“รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ประเภทดีเลิศ อันดับที่ 3 ของประเทศไทย

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

โทร.1132 ตลอด 24 ชม.
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การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่
โดยกำ�หนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ว่า “กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่
คู่ธรรมาภิบาล” การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านสังคม
2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นกรอบในการบริหารจัดการ
ตามเป้าหมายการพัฒนายัง่ ยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals (SDG)) ดังนี้

การพัฒนาด้านสังคม

เทศบาลได้จัดสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชน ตั้งแต่อยู่ ในครรภ์มารดาจนถึงปลายทาง
ของชีวิต ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและกลุ่มจิตอาสา
เพื่อให้ประชาชนมีสขุ ภาพดีถว้ นหน้า มีการศึกษาดี มีครอบครัวทีอ่ บอุน่ มีสวัสดิการสังคมทีเ่ หมาะสม
มีการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน มีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 2 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนแบบองค์รวม “ใกล้บ้าน ใกล้ ใจ”
มีอาสาสมัครนมแม่ดแู ลติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตัง้ ครรภ์และหลังคลอด เพื่อแนะนำ�และช่วยเหลือการเลี้ยงดูบตุ รให้แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย เมื่อย่างเข้าสู่
วัยเรียนมีการตรวจสุขภาพประจำ�ปีและเรียนรู้การขับขี่อย่างปลอดภัย ในการก้าวเข้าสู่วัยใสเทศบาลใส่ ใจในชีวิตวัยรุ่น เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้และเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำ�หรับเยาวชน ในการแสดงออก ส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย
ของกลุ่มชมรม สมาคมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามสวนสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง
เป็นต้น และส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดและพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพในช่วงวัยทำ�งานมี อสม. และนักจัดการสุขภาพชุมชน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน พร้อมส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงต่อโรค เพื่อให้เป็นแรงงาน
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่งของครอบครัว ในช่วงวัยสูงอายุ มี โรงเรียนผู้สูงอายุ อาสาสมัครผู้สูงอายุ นักจัดการสุขภาพชุมชน ดูแลผู้สูงวัย ตรวจช่องปาก
ตรวจคัดกรองระดับสายตา และมีการประเมินผลกระทบสุขภาพผู้สูงอายุระดับชุมชน (CHIA) และมีระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับ
ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง (Long Term Care) จนได้รบั รางวัลชนะเลิศระดับเขตในปี 2561 โดยแบ่งกลุม่ ผูส้ งู อายุออกเป็นกลุม่ ติดสังคม กลุม่ ติดบ้าน และกลุม่
ติดเตียง เพื่อง่ายต่อการดูแล และมีศนู ย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุและคนพิการ เป็นศูนย์กลางในการดูแลอย่างเต็มระบบแบบบูรณาการร่วมกับองค์กร
ภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริการหนึ่งที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ� ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคมในปี 2561
ในปลายทางของชีวิตมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ดูแลสงเคราะห์ค่าทำ�ศพให้กับสมาชิกและมีกองทุนจุติสุขาวดี ซึ่งเป็นกลุ่ม
ชมรมจิตอาสาเมืองน้�ำ ดำ�ร่วมกับเทศบาลช่วยจัดการงานศพผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ ในสังคม โดยมีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมลงไปเยี่ยมเยียน
ให้ก�ำ ลังใจผูป้ ว่ ยและครอบครัวให้อยูอ่ ย่างมีคณ
ุ ค่าจากไปด้วยความสงบ พบแต่
สุคติในสัมปรายภพ เป็นโครงการนวัตกรรมที่ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล
ประเภทดีเลิศ อันดับที่ 3 ของประเทศไทย และรางวัลพระปกเกล้า
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ประจำ�ปี 2562

◆

◆

จุติสุขาวดี

เยี่ยมบ้านหลังคลอด

◆

◆

พบเบาะแสการทุจริต แจ้ง ตู้ ปณ.100
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ด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)
ปี 2557 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์พทุ ธมณฑลแก่งดอนกลาง งบประมาณ 12,400,000 บาท จากสำ�นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี 2558 โครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธชยันตี งบประมาณ 8,200,000 บาท จากสำ�นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี 2559 โครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธชยันตี (ก่อสร้างส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร) งบประมาณ 9,144,000 บาท จาก
สำ�นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี 2562 โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลแก่งดอนกลาง 13,800,000 บาท จากสำ�นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

