ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่รับดําเนินงาน

ลําดับที่

1

2

3

ที่สาธารณประโยชน์
บริเวณสะพานในทางหลวงหมายเลข 21
ตอนเพชรบูรณ์-บุ่งน้ําเต้า ที่ กม.223+016
ที่สาธารณะประโยชน์
ที่เลี้ยงสัตว์ป่าไทรงาม
ที่สาธารณประโยชน์โคกด่านกวาง

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา
ตําบล อําเภอ จังหวัด
ประชุมครั้งที่
อ.เมืองฯ
ที่ 7/2547

การดําเนินการ
ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ส่งจังหวัด
สร้างระวางแผนที่
รับรองผลงาน
1 ระวาง
ประธานฯ ลงนาม ทส 0203/653 5241 IV 3016

จ.เพชรบูรณ์

เมื่อ 13 ส.ค.2547

ปี 2496

ต.สะเคียง
อ.เมือง ฯ
จ.เพชรบูรณ์

ที่ 9/2547
เมื่อ 17 ธ.ค.2547

1 ระวาง
ปี 2496

ต.ท่าพล
อ.เมือง ฯ

ที่ 9/2547
เมื่อ 17 ธ.ค.2547

1 ระวาง
ปี 2496
1 ระวาง

ที่ 10/2548
เมื่อ 29 พ.ย.2548

1 ระวาง
ปี 2497

ที่ 8/2549

2 ระวาง

ประธานฯ ลงนาม

เมื่อ 24 ต.ค. 2549

ปี 2498

31 ส.ค. 50

ที่ 9/2549
เมื่อ 21 พ.ย. 2549

8 ระวาง
ปี 2497

ประธานฯ ลงนาม
1 ต.ค. 50

4

ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 861
(รายนายธนู ตุงคะโหตร)

จ.เพชรบูรณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง ฯ
ที่ 2/2548
จ.เพชรบูรณ์
เมื่อ 18 ก.พ. 2548

5

ที่สาธารณประโยชน์
ที่เลี้ยงสัตว์ป่าไทรงาม หมู่ 12

ต.สะเคียง
อ.เมือง ฯ

(รายนายภานุวัฒน์ จันทร์ทับ)
บริเวณที่ นสล. "ป่าห้วยหลัว"

จ.เพชรบูรณ์
ต. น้ําเฮี้ย

(กรณีรายนายบัวเรียน เต็มแต้ม)
บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน
ที่ พช 861 หมู่ที่ 2,3,5,9 และ 11

อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
ต.สะเดียง
อ.เมืองฯ

บริเวณสะพานในทางหลวงแผนดินหมายเลข 21

จ.เพชรบูรณ์
อ.เมืองฯ

ที่ 5/2550

1 ระวาง

ตอนเพชรบูรณ์-บุ่งน้ําเต้า

จ.เพชรบูรณ์

เมื่อ 29 พ.ค. 2550

4 ปี พ.ศ.

6

7

8

27 ก.ย. 48

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

12 ต.ค. 48

ประธานฯ ลงนาม ทส 0203/487 5241 IV 3016
6 ก.ค. 48
29-ก.ค.-48
27 ก.พ. 50
ประธานฯ ลงนาม ทส 0203/652 5242 III 3034
27 ก.ย. 48

หมายเหตุ

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

12 ต.ค. 48

ประธานฯ ลงนามแล้ว ทส 0203/162 ไม่ระบุหมายเลขระวาง
27 ก.พ. 50
ประธานฯ ลงนามแล้ว ทส 0203/158 5241 IV 3016

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ
สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

27 ก.พ. 50
ทส 0203/599 5242 IV 3260, 3460

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

14 ก.ย. 50
ทส 0203/676 5241 IV 2816, 2818, 2820, 3016,

17 ต.ค. 50

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

3018, 3020, 3218, 3220

ประธานฯ ลงนามแล้ว ทส 0203/603 5241 IV 3016

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

17 ก.ย. 52

ปี 2512, 2517
ปี 2535, 2539
9

บริเวณที่สาธารณประโยชน์ป่าเหนือสนามบิน
เลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

10 บริเวณที่สาธารณประโยชน์
"ป่าจางวางเลี้ยงสัตว์" และ
"ป่าลานบ่าเลี้ยงสัตว์"

