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สภาพทั่วไปด้านอัตราก าลังของ กปภ. ปีงบประมาณ 2561 
 

สัดส่วนอัตราก าลังหน่วยงานหลักต่อหน่วยงานสนับสนุน 

เมื่อน ำสัดส่วนอัตรำก ำลังหน่วยงำนหลัก และหน่วยงำนสนับสนุน มำจ ำแนกออกเป็น หน่วยงำนหลัก
ด้ำนกำรผลิต หน่วยงำนหลักด้ำนกำรบริกำร หน่วยงำนสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  (IT) หน่วยงำนสนับสนุน
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล (HR) และ หน่วยงำนสนับสนุนด้ำนอ่ืนๆ พบว่ำ หน่วยงำนหลักด้ำนกำรบริกำร มีพนักงำนและ
ลูกจ้ำงจ ำนวนมำกที่สุดคิดเป็น 44% และหน่วยงำนหลักด้ำนกำรผลิตและด้ำนอ่ืนๆ เช่น ด้ำนกฎหมำย ด้ำน
ประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรเงิน มีสัดส่วนพนักงำนและลูกจ้ำงใกล้เคียงกันคิดเป็น 25% และหน่วยงำนสนับสนุนด้ำน IT 
และ HR มีสัดส่วนพนักงำนและลูกจ้ำงใกล้เคียงกันคิดเป็น 3% 

 
 

อัตราก าลัง ณ 31 ตุลาคม 2561 

 
 

 

70% 

30% 

รูปที่ 1 สัดส่วนอัตราก าลัง 
หน่วยงานหลักต่อหน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานหลัก (6,252) 70% 

หน่วยงานสนับสนุน (2,697) 30% 

26% 

44% 

24% 

3% 3% 

หน่วยงานหลักด้านการผลิต (2,310) 26% 
หน่วยงานหลักด้านการให้บริการ (3,942) 44% 
หน่วยงานสนับสนุนภารกิจองค์กร (2,199) 24% 
หน่วยงานสนับสนุนด้าน IT  (255) 3% 
หน่วยงานสนับสนุนด้าน HR (243) 3% 

13% 
1% 

17% 

69% 

รูปที่ 2 อัตราก าลัง จ าแนกตามสังกัด 

ส านักงานใหญ่ (1,136) 13% สายงานรองปฏิบัติการ 1-5 (75) 1% 
กองในสังกัดกปภ.ข.1-10 (1,497) 17% กปภ.สาขา (6,170) 69% 
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อัตรำก ำลังของ กปภ. ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 8,878 อัตรำ ประกอบด้วย 
พนักงำน จ ำนวน 8,639 อัตรำ ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน จ ำนวน 230 อัตรำ ลูกจ้ำงพ้ืนที่พิเศษ 8 อัตรำ และ
เมื่อแบ่งตำมสังกัด พบว่ำอัตรำก ำลังสังกัด กปภ.สำขำ มีจ ำนวนมำกที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 69% 

 

 

 

 

 

 

อัตราก าลังจ าแนกตามเพศ โครงสร้างอายุ และคุณวุฒิการศึกษา    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen-Y 
(4,525) 
51% 

Gen-X 
(3,269) 
37% 

Baby 
Boomers 
(1,084) 
12% 

รูปที่ 4 อัตราก าลัง จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

อัตราก าลัง  
ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2561 (ราย) 

ผู้ว่าการ 1 

พนักงาน 8,639 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 230 

ลูกจ้างพื้นที่พิเศษ 8 
รวม 8,878 

เมื่อจ ำแนกตำมช่วงอำยุพบว่ำ กปภ. มี
อัตรำก ำลังในช่วงอำยุ Gen Y (อำยุไม่เกิน 38 ปี) 
มีจ ำนวนมำกที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 51% โดยมี
อำยุเฉลี่ยของพนักงำนทั้งองค์กรเท่ำกับ 40 ปี 

