ข่ าวประชาสั มพันธ์
สานักงาน กสม. เปิ ดให้ เจ้ าหน้ าทีท่ ุกระดับลงคะแนนเลือกผู้บริหารระดับสู งเป็ นครั้งแรก
เลขาธิการฯ เผยเน้ นสร้ างผู้นามีความสามารถเป็ นที่ยอมรั บ – หนุนวัฒนธรรมประชาธิปไตยในองค์ กร
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายโสพล จริ งจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ
เปิ ดเผยถึงการดาเนินการเลือกสรรข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสู ง (ผูอ้ านวยการสานักคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชน กับ สานักกฎหมาย)
ว่ า การเลื อ กสรรข้า ราชการประเภทอ านวยการ ระดับ สู ง ดัง กล่ า ว ถื อ เป็ นครั้ งแรกของส านั ก งาน
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติและระบบราชการไทย ที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มีส่วนร่ วมคัดเลือก
ข้า ราชการระดับ สู ง มาดารงต าแหน่ ง ที่ ว่า ง โดยเมื่ อวันที่ ๔ กุ มภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ ผ่า นมา ส านัก งานฯ
ได้จดั ให้มีการประชุ มสานักคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนและสานักกฎหมาย (กรณี พิเศษ) โดยให้ขา้ ราชการทุก
ระดับ รวมถึ งพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่แสดงความคิดและลงคะแนนเลื อกผูส้ มควรดารงตาแหน่ ง
ผู อ้ านวยการส านัก คุ ้ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกับ ส านัก กฎหมาย ตามรายชื่ อ ผูส้ มัค รเข้า รั บ การสรรหาที่
คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการสรรหาและเสนอรายชื่ อตามกฎหมายและระเบียบการบริ หารบุคคลต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
นายโสพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุ มดังกล่าวได้เปิ ดให้มีการรับฟั งความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่
เกี่ ยวกับคุ ณสมบัติความเหมาะสมของผูท้ ี่จะดารงตาแหน่ ง จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่แต่ละสานักเขียนชื่ อผูท้ ี่
เห็ น สมควรด ารงต าแหน่ ง ผู ้อ านวยการส านั ก ที่ ต นสั ง กัด ลงในกระดาษ แล้ ว น ามาหย่ อ นลงกล่ อ ง
เพื่อนับคะแนน โดยมีคณะกรรมการนับคะแนนอย่างเป็ นทางการ เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสและเป็ นธรรม
ต่อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อ ทั้งนี้ ผลการลงคะแนนดังกล่าวได้ถูกนาไปประกอบการใช้ดุลยพินิจในการแต่งตั้ง
ผูอ้ านวยการทั้งสองสานักอย่างเป็ นธรรม ภายใต้กรอบของระเบียบกฎหมาย กระทัง่ สานักงานฯ สามารถ
แต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการสานักคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนกับสานักกฎหมายได้ในที่สุด
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผา่ นมา
“ในอดี ตการแต่งตั้งข้าราชการระดับสู งของหน่ วยงานราชการ ผูม้ ี อานาจบรรจุ และแต่งตั้งมักใช้
ดุลพินิจเลือกบุคคลตามรายชื่ อที่ค ณะกรรมการสรรหาเสนอแต่เพียงฝ่ ายเดี ยวเป็ นสาคัญ แต่การเลื อกสรร
ข้า ราชการประเภท อานวยการระดับ สู ง ของส านัก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นครั้ งนี้
เราต้องการให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบตั ิงานที่เล็กที่สุดขึ้นมาถึงระดับบริ หารได้มีส่วนร่ วมเลื อก
ผูบ้ งั คับ บัญชาของพวกเขา เพื่ อสร้ า งวัฒนธรรมการมี ส่ ว นร่ ว ม ส่ ง เสริ ม ความเป็ นประชาธิ ป ไตย และ
การยอมรับในผูบ้ งั คับบัญชาที่จะต้องมีความรู ้ความสามารถ มีความเหมาะสมเพียงพอ ซึ่ งจะทาให้ระบบ
คุ ณ ธรรมในระบบราชการปรากฏเป็ นจริ ง และมี ค วามเข้ม แข็ ง มากยิ่ ง ขึ้ น ” เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ กล่าว
เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สานักส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน กลุ่มงานสื่ อสารองค์กร
โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓, ๐๘ ๑๘๘๙ ๑๔๕๔

