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กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 221/ร.
สภาผู้แทนราษฎร
11 พฤศจิกายน ๒๕63
เรื่อง การขอย้ายกลับภูมิลาเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้
ปั จ จุ บั น มี ข้ า ราชการครู จ านวนมากในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ รั บ ความเดื อ ดร้อน
กรณีได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูซึ่งห่างไกลจากภูมิลาเนาเดิมของตน ซึ่งถือเป็นความสมัครใจ
ของครูบรรจุใหม่ที่ต้องยอมรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
โดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กาหนดหลักเกณฑ์การบรรจุ
แต่งตั้งให้ครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ต้องประจาอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นระยะเวลา 4 ปี จึงจะทาการขอย้าย
กลับภูมิลาเนาของตนได้ และหากมีการสอบบรรจุหน่วยงานราชการอื่นได้ก่อนกาหนดระยะเวลา 4 ปี
จะไม่สามารถนาระยะเวลาก่อนหน้านี้มาใช้นับเป็นอายุราชการต่อเนื่องได้ ทาให้เป็นการเสียโอกาส
เป็นอย่างมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลการเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความยากลาบาก เศรษฐกิจโดยรวมฝืดเคืองประกอบกับภาระหนี้สินของข้าราชการครู
เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ข้าราชการครูจานวนมากทาเรื่องขอย้ายกลับภูมิลาเนา เพื่อเป็นการลดปัญหา
ค่ า ใช้ จ่ า ย เนื่ อ งจากการได้ย้ ายกลั บมาสอนยั งภู มิล าเนา ท าให้ ค่า ครองชีพ ลดลง ภาระค่าน้ามัน
ค่าเดินทางลดลง อีกทั้งยังได้กลับมาดูแลบุพการีได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากกระทรวงศึกษาธิการจะได้มี
การทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอย้ายกลับภูมิลาเนาของบุคลากรครูให้สามารถขอย้ายกลับได้ก่อน
4 ปี และสามารถย้ายข้ามเขตจังหวัดได้ ก็จะเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของบุคลากรครู
ได้เป็นอย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า
1. กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการทบทวน แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุ
ข้าราชการครูใหม่จากที่กาหนดไว้ 4 ปี จึงจะย้ายได้ ด้วยการปลดล็อ กเงื่อนเวลาดังกล่าวจะได้หรือไม่
อย่างไร หากไม่ได้เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๘ ง

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๖๔

2. กระทรวงศึก ษาธิก ารมีน โยบายที่ จ ะปรั บเปลี่ ย นหลั กเกณฑ์ ก ารบรรจุ เ ป็นข้ า ราชการ
ในสังกัดอื่นของข้าราชการครูบรรจุใหม่ก่อน 4 ปี โดยให้มีการนับอายุงานต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เสียโอกาส
ในเรื่องการนับอายุงานราชการได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
ขอให้ตอบในห้องกระทู้ถาม
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
สุรวาท ทองบุ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคก้าวไกล
แบบบัญชีรายชื่อ
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คาตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 22๑/ร.
ของ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคก้าวไกล
เรื่อง การขอย้ายกลับภูมิลาเนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าพเจ้า คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดังนี้
คำตอบข้อที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอย้าย
กรณีปกติว่า ต้องปฏิบัติงานในตาแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน
นับถึงวันสุดท้ายที่กาหนดให้ยื่นคาร้องขอย้าย เนื่องจากในช่วง 24 เดือนแรก เป็นช่วงเวลาสาคัญ
ที่ครูผู้ช่วยต้องมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู ซึ่ง ก.ค.ศ.
เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการสั่งสมประสบการณ์และสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมได้
หากครูผู้ช่วยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. กาหนด
อย่างครบถ้วน เข้มข้น จะทาให้เกิดผลดีต่อทั้งครู นักเรียน สถานศึกษา และชุมชน
นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กระทรวงศึกษาธิการได้เปิด โอกาส
ให้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกจังหวัดที่ประสงค์จะไปสอบแข่งขันได้ ซึ่งหากสอบแข่งขันได้แล้วจะได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยในพื้นที่ที่ตนเองได้แสดงความประสงค์ไว้ โดยส่วนราชการ
มิได้บังคับหรือสร้างตัวเลือกที่จากัดให้แก่ครูผู้ช่วยแต่อย่างใด
ค ำตอบข้ อ ที่ 2 สาหรับการบรรจุข้าราชการในสังกัด อื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารนั้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2561
กระทรวงศึ กษาธิการได้ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารโอนพนั กงานส่ว นท้ องถิ่นและข้า ราชการอื่น
ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
โดยกาหนดให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และให้นับ
อายุ ร าชการต่อเนื่ อ ง ดั ง นั้ น หากข้ า ราชการครูสั ง กัด อื่ นมาบรรจุ เป็ นข้า ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อน 4 ปี สามารถนับอายุราชการต่อเนื่องได้

