
ยนิดีตอ้นรบัทุกท่าน 

ดว้ยความยนิดียิง่ค่ะ 



ประชุมประชาพิจารณ ์

โครงการก่อสรา้งเคเบิลใตด้ิน 

พ้ืนท่ีเทศบาลนครอบุลราชธานี 

รบัฟังความคิดเห็นประชาชน 

26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. 

ณ หอ้งประชุมชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 3  



เคเบิล 
หมายถึง สายไฟฟ้า 

และสายส่งการส่ือสาร 



3 องคป์ระกอบส าคญั 
การประชุมประชาพิจารณว์นัน้ี 



1.ใหข้อ้มูล 

2.แสดงความคิดเห็น/ช้ีแจง 

3.สรุปการประชาพิจารณ ์



1.ใหข้อ้มูล 

o วตัถุประสงค ์ท่ีมา ขอ้มูล ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั 

o รายละเอียดโครงการและขอ้มูลทางเทคนิค 

o การด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การประปาส่วนภมิูภาค และ สภ.เมืองอุบลราชธานี 

การไฟฟ้าส่วนส่วนภมิูภาค และ บริษัท ทีโอที.จ ากดั 



ผูเ้ขา้รว่มประชุมประชาพิจารณ ์

o กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียในพ้ืนท่ี 

o คณะผูบ้ริหาร 

o สมาชิกสภาเทศบาล 

o คณะกรรมการพฒันาเทศบาล 

o หวัหนา้ส่วนราชการสงักดั

เทศบาล 

 

o ตวัแทนส่วนราชการ 

o ตวัแทนภาคเอกชน 

o สื่อมวลชน 

o อสม./กรรมการชุมชน 

o ประชาชนทัว่ไป 



ตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการ 

รบัฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 

ก าหนดใหก่้อนเริม่ด  าเนินโครงการของรฐั 

หน่วยงานของรฐัที่เป็นผูร้บัผิดชอบโครงการ 

ตอ้งจดัใหมี้การเผยแพรข่อ้มูลโครงการท่ีอาจมี

ผลกระทบตอ่คณุภาพสิ่งแวดลอ้ม สุขภาพ

อนามยั คณุภาพชีวิตหรือส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัตน

หรือชุมชนทอ้งถิ่น ตามกระบวนการรบัฟังความ

คิดเห็นที่กฎหมายบญัญตัไิว ้ 



วิธีการรบัฟังความคิดเห็น 

1. ส ารวจความคิดเห็น 

2. ประชาพิจารณ ์

เทศบาลนครอบุลราชธานีเลือกด าเนินการ 



ประกาศการรบัฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนตอ่โครงการก่อสรา้ง

เคเบิลใตดิ้น พ้ืนท่ีเทศบาลนคร

อุบลราชธานี 

ประกาศวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 



ขอ้มูลเผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบ แนบทา้ยประกาศ 



ประกาศในเว็บไซดเ์ทศบาลนครอุบลราชธานี  

www.cityub.go.th 







ประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนประชาชนรว่มประชุมประชาพิจารณ ์ 



ประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนประชาชนรว่มประชุมประชาพิจารณ ์ 



ประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนประชาชนรว่มประชุมประชาพิจารณ ์ 



ขอความรว่มมือสื่อมวลชน  



คือ การรบัฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนในเรื่องท่ีมีผลกระทบชีวติ 

ของประชาชนทุกคน ก่อนท่ีจะตดัสินใจ 

ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ี 

มีผลตอ่ประชาชนจ านวนมาก 

ประชาพิจารณ ์ 



ถือเป็นการมีส่วนร่วม 

ในระดบัการปรึกษาหารือ 

ประชาพิจารณ ์ 



เพื่อใหข้อ้มูล 

ที่ถูกตอ้งและ

เพียงพอกบั

ประชาชน 



ภาพประกอบจาก Facebook เทศบาลนครล าปาง 

เน่ืองจาก 

เป็นเรื่องท่ีมี

ผลกระทบ 

กบัประชาชน 



ตอ้งรบัฟัง 
ความคิดเห็น 

ประชาชน 



เปิดโอกาสใหผู้มี้สว่นไดเ้สีย/ประชาชนทัว่ไป 

ไดมี้สว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็น 



เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ 

การตดัสินใจด าเนินการ 



เพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดกบัประชาชน 



เทศบาลนครอุบลราชธานี 

ไดจ้ดัท าโครงการก่อสรา้ง 

เคเบิลใตดิ้น พ้ืนท่ีเทศบาลนคร

อุบลราชธานีบรรจุใน

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565)  

ที่มา 



สอดคลอ้งกบัมติคณะรฐัมนตรี  

ท่ีก าหนดใหด้ าเนินโครงการพฒันาระบบ

ไฟฟ้าลงใตดิ้นในเมืองใหญ่ภายใน 5 ปี 

(พ.ศ.2559-2563) และใหอ้งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นมีส่วนรว่มในการ

ลงทุนเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศ 

เป็นสายไฟฟ้าใตด้ิน  



พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี  

ไดส้ัง่การใหก้ระทรวงมหาดไทยพิจารณา

จดัสรรงบประมาณน าสายไฟลงใตด้ินรอบ 

ทุง่ศรีเมือง เพื่อความสวยงามและดึงดดู

นักทอ่งเที่ยวใหม้าเท่ียวงานประเพณีแห่เทียน

เขา้พรรษาอุบลราชธานีใหม้ากข้ึนตามท่ี

เทศบาลนครอุบลราชธานีเสนอ 

คณะรฐัมนตรีสญัจร 

รว่มพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษาอุบลราชธานี ปี 2561 



พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  

ไดเ้ชิญการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี 

ผูบ้ริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมหารือ จึงไดข้อ้สรุปวา่  

จะจดัท าโครงการก่อสรา้งเคเบิลใตด้ิน พ้ืนท่ีเทศบาล 

นครอบุลราชธานี  



พ้ืนท่ีจดังานประเพณีแห่เทียน

เขา้พรรษาอุบลราชธานี 

ทีมี่ช่ือเสียงระดบัประเทศ  

เลือกถนนสายวฒันธรรม 

เป็นโครงการน ารอ่ง 



o เพื่อรองรบัความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน

อยา่งมากและรวดเรว็ 

o พฒันาระบบไฟฟ้าใหมี้ความปลอดภยัระดบัสูง 

ตอ่ประชาชน 

o ด าเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรี 

o ส่งเสริมดา้นการท่องเที่ยว  

เหตผุลความจ าเป็น 



ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จดัท าโครงการปรบัปรุงระบบสายไฟฟ้าเคเบ้ิลใตด้ินฯ  

2. เสนอโครงการเพ่ือขอรบัการอุดหนุนงบประมาณ 

3. จดัประชุมเพ่ือมอบหมายการด าเนินงาน 

4. จดัประชาพิจารณก์บัผูมี้สว่นไดเ้สีย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ 
5. ด าเนินการก่อสรา้งระบบเคเบิลใตด้ิน 

6. รายงานและติดตามผลการด าเนินงาน 

7. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 



สายเคเบิลรกรุงรงั ไม่เป็นระเบียบ และปลอดภยักบัประชาชน 



สายไฟ 

สายเคเบิล 

เป็นอุปสรรค 

การน าตน้เทียน 

พรรษาเขา้ 

บริเวณจดังาน 



สายไฟ 

สายเคเบิล 

เป็นอุปสรรค 

การน าตน้เทียน 

พรรษาเขา้ 

บริเวณจดังาน 



สายไฟ 

สายเคเบิล 

เป็นอุปสรรค 

การน าตน้เทียน 

พรรษาเขา้ 

บริเวณจดังาน 





ภาพถ่าย 

ตน้เทียนพรรษา 

ตดิสายไฟ 

สายเคเบิล 





1 

2 

1.ถนนอุปราช ช่วงวงเวียนน ้าพุ 

ถึงแยกปัม๊เอซโซ่ 1.4 กม.  

2.รอบทุ่งศรีเมืองช่วงถนนเข่ือนธานี  

   ถนนศรีณรงคถึ์งถนนพโลรงัฤทธ์ิ 

1.7 กม.  

ถนนศรีณรงค ์

ถนนพโลรงัฤทธ์ิ 

ถนนเข่ือนธานี 

เสน้ทางโครงการก่อสรา้งเคเบิลใตด้ิน พ้ืนท่ีเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ระยะทางรวม  3.1  กม. 
แยกปัม๊เอซโซ่ 

วงเวียนน ้าพุ 



เป็นกา้วแรก 
และเป็นกา้วท่ีส  าคญั 
ในการพฒันานครอุบลราชธานี 



1 กุมภาพนัธ ์2562 

ลงพ้ืนท่ีส  ารวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใชจ้า่ยของโครงการก่อสรา้งเคเบิลใตดิ้น 



1 กุมภาพนัธ ์2562 

ลงพ้ืนท่ีส  ารวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใชจ้า่ยของโครงการก่อสรา้งเคเบิลใตดิ้น 



1 กุมภาพนัธ ์2562 

ลงพ้ืนท่ีส  ารวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใชจ้า่ยของโครงการก่อสรา้งเคเบิลใตดิ้น 



1 กุมภาพนัธ ์2562 

ลงพ้ืนท่ีส  ารวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใชจ้า่ยของโครงการก่อสรา้งเคเบิลใตดิ้น 



1 กุมภาพนัธ ์2562 

ลงพ้ืนท่ีส  ารวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใชจ้า่ยของโครงการก่อสรา้งเคเบิลใตดิ้น 



1 กุมภาพนัธ ์2562 

ลงพ้ืนท่ีส  ารวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใชจ้า่ยของโครงการก่อสรา้งเคเบิลใตดิ้น 



1 กุมภาพนัธ ์2562 

ลงพ้ืนท่ีส  ารวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใชจ้า่ยของโครงการก่อสรา้งเคเบิลใตดิ้น 



