เรื่อง การสรรหาเลขาธิการ กสม. คนใหม่ แทนคนเก่าซึ่งเกษียณอายุราชการไปเมือ่ ปี ทีแ่ ล้ ว
………………………….
ตามที่ ป รากฏข่ า วเมื่ อ วานนี้ ในสื่ อมวลชนบางฉบับ ถึ ง การสรรหาเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ว่า กสม. ชัว่ คราวฉวยโอกาสเปิ ดรับสมัครสรรหาเลขาธิ การ กสม. คนใหม่
ตัดหน้า กสม. ตัวจริ งนั้น
นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ขอชี้แจงดังต่อไปนี้
1. ก่ อนเลขาธิ ก าร กสม. คนเก่ าจะเกษี ยณอายุราชการในวันที่ 1 ตุ ลาคม 2562 กสม.ได้มี คาสั่ งที่
27/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยบุคคลจานวน 5 คน ตามข้อ 5
ของระเบียบ กสม. ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการคัดเลือกเลขาธิ การ กสม. พ.ศ. 2561
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อดาเนินการสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งเลขาธิ การ กสม. (นักบริ หารสู ง) คนใหม่
2. ก่ อนถึ งกาหนดนัดประชุ มคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวในนัดแรก มีกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่ งชาติ 2 คนลาออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทาให้มีกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติเหลืออยูเ่ พียง 3 คน
ไม่ ถึ งกึ่ งหนึ่ งคื อ 4 คน และวัน รุ่ งขึ้ น คื อวัน ที่ 1 สิ ง หาคม 2562 มี ก รรมการสรรหาฯ 1 คนลาออก ท าให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่สามารถเปิ ดประชุมนัดแรกเพื่อรับสมัครบุคคลทั้งคนในและคนนอกสานักงาน
กสม. มาดารงตาแหน่ งเลขาธิ การ กสม. คนใหม่ได้ และ กสม. ก็ไม่สามารถจะเปิ ดประชุ มเพื่อแต่งตั้งบุคคล
มาเป็ นกรรมการสรรหาฯ แทนได้
3.หลังจากที่ประธานศาลฎี กาและประธานศาลปกครองสู งสุ ดได้ร่วมกันแต่งตั้งบุคคลมาทาหน้าที่
เป็ นกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติเป็ นการชัว่ คราวรวม 4 คนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กสม. ในฐานะ
องค์กรกลางบริ หารงานบุคคล สามารถเปิ ดประชุมเพื่อแต่งตั้งบุคคลมาเป็ นกรรมการสรรหาแทนตาแหน่งที่
ว่างได้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
4. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุดนัดแรกและมีประกาศลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รับสมัคร
บุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดารงตาแหน่ งเลขาธิ การ กสม. (นักบริ หารสู ง) โดยกาหนดรับสมัครระหว่าง
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ซึ่ งส านัก งาน กสม. ได้ดาเนิ นการเผยแพร่ และประชาสั ม พันธ์
การรับสมัครข้างต้นตามมติคณะกรรมการสรรหาฯ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรอิสระที่มีบุคลากรซึ่งมี
สถานะเป็ นข้าราชการ ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อมวลชน และทางเว็บไซต์สานักงาน กสม.

เมื่ อครบก าหนดระยะเวลาการรั บ สมัคร คณะกรรมการสรรหาฯ จึ งได้จดั ประชุ ม เพื่ อ พิ จารณา
คุณสมบัติของผูส้ มัครเมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 โดยจะมีประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการสัมภาษณ์
และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อดารงตาแหน่ งเลขาธิ การ กสม. (นักบริ หารสู ง) ทางเว็บไซต์สานักงานฯ ในวันจันทร์ ที่
13 มกราคม 2563 และอยูร่ ะหว่างการแจ้งให้ผสู้ มัครทราบผล ทั้งนี้ ได้กาหนดให้ผมู ้ ีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อดารงตาแหน่ งเลขาธิ การ กสม. ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ กสม.
บุ ค ลากรในสั ง กัด ส านั ก งานฯ รวมทั้ง ผูส้ นใจทั่ว ไปมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ฟั ง ในวัน ศุ ก ร์ ที่ 17 มกราคม 2563
เวลา 09.45 น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สานักงาน กสม. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
“ในการสรรหาข้าราชการเพื่อดารงตาแหน่งต่าง ๆ กสม. ชุดปั จจุบนั มีหน้าที่และอานาจเต็มที่จะต้อง
ดาเนิ นการตามกฎหมาย และมีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องในทุกตาแหน่ งที่วา่ งลงเพื่อให้
การบริ ห ารงานและการปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ตามหน้ าที่ แ ละอ านาจเป็ นไปอย่า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแต่งตั้งข้าราชการแทนข้าราชการที่พน้ จากตาแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการ ซึ่ งล่าช้า
มาร่ วม 4 เดื อนแล้ว ทั้งนี้ ขอยืนยันว่ากระบวนการสรรหาเลขาธิ การ กสม. และข้าราชการตาแหน่ งต่าง ๆ
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งดาเนิ นการด้วยความโปร่ งใส ไม่ได้ฉวยโอกาสเปิ ดรับสมัคร
บุคคลมาเข้ารับการสรรหาเป็ นเลขาธิ การ กสม. คนใหม่ ตัดหน้า กสม. ตัวจริ ง ตามที่เป็ นข่าวซึ่ งไม่มีมูลความจริ ง
แต่ประการใด” นายวัส กล่าว

สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
13 มกราคม 2563
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