คําชีแ้ จง
กรณีสื่อมวลชนนําเสนอขาวเกี่ยวกับการจางเหมาบริการผูประสานงานของ
คณะทํางานเลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 8
----------------------ตามที่ปรากฏเปนขาวตามสื่อสารมวลชนแขนงตาง ๆ เมื่อวันจันทรที่ 26 มีนาคม 2561 โดยมีการพาด
หัวขาวในทํานองวา “ฉาวอีก! จนท.อัตราจาง กขป.เขต 8 รองเงินเดือน 3 หมื่นถูกหัวหนารีดคืน 1.5 หมื่น/
เดือน แฉเปนเหมือนกันทัว่ ประเทศ” และในเนื้อหาขาวบางสวนระบุในทํานองวา มีความไมชอบมาพากล
ในการจ า งน.ส.ชนิ ษฐา มั ง คะโชติ ผู ป ระสานงานของคณะทํ า งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการเขตสุ ข ภาพ
เพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 นั้น
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ในฐานะหนวยผูร ับผิดชอบในการดําเนินการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ขอเรียนชี้แจงขอเท็จจริง ดังนี้
1. สช. ดํ า เนิ น การทํ า สั ญ ญาจ า งเหมาบริ ก าร น.ส.ชนิ ษ ฐา มั ง คะโชติ เพื ่อ ทํ า หน า ที ส่ นั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของคณะทํางานเลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 ซึง่ สัญญาจาง
เหมาบริ การดังกล าวมุง ผลสํ าเร็จ ของงาน คือการอํานวยความสะดวกและสนับ สนุนการปฏิบัติห นาที่ของ
คณะทํางานเลขานุการ กขป. เปนสําคัญ เชน การจัดเตรียมเอกสาร การรวบรวมขอมูลทางวิชาการ การจัดทํา
รายงานสรุปและการอํานวยความสะดวกในการจัดประชุม กขป. เขตพืน้ ที่ 8 เปนตน โดยบุคคลดังกลาวมิไดมี
สถานภาพเปนพนักงานหรือลูกจางของ สช.
2. น.ส. ชนิษฐา มังคะโชติ ไดตกลงกับนายวินัย วงศอาสา เพือ่ ปฏิบัติงานรวมกัน โดย สช. ทราบ
ขอเท็จจริงวา นอกจากตกลงกันดวยวาจาแลว บุคคลทั้งสองยังไดโอนเงินมาเปนหลักประกันตามสัญญาจาง
เหมาบริการคนละครึ่ง คือ 9,200 บาท และไดตกลงกันวาจะรวมกันปฏิบัติงานตามสัญญาจางเหมาบริการเพือ่
สนับสนุนการทํางานของ กขป. เขตพื้นที่ 8 และแบงคาจางกันคนละครึ่ง โดย น.ส. ชนิษฐา มังคะโชติ เปนผูล ง
นามในสัญญาจางเหมาบริการกับ สช.
3. ตอมาปรากฏขอเท็จจริงวาในการสงมอบงานงวดแรก (31 ธันวาคม 2560) ซึ่งทํางานเพียงครึ่ง
เดือนจึงไดรับเงินจางเหมาจํานวน 15,000 บาท น.ส. ชนิษฐา มังคะโชติ ไดรองขอตอนายวินัย วงศอาสา
วาตนจะเปนผูร ับคาจางแตเพียงบุคคลเดียว โดยไมแบงให ซึ่งนายวินัย วงศอาสา ก็ยินดีใหตามนั้น เนือ่ งจาก
เห็น วาน.ส. ชนิษฐา มังคะโชติ มีความจําเปน ทางการเงินในชว งดังกลาว แตอยางไรก็ตามในงวดตอๆ มา
น.ส.ชนิษฐา มังคะโชติ ยังคงตองการที่จะรับคาจางแตเพียงผูเดียวโดยไมปฏิบัติตามที่ตกลงกัน

