การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาร่างผังนโยบายระดับภาค
เขียนที่................................................................
วันที่............ เดือน...........................พ.ศ.2564
เรื่อง การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออก
เรียน กรมโยธาธิการและผังเมือง
ข้าพเจ้า..............................................................เลขประจาตัวประชาชน................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.................... หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์................................อีเมล์………………………………………………………………
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่........................ หมู่ที่................... ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.................................... ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต............................. ..............
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์...........................
ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ข้าพเจ้าในฐานะเป็น
เจ้าของที่ดิน
เจ้าของอาคาร
ผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการแทนจาก......................................................................................................
ที่อยู่ผู้มอบหมาย ..................................................................................................................................................
อื่นๆ ....................................................................................................................... ......................................
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาร่างผังนโยบายระดับภาคตะวันออก และผังนโยบายราย
สาขา โดยประเด็นในการแสดงความคิดเห็นมีดังนี้
1) วิสัยทัศน์
“ภาคตะวันออกเป็นภาคแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจชั้นนาที่ยั่งยืนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก เป็นกรอบการพัฒนาในเชิงพื้นที่ของการวางผังนโยบายระดับภาค
ตะวันออก ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ และยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 (ฉบับทบทวน พ.ค. 2563) ซึ่งจะนามาเป็นกรอบแนวคิดของการวางผัง
นโยบายระดับภาคตะวันออก ดังนี้ (กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่องและตอบข้อความที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด)
ยุทธศาสตร์

ความคิดเห็น
เห็น
ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย

Competitiveness ขีดความสามารถในการแข่งขัน
มุ่งเน้นไปที่การจัดการด้านต้นทุน คุณภาพ และเวลาอย่างเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเพิ่มผลิตภาพ และการสร้าง
นวัตกรรม ที่เน้นไปที่การสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่หรือผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
Connectivity ภาคแห่งการเชื่อมโยง
เป็นศู นย์กลางของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิ จและขั บเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ -กลาง
กลุ่มประชาคมอาเซียน
Complementary ภาคแห่งการเติมเต็มและพึ่งพาอาศัย
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและเชื่อมโยงการพัฒนาของประเทศ
มหาอ านาจ ตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและ
เทคโนโลยี สังคมการบริโภคใหม่ๆ เป็นพื้นที่นาร่องของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจยุคใหม่
Circular Economy ภาคที่ ขั บเคลื่ อนด้ วยเศรษฐกิ จ
หมุนเวียน
พัฒนาด้ วยเศรษฐกิ จหมุ นเวี ยนไปสู่ การบรรลุ เป้ าหมายของ
SDGs นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และ
สิ่งแวดล้อมของภาคอย่างยั่งยืน
Co-Creation ภาคแห่งการร่วมสร้างของทุกภาคี
พัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีการร่วมสร้ างในทุกระดั บ และทุกมิติการ
พัฒนา ทั้งภาคตะวันออกและประเทศเพื่อนบ้าน

Creative Industries ภาคที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
สร้ า งมู ลค่ า เพิ่ มจากอุ ตสาหกรรมเดิ มด้ ว ยนวั ตกรรมและ
ประสบการณ์ร่วมให้ลูกค้ามีโอกาสร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
Counter Balance ภาคแห่งการพัฒนาอย่างสมดุล
พัฒนาที่สร้างความสมดุลในมิติต่างๆ โดยกระจายบทบาทการ
พัฒนาที่ เป็ นไปอย่ างสมดุล ทั้งในด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

