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บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  เรื่อง  การมีสภาพร'ายแรงหรือข'อห'ามในการปฏิบัติหน'าท่ีของอนุกรรมการ 
    ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีได'รับแต4งตั้งเป5นกรรมการ 
  ในคณะกรรมการกล่ันกรองการย'ายผู'บริหารสถานศึกษา 

   
 

สํานักงานคณะกรรมการข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สํานักงาน ก.ค.ศ.) 
ได�มีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๙/๖๒๑ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขอหารือป#ญหาข�อกฎหมายเก่ียวกับ
การมีสภาพร�ายแรงกรณีการพิจารณาย�ายผู�บริหารสถานศึกษา สรุปความได�ว4า  ในการพิจารณา 
ย�ายผู�บริหารสถานศึกษาประจําป8 ๒๕๕๘ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ 
ได�มีการแต4งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการย�าย ตามข�อ ๘ ของหลักเกณฑ=และวิธีการย�ายผู�บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๙ ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพ่ือจัดทํารายละเอียดการประเมินศักยภาพ 
เสนอต4อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ให�ความเห็นชอบตามข�อ ๑๐  
ของหลักเกณฑ=ฉบับเดียวกัน  อย4างไรก็ตาม ในการพิจารณาการย�ายผู�บริหารสถานศึกษาของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ปรากฏว4า มีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๑ ท่ีเปFนกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองการย�ายข�างต�นจํานวนสี่คนท่ีเข�าร4วมประชุม 
และมีสามในสี่คนดังกล4าว ได�แก4 ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ 
นายแจ4ม  ไพรดีพะเนาว= และนางสาวกาญจนา  พงษ=พิษณุ ท่ีให�ข�อมูลและอภิปรายในการพิจารณา
ย�ายผู�บริหารสถานศึกษากรณีนางน้ําค�าง  ปGองนางไชย ตําแหน4งผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านเลี่ยมพิลึก 
โดยในการประชุมครั้งนี้  นายอวยชัย  ศรีบุตรวงษ= ซ่ึงเปFนอนุกรรมการได�ต้ังข�อสังเกตว4า กรณีท่ี
คณะกรรมการกลั่นกรองการย�ายได�เสนอให�ย�ายนางน้ําค�าง  ปGองนางไชย ซ่ึงได�รับการประเมิน
ศักยภาพในลําดับท่ี ๕ ไปดํารงตําแหน4งผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านคํากลิ้ง นั้น ไม4เปFนไปตามหลักเกณฑ=
การย�าย และในการประชุมครั้งดังกล4าว อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  
ได�มีมติโดยเสียงข�างมาก ๓ ต4อ ๑ เสียง ให�ย�ายนางน้ําค�าง  ปGองนางไชย ไปดํารงตําแหน4งผู�อํานวยการ
โรงเรียนบ�านคํากลิ้ง โดยประธานกรรมการงดออกเสียง และอนุกรรมการท่ีเปFนกรรมการกลั่นกรอง 
การย�ายท้ังสี่คนไม4ได�ออกเสียง  
  ต4อมาสํานักงาน ก.ค.ศ. ได�รับรายงานความไม4เปFนธรรม ไม4โปร4งใส และไม4ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ในการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ 
จากนายอวยชัย  ศรีบุตรวงษ= ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เก่ียวกับการพิจารณาย�ายผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ประจําป8 ๒๕๕๘ ซ่ึง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับการกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันอังคาร ท่ี ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ได�พิจารณาเรื่องร�องเรียนดังกล4าว และมีมติให�เสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมาย 
และระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาว4าเปFนกรณีท่ีมีสภาพร�ายแรงหรือไม4  
ซ่ึง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ท่ีทําการ
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แทน ก.ค.ศ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได�พิจารณาข�อหารือ
ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลดังกล4าวแล�ว 
ได�มีมติให�หารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต4อไป  
  จากข�อเท็จจริงดังกล4าว สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงขอหารือว4า กรณีท่ีผู�อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ นายแจ4ม  ไพรดีพะเนาว= และนางสาว
กาญจนา  พงษ=พิษณุ ซ่ึงเปFนกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองการย�ายได�เข�าร4วมประชุม 
และให�ความเห็นในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในฐานะอนุกรรมการนั้น การกระทํา 
ของบุคคลท้ังสามมีสภาพร�ายแรงท่ีทําให�การพิจารณาไม4เปFนกลางหรือไม4 