ต. สักหลง
อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์
ต. ลานบ่า
อ. หล่มสัก
จ. เพชรบูรณ์

ที่ 9/2550
เมื่อ 16 ต.ค. 2550

2 ระวาง
ปี 2498

ประธานฯ ลงนามแล้ว ทส 0203/231 5242 I 4060, 4062

ที่ 9/2550
เมื่อ 16 ต.ค. 2550

12 ระวาง
ปี 2496

ประธานฯ ลงนามแล้ว ทส 0203/556 5242 III 3242, 3244, 3246, 3440, 3442,
24-ส.ค.-52
3444, 3446, 3448, 3640, 3642,
3644, 3646, 3648

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

3 เม.ย. 51
สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ
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ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่รับดําเนินงาน

ลําดับที่

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา

การดําเนินการ

ตําบล อําเภอ จังหวัด

สร้างระวางแผนที่
5 ระวาง
ปี 2510

รับรองผลงาน
17 ส.ค. 53

29 พ.ค. 2555

11 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าลุ่มน้ําป่าสัก" หมู่ 3
(ราย ด.ต. ประชิด กระทู้ และ

ต. ตาดกลอย
อ. หล่มเก่า

ประชุมครั้งที่
ที่ 8/2552
เมื่อ 22 ธ.ค. 2552

น.ส. เพ็ญจิตร กระทู้ กับพวก)
12 บริเวณเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี

จ. เพชรบูรณ์
ต.ท่าวังดี

ที่ 8/2553

2 ระวาง

อ.หนองไผ่
จ. เพชรบูรณ์

เมื่อ 21 ก.ย. 2553

ปี 2518

13 บริเวณที่สาธารณประโยชน์ป่าเหนือสนามบิน
เลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

ต. สักหลง
อ. หล่มสัก

ที่ 4/2554
เมื่อ 31 พ.ค. 2554

2 ระวาง
ปี พ.ศ. 2496

14 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าน้ําหนาว"
(จํานวน 121 แปลง)

จ. เพชรบูรณ์
ต.หลักด่าน
อ.น้ําหนาว

ที่ 10/2554
เมื่อ 20 ก.ย. 2554

13 ระวาง
ปี 2510

พ.ศ. 2509 (ป่าหมายเลข 10)
(กรณีราษฎร จํานวน 14 ราย)

จ.เพชรบูรณ์

15 บริเวณที่ราชพัสดุ หมู่ที่ 4
(รายนางปองรัตน์ ไชยอัชนรัตน์)
16 บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "ป่าเหนือสนามบินเลี้ยงสัตว์" หมู่ที่ 2

ต.แคมป์สน
อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์
ต.สักหลง
อ.หล่มสัก

(รายนางรัตนาภรณ์ บางไตรรัตน์) (เพิ่มเติม)
17 บริเวณที่ราชพัสดุตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
เลขที่ 876 หมู่ที่ 1, 4 และ 5

จ.เพชรบูรณ์
ต.แคมป์สน
อ.เขาค้อ

(รายนางทิพย์ ราศรีชัย กับพวก รวม 7 ราย)
18 บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "หนองตาวง"
รายนายสวัสดิ์ สีเสือ และนายสุวิทย์ ศรีมหาวงศ์
กับพวก รวม 6 คน

จ.เพชรบูรณ์
ต.น้ําร้อน
อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์

ส่งจังหวัด

เมื่อ 27 มี.ค. 2555

1 ระวาง
ปี 2509

ที่ 4/2555

1 ระวาง

เมื่อ 24 เม.ย. 2555

ปี 2496

ที่ 7/2555
เมื่อ 10 ก.ค. 2555
ที่ 12/2555
เมื่อ 30 ต.ค. 2555

2 ระวาง
ปี 2509
1 ระวาง
ปี 2497

หมายเหตุ

ทส 0203/591 5242 I 5678, 5680, 5878, 5880, 6080
29 ต.ค. 53

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

ทส 0203/277 5240 IV 3666, 3668

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

27 มิ.ย. 55
5242 I 4060, 4062

รับรองผลงานครั้งที่ 1 ทส 0203/212 5242 I 6078, 6274
ครั้งที่ 2/2556
06-มิ.ย.-56
วันที่ 12 ก.พ. 2556
รับรองผลงานครั้งที่ 2

