ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดตาก
ลําดับที่
1

พื้นที่รับดําเนินงาน
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 11 ป่า

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา

ตําบล อําเภอ จังหวัด

ประชุมครั้งที่

สร้างระวางแผนที่

รับรองผลงาน

ที่ 9/2550

17 ระวาง

25 พ.ค. 53

จ.ตาก

"ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า"

การดําเนินการ

ส่งจังหวัด
7 มิ.ย. 53

เมื่อ 16 ต.ค. 2550

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

4842 II 0432, 0632, 0830, 0832, 0844,

หมายเหตุ
สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

1032, 1034, 1036, 1038, 1040,
1042,1044, 1236, 1238, 1240,

2

บริเวณที่ป่าไม้ "ป่าแม่สลิด-โปรงแดง"

ต.โป่งแดง

ที่ 5/2553

1 ระวาง

อ.เมืองตาก

เมื่อ 22 มิ.ย. 2553

ปี 2496

15 มี.ค. 54

1438, 1440
ทส 0203/180 4843 II 2892

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

31 มี.ค. 54

จ.ตาก
3

บริเวณที่งอกริมแม่น้ําปิงสาธารณประโยชน์

ต.ตากตก

ที่ 13/2556

1 ระวาง

รับรองผลงาน

หมู่ที่ 9 รายนางสาวพิสมัย สมปู่ กับพวก

อ.บ้านตาก

เมื่อ 29 ต.ค. 2556

ปี 2497

ครั้งที่ 2/2558

จ.ตาก
4

5

บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "หนองหลวง"

ต.หัวเดียด

ที่ 13/2556

1 ระวาง

รับรองผลงาน

นายเกียรติศักดิ์ วิงวาท กับพวก

อ.บ้านตาก

เมื่อ 29 ต.ค. 2556

ปี 2496

ครั้งที 2/2558

นายสนธยา อินพรหม

จ.ตาก

บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "หนองหลวง"

ต.หัวเดียด

ที่ 6/2557

1 ระวาง

รับรองผลงาน

(รายนายนิวัตร อภิสิทธิ์โยธิน)

อ.เมืองตาก

เมื่อ 4 ก.ย. 2557

ปี 2496

ครั้งที่ 2/2558

บริเวณริมแม่น้ําปิง

ต.เชียงทอง

ตําบลเชียงของ อําเภอวังเจ้า

อ.วังเจ้า

รายนายสุกิจ พูนศรีเกษม

จ.ตาก

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

26 พ.ค. 58

เมื่อ 27 ก.พ. 58
ทส 0203/229 4842 IV 1268

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

26 พ.ค. 58

เมื่อ 27 ก.พ. 2558

จ.ตาก
6

ทส 0203/228 4843 III 0682

ทส 0203/229 4842 IV 1268

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

26 พ.ค. 58

เมื่อ 27 ก.พ. 58
ที่ 4/2561

2 ระวาง

รับรองผลงาน

เมื่อ 23 เม.ย. 2561

5 ช่วงปี

ครั้งที่ 1/2562

WWS ปี พ.ศ.2497

29 ม.ค. 2562

VAP61 ปี พ.ศ.2510
N.S.3 ปี พ.ศ.2517
LTP. ปี พ.ศ.2535
โครงการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปี พ.ศ.2545

4842 II 2844, 2846

เตรียมส่งประธานลงนามรับรองผล
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ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดตาก
ลําดับที่
7

พื้นที่รับดําเนินงาน

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา

ตําบล อําเภอ จังหวัด

ประชุมครั้งที่

สร้างระวางแผนที่

การดําเนินการ

บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๑๔ และ ๔๓๓๔๕

ต.วังหิน

ครั้งที่ 13/2561

1 ระวาง

(ศาลปกครองพิษณุโลก)

อ.เมืองตาก

29 พ.ย. 2561

2 ปี พ.ศ.

รับรองผลงาน

ส่งจังหวัด

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

หมายเหตุ

4842 IV 1856

อยู่ระหว่างการ อ่าน แปลฯ

4843 III 0482

อยู่ระหว่างจัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศ

4842 IV 1460

อยู่ระหว่างจัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศ

WWS ปี พ.ศ.2495-2499

จ.ตาก

VAP61 ปี พ.ศ.2509-2513

8

9

บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "ป่าแดง"

ต.ตากตก

ครั้งที่ 13/2561

1 ระวาง

( นางจ๋วน นาคปัญญา , นางจั๋น เสือเหลือง )

อ.บ้านตาก

29 พ.ย. 2561

WWS ปี พ.ศ.2495-2499

( นางสาวประเทือง ปินตา , นางผล มั่นเมือง )

จ.ตาก

บริเวณริมแม่น้ําปิง ในพื้นที่หมู่ที่ 6

ต.วังหิน

ครั้งที่ 14/2561

(นายสมชัย ฤกษเสน)

อ.เมืองตาก

29 ธ.ค. 2561

จ.ตาก

1 ระวาง
WWS ปี พ.ศ.2495-2499
VAP61 ปี พ.ศ.2509-2513
N.S.3 ปี พ.ศ.2515-2522
โครงการกรมที่ดินกิจการร่วม DOL
พ.ศ.2529-2544

ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพ ันธ์ 2562