 
  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได�พิจารณาข�อหารือของสํานักงาน 
ก.ค.ศ. โดยมีผู�แทนสํานักงาน ก.ค.ศ. เปFนผู�ชี้แจงข�อเท็จจริงแล�ว เห็นว4า มีประเด็นท่ีต�องพิจารณาว4า
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ นายแจ4ม  ไพรดีพะเนาว=  
และนางสาวกาญจนา  พงษ=พิษณุ ซ่ึงเปFนกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองการย�ายท่ี อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ แต4งต้ัง จะสามารถเข�าร4วมประชุมและให�ความเห็น
ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ในฐานะอนุกรรมการ 
ได�หรือไม4  โดยมีความเห็นว4า มาตรา ๕๙๑ แห4งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให�การย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู�ใดไปดํารง
ตําแหน4งในหน4วยงานการศึกษาอ่ืนภายในส4วนราชการหรือภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือต4างเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจะต�องได�รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง แล�วแต4กรณี  
สําหรับหลักเกณฑ=และวิธีการย�ายนั้น มาตรา ๕๙ วรรคสี่ บัญญัติให�เปFนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
ซ่ึงป#จจุบัน ก.ค.ศ. ได�กําหนดหลักเกณฑ=และวิธีการย�ายผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรากฏตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๙ ลงวันท่ี 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยในข�อ ๘๒ กําหนดให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสํานักงาน
                                                 

๑มาตรา ๕๙  การย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู� ใดไปดํารงตําแหน4ง 
ในหน4วยงานการศึกษาอ่ืนภายในส4วนราชการหรือภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือต4างเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต�องได�รับ
อนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง ของผู�ประสงค=ย�ายและผู�รับย�าย แล�วแต4กรณี  
และให�สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ด�วย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 
พิจารณาอนุมัติแล�ว ให�ผู�มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต4งตั้งผู�น้ันต4อไป 

การย�ายผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและรองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ให�เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปFนผู�สั่งย�ายโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 

 การย�ายข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือไปบรรจุและแต4งตั้งให�ดํารงตําแหน4งเปFนข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต�องได�รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แต4ถ�าเปFนการย�ายไปบรรจุและแต4งตั้งในตําแหน4งซ่ึง ก.ค.ศ. 
ยังมิได�กําหนด จะกระทําได�เมื่อ ก.ค.ศ. กําหนดตําแหน4งแล�ว 
 หลักเกณฑ=และวิธีการย�ายตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให�เปFนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

๒ข�อ ๘  การแต4งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย�าย  
  ให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย�าย เพ่ือพิจารณาคําร�องขอย�ายให�เปFนไปตามหลักเกณฑ=และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด และจัดลําดับความเหมาะสม ก4อนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ดังน้ี  

       (มีต4อหน�าถัดไป) 
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต4ง ต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการย�าย เพ่ือทําหน�า ท่ี 
ในการพิจารณาคําร�องขอย�ายให�เปFนไปตามหลักเกณฑ=และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และจัดลําดับ 
ความเหมาะสม ก4อนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และในข�อ ๘.๑๓ ได�กําหนดองค=ประกอบ 
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการย�ายไว�ให�ประกอบด�วย ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เปFนประธานกรรมการ และมีกรรมการส4วนหนึ่งมาจากอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามอบหมายท่ีไม4มี
ส4วนได�เสียกับการย�ายจํานวนสามคน ประกอบกับข�อ ๑๒๔ ของหลักเกณฑ=ดังกล4าว ได�กําหนดให�  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย�าย และความเห็น 
ของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณาย�าย โดยให�คํานึงถึงประโยชน=ของทางราชการ
เปFนสําคัญ  ดังนั้น การปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองการย�ายของอนุกรรมการ 
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จึงเปFนการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเกณฑ=ท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด เพ่ือทําหน�าท่ีพิจารณาและกลั่นกรองคําร�องขอย�ายและประเมินศักยภาพของผู�ประสงค= 
ขอย�ายในเบ้ืองต�นแล�วเสนอความเห็นให� อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจารณา  
โดยความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย�ายดังกล4าวมิได�มีผลผูกพัน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแต4ประการใด  นอกจากนี้ โดยเหตุท่ีการไปปฏิบัติหน�าท่ีเปFนคณะกรรมการ
กลั่นกรองการย�ายเปFนการไปปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักเกณฑ=ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ซ่ึงการไปปฏิบัติหน�าท่ี
                                                 