-2-

4. สําหรับคาจางในงวดที่ 2 และ งวดที่ 3 ที่มีความลาชา เนื่องจากในขั้นตอนของการจางเหมาบริการ
ตองมีกระบวนการตรวจรับงานเพื่อใหเปนไปตามงานที่จาง และนอกจากนั้น หลังจากตรวจรับงานแลว ก็ตอง
ดําเนินกระบวนการทางธุรการเพื่อจายคาจาง ใหเปนไปตามขัน้ ตอนในการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
5. เมื ่อ เกิ ด ป ญ หาขึ ้น แล ว น.ส. ชนิ ษฐา มั ง คะโชติ ไดแ จงต อที่ป ระชุมเลขานุการรว มของ กขป.
เขตพืน้ ที่ 8 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 วาจะขอยุติการปฏิบัติตามสัญญาจางเหมาบริการดวยเหตุผลสวน
ตัวบางประการ
6. ต อประเด็ น ที่ สื่ อมวลชนนํ า เสนอขาวว า ในการดําเนิน การของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน (กขป.) ทั้ง 13 เขตพื้นที่ทั่วประเทศเกิดปญหาเชนเดียวกับกรณีของ น.ส. ชนิษฐา มังคะโชติ นั้น
ไมเปนความจริงแตอยางใด ทั้งที่การดําเนินการเพือ่ สนับสนุนคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในเขต
พื ้น ที ่อื ่น ๆ ก็ ใ ช วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การเช น เดี ย วกั น โดยการจ า งเหมาบริ ก ารผู ป ระสานงานของคณะทํ า งาน
เลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
7. สช. ขอเรียนชี้แจงวา เรื่องที่เกิดขึ้นในกรณีของ น.ส. ชนิษฐา มังคะโชติ ไมไดเปนปญหาที่เกิดขึ้น
จากวิธีการจางเหมา ตัวสัญญาและการปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาจางเหมาบริการ ทั้งในเรื่องการดําเนินการ
ตามขอตกลงในสัญญา กระบวนสงมอบผลงานที่จาง การตรวจรับงานจาง และการจายคาจางตามสัญญา และ
ไมใชกรณีปญหาการทุจริตในการดําเนินการเรื่องดังกลาว แตมีความพยายามสรางเหตุการณเพื่อบิดเบือนและ
เบี่ยงเบนใหสาธารณชนเขาใจวาการดําเนินการดังกลาวมีเรื่องทุจริตเขามาเกี่ยวของดวย
8. สช. ขอความอนุเคราะหสื่อมวลชนทุกแขนงใหพิจารณาตรวจสอบขอมูลขอเท็จจริงใหรอบดานกอน
การนํ าเสนอขา วไปในทางที ่จ ะก อใหเ กิ ดความเขาใจคลาดเคลือ่ นเกี่ยวกับ การดําเนินการจ างเหมาบริการ
ผูป ระสานงานของคณะทํางานเลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทุกเขตพื้นที่ทัว่ ประเทศ
เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
9. สช. มุง เปนองคกรรัฐที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลสูง พรอมที่จะรับการตรวจสอบจากสังคม
จึงขอเรียนตอสื่อมวลชนและสาธารณชนวา หากมีความสงสัยเกี่ยวการดําเนินการใด ๆ ของ สช. ทานสามารถ
สอบถามหรื อ ตรวจสอบข อ มู ล การดํ า เนิ น การได ที ่ศู น ย ข อ มู ล ข า วสารของ สช. โดยตรงทางเว็ บ ไซด
https://infocenter.nationalhealth.or.th/ หรื อสอบถามได ที่ สํานั กงานคณะกรรมการสุข ภาพแห งชาติ
ชั้น 2 และ 3 อาคารสุขภาพแหงชาติ 88/39 ถ.ติวานนท 14 หมูท่ี 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02-832-9127

หรื อ สอบถามข อ มู ล โดยตรงได ที ่เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ

โทร 02-832-9010 สช. มีความยินดีชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการขององคกรในทุกกรณี
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
27 มีนาคม 2561