3) ร่างผังนโยบายระดับภาคตะวันออก
การวางผังนโยบายระดับภาคตะวันออก คานึงถึงความสอดคล้องกับแผนภาพรวมการพัฒนาพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ในด้านระบบเมืองและชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การพัฒนาคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง และ
ชุมชน รวมถึงสนับสนุนการเชื่อมโยงภูมิภาคอื่นๆ ในอาเซียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปในกรอบทิศทาง
เดียวกัน และสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลตามศักยภาพ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร (ดูรายละเอียดจาก
แผนผังนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออก)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างผังนโยบายระดับภาคตะวันออก
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4) ร่างผังนโยบายระดับภาคตะวันออกรายสาขา
(1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เมืองและชนบทให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพ
รองรับการพัฒนาและความต้องการในอนาคต และลดความขัดแย้งของการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงสอดรับกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของพื้นที่ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร (ดูรายละเอียดจากแผนผังแสดงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(2) การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน
การพัฒนาด้านระบบเมือง ตามลาดับศักย์และบทบาทหน้าที่ และกาหนดแนวทางการพัฒนาการ
ตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน รวมทั้งมาตรการ วิธีการดาเนินงานเพื่อเป็นกรอบในการวางและจัดทาผังเมืองระดับต่า
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร (ดูรายละเอียดจากแผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(3) ระบบคมนาคมและการขนส่ง
โครงข่ายคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่วางผัง และรองรับการเดินทาง
เชื่อมโยงพื้นที่ภาคกับภูมิภาคอื่นๆ การคมนาคมและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงพัฒนาระบบโลจิสติกส์การ
ขนส่งให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการค้า และรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้ นที่เศรษฐกิจใหม่ ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร (ดูรายละเอียดจากแผนผังแสดงระบบคมนาคมและการขนส่ง)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(4) ระบบสาธารณูปโภค
พัฒนาการบริการรองรับความต้องการในกิจกรรมต่างๆ และได้มาตรฐาน ส่งเสริมความยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม และกาหนดขอบเขตการให้บริการและลาดับความเร่งด่วนการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร (ดูรายละเอียดจากแผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(5) สาธารณูปการและบริการสาธารณะตามโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาการบริการรองรับความต้องการในกิจกรรมต่างๆ และได้มาตรฐาน ส่งเสริมความยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตการให้บริการและลาดับความเร่งด่วนการพัฒนา
ระบบสาธารณู ปการ ท่านมีความคิดเห็ นอย่ างไร (ดู รายละเอี ยดจากแผนผั งแสดงระบบสาธารณูปการ
และบริการสาธารณะตามโครงสร้างพื้นฐาน)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(6) เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
เป็นการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวภาคตะวันออกให้แข่งขันในระดับสากล เป็นศูนย์กลาง
การเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่หลากหลาย สร้างวงจรการท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มพื้นที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในเชิงกลุ่มพื้นที่ รวมถึงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
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และนามาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร (ดูรายละเอียดจากแผนผัง
แสดงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(7) การพัฒนาเมืองและชนบท
สร้างความสมดุลของการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท สร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์กลางเมืองมี
บทบาทตามศักยภาพ เสริมสร้างชุมชนขนาดเล็กให้เป็นชุมชนขนาดใหญ่เพื่อแบ่งเบาภาระของศูนย์กลางเมืองเดิม
และพัฒนาเมืองและชนบทให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร (ดูรายละเอียด
จากแผนผังเพื่อการพัฒนาเมืองและชนบท)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(8) พื้นที่พัฒนาพิเศษ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยสร้างโอกาสให้พื้นที่ที่มีศักยภาพใน
การลงทุน การพัฒนา และการเป็นประตูทางเศรษฐกิจของภาค (gateway) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร (ดู
รายละเอียดจากแผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(9) แหล่งศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นมรดกและเอกลักษณ์ของภาค รวมทั้งมาตรการการใช้ที่ดิน
ของพื้นที่โดยรวม เพื่อให้พื้นที่อนุรักษ์แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม ที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับประชาชนได้ และประชาชนมี
ความร่วมมือในการบารุงรักษา ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร (ดูรายละเอียดจากแผนผังแสดงแหล่งศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(10) แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
กาหนดแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศที่มีคุณค่า และกาหนดแนวทาง
และมาตรการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ที่มีคุณค่าอย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร (ดูรายละเอียดจากแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(11) ผังน้า
กาหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการส าหรับการจัดการทรัพยากรน้า สร้าง
สมดุลด้านความต้องการใช้น้า และปริมาณด้านทรัพยากรน้า รองรับความต้องการใช้น้าด้านต่างๆ และส่งเสริมการ
บริหารจัดการทั้งในด้านปริมาณน้าท่วม และป้องกันการขาดแคลนน้าหรือภัยพิบัติภัยแล้ง เพื่อสร้างความมั่งคงด้าน
ทรัพยากรน้า ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร (ดูรายละเอียดจากแผนผังแสดงผังน้า)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
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(12) การเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคในการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันและความเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาค อีกทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจกับระบบโครงข่าย
การคมนาคมขนส่ง ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร (ดูรายละเอียดจากแผนผังแสดงการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(13) ระบบป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
ป้องกันและควบคุมพื้นที่เสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ และจากมนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงกาหนดพื้นที่
และจัดกลุ่มที่ตั้งของเมืองให้เกิดความเหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาเมือง ลดปริมาณการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่
เสี่ยงภัยต่างๆ และกาหนดแนวทางการลดผลกระทบและเตือนภัยจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร (ดูรายละเอียดจากแผนผังแสดงระบบป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(14) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างผังนโยบายระดับภาคตะวันออกรายสาขา