ที่ 3/2555

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

6478, 6480, 6674, 6676, 6678
5342 IV 6876
5242 IV 1454

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

09-ม.ค.-57

วันที่ 29 ต.ค. 2556
รับรองผลงาน ทส. 0203/225 5242 I 4060
ครั้งที่ 2/2558

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

5242 I 6276, 6278, 6280, 6474, 6476,

ครั้งที่ 5/2556
วันที่ 7 พ.ค. 2556
รับรองผลฯ ทส 0203/12
ครั้งที่ 13/2556

ยุติเรื่อง
ศาลยกฟ้อง

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

26 พ.ค. 58

เมื่อ 27 ก.พ. 2558
รับรองผลงาน ทส 0203/12 5242 III 1452
ครั้งที่ 11/2556
09-ม.ค.-57 5242 IV 1454
วันที่ 13 ก.ย.. 2556
รับรองผลงาน ทส 0203/354 5241 IV 3204
ครั้งที่ 9/2556
28-ส.ค.-56
26-ก.ค.-56

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ
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ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์
ลําดับที่

พื้นที่รับดําเนินงาน

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา

การดําเนินการ

(กรณีราษฎร จํานวน 11 ราย)
20 บริเวณเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี

จ.เพชรบูรณ์
ต.บ้านโตก

(ป่าหมายเลข 22) ต.บ้านโตก
(นางชูศรี เรืองฤทธิ์และนายเอกรัฐ ชลันธร)

อ.เพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์

เมื่อ 23 เม.ย. 2556

ปี VAP61
ปี 2510

ครั้งที่ 14/2556
วันที่ 29 พ.ย. 2556

21 บริเวณเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
(ป่าหมายเลข 10) ต.บ่อไทย

ต.บ่อไทย
อ.หนองไผ่

ที่ 4/2556
เมื่อ 23 เม.ย. 2556

2 ระวาง
ปี VAP61

รับรองผลงาน
ครั้งที่ 14/2556

(ราษฎรจํานวน 43 ราย)
22 บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
ทะเบียนที่ พช 467

จ.เพชรบูรณ์
ต.ทุ่งสมอ
อ.เขาค้อ

ที่ 5/2556
เมื่อ 7 พ.ค.. 2556

ปี 2510
1 ระวาง
ปี VAP61

วันที่ 29 พ.ย. 2556
รับรองผลงาน ทส 0203/214 5242 III 1450
ครั้งที่ 6/2556
07-มิ.ย.-56

(ศาลปกครองพิษณุโลก)
23 บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "โสกอีดอก"

จ.เพชรบูรณ์
ต.น้ําชุน

ที่ 3/2557

ปี 2510
1 ระวาง

วันที่ 28 พ.ค. 2556
รับรองผลงาน ทส 0203/323 5242 III 3252

รานนายปุย สอนบุญมา
(ศาลปกครอง)
24 บริเวณเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
"ป่าลํากง และป่าคลองตะโก"

อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
ต.บ่อไทย
อ.หนองไผ่

(ราษฎรจํานวน 68 แปลง)
25 บริเวณเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
"ป่าหมายเลข 22" หมู่ที่ 1 และ 11

จ.เพชรบูรณ์
ต.วังบาล
อ.หล่มเก่า

(กรณีราษฎรจํานวน 4 ราย)
26 บริเวณเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
"ป่าหมายเลข 22" หมู่ที่ 5 (รายนางเกษ ขีดวัน

จ.เพชรบูรณ์
ต.บ้านเนิน
อ.หล่มเก่า

และนางพรพิมล เพชระบูรณิน กับพวก)
27 บริเวณเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
"ป่าหมายเลข 22" และเขตป่าสงวนแห่งชาติ
"ป่าเขาปางก่อ - ป่าวังชมภู"

จ.เพชรบูรณ์
ต.ป่าเลา
อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์

(กรณีราษฎรจํานวน 170 ราย)

เมื่อ 5 มิ.ย. 57

รับรองผลงาน
รับรองผลงาน
ครั้งที่ 14/2556

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

19 บริเวณเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
(ป่าหมายเลข 22) ต.หินฮาว

