 จำ�นวน 7,180,200 บ�ท 

ชำ�ระเสร็จภ�ยใน 5 ปี จนไม่ต้องจ่�ยค่�กระแสไฟฟ้�เลยนับแต่ปี 2560 เป็นต้นม� มีก�รควบคุม ก�รใช้พลังง�นเชื้อเพลิงอย่�งเป็นระบบและส่งเสริม 

ก�รใช้พลังง�นทดแทนโดยให้ครัวเรือนทำ�บ่อหมัก แก๊สชีวภ�พ และใช้น้ำ�อย่�งคุ้มค่�

 ก�รจัดก�รขยะมูลฝอย ได้บริห�รจัดก�รตั้งแต่ต้นท�ง กล�งท�ง ปล�ยท�ง โดยใช้กระบวนก�รเครือข่�ย เป็นคลัสเตอร์ ก�รจัดก�รขยะ 

ในจังหวดัก�ฬสนิธ์ุทีม่อีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินนำ�ขยะม�รว่มกำ�จัดถึง 34 แห่ง แตเ่ทศบ�ลส�ม�รถบรหิ�รจัดก�รขยะโดยยดือ�ยกุ�รใชง้�นของบอ่ขยะ 

จ�กที่คำ�นวณไว้ออกไปจ�กอ�ยุใช้ง�น 7 ปี บริห�รจัดก�รได้ถึง 10 ปี และส�ม�รถลดปริม�ณขยะในเขตเทศบ�ลก่อนที่จะนำ�ไปกำ�จัดได้ถึง 50.44%  

ของปริม�ณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีก�รขย�ยเครือข่�ยก�รจัดก�รขยะไปยังส่วนร�ชก�ร ภ�คเอกชนและ อปท. ต่�ง ๆ โดยได้รับก�รรับรองว่� 

เป็นหน่วยง�นทีจั่ดก�รขยะต�มหลกัสขุ�ภิบ�ล ทีผ่่�นก�รประเมินก�รพฒัน�คณุภ�พระบบบรกิ�รอน�มยัสิง่แวดลอ้ม EHA : 4001 และไดรั้บร�งวลัชนะเลศิ 

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำ�ปี 2562

◆  สูบบำาบัดน้ำาเสีย  ◆ ◆   รณรงค์คัดแยกขยะ  ◆

โทร.1132 ตลอด 24 ชม.เจ็บป่วยฉุกเฉิน
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โครงการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

โครงการขุดลอกเพื่ อแก้ ไขปญหาน้ำาท่วมขัง

จ�กเหตุก�รณ์พ�ยุเซินก�พัดถล่มเมืองก�ฬสินธุ์ ช่วงปี 2560 ด้วยปริม�ณ

น้ำ�ฝนที่ตกลงม�จนทำ�ให้มีน้ำ�ล้นสปริงเวย์อ่�งเก็บน้ำ�ห้วยสีทน จำ�นวน 11.353 

ล้�นลูกบ�ศก์เมตร ทำ�ให้เกิดน้ำ�ท่วมขังพื้นที่ 11 ชุมชน รอบแก่งดอนกล�งในเขต

เทศบ�ลและพืน้ทีเ่กษตรกรรมในเขตตำ�บลโพนทอง และในป ี2562 อทิธิพลจ�กพ�ยุ

โพดุล ทำ�ให้ปริม�ณน้ำ�ม�กกว่�พ�ยุเซินก� ทำ�ให้น้ำ�ท่วม 22 ชุมชน ในเขตเทศบ�ล

เมอืงก�ฬสนิธ์ุ และลน้สปรงิเวยอ์�่งเก็บน้ำ�ห้วยสทีน ถึง 23.230 ล�้นลกูบ�ศก์เมตร 

ทำ�ให้น้ำ�ลน้ทะลกัม�กกว�่ป ี2560 เท�่ตัว ซึง่เทศบ�ลไดเ้ร่งประช�สมัพนัธ์แจ้งเตอืน

ภัยทุกช่องท�ง ท�งสื่ อออนไลน์ และออกประก�ศต�มบ้�นเรือนประช�ชน ก่อนที่

น้ำ�จะทะลกัเข�้เมอืงถึง 5 ชัว่โมง ไดจั้ดตัง้ศนูยช์ว่ยเหลอืประช�ชน ตลอด 24 ชัว่โมง 

