
 
 
 
ที่  สพ  ๗๙๓๐๑/๔๓๐                                                           ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
                                        อ าเภอสองพ่ีน้อง  สพ  ๗๒๑๑๐ 
 

           ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอส่งส าเนาค าสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
 

เรียน  นายอ าเภอสองพ่ีน้อง 
 

อ้างถึง  หนังสือ ที่ สพ ๐๐๒๓.๑๒/ว๑๖๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาค าสั่ง อบต.บางพลับ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ชว่ยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
                   ที่ ๔๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐                จ านวน ๑ ชุด 
                    

  ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ ขอส่งส าเนาค าสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 
 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 
              (นายปราศรัย  แสวงทรัพย์) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ    
 
            
 
ส านักปลัดฯ 
งานบริหารทั่วไป 
โทร./โทรสาร ๐-๓๕๔๗-๒๔๙๐-๑ 
www.bangphlab.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 

http://www.bangphlab.go.th/


ที่  สพ  ๗๙๓๐๑/๐๙๔                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
                                        อ าเภอสองพ่ีน้อง  สพ  ๗๒๑๑๐ 
 

           ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เรียน  นายอ าเภอสองพ่ีน้อง 
 

อ้างถึง  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑๒/ว๒๘๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานความคืบหน้าที่การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  จ านวน ๑ ฉบบั 
                    

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอสองพ่ีน้อง แจ้งให้ด าเนินการ 
รายงานข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพ่ือให้การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  นั้น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  ขอส่งแบบรายงานความคืบหน้าการการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 
              (นายปราศรัย  แสวงทรัพย์) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ    
 
            
ส านักปลัดฯ 
งานบริหารทั่วไป 
โทร./โทรสาร ๐-๓๕๔๗-๒๔๙๐-๑ 
www.bangphlab.go.th  
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 

http://www.bangphlab.go.th/


แบบรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

........................................ 
ที ่ อ าเภอ จ านวน อปท. ทั้งหมด 

(แห่ง) 
จ านวนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น(ศูนย์อปท.) 
ปัญหา/อุปสรรคในการจัดตั้งหรือ 

การปฏิบัติงาน 
(ถ้ามี) จัดตั้งแล้ว(แห่ง) ยังไม่ได้จัดตั้ง(แห่ง) 

๑. อบต.บางพลับ(อ าเภอสองพ่ีน้อง    - 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 รวม    - 

 
 
              ลงชื่อ พ.จ.อ.                         ผู้รายงาน 
                    (พัฒนพงศ์  แสนโพธิ์) 
              ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



ที่  สพ  ๗๙๓๐๑/๖๗๒                              ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
                                  อ าเภอสองพ่ีน้อง  สพ  ๗๒๑๑๐ 
 

           ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เรียน  นายอ าเภอสองพ่ีน้อง 
 

อ้างถึง  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑๒/ว๑๖๖๐ ลงวนัที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑ ฉบับ 
                    

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอสองพ่ีน้อง ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนฯ ด าเนินการไปด้วยความ 
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามอ านาจหน้าที่ และตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย นั้น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  ขอรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 
              (นายปราศรัย  แสวงทรัพย์) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ    
 
            
ส านักปลัดฯ 
โทร./โทรสาร ๐-๓๕๔๗-๒๔๙๐-๑ 
www.bangphlab.go.th  
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 

ที่  สพ  ๗๙๓๐๑/๖๗๖                              ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
                                  อ าเภอสองพ่ีน้อง  สพ  ๗๒๑๑๐ 
 

           ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

http://www.bangphlab.go.th/


 

เรื่อง  รายงานข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เรียน  นายอ าเภอสองพ่ีน้อง 
 

อ้างถึง  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑๒/ว๑๖๗๗ ลงวนัที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  จ านวน ๑ ฉบบั 
                    

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอสองพ่ีน้อง แจ้งให้ด าเนินการ
รายงานข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การ 
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  นั้น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ  ขอรายงานข้อมูลความคืบหน้าการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 
              (นายปราศรัย  แสวงทรัพย์) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ    
 
            
ส านักปลัดฯ 
โทร./โทรสาร ๐-๓๕๔๗-๒๔๙๐-๑ 
www.bangphlab.go.th  
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 
 
 

หนังสือที่ สพ ๗๙๓๐๑/๐๙๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ล าดับที่ รายช่ือหน่วยงานที่รับหนังสือ วันที่รับ ลายมือชื่อผู้รับหนังสือ หมายเหตุ 

๑. นายอ าเภอสองพ่ีน้อง    

     

     

     

     

     

     

http://www.bangphlab.go.th/


     

     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 



แบบรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
ท่ี 

ชื่อ อปท. อ าเภอ 

๑. ด้านสาธารณภยั ๒. ด้านการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ๓. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวติ ๔. อื่น ๆ  

สาเหตุ/วิธีการช่วยเหลือ จ านวน(คน) 

งบประมาณที ่
อปท.ใช้จ่ายให ้
ความช่วยเหลือ 

(บาท) 
สาเหตุ/วิธีการ 

ช่วยเหลือ 
จ านวน 
(คน) 

งบประมาณที ่
อปท.ใช้จ่ายให ้
ความช่วยเหลือ 

(บาท) 
สาเหตุ/วิธีการ 

ช่วยเหลือ 
จ านวน(คน) 

งบประมาณที่ อปท. 
ใช้จ่ายให้ความ 
ช่วยเหลือ(บาท) 

สาเหตุ/วิธีการ 
ช่วยเหลือ 

จ านวน(คน) 

งบประมาณ
ท่ี 

อปท.ใช้จ่าย
ให้ความ
ช่วยเหลือ 

(บาท) 
๑. อบต.บางพลับ สองพี่นอ้ง สาเหตุ :อุทกภัย ๑,๑๙๓ ครัวเรอืน ๒,๐๐๐ บาท

เป็น 
- - - - - - - - - 

   วิธีช่วย:ประสานหนว่ยงาน  ค่าใช้จ่ายในการ          
   อื่นในการขอรับถุงยังชีพ  เลี้ยงรับรอง          
   เพื่อมอบให้แก่ ผู้ประสบภัย            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

รวม ๑,๑๙๓ ครัวเรอืน ๒,๐๐๐.- - - - - - - - - - 

 
 
 
            ลงชื่อ                                 ผู้รายงาน 
                   (นายปราศรัย  แสวงทรพัย์) 
            ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 
 
 

แบบรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 



ที ่ อ าเภอ 
จ านวน อปท.ทั้งหมด 

(แห่ง) 

จ านวนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ศูนย์ อปท.) 

ปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งหรือ 
การปฏิบัติงาน 

(ถ้ามี) จัดตั้งแล้ว(แห่ง) ยังไม่จัดตั้ง(แห่ง) 
๑. สองพ่ีน้อง ๑  - - 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 รวม ๑  -  - 

 
 
ลงชื่อ                                 ผู้รายงาน 

                   (นายปราศรัย  แสวงทรพัย์) 
            ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ 

 
 