ที่ 4/2556

สร้างระวางแผนที่
3 ระวาง
ปี VAP61

ส่งจังหวัด

ประชุมครั้งที่
ต.หินฮาว ต.บ้านเนิน
ที่ 3/2556
อ.หล่มเก่า
เมื่อ 12 มี.ค.. 2556
ตําบล อําเภอ จังหวัด

ทส 0203/231 5242 IV 3066, 3076 และ 3078
16-ก.ค.-57

ปี 2510 และ ปี2512 วันที่ 29 พ.ย. 2556
3 ระวาง
รับรองผลงาน ทส 0203/230 5241 IV 2010

ทส 0203/229 5241 III 3678 และ 3680
16-ก.ค.-57

ที่ 6/2557
เมื่อ 4 ก.ย. 2557

ครั้งที่ 6/2557
22-ก.ย.-57
วันที่ 4 ก.ย. 57
รับรองผลงาน ทส 0203/214 5241 III 3276, 3476, 3678, 3680
ครั้งที่ 2/2559
29 เม.ย. 59

ที่ 8/2557
เมื่อ 29 ต.ค. 2557

ปี 2510
3 ระวาง
ปี 2510

วันที่ 31 มี.ค. 59
รับรองผลงาน ทส 0203/430 5242 IV 2868, 3070, 3072
ครั้งที่ 8/2558
18 ก.ย. 58

ที่ 6/2558
เมื่อ 30 มิ.ย. 2558

1 ระวาง
ปี VAP61
ปี 2510
2 ระวาง
ปี VAP61
ปี 2512

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

16-ก.ค.-57

ปี WWS
พ.ศ.2496
4 ระวาง
ปี VAP61

ที่ 6/2558
เมื่อ 30 มิ.ย. 2558

หมายเหตุ

วันที่ 31 ส.ค. 2558
รับรองผลงาน ทส 0203/210 5242 IV 3066
ครั้งที่ 2/2559
29 เม.ย. 59
วันที่ 31 มี.ค. 59
รับรองผลงาน ทส 0203/212 5241 IV 2218, 2418
ครั้งที่ 2/2559
29 เม.ย. 59
วันที่ 31 มี.ค. 59

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ
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ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์
ลําดับที่

พื้นที่รับดําเนินงาน

28 บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าโคกซําซาง"
หมู่ที่ 1 ต.นาซํา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ราย นายเจียม แก้วย้อย
นายสาลี ราศรีชัย

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา

ตําบล อําเภอ จังหวัด

ประชุมครั้งที่
ที่ 10/2558
เมื่อ 29 ต.ค. 2558

สร้างระวางแผนที่
3 ระวาง
ปี VAP61
ปี 2512

ครั้งที่ 12/2561

รับรองผลงาน

ต.นาซํา
อ.หล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์

การดําเนินการ

นายกฤษดา ศิริทรัพย์
29 บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "ป่าคลองดินทราย"

ต.บุ่งน้ําเต้า

ครั้งที่ 6/2560

หมู่ที่ 1 ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยใช้หลักฐาน
ส.ค.1 เลขที่ 185 (กรณี วัดโนนทอง)

อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์

เมื่อ 12 ก.ค. 2560

1 ระวาง
WWS
ปี พ.ศ.2497

ต.ป่าเลา
อ.เมืองเพชรบูรณ์

ที่ 7/2560
เมื่อ 30 ส.ค. 2560

1 ระวาง
VAP61

30 บริเวณเขตป่าไม้ของชาติตามมติคณะรัฐมรตรี
"ป่าหมายเลข 22" หมู่ 2
กรณีราษฎรจํานวน 5 ราย ขอออกโฉนด 6 แปลง
1.รายนางห่วง สิงห์คา ใช้ น.ส.3 เลขที่ 30 จาก ส.ค.1 เลขที่ 30
2.รายนายท้อน เพียรเกิด มี 2 แปลง ใช้ น.ส.3
เลขที่ 30 จาก ส.ค.1 เลขที่ 30
3.รายนายเตียน อินทร์พูน ใช้ น.ส.3 เลขที่ 483/30
4.รายนายมั่นคง สมสร้อย ใช้ น.ส.3 เลขที่ 484/30
5.รายนายสมเทียบ นาคสีสุก ใช้ ส.ค.1 เลขที่ 7

