
            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสบปราบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร. ๐ ๕๔ ๒๙๖๐๘๕ ต่อ ๑๓๓  

ที ่ ลป ๐๐๓๒.๓01 /245                       วันที่   6  มีนาคม  2563 

เรื่อง   ขออนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สว่นสนับสนุน หรอืส่วนอื่นใดเพ่ิมเติม
จากหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ของส างาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และขออนุมัติเผยแพร่บน website ของหน่วยงาน 

 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 

 
 เอกสารอ้างอิง  
1. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0217/ว 2280 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง 

แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากหน่วยงานของรัฐก าหนด
ไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 2. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ที่ สธ 0217.01/ว 4537 ลงวันที่ 11 
ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนนุ หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของ พัสดุ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ได้แจ้งแนวทางส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน ของรัฐก าหนด
ไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการรับส่วนแถม
จะต้องมีการจัดท าแบบรายงานรับของแถมตามแจ้งในหนังสือที่อ้างถึง  

เรื่องพิจารณา  
1) ขออนุมัติแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานได้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่อ้างถึง  
2) ขออนุมัติเผยแพร่บน website  
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

        
          (นายไพศาล  พินทิสืบ) 

      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
       
           อนุมัติ 
 

                                 
                           (นางสาวสุภาพรรณ  ชุณหการกิจ) 
                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
 
 
 
 



            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสบปราบ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร. ๐ ๕๔ ๒๙๖๐๘๕ ต่อ ๑๓๓  

ที ่ ลป ๐๐๓๒.๓01 /246                      วันที่   6  มีนาคม  2563 

เรื่อง   ให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ของส างานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และขออนุมัติเผยแพร่บน website ของหน่วยงาน 

 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
 
 เอกสารอ้างอิง 

1. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0217/ว 2280 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562         
เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สว่นสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน 
ของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ที่ สธ 0217.01/ว 4537 
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย สว่นสนับสนุน 
หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของ 
พัสดุ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ข้อสั่งการ 
เพ่ือให้มีการด าเนินการรับส่วนแถมพิเศษ ฯ เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดตามระเบียบที่อ้างถึง 

จึงขอให้ทุกกลุ่มงานพัสดุได้มีการจัดท าแบบรายงานรับของแถมตามแจ้งในหนังสือที่อ้างถึง 
 

จงึเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางโดยเคร่งครัด 
 
 

 

                                 
                           (นางสาวสุภาพรรณ  ชุณหการกิจ) 

        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป ี   :  1  มีนาคม  ๒๕๖4 

 
หัวข ้อ :   หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการรับมาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุ ของส างานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเว็บไซด์ http://www.sopprabhospital.go.th/ ของ
โรงพยาบาลสบปราบ 

 
 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

           หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการรับมาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอื่นใดเพ่ิมเติมจากหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุ ของส างานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเว็บไซด์ http://www.sopprabhospital.go.th/ 
ของโรงพยาบาลสบปราบ 

 
Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  - 

 
ผู้รับผิดชอบการใหข้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 

                                                      
 (นายไพศาล  พินทิสืบ)                                 (นางสาวสุภาพรรณ  ชุณหการกิจ) 

      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 

         วันที ่ 1 เด ือน มีนาคม  พ.ศ. 2564                         วันที่ 1 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้น
เผยแพร่ 

 
(นางสาวสุพรรณษา  บุญศิริชัย) 

นักวิชาการพัสดุ 
                                            วันที่ 1 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 
 