ณ วัดหอไตรปิฏก�ร�มอพยพประชนชนและให้ก�รช่วยเหลือตลอดระยะเวล�ที่น้ำ�

ท่วมขัง ด้วยก�รจัดห�อ�ห�ร จัดถุงยังชีพ รับบริจ�คเพื่ อให้ก�รช่วยเหลือตลอด

ระยะเวล�ที่น้ำ�ท่วมขัง นอกจ�กน้ียังได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณจ�กในหลวง รัชก�ลที่ 

10 ทรงโปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้ น�ยอำ�พน กิตติอำ�พน องคมนตรี ร่วมกับ

มูลนิธิร�ชประช�นุเคร�ะห์ เชิญสิ่งของพระร�ชท�นมอบแก่ประช�ชนผู้ประสบ

อุทกภัย จำ�นวน 879 ถุง

 ก�รช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย น�ยจ�รุวัฒน์ บุญเพิ่ม น�ยกเทศมนตรี

เมืองก�ฬสินธุ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือตั้งแต่เกิดเหตุในวันที่ 31 สิงห�คม 

จนถึงวันที่ 4 กันย�ยน 2562 ซึ่งเทศบ�ลได้นำ�เงินบริจ�คจัดห�อ�ห�รให้กับ

ผู้ประสบภัยเปน็อนัดบัแรก และจัดห�วสัดอุปุกรณ์ในก�รให้คว�มชว่ยเหลอืพร้อมกับ

ถุงยงัชพีโดยใชง้บประม�ณเทศบ�ลอกีสว่นหน่ึง และมกี�รทำ�คว�มสะอ�ด เยยีวย�

พี่น้องประช�ชนหลังน้ำ�ลดทันที

 วิกฤตน้ำ�ท่วมในคร้ังน้ีทำ�ให้เร�ได้เห็นถึงน้ำ�ใจของพี่น้องประช�ชนและ

จิตอ�ส� หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนที่ให้ก�รช่วยเหลือ ให้ผ่�นพ้นวิกฤติก�รณ์

ในคร้ังน้ี โดยน้ำ�ท่วมขังในเขตเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุได้ลดลงเร็วกว่�ปี 2560 

จ�กก�รว�งแผนแก้ไขปัญห�น้ำ�ท่วม ของ น�ยจ�รุวัฒน์ บุญเพิ่ม น�ยกเทศมนตรี

เมืองก�ฬสินธ์ุ โดยใช้เงินร�งวัลธรรม�ภิบ�ล จัดซื้อที่ดินเพื่ อเป็นท�งระบ�ยน้ำ�

เนื้อที่ 2 ไร่เศษ และได้ลงน�มคว�มร่วมมือกับองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดก�ฬสินธุ์ 

และเทศบ�ลตำ�บลโพนทอง ในก�รบรหิ�รจัดก�รน้ำ� ขดุลอกและบำ�รงุรักษ�คคูลอง

หนองเบ็ญ หนองอีคูณ และกุดเชือก ให้เป็นท�งระบ�ยน้ำ�ผ่�นที่ดินที่จัดซื้อไว้ 

ระยะท�งย�ว 350 เมตร กว้�ง 10 เมตร ระบ�ยน้ำ�ลงสู่ลำ�น้ำ�ป�วโดยตรง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำาหลักเพื่ อบรรเทาปญหาน้ำาท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์

พื้นที่เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ บ�งพื้นที่เกิดน้ำ�ท่วมขังเมื่ อเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่ องเป็นเวล�หล�ยชั่วโมง เนื่ องจ�กระบบระบ�ยน้ำ�ยังไม่มี

ประสิทธิภ�พ เช่น ซอยตรงข้�มวิทย�ลัยส�รพัดช่�งก�ฬสินธ์ุพื้นที่ชุมชนสุขสบ�ยใจ ซอยสะเด�ทอง ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะถนนทุ่งศรีเมือง

