ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดขอนแก่น
ลําดับที่

1

พื้นที่รับดําเนินงาน

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา

การดําเนินการ

ตําบล อําเภอ จังหวัด

ประชุมครั้งที่

สร้างระวางแผนที่

รับรองผลงาน

ที่ 10/2549

1 ระวาง

ประธานฯ ลงนาม

บริเวณตําบลเขาสวนกวาง

อ.เขาสวนกวาง

ที่ ขก 1917/2696 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2549

จ.ขอนแก่น

เมื่อ 19 ธ.ค. 2549

ปี 2496, 2510

2 พ.ย. 50

บริเวณตําบลหนองกุง

อ. น้ําพอง

ที่ 9/2550

1 ระวาง

ประธานฯ ลงนาม

(รายนางนัฎฐา นิตุทร)

จ. ขอนแก่น

เมื่อ 16 ต.ค. 2550

ปี 2495

12 ก.ย. 51

บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "บึงบัวระภา"

ต.น้ําพอง

ที่ 6/2552

1 ระวาง

17 ส.ค. 53

หนังสือที่ ขก 0017/21621 ลงวันที่ 25 ก.ย. 52

อ.น้ําพอง

เมื่อ 28 ต.ค. 2552

ปี 2497

(รายนายทองดี วีระศักดิ์)

จ.ขอนแก่น

บริเวณที่สาธารณประโยชน์

ต. เมืองพล

ที่ 8/2552

1 ระวาง

"โคกทับบา" หมู่ 3

อ. พล

เมื่อ 22 ธ.ค. 2552

ปี 2496

ส่งจังหวัด

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

ทส 0203/766 5542 I 7266

หมายเหตุ
สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

29 พ.ย. 50

(รายนางนิจดา คําแก้ว)
2

3

4

ทส 0203/672 5542 II 7248

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

23-ก.ย.-51
ทส 0203/475 5542 II 6650

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

7 ก.ย. 53
17 ส.ค. 53

ทส 0203/476 5540 IV 4648

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

7 ก.ย. 53

จ. ขอนแก่น
5

บริเวณที่สาธารณประโยชน์

ต.หนองกุง

ที่ 1/2553

4 ระวาง

รับรองผลงาน

ทส 0203/504

"โป่งฮ่องหาด" หมู่ 7

อ.น่ําพอง

เมื่อ 19 ม.ค. 2553

ปี 2497

วันที่ 21 ก.ย. 53

7 ต.ค. 53

ที่ 8/2556

กรมที่ดิน

รับรองผลงาน

19 ก.ย. 56

เมื่อ 9 ก.ค. 2556

1 ระวาง

ตามมติที่ประชุม

ปี พ.ศ. 2497

ครั้งที่ 11/2556

ปี พ.ศ. 2510

วันที่ 13 ก.ย. 56

ปี พ.ศ. 2519

วันที่ 13 ก.ย. 56

ที่ 2/2558

กรมที่ดิน

รับรองผลงาน

เมื่อ 27 ก.พ. 2558

1 ระวาง

ตามมติที่ประชุม

ปี พ.ศ. 2496

ที่ 2/2558

ปี พ.ศ. 2510

เมื่อ 27 ก.พ. 2558

5542 II 7040, 7042, 7240, 7242

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

5541 I 7018

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

5541 IV 5218

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

5540 IV 4466

สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

จ.ขอนแก่น
6

บริเวณที่สาธารณประโยชน์ "บึงทุ่งสร้าง"

ต.ในเมือง

ศาลปกครองขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

7

บริเวณที่พิพาทตําบลบ้านทุ่ม

ต.บ้านทุ่ม

ศาลปกครองขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

ทส 0203/96
3 มี.ค. 58

ปี พ.ศ. 2519
ปี พ.ศ. 2535
8

บริเวณที่พิพาท ตําบลบ้านแท่น

ต.บ้านแท่น

ที่ 9/2559

1 ระวาง

รับรองผลงาน

ทส 0203/78

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

อ.บ้านแท่น

เมื่อ 9 พ.ย. 2559

ปี พ.ศ. 2496

ตามมติที่ประชุม

20 ก.พ. 2560

(ศาลปกครองขอนแก่น)

จ.ขอนแก่น

ปี พ.ศ. 2519

ที่ 1/2560

ปี พ.ศ. 2535

เมื่อ 31 ม.ค. 2560
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ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของจังหวัดขอนแก่น
ลําดับที่

9

พื้นที่รับดําเนินงาน

ที่ตั้งที่ดิน

รับเรื่องพิจารณา

ตําบล อําเภอ จังหวัด

ประชุมครั้งที่

สร้างระวางแผนที่

รับรองผลงาน

ที่ 4/2560

1 ระวาง

รับรองผลงาน

ทส 0203/618 5540 I 2062

เมื่อ 9 พ.ค. 2560

โครงการ WWW

ครั้งที่ 10/2560

29 ธ.ค. 2560

ปี พ.ศ. 2498

เมื่อ 29 พ.ย. 2560

บริเวณที่สาธารณประโยชน์

ต.โนนสะอาด (โนนทอง)

"โนนศาลสาธารณประโยชน์"

อ.แวงใหญ่ (พล)

ขอออกโฉนดใช้ ส.ค.1 เลขที่ 47 หมู่ 2

จ.ขอนแก่น

การดําเนินการ

ส่งจังหวัด

ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

หมายเหตุ
สิ้นสุดกระบวนการอ่าน แปลฯ

ผลการรังวัดเนื้อที่ 15-1-48 ไร่
กรณีราย สมคิด ชํากรม
ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2561