1 กุมภาพนัธ ์2562 

ลงพ้ืนท่ีส  ารวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใชจ้า่ยของโครงการก่อสรา้งเคเบิลใตดิ้น 



1 กุมภาพนัธ ์2562 

ลงพ้ืนท่ีส  ารวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใชจ้า่ยของโครงการก่อสรา้งเคเบิลใตดิ้น 



1 กุมภาพนัธ ์2562 



1 กุมภาพนัธ ์2562 



1 กุมภาพนัธ ์2562 



118,130,171.61 146,566,793.83 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

45% 55% 

งบประมาณด าเนินการ 
โครงการก่อสรา้งเคเบิลใตด้ิน พ้ืนท่ีเทศบาลนครอบุลราชธานี 

รวม 264,696,931.44 บาท  

(งานโยธาและปรบัปรุงภูมิทศัน)์  
(งานก่อสรา้งระบบไฟฟ้า) 

เทศบาลนครอุบลราชธานี 



งานโยธา 
โครงการก่อสรา้งเคเบิลใตด้ิน พ้ืนท่ีเทศบาลนครอบุลราชธานี 

1. งานบ่อพกั 

2. งานท่อรอ้ยสาย 

3. งานขุดดิน 

4. งานคืนผิวจราจร 

5. อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

118,130,171.61 บาท  



ตอ้งตัง้งบประมาณ 
ด าเนินการใน 2 ปี 

เพื่อไม่ใหก้ระทบการพฒันาดา้นอ่ืนๆ 



1 

2 

ถนนศรีณรงค ์

ถนนพโลรงัฤทธ์ิ 

ถนนเข่ือนธานี 

แยกปัม๊เอซโซ่ 

วงเวียนน ้าพุ 

ปี 2563 
ปี 2564 

โครงการก่อสรา้งเคเบิลใตด้ิน พ้ืนท่ีเทศบาลนครอบุลราชธานี 

1.ถนนอุปราช ช่วงวงเวียนน ้าพุ 

  ถึงแยกปัม๊เอซโซ่ 1.4 กม.  

2.รอบทุ่งศรีเมืองช่วงถนนเข่ือนธานี  

   ถนนศรีณรงคถึ์งถนนพโลรงัฤทธ์ิ  

   1.7 กม.  



ประชาชนจะไดอ้ะไร? 
เม่ือสายไฟฟ้า/สายเคเบิลลงดิน 



1.ระบบไฟฟ้ามัน่คง 
ลดปัญหาไฟตก ไฟดบั 
จากภยัธรรมชาติ 
และอุบติัภยัต่างๆ 
#เราไดป้ระโยชน ์

ประโยชนข์องสายไฟลงดิน 



ข่าวสายไฟ/สายเคเบิลเก่ียวคอ 



ข่าวสายไฟ/สายเคเบิลเก่ียวคอหวิดดบั 



2.รองรบัการใชไ้ฟฟ้า 
เพ่ิมข้ึนตามการเตบิโต 
ของเมือง 

#เราไดป้ระโยชน ์

ประโยชนข์องสายไฟลงดิน 

























พ้ืนท่ีจดังานประเพณี 
แห่เทียนเขา้พรรษาอุบลราชธานี 

ไม่ใช่แค่พ้ืนท่ีเทศบาลนครอบุลราชธานี 



แตคื่อพ้ืนท่ีจดังาน 

ของจงัหวดัอุบลราชธานี 
ประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษาอุบลราชธานี 



ทศันียภาพท่ีสวยงาม เป็นระเบียบ 

เสริมความงามใหต้น้เทียนพรรษา 

เสริมภาพลกัษณท่ี์ดีใหเ้ทศบาลนครอบุลราชธานี 

และจงัหวดัอุบลราชธานีในภาพรวม 

ประชาชนไดอ้ะไร เม่ือสายไฟฟ้า/สายเคเบิลลงดิน? 

ระบบไฟฟ้าท่ีมัน่คง ปลอดภยั ลดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดบั 













 1.งานระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

 2.งานกลอ้งวงจรปิด 

 3.งานปรบัปรุงภูมิทศัน ์

     3.1 งานคืนผิวทางเทา้ 

     3.2 งานปรบัปรุงผิวจราจร 

     3.3 และอื่นๆ 

งานในส่วนความรบัผิดชอบของเทศบาลนครอุบลราชธานี 



หลงัท า 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

ปรับปรุงผิวจราจร 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

ปรับปรุงทางเท้า 

ภาพก่อน-หลงัการก่อสรา้งเคเบิลใตด้ิน 

พ้ืนท่ีเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ก่อนท า 



เสาไฟฟ้าสอ่งสว่างรูปแบบที่มีความเช่ือมโยงกบัอตัลกัษณข์องเมืองอุบลราชธานี 



เริ่มกระบวนการประชาพิจารณ ์

โครงการก่อสรา้งเคเบิลใตดิ้น พ้ืนท่ีเทศบาลนครอบุลราชธานี 