(ต4อจากเชิงอรรถท่ี ๒) 

 ๘.๑ คณะกรรมการกลั่นกรองการย�ายผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 

 ให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย�าย 
เพ่ือพิจารณาคําร�องขอย�ายของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีขอย�ายไปแต4งตั้งในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ยกเว�นตําแหน4งว4างในสถานศึกษาตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วย 

 (๑) ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ประธาน 
 (๒) รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
      ท่ีได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบกลุ4มบริหารงานบุคคล  รองประธาน 
 (๓) อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
      ตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามอบหมาย 
      ท่ีไม4มีส4วนได�เสียกับการย�าย จํานวน ๓ คน   กรรมการ 
 (๔) ผู�อํานวยการสถานศึกษาและหรือรองผู�อํานวยการสถานศึกษา 
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
      ท่ีไม4เปFนผู�มีส4วนได�เสียกับการย�าย จํานวน ๓ คน   กรรมการ 
 (๕) ผู�อํานวยการกลุ4มหรือหัวหน�ากลุ4มบริหารงานบุคคล 
      ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   เลขานุการ 
   ฯลฯ   ฯลฯ 

  ๓โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒, ข�างต�น  
๔ข�อ ๑๒  ให� อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

นําความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย�าย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบ 
การพิจารณาย�าย โดยให�คํานึงถึงประโยชน=ของทางราชการเปFนสําคัญ  ท้ังน้ี ผู�ท่ียื่นคําร�องขอย�ายไม4จําเปFนต�องได�รับ
การพิจารณาให�ย�ายเสมอไป 

หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีความเห็น
ต4างจากความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย�าย ให�ระบุเหตุผลให�ชัดเจน  



 ๔ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการย�ายมิได�เปFนเหตุทําให�ความเปFนอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสิ้นสุดลง หรือไม4อาจปฏิบัติหน�าท่ีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอีกต4อไป  ดังนั้น อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีได�รับ
แต4งต้ังให�ไปปฏิบัติหน�าท่ีเปFนคณะกรรมการกลั่นกรองการย�ายจึงยังคงสามารถปฏิบัติหน�าท่ีเปFน
อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาต4อไปได�  ด�วยเหตุนี้ ผู�อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ นายแจ4ม  ไพรดีพะเนาว= และนางสาวกาญจนา  
พงษ=พิษณุ ซ่ึงเปFนอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  
และได�รับแต4งต้ังไปเปFนกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองการย�าย ในกรณีนี้จึงไม4ใช4เรื่อง 
สภาพร�ายแรงอันอาจทําให�การพิจารณาโยกย�ายผู�บริหารสถานศึกษาไม4เปFนกลางตามมาตรา ๑๖๕  
แห4งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ท่ีได�รับการแต4งต้ังให�เปFนคณะกรรมการกลั่นกรองการย�าย 
จึงสามารถเข�าร4วมประชุมและให�ความเห็นในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๑ ในฐานะอนุกรรมการของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ได�  
 
 

(นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
         มกราคม ๒๕๖๒ 
 

                                                 
๕มาตรา ๑๖  ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๑๓ เก่ียวกับเจ�าหน�าท่ี 

หรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงมีสภาพร�ายแรงอันอาจทําให�การพิจารณา 
ทางปกครองไม4เปFนกลาง เจ�าหน�าท่ีหรือกรรมการผู�น้ันจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องน้ันไม4ได� 

 ในกรณีตามวรรคหน่ึง ให�ดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑) ถ�าผู� น้ันเห็นเองว4าตนมีกรณีดังกล4าว ให�ผู�น้ันหยุดการพิจารณาเรื่องไว�ก4อนและแจ�งให�

ผู�บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบ แล�วแต4กรณี 
 (๒) ถ�ามีคู4กรณีคัดค�านว4าผู�น้ันมีเหตุดังกล4าว หากผู�น้ันเห็นว4าตนไม4มีเหตุตามท่ีคัดค�านน้ัน  

ผู�น้ันจะทําการพิจารณาเรื่องต4อไปก็ได�แต4ต�องแจ�งให�ผู�บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบ 
แล�วแต4กรณี 

 (๓) ให�ผู�บังคับบัญชาของผู�น้ันหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงผู�น้ัน 
เปFนกรรมการอยู4มีคําสั่งหรือมีมติโดยไม4ชักช�า แล�วแต4กรณี ว4าผู�น้ันมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องน้ันหรือไม4 
   ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช�
บังคับโดยอนุโลม 


