ว่ าด้ วยการสรรหา ทาไม 1 ทาไม 2...ผลลัพธ์ ของกระบวนการสรรหา
นวพร เรื องสกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม 2554

ก่อนที่จะมีการรับ-ส่ง ตาแหน่งกัน จะมีการสรรหาบุคคลเข้ ามาดารงตาแหน่ง บางครัง้ เมื่อการสรรหา
เสร็จสิ ้นลง อาจจะมีเสียง ไม่ยอมรับ แว่วมา และเกิดเป็ นคาถามชวนฉงน ว่า สรรหากันยังไง ถึงได้ แบบนี ้
ก่อนอื่นต้ องเข้ าใจกันก่อนว่า การสรรหาแบบที่จะกล่าวต่อไปนี ้เกิดขึ ้นเฉพาะในวงราชการไทย และองค์กร
ที่เกี่ยวข้ องหรื อเคยเป็ น หรื อยังยึดโยงกับระบบราชการเท่านัน้ ซึง่ คาอย่างเป็ นทางการว่า คัดเลือก ตรงกับ
ความเป็ นจริงมากกว่าคาว่า สรรหา
ในภาคเอกชน การสรรหา หมายถึง การออกไปสรร ออกไปหา (Search) โดยไม่จากัดวิธีการ
มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ ให้ ได้ คนที่เหมาะสมกับงานที่จะให้ ทา และนาพาองค์กรไปข้ างหน้ าได้ ตามที่ตกลงไว้
ในสหรัฐอเมริกานัน้ แม้ แต่ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย ก็ใช้ วิธีแบบเอกชนนี ้เช่นกัน ไม่วา่
จะเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐหรื อของเอกชน
สาหรับของไทยเรานัน้ ถึงแม้ ระบบคัดเลือกที่เรี ยกว่าสรรหา จะเกิดขึ ้นในวงราชการเท่านัน้ ก็ไม่ใช่
ไม่สาคัญ ระบบราชการมีผลกระทบถึงทุกคนในทุกภาคส่วนของสังคม
วิธีการสรรหามี 3 ขันตอน
้
ขันตอนแรก
้
กาหนดกรรมการหรื ออนุกรรมการสรรหาขึ ้นมาชุดหนึง่
ขันตอนที
้
่สอง กระบวนการสรรหา
ขันตอนที
้
่สาม เสนอชื่อเพื่ออนุมตั ติ ามแต่ข้อกาหนด หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องจะระบุไว้
บางองค์กรขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการ บางองค์กรเสนอต่อรัฐมนตรี และเสนอถึงคณะรัฐมนตรี
บางตาแหน่งเป็ นตาแหน่งที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตังโดยค
้
าแนะนาของคณะรัฐมนตรี
บุคคลที่สรรหากัน ในที่นี ้จะเรี ยกว่า ผู้อานวยการ เป็ นคารวมของตาแหน่ง ซึง่ ในที่ตา่ งๆ ก็อาจจะมี
ชื่ออื่นๆ อีก เช่น ผู้วา่ การ เลขาธิการ ผู้จดั การใหญ่ อธิการบดี คณบดี ฯลฯ

การเสนอชื่อ
ประเด็นที่มกั มีการถามถึง คือ กรรมการสรรหาจะเสนอชื่อผู้ที่คดั ได้ เพื่อเสนอให้ อนุมตั กิ ี่ชื่อ ถ้ าเสนอ
ชื่อเดียว ก็มีเสียงถามว่าทาไมไม่เสนอ 2 ชื่อ ถ้ าเสนอ 2-3 ชื่อ ก็อาจถูกถามว่าทาไมไม่เสนอชื่อเดียว
พระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย ระบุไว้ ชดั เจนว่า รัฐมนตรี แต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือก
และให้ คณะกรรมการคัดเลือกเสนอชื่อผู้สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้วา่ การจานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
(แปลว่า ยังไงๆ ก็เปิ ดให้ รัฐมนตรี ได้ มีสิทธิเลือกจาก 1 ในนัน)
้
ในข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ระบุวา่ ให้ เสนอชื่อไม่เกิน 3 ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย
(แปลว่า ห้ ามเสนอมามากมาย แต่จะเสนอชื่อเดียวก็ยอ่ มทาได้ )
บางองค์กรอาจจะเสนอ 1 ชื่อ ตามประเพณีปฏิบตั ทิ ี่ใช้ สืบๆ กันมาในองค์กรนัน้
บางองค์กรเช่น ก.ล.ต. กฎหมายไม่กาหนดจานวน กาหนดไว้ ง่ายๆ กว้ างๆ ว่า ให้ คณะรัฐมนตรี
แต่งตังเลขาธิ
้
การโดยคาแนะนาของรัฐมนตรี ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ความนี ้ทาให้ เกิดข้ อชวนฉงนว่า ตกลงคณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอชื่อเดียวได้ ไหม หรื อเสนอหลาย
ชื่อได้ ไหม และคาว่า คาแนะนา กับ ข้ อเสนอแนะ ต่างกันอย่างไร
ในกรณีที่ไม่มีข้อความระบุไว้ ชดั เจนในที่ใดว่า ต้ องเสนอกี่ชื่อ ในสังคมที่ค้าถ้ อยคาเป็ นเรื่ องปกติ
กรรมการสรรหามักตังข้
้ อกาหนดไว้ อย่างชัดเจนก่อนเริ่มกระบวนการสรรหา หรื อระหว่างดาเนินการสรรหา
พร้ อมเหตุผลประกอบว่า จะเสนอชื่อเดียว หรื อ 2 ชื่อ หรื อมากกว่านัน้
ถ้ าตัดสินใจว่าจะเสนอมากกว่า 1 ชื่อ ก็มาถึงข้ อพิจารณาต่อไปว่า จะเสนออย่างไร คือ 1. เสนอ
แบบเรี ยงคะแนน หรื อ 2. เสนอแบบเรี ยงตัวอักษร ไม่เรี ยงคะแนน
ดังนัน้ ชื่อเดียว หรือสองชื่อ หรือหลายชื่อ และลาดับชื่อที่เรียงลงไปในเอกสารเสนอ
ผู้มีอานาจตัดสิน จึงอยู่ท่ กี ติกาที่กาหนดขึน้ มา

