รายละเอียดในการขอความร่วมมือจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. ปิดประกาศ แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทาผังเมืองรวมฯ แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง แผนผังแสดงโครงการ
กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนผังแสดงผังนา ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีแนบท้ายข้อกาหนด และ รายการประกอบแผนผังฯ
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็น
ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ว่าการอาเภอบ้านโพธิ์ สานักงาน
ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงาน
ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์ สานักงานเทศบาลตาบลแสนภูดาษ สานักงานเทศบาลตาบลเทพราช สานักงานเทศบาลตาบลลาดขวาง
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล คลองบ้านโพธิ์ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองตีนนก ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัว ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดอนทราย ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสิบเอ็ดศอก
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมประดู่ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองขุด ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะไร่ ที่ ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองประเวศ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนตาบลเทพราช
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางกรูด ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสนามจันทร์ สานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา และสาธารณสถานในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิ งเทรา (ปรั บปรุ งครั งที่ 1) โดยขอให้ เริ่มปิ ดประกาศตั งแต่ วันที่ ประกาศไว้ตามประกาศกรมโยธาธิ การ
และผังเมือง (วันที่ 6 สิงหาคม 2563) เป็นต้นไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๒. แจ้งให้จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ดังต่อไปนี ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทาการองค์การ
บริห ารส่ ว นจั งหวั ด ฉะเชิ ง เทรา ส านั กงานที่ ดิ น จั ง หวั ด ฉะเชิ งเทรา ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
สานั กงานพาณิ ชย์ จั งหวัด ฉะเชิ งเทรา ส านั กงานเทศบาลต าบลบ้ านโพธิ์ ส านั กงานเทศบาลต าบลแสนภู ดาษ

ส านั กงานเทศบาลต าบลเทพราช ส านั ก งานเทศบาลต าบลลาดขวาง ที่ ท าการองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
คลองบ้านโพธิ์ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองตีนนก ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดอนทราย ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสิบเอ็ดศอก ที่ทาการองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลแหลมประดู่ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองขุ ด ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลเกาะไร่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองประเวศ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเทพราช
ที่ ท าการองค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลบางกรู ด ที่ ท าการองค์ การบริ หารส่ วนต าบลสนามจั นทร์ และส านั กงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยรวบรวมข้อคิดเห็นเป็นหนังสือของประชาชนไว้ด้วย โดยกรมโยธาธิการ
และผังเมือง จะมารับข้อคิดเห็นดังกล่าว ในวันประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน
๓. แจกจ่ ายข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง แก่สื่ อมวลชนในท้ องถิ่นและนาออกอากาศทางเสียงตามสาย
ของหมู่บ้าน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลหรือจังหวัด เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
๔. นาแผ่นปลิว มอบให้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ที่อยู่ในเขตท้องที่ที่จะวาง
ผังเมืองรวม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป
๕. ปิดประกาศโปสเตอร์เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นตามที่สาธารณสถานในเขตท้องที่ที่จะวาง
และจัดทาผังเมืองรวมก่อนวันประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ตามแต่จะเห็นสมควร
๖. จัด การประชุ ม คณะกรรมการที่ ป รึกษาผั งเมื องรวมในเขตจังหวัด ฉะเชิ งเทรา ในวัน จัน ทร์ที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ คาปรึกษาและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครังที่ ๑)

๗ เชิญ....

-๒๗. เชิ ญ คณะกรรมการที่ ป รึก ษาผั ง เมื อ งรวมในเขตจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานคณะกรรมการฯ ประธานสภาตาบล และสมาชิก
สภาตาบลแห่งท้องถิ่นที่จะวางและจัดทาผังเมืองรวม ผู้แทนสมาคม องค์การ หรือคณะบุคคลอื่น รวมทังข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและ
จัดทาผังเมืองรวมเมือง ในวัน เวลา และสถานที่ตามที่กาหนดไว้ในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง และขอได้โปรด
ด าเนิ น การจั ด สถานที่ ป ระชุ ม ให้ ด้ ว ย ส าหรั บ การประชุ ม ดั ง กล่ า ว กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งขอเรี ย นเชิ ญ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนโปรดเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
นอกจากนี ขอให้ จังหวัดได้โปรดดาเนิน การโฆษณาประชาสัมพั น ธ์ให้ แก่ป ระชาชนไปตรวจดูสิ่งที่ได้
ประกาศไว้ด้วยวิธีการอื่นๆ ด้วย ตามแต่จะเห็นสมควร
๘. หากจังหวัดกาลังดาเนินการ หรือได้ดาเนินการไปแล้วเกี่ยวกับการออกข้อบัญญั ติท้องถิ่น ในเรื่อง
ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผังเมืองแล้ว โปรดแจ้งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบหรือนาเสนอ ในที่ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้นาไปประกอบการ
พิจารณาวางผังและจัดทาข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อไป