◆

พุทธมณฑล

◆

โครงการ “ตลาดดาวธุง มุ่งสร้างสื่อวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้”
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อจัดกิจกรรมตลาดดาวธุง จำ�นวน
480,000 บาท มีกจิ กรรมลานจำ�หน่ายสินค้า ลานวัฒนธรรม ลานศิลปะ จัดทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เริม่ วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 และได้ยา้ ยตลาด
ดาวธุงไปอยู่ตรงข้ามอีกฝั่งถนนสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางในปัจจุบัน

◆

ตลาดดาวธุง

◆

ทะเลดาวธุง

งานศิลปะที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ร่วมกับ บริษัทที โอที จำ�กัด (มหาชน) มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีศิลปิน ครูศิลปะ
นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถในด้านศิลปะได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์งานจากจานดาวเทียมทีเ่ ลิกใช้งานแล้วนำ�มาสร้างสรรค์
เป็นงานศิลปะด้วยการลงมือแต่งแต้มสีสนั ใน Concept ธุงอีสาน
และได้ นำ � ติ ด ตั้ ง ในพื้ น ที่ ส วนสาธารณะริ ม แก่ ง ดอนกลาง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้เป็นจุดท่องเที่ยวต้อนรับผู้มาเยือน
ได้แวะพักผ่อนและเช็คอิน

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
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การฟื้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนย่านเมืองเก่าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเมือง
เป็นการฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจของชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ บริเวณรอบวัดกลาง (พระอารามหลวง) เดิมเป็นย่านวัฒนธรรมการค้า
ของชาวจีน ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ณ บริเวณนี้ และมีชาวท้องถิ่นเดิมอาศัยอยู่เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างไทยจีน ลาว มีสถาปัตยกรรมเป็น
บ้านเรือน อาคารเก่าแบบไทย-จีน-อีสาน ทำ�กิจการค้าเจริญรุง่ เรืองมายาวนาน ลูกหลาน รุน่ หลังได้ขยายกิจการออกไปรอบนอกทำ�ให้บริเวณย่านการค้า
เดิมสงบเงียบ นายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ด�ำ เนินการปรับฟืน้ ฟูแหล่งชุมชนย่านเมืองเก่า ผ่านโครงการฟืน้ ทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชนย่านเมืองเก่า เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเมืองร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยการนำ�ศิลปะมาเป็นสื่อในการพัฒนาจากความ
ร่วมมือของศิลปินในพื้นที่ ได้ร่วมกันวาดภาพศิลปะบนกำ�แพงในย่านเมืองเก่า ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชุมระดมสมอง
การฟื้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเมือง

◆

◆

ย่านเมืองเก่า

◆

หิ้วตะกร้านุ่งซิ้นถือปิ่นโต

◆

พบเบาะแสการทุจริต แจ้ง ตู้ ปณ.100
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ด้านสิ่งแวดล้อม