5) แผนงาน/โครงการการพัฒนาพื้นที่ภาคและกลุ่มจังหวัด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนผังความเชื่อมโยงของแผนงานโครงการแต่ละสาขา
(กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่อง และตอบข้อความที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด)
รายสาขา

ระยะเวลาของแผนงาน/โครงการ
ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
(1-5 ปี)
(6-10 ปี)
(11-20 ปี)
เห็น
ไม่เห็น
เห็น
ไม่เห็น
เห็น
ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
ด้วย
ด้วย
ด้วย
ด้วย

การใช้ประโยชน์ทดี่ ิน

การตั้งถิ่นฐานและ
ระบบชุมชน
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ข้อเสนอแนะ

รายสาขา

ระยะเวลาของแผนงาน/โครงการ
ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
(1-5 ปี)
(6-10 ปี)
(11-20 ปี)
เห็น
ไม่เห็น
เห็น
ไม่เห็น
เห็น
ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
ด้วย
ด้วย
ด้วย
ด้วย

ระบบคมนาคม
และขนส่ง

ระบบสาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปการ
บริการสาธารณะตาม
โครงสร้างพื้นฐาน

เขตพัฒนาการท่องเที่ยว

การพัฒนาเมือง
และชนบท

พื้นที่พัฒนาพิเศษ

แหล่งศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น
แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศ
ผังน้า

การเชื่อมโยงประเทศ
ในภูมิภาค
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ข้อเสนอแนะ

รายสาขา

ระยะเวลาของแผนงาน/โครงการ
ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
(1-5 ปี)
(6-10 ปี)
(11-20 ปี)
เห็น
ไม่เห็น
เห็น
ไม่เห็น
เห็น
ไม่เห็น
ด้วย
ด้วย
ด้วย
ด้วย
ด้วย
ด้วย

ข้อเสนอแนะ

ระบบป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการการพัฒนาพื้นที่ภาคและกลุ่มจังหวัด

ข้าพเจ้าจะจัดส่งหลักฐานและเอกสารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาร่างผังนโยบายระดับภาค
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องถึงสานักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (วันครบกาหนดยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาร่างผังนโยบายระดับภาค)
ดังรายการต่อไปนี้
ใบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาร่างผังนโยบายระดับภาค พร้อมลงลายมือชื่อรับรองว่า
ข้อความในเอกสารนี้เป็นความจริงทุกประการ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรืออื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
แผนที่ประกอบการยื่นแสดงความคิดเห็นนี้โดยสังเขป
แผนผังความเชื่อมโยงของแผนงานโครงการแต่ละสาขา
หนังสือมอบหมาย (กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ยื่นด้วยตนเอง)
เอกสารแสดงเหตุผลประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
อื่นๆ (ถ้ามี) ..................................................................................................................................
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ลงชื่อ ............................................................. ผู้ยื่นเอกสาร/ผู้รับมอบหมาย
(

)

ส่วนนี้สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับหลักฐาน/ เอกสารประกอบตามที่ผู้ยื่นเอกสารได้แจ้งไว้ข้างต้น
ผู้ยื่นหลักฐาน/ เอกสารด้วยตนเอง
ผู้ยื่นส่งหลักฐาน/ เอกสารทางไปรษณีย์
ผู้ยื่นหลักฐาน/ เอกสารด้วย.................................................
หน่วยงานผู้รับ ................................................................................
ผู้รับ ................................................................................................
วันที่รับ ...........................................................................................
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