เป$ดเวทีรับฟ-งข0อคิดเห็นประชาชนเรื่อง
ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนชAองสายตะกู จังหวัดบุรีรัมยG
กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย= จัดประชุมเพื่อรับฟCงขEอคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนชIองสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย= ในทEองที่ตำบลเขาดินเหนือ ตำบลหินลาด ตำบล
โนนเจริญ ตำบลบEานกรวด ตำบลสายตะกู ตำบลจันทบเพชร ตำบลหนองไมEงาม ตำบลปราสาท และตำบลบึงเจริญ อำเภอบEานกรวด
จังหวัดบุรีรัมย=
ผังเมืองรวมที่จัดทำขึ้นนี้ คือ นโยบาย มาตรการ และแผนผังที่จะประกาศเปSนกฎหมายใชEสนับสนุนและควบคุมการพัฒนา
ของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในดEานการใชEประโยชน=ที่ดิน การคมนาคมและขนสIง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริการ
สาธารณะ และแหลIงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม ในทEองที่ตำบลเขาดินเหนือ ตำบลหินลาด ตำบลโนนเจริญ ตำบลบEานกรวด
ตำบลสายตะกู ตำบลจันทบเพชร ตำบลหนองไมEงาม ตำบลปราสาท และตำบลบึงเจริญ อำเภอบEานกรวด จังหวัดบุรีรัมย= ทั้งนี้ เพื่อใหE
การขยายตั วและพั ฒ นาของชุ ม ชนชายแดนชI อ งสายตะกู เปS น ไปอยIางมี ระเบี ย บเรีย บรEอ ย นำความสะดวกสบาย ความสวยงาม
นIาอยูIอาศัย ประหยัดการลงทุนและสิ่งแวดลEอมที่ดีมาสูIประชาชน
ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย= จึงขอเชิญประชาชนซึ่งเป2นเจ3าของหรือ
ผู3ครอบครองที่ดินหรืออาคาร ที่ตั้งอยูAในเขตท3องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนชAองสายตะกู จังหวัดบุรีรัมยK
ตรวจดูแผนที่แสดงเขตทEองที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม แผนผังกำหนดการใชEประโยชน=ที่ดินที่ไดEจำแนกประเภท แผนผังแสดง
ที่โลIง แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนสIง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ
แผนผังแสดงแหลIงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม และแผนผังแสดงผังน้ำ พรEอมขEอกำหนดการใชEประโยชน=ที่ดิน ณ ศาลากลางจังหวัด
บุ รีรัม ย= ที่ ท ำการองค= ก ารบริห ารสI วนจั งหวัด บุ รีรัม ย= ที่ วIาการอำเภอบE านกรวด สำนั ก งานที่ ดิ น จั งหวัด บุ รีรัม ย= สาขาประโคนชั ย
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเจริญ สำนักงานเทศบาลตำบลบEานกรวดปCญญาวัฒน= สำนักงานเทศบาลตำบลบEานกรวด สำนักงานเทศบาลตำบล
จันทบเพชร สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไมEงาม สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท สำนักงาน
เทศบาลตำบลบึงเจริญ ที่ทำการองค=การบริหารสIวนตำบลเขาดินเหนือ ที่ทำการองค=การบริหารสIวนตำบลหินลาด ที่ทำการองค=การบริหาร
สIวนตำบลสายตะกู และสำนั กงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด บุ รีรัม ย= หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง และเผยแพรIท างระบบ
อิน เทอร=เ น็ต ของกรมโยธาธิก ารและผัง เมือ ง (http://www.dpt.go.th) ตั ้ง แตAบ ัด นี ้จ นถึง วัน ศุก รKที ่ ๒๑ สิง หาคม ๒๕๖๓
(ปT ด ประกาศไมAน3อยกวAา ๑๕ วัน ) และขอเชิญ เข3ารAวมประชุม แสดงข3อคิด เห็ น เกี่ยวกับ การวางและจัด ทำผังเมืองรวมชุม ชน
ชายแดนชAองสายตะกู จังหวัดบุรีรัมยK ในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมที่วAาการอำเภอบ3านกรวด
อำเภอบ3านกรวด จังหวัดบุรีรัมยK
ทั้งนี้ เมื่อได3มีการประชุมรับฟ^งข3อคิดเห็นของประชาชนแล3ว ผู3มีสAวนได3เสียสามารถยื่นคำร3องแสดงข3อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข3 อ กำหนดการใช3 ป ระโยชนK ที่ ดิ น พร3 อ มสงวนสิ ท ธิ์ เป2 น หนั ง สื อ ภายในระยะเวลาและสถานที่ ต ามที่ ก ำหนดไว3 ใ นประกาศ
กรมโยธาธิการและผังเมือง มิฉะนั้นจะไมAสามารถใช3สิทธิในการยื่นคำร3องดังกลAาวได3ในภายหลัง
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง จะน ำความคิ ด เห็ น ของทI าน ไป ป ระกอบ การพิ จารณ า ใน การวางและจั ด ท ำ
ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนชายแดนชI อ งสายตะกู จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย= จากนั้ น จะนำผั ง เมื อ งรวมนี้ เสนอตI อ คณะกรรมการผั ง เมื อ งพิ จ ารณา
ใหEความเห็นชอบตIอไป
*********************
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สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย< ๑๐๘/๑ ๑๒/๒ ซอยนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย< บุรีรัมย< ๓๑๐๐๐ โทรศัพท< ๐๔๔ ๖๒๑ ๓๐๙ โทรสาร
๐๔๔ ๖๒๑ ๓๗๙
สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒๒๔ ถนนพระราม ๙ เขตหRวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ โทรศัพท< ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๙๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๗๙๘๒
กองเผยแพรUและประชาสัมพันธ< กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒๑๘/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท< ๐ ๒๒๙๙
๔๔๖๙-๗๒ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๖ www.dpt.go.th/iprd