เทศบาลได้ดแู ลรักษาและใช้ประโยชน์ ในทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ดี ว้ ยสำ�นึกรักบ้านเกิด ขุดลอก คูคลอง และลำ�น้�ำ ปาวที่ ไหลผ่านตัวเมืองกาฬสินธุ์
ก่อสร้างฝายกักเก็บน้�ำ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ ลำ�น้�ำ ปาวทัง้ สองฝัง่ แก้ ไขปัญหาผูบ้ กุ รุกลำ�น้�ำ ปาวอย่างเป็นระบบ โดยจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ให้ตามโครงการ
บ้านมัน่ คงร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีเทศบัญญัตคิ วบคุมการติดตัง้ ถังดักไขมันในอาคารบ้านเรือน เพื่อจัดการน้�ำ เสียตัง้ แต่ตน้ ทางถึงปลายทาง
และวางระบบบำ�บัดน้ำ�เสียรวมของเมืองโดยใช้ระบบท่อและบ่อเติมอากาศที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำ�เสีย รองรับการบำ�บัดน้ำ�เสียที่เข้าบ่อ
ปริมาณ 14,000 ลูกบาศ์เมตรต่อวัน ก่อนปล่อยลงสู่ลำ�น้ำ�ธรรมชาติ
การดูแลรักษาระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ำ� และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้คงสภาพระบบนิเวศน์ พื้นที่ชุ่มน้ำ� กุดเชือก กุดยาง หนองเบ็ญ หนองอีคูณ และ
แก่งดอนกลาง ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดทั้งนกเป็ดน้ำ� นกนางแอ่น ค้างคาว ปู ปลา เป็นแหล่งอาหารสำ�หรับคนและสัตว์ตามวิถีท้องถิ่น
มีตน้ ไม้นานาพันธุ์ เป็นการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวและความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง โดยการอนุรกั ษ์ควบคูก่ บั การพัฒนาเพื่อสร้างสมดุลของธรรมชาติ
ซึ่งเทศบาลมีพื้นที่สีขียว 5,041,109 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร 33,789 คน อยู่ที่ 1 ต่อ 149.19 ตารางเมตร มีพื้นที่สีเขียว 29.83%
ของพื้นที่เขตเทศบาล 16.96 ตารางกิโลเมตร จนได้รับรางวัลอาเซียนด้านการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียวในปี 2560
การจัดการมลพิษทางอากาศ มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
เช่น เตาเผาศพพบว่ามีคา่ PM10 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และปรับเปลีย่ นเตาเผาศพเป็นเตาเผาไร้มลพิษและโดยทีเ่ มืองกาฬสินธุ์ ไม่ใช่แหล่งอุตสาหกรรม
จึงเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศตามฤดูกาลอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี จนได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ด้านการจัดการน้ำ�เสียและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น และเป็น
1 ใน 7 ของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ได้รบั การเชิดชูเกียรติตามโครงการ ผนึกกำ�ลังประชารัฐ คืนน้�ำ ใสให้ โขงชีมลู ทำ�ให้ประชาชนได้อยูอ่ าศัย
และใช้ประโยนข์ ในพื้นที่ที่มีอากาศดี สิ่งแวดล้อมดี ระบบนิเวศน์ดี มีความสมดุลในห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ
การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ได้นำ�ความเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเมืองกาฬสินธุ์ มาเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เช่น ใบเสมายักษ์
ทางเข้าเมือง ไดโนเสาร์ โปงลาง อนุสาวรีย์เจ้าเมืองคนแรก วางแบบแปลนพัฒนาเมืองให้เป็นสามเหลี่ยมวัฒนธรรมและย่านเมืองเก่ารอบวัดกลาง
พระอารามหลวง มีทางจักรยานสำ�หรับคนเมืองเพื่อนันทนาการและสุขภาพ
การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมและรณรงค์การใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หิ้วตะกร้านุ่งซิ่นถือปิ่นโต ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ชุมชน มีผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องและผักปลอดสารพิษ รณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ ในครัวเรือน
ในสำ�นักงานและในร้านอาหารใช้ EM ในการกำ�จัดกลิ่นและทำ�ปุ๋ยหมักอินทรีย์ เลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะในครัวเรือน
การส่งเสริมการใช้พลังงานและน้�ำ ได้มมี าตรการในการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าสามารถลดการใช้ ไฟฟ้าสาธารณะได้ตามเกณฑ์
ที่มีกำ�หนด โดยไม่เกินกว่าสิทธิ์ที่ ได้รับในการใช้กระแสไฟฟ้าส่วนเกินในแต่ละปี ซึ่งจากเดิมที่เป็นหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า ปี 2554 จำ�นวน 7,180,200 บาท
ชำ�ระเสร็จภายใน 5 ปี จนไม่ต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเลยนับแต่ปี 2560 เป็นต้นมา มีการควบคุม การใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบและส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนโดยให้ครัวเรือนทำ�บ่อหมัก แก๊สชีวภาพ และใช้น้ำ�อย่างคุ้มค่า
การจัดการขยะมูลฝอย ได้บริหารจัดการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยใช้กระบวนการเครือข่าย เป็นคลัสเตอร์ การจัดการขยะ
ในจังหวัดกาฬสินธุท์ มี่ อี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นำ�ขยะมาร่วมกำ�จัดถึง 34 แห่ง แต่เทศบาลสามารถบริหารจัดการขยะโดยยืดอายุการใช้งานของบ่อขยะ
จากที่คำ�นวณไว้ออกไปจากอายุใช้งาน 7 ปี บริหารจัดการได้ถึง 10 ปี และสามารถลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลก่อนที่จะนำ�ไปกำ�จัดได้ถึง 50.44%
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีการขยายเครือข่ายการจัดการขยะไปยังส่วนราชการ ภาคเอกชนและ อปท. ต่าง ๆ โดยได้รับการรับรองว่า
เป็นหน่วยงานทีจ่ ดั การขยะตามหลักสุขาภิบาล ทีผ่ า่ นการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม EHA : 4001 และได้รบั รางวัลชนะเลิศ
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำ�ปี 2562

◆

เจ็บป่วยฉุกเฉิน

สูบบำ�บัดน้ำ�เสีย

◆

โทร.1132 ตลอด 24 ชม.

