บทความวิชาการ โดย นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย
เรื่อง วิกฤตการขาดแคลนบุคลากรของกรมชลประทานในอนาคต
กําลังคนเปนองคประกอบประการหนึ่งขององคการ ซึ่งกลาวไดวาเปนปจจัยการบริหารที่
สําคัญที่สุด องค การจะสามารถดํา เนินการจนบรรลุผลตามที่ ตองการหรื อไม จ ะตองอาศั ย กํ าลั ง คนเปน
ปจจัยพื้นฐาน กําลังคนที่มีอยูจะตองมีปริมาณหรือจํานวนและคุณภาพที่เพียงพอกับปริมาณงาน ซึ่งจะตอง
พยากรณกําลังคนทั้งในดานกําลังคนที่ตองการมาปฏิบัติงานตามแผนงาน หรืออุปสงคกําลังคน (Manpower
demand) และในดานกําลังคนที่สามารถจัดหามาได หรืออุปทานกําลังคน (Manpower supply) เพื่อจะได
ปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในชวง ๒๕ ปที่ผานมา ภาครัฐมีอัตราการเพิ่มบุคลากรอยางมาก สงผลกระทบตอปญหา
คาใชจายของบุคลากรในภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น ขณะนั้นมีอัตราสูงถึงรอยละ ๓๗ ของงบประมาณรายจายประจําป
ซึ่งไมเปนผลดีตอการพัฒนาประเทศ และตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๓ รัฐบาลใหความสนใจในปญหาการเพิ่มขึ้น
ของกําลังคนภาครัฐ จึงไดมีนโยบายควบคุมการเพิ่มอัตรากําลังไมเกินรอยละ ๒ ตอป และรัฐบาลในยุค
ตอ ๆ มา ไดมีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับคนภาครัฐออกมาหลายครั้ง เชน แผนแมบทการปฏิรูประบบ
ราชการ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) กําหนดใหมีการลดขนาดกําลังคนลงอยางนอยรอยละ ๑๐ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ใหลดขนาดกําลังคนอยางนอยรอยละ ๒๐
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) มาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ:ขาราชการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๑ ที่ไมใหเพิ่มอัตราตั้งใหมตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑
และใหสวนราชการยุบตําแหนงที่วางลงจากการเกษียณอายุไมต่ํากวารอยละ ๘๐ สวนที่เหลือรอยละ ๒๐
ใหคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ หรือ คปร. พิจารณาจัดสรรใหสวนราชการ
ที่ มี ค วามจํ า เป น หากจั ด สรร ไม ห มดให ยุ บ เลิ ก มาจนถึ ง ยุ ท ธศาสตร ก ารปรั บ ขนาดกํ า ลั ง คนภาครั ฐ ป
พ.ศ. ๒๕๔๖
จากมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐไดดําเนินการมาตามลําดับ สงผลดี
คือ สามารถลดอัตรากําลังคนภาครัฐและลดงบประมาณคาใชจายดานบุคลากรได ดังแผนภูมิแสดงการ
เปรียบเทียบจํานวนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และงบบุคลากร ปงบประมาณ ๒๕๔๒๒๕๕๒ ของกรมชลประทาน

๒

ตารางเปรียบเทียบจํานวนขา ราชการ ลูกจา งประจํา พนักงานราชการ และงบบุคลากร ปงบประมาณ ๒๕๔๒-๒๕๕๒
๔๐๐๐๐
๓๗๕๐๐

๓๖,๗๐๘

๓๖,๔๖๑
๓๔,๒๒๗

๓๕๐๐๐

๓๒,๗๖๓

๓๒,๗๐๒

๓๒๕๐๐
๒๙,๙๗๗

๓๐๐๐๐

๒๘,๐๗๕
๒๖,๔๖๕

๒๗๕๐๐

๒๔,๘๔๒

จํ า นว น

๒๕๐๐๐

ขาราชการ (คน)

๒๓,๒๓๒
๒๑,๗๔๓

๒๒๕๐๐

ลูกจางประจํา (คน)
๒๐๐๐๐

พนักงานราชการ (คน)

