ลําดับที่

ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดชัยนาท

1

2

พื้นที่รับดําเนินงาน

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา

การดําเนินการ

ตําบล อําเภอ จังหวัด

ประชุมครั้งที่

สร้างระวางแผนที่

รับรองผลงาน

ที่สาธารณประโยชน์

อ.เมืองฯ

ที่ 1/2543

2 ระวาง

ประธานฯ ลงนาม

"ทุ่งใหญ่ ท่าเรือทอง"

จ.ชัยนาท

เมื่อ 13 ก.ค.2543

ปี 2496

10 ม.ค. 48

ที่สาธารณประโยชน์

ต.ธรรมามูล

ที่ 8/2548

6 ระวาง

"เนินเขาบ้านกลํา"

อ.เมืองฯ

เมื่อ 30 ส.ค.2548

ปี 2496

ส่งจังหวัด

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

ทส 0203/152 5039 III 1482, 1484

หมายเหตุ
สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

2 มี.ค. 48

ประธานฯ ลงนามแล้ว ทส 0203/406 5039 III 2084, 2086, 2284, 2286
27 มิ.ย. 50

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

5039 IV 2088, 2288

จ.ชัยนาท
3

บริเวณที่สาธารณประโยชน์

ต. ชัยนาท

ที่ 8/2552

1 ระวาง

รับรองผลงาน

"บึงอ้อสาธารณประโยชน์"

อ. เมืองฯ

เมื่อ 22 ธ.ค. 2552

ปี 2496

ครั้งที่ 6/2553

จ. ชัยนาท
4

บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "คลองหนองปลาดุก"

ต.นางลือ

ที่ 13/2556

4 ระวาง

รับรองผล

หมู่ที่ 10 รายนางวริศรา อินม่วง

อ.เมืองฯ

เมื่อ 29 ต.ค. 2556

ปี 2496

ครั้งที่ 6/2558

บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "ดอนอรัญญิก"

ต.แพรกศรีราชา

(คลองอัมบ้า)

อ.สรรคบุรี

ที่ 1/2557

1 ระวาง

รับรองผลงาน

เมื่อ 20 มี.ค. 2557

ปี 2496

ครั้งที่ 2/2558

บริเวณที่สาธารณประโยชน์ แปลง "ดอนสําโรง"

ต.เที่ยงแท้

ที่ 6/2557

1 ระวาง

รับรองผล

(รายนางสาวสายฝน เหลือช่าง)

อ.สรรคบุรี

เมื่อ 4 ก.ย. 2557

ปี 2496

ครั้งที่ 6/2558

8

บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "ดอนอรัญญิก"

ต.แพรกศรีราชา

(คลองอัมบ้า)

อ.สรรคบุรี

(อ่านเพิ่มเติม เต็มระวาง)

จ.ชัยนาท

บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "หนองหุ้งเล็ก หนองหุ้งใหญ่"

อ.เมืองชัยนาท

กรณีราษฎรจํานวน 5 ราย ได้นําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน

จ.ชัยนาท

ทส 0203/408 5039 III 1272, 1274, 1472, 1474
8 ก.ย. 58
ทส 0203/232 5039 III 2262

ทส 0203/356 5039 III 2466

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

24 ก.ค. 58

30 มิ.ย. 2558
ที่ 8/2559

1 ระวาง

รับรองผล

ทส 0203/76 5039 III 2262

เมื่อ 7 ต.ค. 2559

ปี 2496

ที่ 1/2560

20 ก.พ. 2560

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

เมื่อ 31 ม.ค. 2560
2 ระวาง

รับรองผล

ทส 0203/395 5039 IV 1488, 1688

เมื่อ 30 สิงหาคม 2560

WWS ปี พ.ศ.2496

ที่ 8/2561

6 ก.ย. 2561

โดยไม่ได้แจ้งการครอบครอง จํานวน 5 แปลง

VAP61 ปี พ.ศ.2512

เมื่อ 24 ก.ค. 2561

1.นายเชษฐ สถิรรัตนากร
2.นางสิสากร ขุนอินทร์

น.ส.3 ปี พ.ศ.2518

3.นายชวิน โพธิ์กระจ่าง

โครการกระทรวงเกษตรฯ

5.นายกิติศักดิ์ โพธิ์กระจ่าง

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

26 พ.ค. 58

ที่ 7/2560

4.นางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

เมื่อ 27 ก.พ. 2558

จ.ชัยนาท
7

4 ส.ค. 53

30 มิ.ย. 2558

จ.ชัยนาท
6

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

เมื่อ 20 ก.ค. 2553

จ.ชัยนาท
5

ทส 0203/392 5039 III 2072

LTP ปี พ.ศ.2534
MOAC ปี พ.ศ.2545

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ
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ลําดับที่

ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดชัยนาท

9

พื้นที่รับดําเนินงาน

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา

การดําเนินการ

ตําบล อําเภอ จังหวัด

ประชุมครั้งที่

สร้างระวางแผนที่

บริเวณที่ดินตามหลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 90 หมู่ 2

ต.บางหลวง

ที่ 7/2560

1 ระวาง

รับรองผลงาน
รับรองผลงาน

กรณีขอออกโฉนดที่ดินฯ ไกล้แม่น้ําเจ้าพระยา

อ.สรรพยา

เมื่อ 30 สิงหาคม 2560

WWS ปี พ.ศ.2496

ครั้งที่ 11/2561

(รายนายนภดล วิเศษสุด)

จ.ชัยนาท

น.ส.3 ปี พ.ศ.2518

26/ก.ย./2561

ที่ 1/2561

ส่งจังหวัด

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

ทส 0203/530 5039 III 3078

หมายเหตุ
สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

15 พ.ย. 61

LTP ปี พ.ศ.2534

เมื่อ 10 ม.ค. 2561 โครการกระทรวงเกษตรฯ
อ่าน 4 ปี พ.ศ.

MOAC ปี พ.ศ.2545

ต.เขาแก้ว

ที่ 7/2560

1 ระวาง

ครั้งที่ 7/2561

ทส 0203/376 5039 II 4072

เพื่อดูร่อนรอยการทําประโยชน์ กรณีราษฎรจํานวน 5 ราย

อ.สรรพยา

เมื่อ 30 สิงหาคม 2560

WWS ปี พ.ศ.2496

5 ก.ค. 2561

03/ก.ย./2561

ขอออกโฉนดจํานวน 5 ราย รวมจํานวน 5 แปลง

จ.ชัยนาท

ต.บ้านกล้วย

ครั้งที่ 12/2561

1 ระวาง

อ.เมืองชัยนาท

วันที่ 30 ต.ค. 2561

5 ปี พ.ศ.

10 บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "ดอนปอ" หมู่ 1

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

โดยใช้หลักฐาน ส.ค.1
(- รายนายวิสูตร์ นิระเทียม ส.ค.1 เลขที่ 8)
(- รายนางวันเพ็ญ สงเคราะห์ ส.ค.1 เลขที่ 176)
(- รายนายประสงค์ นิลสุวรรณ์ ส.ค.1 เลขที่ 308)
(- รายนางสาวสายฝน จันทร์โพธิ์และนางสาวยุพิน หลิมสืบ
ส.ค.1 เลขที่ 311)
(- รายนางสุดา จุ้นจุ่น กับพวกรวม 6ราย ขอออกโฉนดที่ดิน จํานวน 1 แปลง
ใช้ ส.ค.1 รวม 2 ฉบับ)
11 บริเวณทางสาธารณประโยชน์ หมู่ 5
(นางฉวี ศรีน้อย)

จ.ชัยนาท

WWS ปี พ.ศ.2495-2499
VAS61 ปี พ.ศ.2509-2513
N.S.3 ปี พ.ศ.2515-2522
DOL พ.ศ.2529-2544
MOAC ปี พ.ศ.2545-2546

5039 II 2480

อยู่ระหว่างจัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศ
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ลําดับที่

ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดชัยนาท
พื้นที่รับดําเนินงาน

12 บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "หนองดู่"

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา

ตําบล อําเภอ จังหวัด

ประชุมครั้งที่

สร้างระวางแผนที่

ครั้งที่ 12/2561

1 ระวาง

วันที่ 30 ต.ค. 2561

5 ปี พ.ศ.

ต.หนองแซง

- นายปิยวัฒน์ วิมล

อ.หันคา

- นายธนากร ภิญโญชีพ

จ.ชัยนาท

การดําเนินการ
รับรองผลงาน

ส่งจังหวัด

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
4939 II 0472

หมายเหตุ
อยู่ระหว่างจัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศ

WWS ปี พ.ศ.2495-2499
VAS61 ปี พ.ศ.2509-2513
N.S.3 ปี พ.ศ.2515-2522
DOL พ.ศ.2529-2544
MOAC ปี พ.ศ.2545-2546
ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2561

