18 มิ.ย. 55

25 มิ.ย. 55
2 ก.ค. 55
9 ก.ค. 55

สนง.เจ้าท่าฯออก
หนังสือเชิญประชุม
คกก.ออกหนังสือรับรอง
ครั้ที่1/2555
โดยไม่มีโครงการท่า
เทียบเรือ

16 ก.ค. 55

23 ก.ค. 55

30 ก.ค. 55

6 ส.ค. 55

19 มิ.ย. 55

26 มิ.ย. 55
3 ก.ค. 55
10 ก.ค. 55

17 ก.ค. 55

20 มิ.ย. 55

27 มิ.ย. 55
4 ก.ค. 55
11 ก.ค. 55

18 ก.ค. 55

คกก.ออกหนังสือรับรอง ประชุมคกก.ออกหนังสือ
ลงพื้นที่โครงการเทียบ รับรอง
ท่าเรือโดยสนง.เจ้าท่าฯ
ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
และลงพื้นที่ดูไม่ครบทั้ง
6 ท่า

21 มิ.ย. 55

28 มิ.ย. 55
5 ก.ค. 55
12 ก.ค. 55

19 ก.ค. 55

26 ก.ค. 55

31 ก.ค. 55

1 ส.ค. 55

2 ส.ค. 55

7 ส.ค. 55

8 ส.ค. 55

ประชุมคกก.ออกใบ
อนุญาต

ดิ น ..สภาพพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำ�บางปะกงเป็นที่ราบ

29 มิ.ย. 55 30 มิ.ย. 55 1 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55 7 ก.ค. 55 8 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55 14 ก.ค. 55 15 ก.ค. 55

โครงการท่าเทียบเรือ
ยื่นคำ�ร้องขอปลูกสร้าง
อาคารหรือสิ่งล่วงล้ำ�
ลำ�น้ำ�ถึง สนง.เจ้าท่าาฯ

20 ก.ค. 55

ลุ่มแม่น้ำ�และที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลเกิดจากการทับถมของ
ดินตะกอนแม่น้ำ�บางปะกงและจากทะเล สภาพโดยทั่วไป
ของพื้นที่ปากแม่น้ำ�บางปะกงมีคลองน้อยใหญ่กระจายอยู่
ทั่วไปมากกว่า ๔๐ คลอง แม่น้ำ�บางปะกงมีลำ�น้ำ�คดเคี้ยว
มาก ซึ่งเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติเกิดในบริเวณพื้นที่
ราบที่มีความลาดชันน้อย การโค้งตวัดทางด้านข้างเกิดร่วม
กับการกัดเซาะตลิ่งและตกสะสมตัวของตะกอน

ลาดขวาง

สนามจันทร์

21 ก.ค. 55 22 ก.ค. 55

27 ก.ค. 55 28 ก.ค. 55 29 ก.ค. 55

นายกอบต.สนามจันทร์
ได้รับใบแจ้งการขุดดิน
ถมดิน

3 ส.ค. 55

บ้านโพธิ์

จุดชมหิ่งห้อย..แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

แสนภูดาษ

25 ก.ค. 55

จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่ง
หนังสือเรื่องความเห็น
ชอบเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การขอทำ�สิ่งล่วงล้ำ�
ลำ�น้ำ� ถึงอธิบดีกรม
เจ้าท่า ทั้งที่ยังไม่มี
การรับรองรายงานการ
ประชุม

นายก..อบต.สนามจันทร์
ออกใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารฯ รอบที่1

จุดชมค้างคาวแม่ไก่..

24 ก.ค. 55

สนง.เจ้าท่าฯ ส่ง
รายงานการประชุมให้
กรรมการแก้ไข
จนถึง 6 ส.ค.

22 มิ.ย. 55 23 มิ.ย. 55 24 มิ.ย. 55

บ า ง ป ะ ก ง . . . ส า ย น้ำ � แ ห่ ง ชี วิ ต

4 ส.ค. 55

ท่าสะอ้าน

บางซ่อน

5 ส.ค. 55

นายก..อบต.สนาม
จันทร์ออกใบ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคารฯ รอบที่2

ที่ตั้งโครงการฯ คลองบ้านโพธิ์

น้ำ � .. ระบบนิ เวศน้ำ � กร่ อ ยแม่ น้ำ � บางปะกง

หมายรวมพื้นที่ตั้งแต่ปากแม่น้ำ�ขึ้นไปตามลำ�น้ำ�
ลึกเข้าไปตามที่น้ำ�ทะเลสามารถหนุนเนื่องขึ้นไป
ได้ ตามสถิติเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๔๗ ที่เกิดภาวะ
แล้งจัด น้ำ�เค็มขึ้นไปถึง อ.ศรีมหาโพธิ หรือ ราว
๒๐๐ กม. ตามลำ�น้ำ� ซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำ�ที่น้ำ�เค็ม
หนุนขึ้นไปได้ลึกที่สุดในประเทศไทย

เขาดิน
บางปะกง

เกาะนก..อยู่ในความดูแลของ
9 ส.ค. 55

กรมเจ้าท่าออกใบ
อนุญาตให้ปลูก
สร้างสิ่งล่วงล้ำ�ลำ�น้ำ�
แม่น้ำ� ใบอนุญาตเลขที่
1-6/2555

10 ส.ค. 55

หมายเหตุ
- โครงการท่าเทียบเรือ หมายถึง โครงการท่าเรือ โกดัง และโรงงาน ของ บริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำ�กัด
- คกก.ออกหนังสือรับรอง หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรองในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำ�ลำ�น้ำ�
- คกก.ออกใบอนุญาต หมายถึง คณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำ�ลำ�น้ำ�ประจำ�สำ�นักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6

11 ส.ค. 55

12 ส.ค. 55

กรมป่าไม้ ซึ่งเป็นป่าชายเลนตาม
มติคณะรัฐมนตรี

ท่าข้าม

จุดชมโลมา..แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
คลองตำ�หรุ

ลม ..พื้ น ที่ ติ ด ทะเลทำ � ให้ ไ ด้ รั บ

อิ ท ธิ พ ลจากลมบกและลมทะเล
อย่างเต็มที่ และด้วยลมมรสุมตะวัน
ออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้
จึงชุ่มชื้นด้วยฝน อันนำ�พาพืชพรรณ
ธัญญาหารให้ผลิดอกออกผลสะพรั่ง
ตลอดปี