๑๗๕๐๐
๑๕๐๐๐

งบบุคลากร (ลานบาท)
๑๒๕๐๐
๑๐๐๐๐

๘๒๐๘.๔๔
๘,๔๘๗

๘,๑๙๖

๘,๐๑๐

๗,๘๒๖

๗,๗๒๒

๗,๖๐๖

๗๕๐๐

๗,๒๒๘

๗,๑๒๖

๗,๑๗๐

๗๖๗๙.๘๕

๕๐๐๐
๖๒๕๖.๘๔

๒๕๐๐

๖๐๖๓.๒๐

๖๒๖๙.๕๘

๖๐๓๕.๒๙

๖๒๙๐.๘๒

๖๒๓๐.๐๔

๗๗๑๑.๓๙

๗,๐๗๕

๗,๐๗๕

เพิ่ม ฐานเงินเดือน

๗๘๖๘.๙๖

๗๓๔๐.๔๔
๔,๐๘๖

๔,๑๗๔

๔,๒๙๓

๒,๘๐๐

๐
๒๕๔๒

๒๕๔๓

๒๕๔๔

๒๕๔๕

๒๕๔๖

๒๕๔๗

๒๕๔๘

๒๕๔๙

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

ปงบประมาณ

จากแผนภูมิแสดงใหเห็นถึงการลดอัตรากําลังคนภาครัฐและการลดงบประมาณคาใชจาย
ดานบุคลากรได แตกลับสงผลกระทบตอโครงสรางของกําลังคนภาครัฐในปจจุบัน คือ โครงสรางกําลังคน
ในป จ จุบั น มี คนรุน เก า เป น จํ า นวนมาก และคนรุ น ใหม มี จํ า นวนน อย สื บ เนื่อ งจากส ว นราชการได ใ ช
ตํ า แหน ง ระดั บ บรรจุ ยุ บ แทนตํ า แหน ง ที่ เ กษี ย ณอายุ เป น ผลให ข าดเจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในระดั บ ล า ง
โครงสรางตําแหนงมีแนวโนมมีตําแหนงระดับสูงในสัดสวนมากขึ้น จึงมีแตผูสั่งงานแตขาดเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้น สวนราชการที่มีคนรุนเกาและสูงอายุ
จํานวนมาก จะตองวางแผนในเรื่องการเตรียมกําลังคนทดแทนกําลังคนที่จะเกษียณอายุ
จากรายงานการศึกษาโครงสรางอายุของขาราชการพลเรือนสามัญปงบประมาณ ๒๕๔๗
ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ สรุปพบการวิเคราะหขอมูลโครงสรางอายุ
ของกําลังคนในกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ สามารถชี้ใหเห็นถึงโครงสรางอายุของขาราชการพลเรือนสามัญ
ที่ อ าจจะก อ ให เ กิ ด ป ญ หาต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของส ว นราชการต า ง ๆ และภาครั ฐ โดยรวมใน
๓ ประเด็นที่สําคัญ คือ
๑. ความสมดุลของจํานวนขาราชการรุนใหมและขาราชการสูงอายุ
๒. การสูญเสียกําลังคนในตําแหนงที่สําคัญ ๆ อันเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในอนาคต
๓. ประสิทธิภาพการทํางานของขาราชการสูงอายุในลักษณะงานตาง ๆ

