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 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

ประเด็นค ำถำม 
กระทรวงสำธำรณสุข  

--------------------------------------- 

 

กรณกีำรบรหิำรจัดกำรเพื่อกำรจดัหำชดุตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK 

1. กลไกการบริหารจัดการเพื่อการจัดหาชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK ตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
มีแนวทางอย่างไร บุคคลใดหรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างานชุดใด เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ  
ในการจัดหาดังกล่าว  

๒. บทบาท หน้าที่  และอ านาจ เกี่ยวกับการจัดหาชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK ของกระทรวง
สาธารณสุข มีอย่างไรบ้าง 

3. แผนการจัดหาชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK ของประเทศไทย เป็นอย่างไร  

4. มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดหาชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK  
ผ่านหน่วยงานรัฐ และห้ามเอกชนด าเนินการ หรือไม่ อย่างไร 

๕. มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ Rapid 
Antigen Test Kit : ATK หรือไม่ อย่างไร 

6. การกระจายชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit : ATK มีแนวทางอย่างไร  ก าหนดให้หน่วยงานใด 
เป็นผู้ด าเนินการ มีกฎหมาย หรือระเบียบใดรองรับ  

7. สถิติจ านวนการจัดหา ชุดตรวจ ATK แต่ละชนิด จนถึงปัจจุบัน พร้อมเหตุผลในการคัดเลือกของแต่ละ
ประเภท และกรอบการจัดหาในอนาคต 

8. สถิติการกระจายชุดตรวจ ATK จนถึงปัจจุบัน และแผนการกระจายในอนาคต 

9. ชุดตรวจ ATK หมดอายุหรือไม่ อย่างไร และมีมาตรการเพื่อป้องกันความเสีย่งจากการหมดอายุ อย่างไร 

 
----------------------------- 

 
 

ส ำนักมำตรกำรเชิงรุกและนวัตกรรม 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 26 กันยายน 2564 
หัวข้อ: หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะ  
 กรณีการจัดหาวัคซีนโควิด -19 และชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit ถึงกรมควบคุมโรค  
 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะ  
 กรณีการจัดหาวัคซีนโควิด -19 และชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit ถึงกรมควบคุมโรค  
 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  26  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 วันท่ี  26  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  26  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

 