จ.เพชรบูรณ์

ปี พ.ศ.2512

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ส่งจังหวัด
รับรองผลงาน
รับรองผลงาน ทส 0203/450 5243 III 3086, 3284, 3286
ครั้งที่ 7/2559
27 ก.ย. 59
วันที่ 31 ส.ค. 59

หมายเหตุ
สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

ทส 0203/12 5242 III 3042
7 ม.ค. 2562

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

ทส 0203/473 5241 IV 2420
ครั้งที่ 10/2561 22 ต.ค. 2561
30/ส.ค./2561

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

7 ม.ค. 2562
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ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์
ลําดับที่

พื้นที่รับดําเนินงาน

31 บริเวณเขตป่าไม้ของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี "ป่าหมายเลข 22"
อ่านแปลเพื่อดูร่องรอยการทําประโยชน์ฯ รวม 11 ราย 13 แปลง
โดยใช้หลักฐาน น.ส.3 ดังนี้
1. รายนางแดง เปียจันทร์ทึก น.ส.3 เลขที่ 9 เลขที่ดิน 5
2. รายนายบุญส่ง แฝกหอม น.ส.3 เลขที่ 10 เลขที่ดิน 6
3. รายนางบุญมี สุนทอง น.ส.3 เลขที่ 493/287 เลขที่ดิน 15
4. รายร้อยตรีรังสันต์ สุขโชติ จํานวน 2 แปลง
1.น.ส.3 เลขที่ 472/287 เลขที่ดิน 1
2.น.ส.3 เลขที่ 473/287 เลขที่ดิน 2

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา
ตําบล อําเภอ จังหวัด
ประชุมครั้งที่
ที่ 9/2560
ต.บ้านโตก
เมื่อ 31 ต.ค. 2560
อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์

การดําเนินการ
สร้างระวางแผนที่
รับรองผลงาน
1 ระวาง

ส่งจังหวัด

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

5241 IV 2012

หมายเหตุ
เตรียมนําเข้าที่ประชุมคณะกลั่นกรองฯ

VAP61
ปี พ.ศ.2509-2513

5. รายนายเพิ่ม คิดตั้น
1.น.ส.3 เลขที่ 490/287 เลขที่ดิน 8
1.น.ส.3 เลขที่ 492/287 เลขที่ดิน 10
6. รายนางสาวคํา คําสุข น.ส.3 เลขที่ 491/287 เลขที่ดิน 9
7. รายนางอนุสรา ตุนก น.ส.3 เลขที่ 488/287 เลขที่ดิน 13
8. รายนายปัน ยะคํา จํานวน 2 แปลง
น.ส.3 เลขที่ 474/287 เลขที่ดิน 11และ12
9. รายพันตรีสมชาย สุวรรณชื่น
น.ส.3 เลขที่ 476/287 เลขที่ดิน 4
10. รายนางเรียน ลานจันทร์ น.ส.3 เลขที่ 475/287 เลขที่ดิน 3
11. รายเบญจวรรณ ชยนนท์ น.ส.3 เลขที่ 489/287 เลขที่ดิน 7
32 บริเวณเขตป่าไม้ของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี
"ป่าหมายเลข 22"
อ่านแปลเพื่อดูร่องรอยการทําประโยชน์ฯ รวม 4 ราย 4 แปลง
โดยใช้หลักฐาน น.ส.3 ก,น.ส.3 และ ส.ค.1 ดังนี้
1. รายนายวสุ หาญอุไรพงษ์ น.ส.3 ก เลขที่ 1952
สืบเนื่องจาก น.ส.3 รวม 3 ฉบับ
2.รายนายหฤหรรษ์ เรือนสวัสดิ์ โดยใช้หลักฐาน น.ส.3 รวม 3 ฉบับ
3. รายนางพัน ปานชื่น โดยใช้หลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 483/460/78
4. รายนางสาววราภรณ์ อ่อนคํา โดยใช้หลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 140

ต.บ้านโตก
อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์

ที่ 9/2560

4 ระวาง

รับรองผลงาน

เมื่อ 31 ต.ค. 2560

VAP61

ครั้งที่ 13/2561
29 พ.ย. 2561

ปี พ.ศ.2510

ทส 0203/14 5241 IV 2006, 2010, 2206, 2210
7 ม.ค. 2562

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ
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ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์
ลําดับที่