๓

กรมชลประทานเป น หน ว ยงานราชการที่ มี ป ระวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการที่ ย าวนานนั บ แต
พ.ศ. ๒๔๔๕ จวบถึงปจจุบันเปนเวลา ๑๐๗ ป หนาที่ความรับผิดชอบในปจจุบันตามกฎกระทรวงการ
แบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพันธกิจหลัก
ไดแก พัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพของลุมน้ําใหสมดุล บริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงเปน
ธรรมและยั่ ง ยื น เสริ ม สรา งการมี ส ว นรว มในกระบวนการพัฒ นาและบริ ห ารจัด การน้ําทุ ก ระดับ อยา ง
บูรณาการ และดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา ภารกิจของกรมชลประทานครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบทั่วทั้งประเทศ
อัตรากําลังตามโครงสรางการแบงงานภายในของกรมชลประทาน จําแนกตามภารกิจ ไดแก
ภารกิจหลัก (Primary Responsibility) หมายถึง ภารกิจที่จําเปนตองดําเนินการเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ตั้งไว กรมชลประทานมีสายงานในภารกิจหลักทั้งสิ้น ๙ สายงาน ประกอบดวย
นักบริหาร ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิศวกรรมโยธา) วิศวกรโยธา นายชางโยธา ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(วิศวกรรมชลประทาน) ผูอํานวยการเฉพาะดาน (ปฏิบัติงานชางชลประทาน) วิศวกรชลประทาน
นายชางชลประทาน วิศวกร
ภารกิจรอง (Secondary Responsibility) หมายถึง ภารกิจที่มีความสําคัญและจําเปนตอง
ดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานในภารกิจหลักสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
กรมชลประทานมีสายงานในภารกิจรองทั้งสิ้น ๒๓ สายงาน ประกอบดวย สถาปนิก นายชางเขียนแบบ
ผู อํ า นวยการเฉพาะด า น (วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล) วิ ศ วกรเครื่ อ งกล นายช า งเครื่ อ งกล วิ ศ วกรไฟฟ า
นายชางไฟฟา นายชางโลหะ นายชางเทคนิค วิศวกรไฟฟาสื่อสาร ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิศวกรรม
สํารวจ) วิศวกรสํารวจ นายชางสํารวจ นักวิชาการแผนที่ภาพถาย นักธรณีวิทยา ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(วิชาการอุทกวิทยา) นักอุทกวิทยา เจาพนักงานอุทกวิทยา นักวิชาการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร
นักวิชาการสิ่งแวดลอม เศรษฐกร นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ภารกิจสนับสนุน (Supporting Responsibility) หมายถึง ภารกิจงานชวยอํานวยการในการ
บริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค กรมชลประทานมีสายงานในภารกิจสนับสนุนทั้งสิ้น ๒๖ สายงาน
ประกอบดวย ผูอํานวยการ นักวิชาการคอมพิวเตอร เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร นายชางศิลป
นายชางภาพ นายชางพิมพ นักประชาสัมพันธ นักจัดการงานทั่วไป เจาพนักงานธุรการ ผูอํานวยการ
เฉพาะดาน (วิชาการเงินและบัญชี) นักวิชาการเงินและบัญชี เจาพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการ
พัสดุ เจาพนักงานพัสดุ ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการจัดหาที่ดิน) นักวิชาการจัดหาที่ดิน นิติกร

๔

นักทรัพยากรบุคคล บรรณารักษ เจาพนักงานหองสมุด นักวิเทศสัมพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาพนักงานสถิติ ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิทยาศาสตร) นักวิทยาศาสตร มัณฑนากร
แผนภูมิอัตรากําลังขาราชการกรมชลประทาน (จําแนกตามภารกิจ) จํานวนทั้งสิ้น ๖,๒๐๖ คน
ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
แผนภูมิอัตรากําลังขาราชการกรมชลประทาน
จําแนกตามภารกิจ

ภารกิจสนับสนุน
จํานวน ๑,๘๓๒ คน
คิดเปนรอยละ ๓๐
ภารกิจหลัก
จํานวน ๓,๐๘๐ คน
คิดเปนรอยละ ๔๙

ภารกิจรอง
จํานวน ๑,๒๙๔ คน
คิดเปนรอยละ ๒๑

ในระยะ ๕ ปขางหนา (ป ๒๕๕๓-๒๕๕๘) ขาราชการกรมชลประทานจะครบเกษียณอายุ
ราชการ แยกตามภารกิจ ดังนี้
สายงานในภารกิจหลัก จํานวน ๓,๐๘๐ คน จะครบเกษียณอายุในชวงดังกลาว จํานวน
๔๙๘ คน หรื อ ร อ ยละ ๑๖.๑๗ และที่ สํ า คั ญ มี ส ายงานนั ก บริ ห าร สายงานผู อํ า นวยการเฉพาะด า น
(วิ ศ วกรรมชลประทาน) สายงานผู อํ า นวยการเฉพาะด า น (ปฏิ บั ติ ง านช า งชลประทาน) และสายงาน
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิศวกรรมโยธา) จะครบเกษียณอายุในชวงดังกลาว มากกวารอยละ ๕๐ ขึ้นไป
ซึ่งตําแหนงดังกลาวเปนตําแหนงทางการบริหารระดับสูง ไดแก อธิบดี รองอธิบดี ผูอํานวยสํานัก และ
ผูอํานวยการโครงการ ที่มีลักษณะงานในเชิงบริหาร
สายงานในภารกิจรอง จํานวน ๑,๒๙๔ คน จะครบเกษียณอายุในชวงดังกลาว จํานวน ๒๓๑
คน หรื อ ร อ ยละ ๑๗.๘๕ สายงานที่ จ ะครบเกษี ย ณอายุ ใ นช ว ง ๕ ป ข า งหน า ทั้ ง หมด ได แ ก สายงาน
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิศวกรรมสํารวจ) สายงานผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิศวกรรมเครื่องกล) และ