◆

รณรงค์คัดแยกขยะ

◆
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โครงการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
โครงการขุดลอกเพื่อแก้ 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�ลและพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมในเขตตำ�บลโพนทอง และในปี 2562 อิทธิพลจ�กพ�ยุ
โพดุล ทำ�ให้ปริม�ณน้ำ�ม�กกว่�พ�ยุเซินก� ทำ�ให้น้ำ�ท่วม 22 ชุมชน ในเขตเทศบ�ล
เมืองก�ฬสินธุ์ และล้นสปริงเวย์อ�่ งเก็บน้�ำ ห้วยสีทน ถึง 23.230 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร
ทำ�ให้น�้ำ ล้นทะลักม�กกว่�ปี 2560 เท่�ตัว ซึง่ เทศบ�ลได้เร่งประช�สัมพันธ์แจ้งเตือน
ภัยทุกช่องท�ง ท�งสื่อออนไลน์ และออกประก�ศต�มบ้�นเรือนประช�ชน ก่อนที่
น้�ำ จะทะลักเข้�เมืองถึง 5 ชัว่ โมง ได้จดั ตัง้ ศูนย์ชว่ ยเหลือประช�ชน ตลอด 24 ชัว่ โมง
ณ วัดหอไตรปิฏก�ร�มอพยพประชนชนและให้ก�รช่วยเหลือตลอดระยะเวล�ที่น้ำ�
ท่วมขัง ด้วยก�รจัดห�อ�ห�ร จัดถุงยังชีพ รับบริจ�คเพื่อให้ก�รช่วยเหลือตลอด
ระยะเวล�ที่น้ำ�ท่วมขัง นอกจ�กนี้ยังได้รับพระมห�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
ผูป้ ระสบภัยเป็นอันดับแรก และจัดห�วัสดุอปุ กรณ์ ในก�รให้คว�มช่วยเหลือพร้อมกับ
ถุงยังชีพโดยใช้งบประม�ณเทศบ�ลอีกส่วนหนึง่ และมีก�รทำ�คว�มสะอ�ด เยียวย�
พี่น้องประช�ชนหลังน้ำ�ลดทันที
วิกฤตน้ำ�ท่วมในครั้งนี้ทำ�ให้เร�ได้เห็นถึงน้ำ�ใจของพี่น้องประช�ชนและ
จิตอ�ส� หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนที่ ให้ก�รช่วยเหลือ ให้ผ่�นพ้นวิกฤติก�รณ์
ในครั้งนี้ โดยน้ำ�ท่วมขังในเขตเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ได้ลดลงเร็วกว่�ปี 2560
จ�กก�รว�งแผนแก้ ไขปัญห�น้ำ�ท่วม ของ น�ยจ�รุวัฒน์ บุญเพิ่ม น�ยกเทศมนตรี
เมืองก�ฬสินธุ์ โดยใช้เงินร�งวัลธรรม�ภิบ�ล จัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นท�งระบ�ยน้ำ�
เนื้อที่ 2 ไร่เศษ และได้ลงน�มคว�มร่วมมือกับองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดก�ฬสินธุ์
และเทศบ�ลตำ�บลโพนทอง ในก�รบริห�รจัดก�รน้�ำ ขุดลอกและบำ�รุงรักษ�คูคลอง
หนองเบ็ญ หนองอีคูณ และกุดเชือก ให้เป็นท�งระบ�ยน้ำ�ผ่�นที่ดินที่จัดซื้อไว้
ระยะท�งย�ว 350 เมตร กว้�ง 10 เมตร ระบ�ยน้ำ�ลงสู่ลำ�น้ำ�ป�วโดยตรง

◆

◆

ตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ำาท่วม

ขุดลอกคลองระบายน้ำา

◆

◆

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำาหลักเพื่อบรรเทาปญหาน้ำาท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์
พื้นที่เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ บ�งพื้นที่เกิดน้ำ�ท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวล�หล�ยชั่วโมง เนื่องจ�กระบบระบ�ยน้ำ�ยังไม่มี
ประสิทธิภ�พ เช่น ซอยตรงข้�มวิทย�ลัยส�รพัดช่�งก�ฬสินธุ์พื้นที่ชุมชนสุขสบ�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�วที่ ไหลผ่�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 เพื่อบรรเท�ปัญห�น้ำ�ท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองก�ฬสินธุ์ จังหวัด
ก�ฬสินธุ์ และจัดทำ�โครงก�รเพื่อขอรับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง ซึ่งได้ผู้รับจ้�งแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษ�ยน 2562 ในวงเงิน
148,200,000 บ�ท จะดำ�เนินก�รในปีงบประม�ณ 2562 เป็นต้นไป มีก�ำ หนดระยะเวล� 800 วัน นับจ�กวันที่ ได้รบั แจ้งให้เริม่ ง�นโดยมีเขตพืน้ ทีก่ อ่ สร้�ง ดังนี้
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