พื้นที่รับดําเนินงาน

33 บริเวณเขตป่าไม้ของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี
อ่านแปลเพื่อดูร่องรอยการทําประโยชน์ฯ รวม 3 ราย 3 แปลง
โดยใช้หลักฐาน น.ส.3 ก,น.ส.3 และ ส.ค.1 ดังนี้
1. รายนายฉลอง คําขะ อยู่ในเขตป่าไม้ของชาติ "ป่าน้ําหนาว"
โดยใช้หลักฐาน ส.ค.3 เลขที่ 1 หมู่ 3

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา
ตําบล อําเภอ จังหวัด
ประชุมครั้งที่
ที่ 9/2560
ต.ตาดกลอย
เมื่อ 31 ต.ค. 2560
ต.นาซํา
ต.บ้านเนิน
อ.หล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์

การดําเนินการ
สร้างระวางแผนที่
รับรองผลงาน
3 ระวาง

ส่งจังหวัด

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

5242 I 5080, 5242 IV 3066

หมายเหตุ
เตรียมนําเข้าที่ประชุมคณะกลั่นกรองฯ

5243 III 3086

VAP61
ปี พ.ศ.2510

2. รายนางแอนเจล่า ประทุมสุข อยู่ในเขตป่าไม้ของชาติ "ป่าหมายเลข 22"

โดยใช้หลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 17 หมู่ 1
3. รายนางประเสริฐ ขันตรีทัน กับพวก อยู่ในเขตป่าไม้ของชาติ
"ป่าหมายเลข 22"โดยใช้หลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 50 หมู่ 6
34 บริเวณเขตป่าไม้ของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี

ต.น้ําร้อน ต.ป่าเลา

ที่ 9/2560

3 ระวาง

รับรองผลงาน

กรณีราษฎร 4 ราย ขอออกโฉนดที่ดินจํานวน 11 แปลง

อ.เมืองเพชรบูรณ์

เมื่อ 31 ต.ค. 2560

VAP61

1. รายนางเฉลิม คนธาร์ อยู่ในเขตป่าไม้ของชาติ "ป่าหมายเลข 10"

จ.เพชรบูรณ์

ครั้งที่ 13/2561
29 พ.ย. 2561

ปี พ.ศ.2510

ทส 0203/13 5241 IV 2216, 3000, 3002
7 ม.ค. 2562

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

5241 IV 3018

เตรียมนําเข้าที่ประชุมคณะกลั่นกรองฯ

จํานวน 2 แปลง โดยใช้หลักฐาน น.ส.2 (ใบจอง) เลขที่ 579 หมู่ 8

2. รายนางพีรดา ทองดี อยู่ในเขตป่าไม้ของชาติ "ป่าหมายเลข 10"
จํานวน 1 แปลง โดยใช้หลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 1/420

3. รายนายไพบูลย์ พรหมศร กับพวก รวม 5 ราย 5 แปลง
อยู่ในเขตป่าไม้ของชาติ "ป่าหมายเลข 10"
โดยใช้หลักฐาน น.ส.3 เลขที่ 593 หมู่ 8
4. รายนางจอน เอี่ยมเมือง กับพวก รวม 3 ราย 3 แปลง
อยู่ในเขตป่าไม้ของชาติ "ป่าหมายเลข 22"
โดยใช้หลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 137 หมู่ 6

35 บริเวณเขต พรฎ. กําหนดหวงห้ามที่ดินในท้องที่ ต.ในเมือง

ต.สะเดียง

ต.ป่าเลา และต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์

อ.เมืองเพชรบูรณ์

จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ หมู่ที่ ๑๒
(รายนายจงไว้ สุขเสถียร)

จ.เพชรบูรณ์

ที่ 10/2560

1 ระวาง

เมื่อ 29 พ.ย. 2560 WWS ปี พ.ศ.2496
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ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่รับดําเนินงาน