๕

สายงานผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการอุทกวิทยา) ซึ่งเปนสายงานที่ตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน
ภารกิจสนับสนุน จํานวน ๑,๘๓๒ คน จะครบเกษียณอายุในชวงดังกลาว จํานวน ๒๐๒ คน
หรือรอยละ ๑๑.๐๓ สายงานที่จะครบเกษียณอายุในชวง ๕ ปขางหนาทั้งหมด ไดแก สายงานผูอํานวยการ
เฉพาะดาน (วิชาการเงินและบัญชี) และสายงานผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิทยาศาสตร) ซึ่งเปนสายงาน
ที่ตองอาศัยความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน
การวิเ คราะหขอมู ลโครงสรางอายุของขาราชการกรมชลประทาน จํา แนกตามชว งอายุ
ในภาพรวม
แผนภูมิโครงสรางอายุของขาราชการกรมชลประทาน จําแนกตามชวงอายุ
จํานวน (คน)
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

จํานวน (คน)
รอยละ %

<=๒๔
๘
๐.๑๓

๒๕-๒๙
๑๑๔
๑.๘๔

๓๐-๓๔
๕๖๙
๙.๑๗

๓๕-๓๙
๗๗๒
๑๒.๔๔

๔๐-๔๔
๙๔๖
๑๕.๒๔

๔๕-๔๙
๑,๓๓๒
๒๑.๔๖

๕๐-๕๔
๑,๕๓๔
๒๔.๗๒

>=๕๕
๙๓๑
๑๕.๐๐

รวม
๖,๒๐๖
๑๐๐.๐๐

จากแผนภูมิจะเห็นไดวากรมชลประทานมีขาราชการอายุมาก อยูเปนจํานวนมาก โดยอายุ
เฉลี่ยของขาราชการคือ ๔๖ ป
ขาราชการที่มีอายุไมเกิน ๓๕ ป (ขาราชการรุนใหม) มีอยูจํานวน ๖๙๑ คน หรือรอยละ ๑๑
ขาราชการที่มีอายุระหวาง ๓๕-๔๙ ป มีอยูจํานวน ๓,๐๕๐ คน หรือรอยละ ๔๙
ข า ราชการที่ มีอ ายุ ตั้ งแต ๕๐ ปขึ้ น ไป มีอ ยู จํ า นวน ๒,๔๖๕ คน หรื อ ร อ ยละ ๔๐ โดยมี
ขาราชการอายุ ตั้งแต ๕๕ ปขึ้นไป จํานวน ๙๓๑ คน หรือรอยละ ๑๕
ในชวง ๕ ปขางหนา จะมีขาราชการครบเกษียณอายุราชการ จํานวน ๙๓๑ คน หรือรอยละ
๑๕ หรือเฉลี่ยเกษียณอายุปละประมาณ ๑๘๖ คน

๖

กรมชลประทานจําแนกประเภทตําแหนงขาราชการตามภารกิจ โดยมีอัตรากําลังในภารกิจ
หลัก จํานวน ๓,๐๘๐ คน หรือรอยละ ๔๙ ภารกิจรอง จํานวน ๑,๒๙๔ คน หรือรอยละ ๒๑ และภารกิจ
สนับสนุน จํานวน ๑,๘๓๒ คน หรือรอยละ ๓๐