แยกป่�ไม้จังหวัด หน้�โรงพย�บ�ลก�ฬสินธุ์ วงเวียนพระย�ชัยสุนทร หน้�สถ�นีขนส่ง ถนนพร้อมพันธ์อุทิศ ถนนถีน�นนท์ ถนนก�ฬสินธุ์ และบริเวณ

พื้นที่ลุ่มต่ำ� ที่อยู่ใกล้กับลำ�น้ำ�ป�วที่ไหลผ่�นเขตเทศบ�ลด้�นทิศตะวันตกน้ำ�ล่นตลิ่งเข้�ท่วมพื้นที่เขตชุมชนที่อยู่อ�ศัยและพื้นที่เกษตรกรรม  

 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ โดยน�ยจ�รุวัฒน์ บุญเพิ่ม น�ยกเทศมนตรีเมืองก�ฬสินธุ์ ร่วมกับกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง โดยสำ�นักง�นโยธ�ธิก�ร

และผังเมืองจังหวัดก�ฬสินธุ์ ทำ�ก�รศึกษ�ออกแบบโครงก�รก่อสร้�งระบบระบ�ยน้ำ�หลัก เพื่ อบรรเท�ปัญห�น้ำ�ท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองก�ฬสินธุ์ จังหวัด

ก�ฬสินธุ์ และจัดทำ�โครงก�รเพื่ อขอรับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง ซึ่งได้ผู้รับจ้�งแล้ว เมื่ อวันที่ 4 เมษ�ยน 2562 ในวงเงิน 

148,200,000 บ�ท จะดำ�เนินก�รในปงีบประม�ณ 2562 เปน็ตน้ไป มกีำ�หนดระยะเวล� 800 วนั นับจ�กวนัที่ไดรั้บแจ้งให้เริม่ง�นโดยมเีขตพืน้ทีก่่อสร้�ง ดงัน้ี

 แนวที่ 1 ช่วงที่ 1 บริเวณ ถนนกรมโยธิก�รและผังเมืองถึงแก่งดอนกล�ง ย�ว 1,072 เมตร

 แนวที่ 1 ช่วงที่ 2 บริเวณ ถนนกรมโยธิก�รและผังเมืองถึงแก่งดอนกล�ง ย�ว 756 เมตร

 แนวที่ 1 ช่วงที่ 3 บริเวณ ถนนกรมโยธิก�รและผังเมืองถึงแก่งดอนกล�ง ย�ว 2,270 เมตร

◆   ขุดลอกคลองระบายน้ำา  ◆

◆   ตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ำาท่วม  ◆

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



- 7 -

 แนวที่ 2 บริเวณ ถนนถีน�นนท์จ�กสี่แยกป่�ไม้ถึงก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค ย�ว 606.50 เมตร

 แนวที่ 3 บริเวณ ถนนชัยสุนทรช่วงวงเวียนโปงล�งถึงซอยฉ�ยจรุง ย�ว 773.60 เมตร

 แนวที่ 4 บริเวณ ถนนช่วงโรงเรียนอนุกูลน�รีผ่�นถนนประดิษฐ์ถึงวงเวียนเจ็ดแยกหนองแซง ย�ว 1,119 เมตร

 แนวที่ 5 ช่วงที่ 1 บริเวณตรงข้�มห้�งโลตัส ถึงสะพ�นข้�มลำ�น้ำ�ป�ว ย�ว 216.70 เมตร

 แนวที่ 5 ช่วงที่ 2 บริเวณตรงข้�มห้�งโลตัส ถึงสะพ�นข้�มลำ�น้ำ�ป�ว ย�ว 852.80 เมตร

 แนวที่ 6 บริเวณถนนวิโรจน์รัตน์จ�กแยกคลินิกสัตว์ถึงท�งหลวง 213 ย�ว 851 เมตร

โครงการเขื่ อนปองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำาน้ำาปาว

ลำ�น้ำ�ป�ว เป็นลำ�น้ำ�ธรรมช�ติที่สำ�คัญไหลผ่�นเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ในแนวเหนือ-ลงใต้ฝั่งด้�นตะวันตก ระยะท�งประม�ณ 6.50 กิโลเมตร 

เป็นแหล่งน้ำ�สำ�หรับเกษตรกรรมและคลองระบ�ยน้ำ�ของเมือง เพื่ อป้องกันน้ำ�ท่วมในพื้นที่เขตเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ในปี 2548 เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ 