ลําดับที่

36 บริเวณเขตป่าไม้ของชาติตามมติ ครม. "ป่าหมายเลข ๑๐
และ ป่าหมายเลข ๒๒"
กรณีราษฎรรวม ๗ ราย
๑. รายนางจันทร์ดี อุ่นใจ
๒. รายนางสาวสมหมาย คงปรางดี
๓. รายนางสุดใจ ศิริแข็ง
๔. รายนางทองดา บุญสิงห์
๕. รายนางมะลิ ศิริแข็ง
๖. รายนางคําเพียร เมืองกระจ่าง
๗. รายนางหนูเกียง รุ่งเรือง
37 บริเวณป่าไม้ของชาติตามมติ ครม. "ป่าหมายเลข ๑๐
และ ป่าหมายเลข ๒๒"
กรณีราษฎร ๓ ราย
๑. รายนายแนบ พูนมี

การดําเนินการ
รับเรื่องพิจารณา
ตําบล อําเภอ จังหวัด
ประชุมครั้งที่
สร้างระวางแผนที่
รับรองผลงาน
ที่ 10/2560
2 ระวาง
รับรองผลงาน
ต.ท่าวังดี
เมื่อ 29 พ.ย. 2560 N.S.3 ปี พ.ศ.2518 ครั้งที่ 1/2562
อ.หนองไผ่
29 ม.ค. 2562
จ.เพชรบูรณ์
ที่ตั้งที่ดิน

ต.บ้านโตก (ป่าเลา)
อ.เมืองเพชรบูรณ์

ที่ 10/2560
2 ระวาง
เมื่อ 29 พ.ย. 2560 VAP61 ปี พ.ศ.2510

ส่งจังหวัด

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

หมายเหตุ

5240 IV 3668, 3670

เตรียมส่งประธานลงนามรับรองผล

5241 IV 1812, 2012

เตรียมนําเข้าที่ประชุมคณะกลั่นกรองฯ

จ.เพชรบูรณ์

๒. รายนางเบญจวรรณ ชยนนท์
๓. รายนางติ๋ม ไซเรอร์
38 บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ “หนองผือ”
หมู่ที่ 4 ตําบลปากช่อง อําเภอหล่มสัก

ต.ปากช่อง

ที่ 4/2561

1 ระวาง

อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์

เมื่อ 23 เม.ย. 2561

5 ช่วงปี
WWS ปี พ.ศ.2497
VAP61 ปี พ.ศ.2510
N.S.3 ปี พ.ศ.2517

5242 II 4046

อยู่ระหว่างการ อ่าน แปลฯ

5241 IV 2418
5242 IV 2868

เตรียมส่งประธานลงนามรับรองผล

LTP. ปี พ.ศ.2535
โครงการกระทรวงเกษตร
39 บริเวณเขตป่าไม้ของชาติตามมติ ครม. "ป่าหมายเลข ๒๒"
และเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าเขาปางก่อ - ป่าวังชมภู
รายนางเมียน นันทะสูรย์
รายนายบรรจง เหง้าพันธ์ (อ่าน แปลฯ เพิ่มเติม)

จ.เพชรบูรณ์

ที่ 4/2561
เมื่อ 23 เม.ย. 2561

และสหกรณ์ ปี พ.ศ.2545
กรมที่ดิน
รับรองผลงาน
2 ระวาง
2512

ครั้งที่ 1/2562
29 ม.ค. 2562
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ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์
ลําดับที่

พื้นที่รับดําเนินงาน

40 บริเวรที่สาธารณประโยชน์ แปลง "ป่าบ้านลานบ่าเลี้ยงสัตว์"
รายนางลําพูน พุทธารัตน์
40 บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "หนองคล้า" หมู่ 8
(นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี)

การดําเนินการ
สร้างระวางแผนที่
รับรองผลงาน
1 ระวาง

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา
ตําบล อําเภอ จังหวัด
ประชุมครั้งที่
ที่ 7/2561
ต.ลานบ่า
เมื่อ 5 ก.ค. 2561
อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
ต.นายม
อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์

ส่งจังหวัด

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

5242 III 3446

หมายเหตุ
อยู่ระหว่างอ่าน แปลฯ

WWS ปี พ.ศ.2496

ครั้งที่ 12/2561
วันที่ 30 ต.ค. 2561

2 ระวาง
5 ปี พ.ศ.
WWS ปี พ.ศ.2495-2499
VAP61 ปี พ.ศ.2509-2513
N.S.3 ปี พ.ศ.2515-2522
DOL พ.ศ.2529-2544
MOAC ปี พ.ศ.2545-2546

5241 III 2696, 2896

อยู่ระหว่างจัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศ

ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