แผนภูมิโครงสรางอายุของขาราชการ กรมชลประทาน จําแนกตามภารกิจ
จํานวน
๘๐๐
๖๐๐
๔๐๐
๒๐๐
ชวงอายุ

๐
ภารกิจหลัก
ภารกิจรอง
ภารกิจสนับสนุน

รวม

<=๒๔
๑
๑
๖
๘

๒๕-๒๙
๕๓
๑๑
๕๐
๑๑๔

๓๐-๓๔
๓๓๖
๖๒
๑๗๑
๕๖๙

๓๕-๓๙
๔๓๖
๑๓๔
๒๐๒
๗๗๒

๔๐-๔๔
๔๘๙
๑๖๗
๒๙๐
๙๔๖

๔๕-๔๙
๕๒๗
๓๓๒
๔๗๓
๑,๓๓๒

๕๐-๕๔
๗๔๐
๓๕๖
๔๓๘
๑,๕๓๔

>=๕๕
๔๙๘
๒๓๑
๒๐๒
๙๓๑

รวม
๓,๐๘๐
๑,๒๙๔
๑,๘๓๒
๖,๒๐๖

รอยละ
๔๙
๒๑
๓๐
๑๐๐

จากแผนภูมิแสดงใหเห็นถึงโครงสรางอายุของขาราชการกรมชลประทาน จําแนกตามภารกิจ
ในชวง ๕ ปขางหนา (ป ๒๕๕๓-๒๕๕๘)
ขาราชการในภารกิจหลัก จํานวน ๓,๐๘๐ คน จะครบเกษียณอายุ จํานวน ๔๙๘ คน หรือ
รอยละ ๑๖.๑๗
ขาราชการในภารกิจรอง จํานวน ๑,๒๙๔ คน จะครบเกษียณอายุ จํานวน ๒๓๑ คน หรือ
รอยละ ๑๗.๘๕
ขาราชการในภารกิจสนับสนุน จํานวน ๑,๘๓๒ คน จะครบเกษียณจํานวน ๒๐๒ คน หรือ
รอยละ ๑๑.๐๓
ดังนั้น ในระยะเวลา ๕ ปขางหนา (ป ๒๕๕๓-๒๕๕๘) จะมีขาราชการที่ปฏิบัติงานใน
กระบวนงานหลัก ทั้งภารกิจหลักและภารกิจรอง เพื่อสรางผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตรและพันธกิจ
ของกรมชลประทานลดลง จํานวนรวม ๗๒๙ คน หรือคิดเปนรอยละ ๗๘.๓๐ ของจํานวนขาราชการในชวง
ดังกลาว ดั งนั้นกรมชลประทานจะตองกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการที่ สอดคลอง เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพภายใตสภาวการณที่บุคลากรมีอยูจํากัด เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง

๗

ขอเสนอแนะการแกไขวิกฤตการขาดแคลนบุคลากรของกรมชลประทานในอนาคต
สายงานในภารกิจหลัก
๑. ควรเตรียมความพรอมในการวางแผนสืบทอดตําแหนงไวลวงหนา เพื่อสรรหาหรือเตรียม
กําลังคนที่เหมาะสม มาทดแทนคนในสายงานดังกลาว
๒. ควรมีการวางแผนลวงหนา เพื่อสรรหาคนมาทดแทนกําลังคนที่จะเกษียณเปนจํานวน
มาก ๆ อยางเรงดวน
๓. ควรเรงพัฒนาคนใหมีสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานใหดียิ่งขึ้น เนื่องจากกําลังคนลดนอยลงแตปริมาณงานของกรมชลประทานเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
๔. ควรขอคืนตําแหนงเกษียณ จากคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ หรือ คปร. กรณีที่ตําแหนงเกษียณยังมีความจําเปนตอหนวยงาน เนื่องจากกรมตองมีการขอจัดตั้ง
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาขึ้นใหมเรื่อย ๆ เพื่อรับผิดชอบโครงการที่ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
ซึ่งจําเปนตองใชอัตรากําลังในสายงานหลักเพื่อรับผิดชอบดูแลโครงการดังกลาว
สายงานในภารกิจรอง
๕. ควรมีการวางแผนสืบทอดตําแหนงและจัดเก็บความรูจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อมิใหขาดชวง
การดําเนินงานเพื่อสรางความตอเนื่องในการพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ
๖. ควรมีแผนรักษาไว (Retention) เนื่องจากตําแหนงที่มีการเกษียณอายุบางตําแหนงอาจจะ
หาคนมาทดแทนไมไดหรือใชเวลานาน ก็อาจจะจางขาราชการที่เกษียณอายุดังกลาวไวเปนพนักงานราชการ
ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องและสอนงานคนที่จะมาทดแทน
๗. ควรสรางกระบวนการถายทอดองคความรู เทคนิค ประสบการณของผูที่จะเกษียณอายุ
ราชการใหกับขาราชการรุนใหม หรือการใชเครื่องจักร เครื่องมือ และเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการ
ปฏิบัติงาน
๘. ควรสับเปลี่ยนหนาที่การปฏิบัติงานในชวงอายุ ๔๖-๕๐ ป เพื่อใหไดใชประโยชนจาก
ขาราชการกลุมดังกลาวใหคุมคาทั้งในดานความรู ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณ
๙. ควรสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตนเองอย า งเหมาะสม ก อ นที่
ประสิทธิภาพการทํางานจะลดลง รวมทั้งควรมีแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ เชน กิจกรรม
สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต การปรับปรุงวิธีการทํางาน การปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน เปนตน
สายงานในภารกิจสนับสนุน
๑๐. ควรมีการวางแผนสืบทอดตําแหนงและจัดเก็บความรูเพื่อมิใหขาดชวงการดําเนินงาน
เพื่อสรางความตอเนื่องในการพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ

๘

ปจจุบันกรมชลประทานไดดําเนินการเตรียมความพรอมในการวางแผนสืบทอดตําแหนงไว
ลวงหนา เพื่อสรรหาหรือเตรียมกําลังคนที่เหมาะสมมาทดแทนคนในสายงานหลัก โดยกรมชลประทานได
ดําเนินการจั ด ทําหลั ก สูตรการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูตําแหน ง ผู อํานวยการโครงการชลประทาน
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ผูอํานวยการโครงการกอสราง ซึ่งเปนสายงานที่สําคัญที่จะ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกรมชลประทาน โดยเนนที่การเพิ่มพูน ความรู ทักษะ เพื่อใหบุคลากรมีความ
พร อ มที่ จ ะเข า สู ตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารระดั บ หั ว หน า โครงการ ซึ่ ง จั ด เป น กํ า ลั ง หลั ก ที่ จ ะช ว ยพั ฒ นางาน
ชลประทานไดเปนอยางดียิ่ง โดยมีหลักการดังนี้
๑. เสริมทักษะการทํางานใหเปนผูมีความรูความสามารถที่เหมาะสม ในการบริหารงาน
โครงการชลประทาน
๒. ใหเปนผูรอบรูงานทุกสาขาที่เกี่ยวของกับงานชลประทาน
๓. ใหเปนผูที่มีมุมมองและวิสัยทัศนกวางไกลทั้งในระดับชาติ ระดับสังคม และระดับ
โครงการ เพื่อสามารถสรางสรรครูปแบบการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๔. ใหเปนผูมีความสามารถในการบริหารงานที่สอดคลองกับนโยบายที่กรมชลประทาน
กําหนด
๕. ใหเปนหลักสูตรที่เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมและเพิ่ม
ขีดสมรรถนะในการดํารงตําแหนง
สิ่งที่เป นปญหาในป จจุบัน คือ หน วยงานราชการที่มีขนาดใหญ และมี อายุของหน วยงาน
เกินกวา ๑๐๐ ปขึ้นไป เชน กรมชลประทาน จะมีปญหามากเพราะความตางของชนรุนในระบบราชการมีมาก
และนํามาสูการบริหารบุคคลที่ขาดสมดุล ดังนั้น การลดอัตรากําลังของหนวยงานที่มีขนาดใหญอาจสงผล
กระทบตอการทํางาน ที่ตองการความตอเนื่องขององคความรูที่ถายทอดกันมาเปนระยะเวลานาน และผลเสีย
ก็จะเกิดกับประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่เปนลูกคาของกรมชลประทาน และนําไปสูความเสียหายตอ
ผลประโยชนของชาติ