ได้รับงบประม�ณสนับสนุนจ�กจังหวัดก�ฬสินธุ์ จำ�นวน 54,661,000 บ�ท ในก�รขุดลอกและในปี 2558 กองทัพบก โดยกรมทห�รช่�งได้ทำ�ก�รขุดลอก

ลำ�น้ำ�ป�วอีกครั้ง จ�กนั้นกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง โดยสำ�นักโยธ�ธิก�รและผังเมือง จังหวัดก�ฬสินธุ์ สำ�รวจออกแบบและก่อสร้�งเขื่ อนป้องกันตลิ่ง

และปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งลำ�น้ำ�ป�วภ�ยในเขตเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ เป็นระยะ ๆ ดังนี้

โครงการที่ 1 โครงก�รเขื่ อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งลำ�น้ำ�ป�วทั้งซ้�ยและขว� บริเวณวัดใต้ โพธิ์ค้ำ� คว�มย�ว 615.000 เมตร

งบประม�ณ 48,000,000 บ�ท ก่อสร้�งปี งบประม�ณ 2559

โครงการที่ 2 โครงก�รเขื่ อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝ่ังลำ�น้ำ�ป�วทั้งซ้�ยและขว� บริเวณวัดใต้ โพธ์ิค้ำ� (ระยะที่ 2) คว�มย�ว 

◆   โครงการปองกันตลิ่ง  ◆

740.00 เมตร งบประม�ณ 39,900,000 บ�ท ก่อสร�้งปงีบประม�ณ 2559

โครงการที่ 3 โครงก�รเขื่ อนป้องกันตลิ่งลำ�น้ำ�ป�ว หลังโรงแรม

ริมป�ว จนถึงสุดเขตเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธ์ุ คว�มย�ว 1,153 เมตร

งบประม�ณ 95,000,000 บ�ท ก่อสร้�งปีงบประม�ณ 2560

โครงการที่ 4 โครงก�รก่อสร้�งเขื่ อนป้องกันตลิ่งริมฝ่ังลำ�น้ำ�ป�ว

พรอ้มปรบัปรงุภูมทิศัน์ (ระยะที ่1) บรเิวณจ�กสะพ�น ค.ส.ล. หน้�วดัใต้ โพธ์ค้ำ�

ไปท�งทศิใต้ฝ่ังขว� คว�มย�ว 1,189.00 เมตร งบประม�ณ 70,110,000 บ�ท

ก่อสร้�งปีงบประม�ณ 2561 

โครงการที่ 5 โครงก�รเขื่ อนปอ้งกันตลิง่ลำ�น้ำ�ป�วหน้�วดัใต้ โพธ์ิค้ำ� 

จ�กสะพ�นทิศใต้ฝั่งซ้�ย คว�มย�ว 1,100 เมตร งบประม�ณ 110,000,000 

บ�ท ก่อสร้�งปีงบประม�ณ 2562

โครงการที่ 6 โครงก�รเขื่ อนปอ้งกันตลิง่ลำ�น้ำ�ป�ว ชมุชนจ�รพุฒัน�

ก่อสร้�ง ปีงบประม�ณอื่ น ๆ ต่อไป

โทร.1132 ตลอด 24 ชม.เจ็บปวยฉุกเฉิน



โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต

1. โครงก�รถนนส�ยวฒันธรรมเปิงบ�้นแปลงเมืองก�ฬสนิธ์ุ (ถนนก�ฬสนิธ์ุบรเิวณศ�ลเจ้�พอ่หลกัเมอืง ถึงสีแ่ยกป�่ไม)้ งบประม�ณ 70,138,500 บ�ท

2. โครงก�รพัฒน�ประตูเมืองสู่คว�มเติบโตท�งเศรษฐกิจ (ท�งเข้�เมืองจ�กแยกโนนต�ลถึงวัดใต้ โพธิ์ค้ำ�) งบประม�ณ 28,554,000 บ�ท

◆   เคเบิ้ลใต้ดิน  ◆

◆   โครงการพัฒนาประตูเมืองสู่ความเติบโตทางเศรษฐกิจ  ◆

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