พบเบาะแสการทุจริต แจ้ง ตู้ ปณ.100
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แนวที่ 2
แนวที่ 3
แนวที่ 4
แนวที่ 5
แนวที่ 5
แนวที่ 6

บริเวณ ถนนถีน�นนท์จ�กสี่แยกป่�ไม้ถึงก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค ย�ว 606.50 เมตร
บริเวณ ถนนชัยสุนทรช่วงวงเวียนโปงล�งถึงซอยฉ�ยจรุง ย�ว 773.60 เมตร
บริเวณ ถนนช่วงโรงเรียนอนุกูลน�รีผ่�นถนนประดิษฐ์ถึงวงเวียนเจ็ดแยกหนองแซง ย�ว 1,119 เมตร
ช่วงที่ 1 บริเวณตรงข้�มห้�งโลตัส ถึงสะพ�นข้�มลำ�น้ำ�ป�ว ย�ว 216.70 เมตร
ช่วงที่ 2 บริเวณตรงข้�มห้�งโลตัส ถึงสะพ�นข้�มลำ�น้ำ�ป�ว ย�ว 852.80 เมตร
บริเวณถนนวิโรจน์รัตน์จ�กแยกคลินิกสัตว์ถึงท�งหลวง 213 ย�ว 851 เมตร

โครงการเขื่อนปองกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำาน้ำาปาว
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 เพื่อป้องกันน้ำ�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�งเขื่อนป้องกันตลิ่ง
และปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งลำ�น้ำ�ป�วภ�ยในเขตเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ เป็นระยะ ๆ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงก�รเขื่อนป้องกันตลิ่ง 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�รเขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งลำ�น้ำ�ป�วทั้งซ้�ยและขว� บริเวณวัดใต้ โพธิ์ค้ำ� (ระยะที่ 2) คว�มย�ว
740.00 เมตร งบประม�ณ 39,900,000 บ�ท ก่อสร้�งปีงบประม�ณ 2559
โครงการที่ 3 โครงก�รเขื่อนป้องกันตลิ่งลำ�น้ำ�ป�ว หลังโรงแรม
ริมป�ว จนถึงสุดเขตเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ คว�มย�ว 1,153 เมตร
งบประม�ณ 95,000,000 บ�ท ก่อสร้�งปีงบประม�ณ 2560
โครงการที่ 4 โครงก�รก่อสร้�งเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งลำ�น้ำ�ป�ว
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ระยะที่ 1) บริเวณจ�กสะพ�น ค.ส.ล. หน้�วัดใต้ โพธ์ค�้ำ
ไปท�งทิศใต้ฝงั่ ขว� คว�มย�ว 1,189.00 เมตร งบประม�ณ 70,110,000 บ�ท
ก่อสร้�งปีงบประม�ณ 2561
โครงการที่ 5 โครงก�รเขื่อนป้องกันตลิง่ ลำ�น้�ำ ป�วหน้�วัดใต้ โพธิค์ �้ำ
จ�กสะพ�นทิศใต้ฝั่งซ้�ย คว�มย�ว 1,100 เมตร งบประม�ณ 110,000,000
บ�ท ก่อสร้�งปีงบประม�ณ 2562
โครงการที่ 6 โครงก�รเขื่อนป้องกันตลิง่ ลำ�น้�ำ ป�ว ชุมชนจ�รุพฒ
ั น�
◆ โครงการปองกันตลิ่ง ◆
ก่อสร้�ง ปีงบประม�ณอื่น ๆ ต่อไป

เจ็บปวยฉุกเฉิน

โทร.1132 ตลอด 24 ชม.

โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต
1. โครงการถนนสายวัฒนธรรมเปิงบ้านแปลงเมืองกาฬสินธุ์ (ถนนกาฬสินธุบ์ ริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถึงสีแ่ ยกป่าไม้) งบประมาณ 70,138,500 บาท

◆

เคเบิ้ลใต้ดิน

◆

2. โครงการพัฒนาประตูเมืองสู่ความเติบโตทางเศรษฐกิจ (ทางเข้าเมืองจากแยกโนนตาลถึงวัดใต้ โพธิ์ค้ำ�) งบประมาณ 28,554,000 บาท

◆

โครงการพัฒนาประตูเมืองสู่ความเติบโตทางเศรษฐกิจ

◆

พบเบาะแสการทุจริต แจ้ง ตู้ ปณ.100

www.kalasin-mu.go.th

