

เปิดเวทีรบั ฟังความคิดเห็นประชาชนในอาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
กรมโยธาธิการและผังเมือง และสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ ย วกั บ การวางและจั ด ท าผั ง เมื องรวมชุ มชนเกาะสี ชั ง จั งหวั ด ชลบุ รี ขึ้ น ในท้ องที่ เทศบาลต าบลเกาะสี ชั ง
อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ผั งเมือ งรวมที่ จั ดท าขึ้น นี้ คื อ นโยบาย มาตรการ และแผนผั งที่จะประกาศเป็ น กฎหมายเพื่ อใช้ส นั บ สนุ น
และควบคุมการพัฒ นาของภาครัฐบาลและเอกชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค
และการบริการสาธารณะ ในท้อ งที่เทศบาลตาบลเกาะสีช ัง อาเภอเกาะสีช ัง จัง หวัด ชลบุรี ทั้งนี้ เพื่ อให้การขยายตัวของ
อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย นาความสะดวกสบาย ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย ประหยัดการลงทุน
และสิ่งแวดล้อมที่ดมี าสู่ประชาชน
ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง และสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชลบุรี ขอเชิญชวนประชาชน
ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทาผังเมืองรวม ในท้องที่เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
อาเภอเกาะสี ชัง จั งหวัดชลบุ รี ตามแผนที่แสดงเขตท้ องที่ ที่จะวางและจัดท าผั งเมืองรวม ไปตรวจดู องค์ ประกอบผั งเมืองรวม
ซึ่งมีรายละเอียดของแผนที่ แผนผัง ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการประกอบแผนผัง และรายการอื่นๆ ของผังเมืองรวม
ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี สานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
สานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา ที่ว่าการอาเภอเกาะสีชัง ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สานักงานเทศบาล
ตาบลเกาะสีชังและเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) และระบบอินเทอร์เน็ตของ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี (https://pvnweb.dpt.go.th/chonburi) แสดงความคิดเห็นด้วยวาจาในวัน ที่
มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นตามที่กาหนดไว้ข้างท้ายนี้ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือ หรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) เกี่ยวกับการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งมีหนังสือ
แสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคาร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยส่งไปที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุ รี สานักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุ รี ส านั กงานที่ดิน จั งหวัดชลบุ รี สาขาศรีราชา ที่ว่าการอาเภอเกาะสี ชัง ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุ รี
สานักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง และเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง และระบบอินเทอร์เน็ตของ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 และขอเชิญ
เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการ ๑ เทศบาลตาบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ได้ มี ก ารประชุ ม รับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนดั ง กล่ า วแล้ ว ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย สามารถยื่ น ค าร้ อ ง
แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิดังกล่าวเป็นหนังสือภายในตามที่กาหนดไว้ในประกาศกรมโยธาธิการ
และผังเมือง มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิในการยื่นคาร้องดังกล่าวได้ในภายหลัง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะนาความคิ ดเห็นของท่านไปประกอบการพิจารณาในการวางและจัดทาผังเมืองรวม
ชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จากนั้นจะนาผังเมืองรวมนี้เสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
*********************

ส านั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ชลบุ รี ศาลากลางจั ง หวั ด ชลบุ รี ชั้ น ๒ ถนนมนตเสวี ต าบลบางปลาสร้ อ ย อ าเภอเมื อ งชลบุ รี จั ง หวั ด ชลบุ รี
โทร 0 3๘๒๘ ๗๑๗๔ โทรสาร 0 38๒๗ ๗๙๙๘
สานักผังเมืองรวม ส่วนที่ 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง 224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320 โทร 0 2201 8194 โทรสาร 0 2245 7892
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒๑๘/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๖๙ - ๗๒
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๖ www.dpt.go.th/iprd