ทั้ งนี้  กปภ.  มีจ ำนวนพนักงำนอำยุ
มำกกว่ำ 50 ปี ถึง 23 % ซึ่ งตำมนิยำมของ
องค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำ (OECD) ได้ก ำหนดไว้ว่ำ องค์กรที่ก้ำวสู่
กำรเป็นองค์กรผู้สูงอำยุคือองค์กรที่มีพนักงำน
อำยุมำกกว่ำ 50 ปีขึ้นไป มำกเกินกว่ำ 20% 
 

เพศหญิง 

3,132 

35% 

เพศชาย 

5,746 

65 % 

จำกอัตรำก ำลังทั้งหมดจ ำนวน 8 ,878 อัตรำ 
เมื่อจ ำแนกอัตรำตำมเพศ พบว่ำเป็นเพศชำยมำกกว่ำ
เพศหญิง โดยคิดเป็นสัดส่วน 65:35 

 

รูปที่ 3 อัตราก าลัง จ าแนกตามเพศ 
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อัตราก าลังจ าแนกตามต าแหน่งทางบริหาร 
อัตรำก ำลังเฉพำะพนักงำน จ ำนวน 8,640 อัตรำ เมื่อจ ำแนกตำมกลุ่มและระดับชั้นของพนักงำน 

พบว่ำ พนักงำนในระดับปฏิบัติกำรชั้น 1-7 มีจ ำนวนมำกที่สุดคือ 6,899 อัตรำ ในขณะพนักงำนในต ำแหน่งผู้บริหำร
ชั้น 7-8 มีจ ำนวน 1,359 อัตรำ หรือมีสัดส่วนโดยประมำณของต ำแหน่งปฏิบัติกำรชั้น 1 -7 ต่อผู้บริหำรชั้น 7-8 
(ต ำแหน่งหัวหน้ำงำน) เท่ำกับ 5:1 

 

ตารางท่ี 2 อัตรำก ำลังจ ำแนกตำมระดับชั้นและกลุ่มต ำแหน่งบริหำร 

กลุ่มต าแหน่งและระดับชั้น 

จ านวน 
ต าแหน่งตาม
โครงสร้างฯ 

ปัจจุบัน 

กลุ่มต าแหน่งและระดับชั้น 

จ านวน 
ต าแหน่งตาม
โครงสร้างฯ 

ปัจจุบัน 

ผู้บ
ริห

าร
ระ

ดับ
สูง

 

13 ผู้ว่ำกำร 1 

ผู้บ
ริห

าร
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ผช.ผจก.กปภ.สำขำ (พ.) 9 

12 รองผู้ว่ำกำร 9 ผอ.กอง 129 

11 
ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร 9 ผจก.กปภ.สำขำชั้น 1 168 

ผอ.กปภ.ข. 10 

8 

ผช.ผจก.กปภ.สำขำชั้น 1 65 

10 

ผช.ผอ.กปภ.ข. 10 ผจก.กปภ.สำขำชั้น 2 57 

ผอ.ฝ่ำย 15 หัวหน้ำงำน 1,142 

ผอ.ส ำนัก 10 7 หัวหน้ำงำน 171 

ผจก.กปภ.สำขำ (พ.) 9   

รวมผู้บริหารระดับสูง 73  รวมผู้บริหาร 1,741 

รวมผู้บริหารทั้งหมด 1,814 
 

อัตรำก ำลังของ กปภ. ณ 31 ตุลำคม 2561 เมื่อจ ำแนกเฉพำะในต ำแหน่งบริหำร พบว่ำมีผู้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง (ระดับ 10 ขึ้นไป) จ ำนวน 73 อัตรำ จำกต ำแหน่งตำมโครงสร้ำงปัจจุบันทั้งหมด 73 อัตรำ 
และมีผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร (ระดับ 7-9) มีจ ำนวน 1,609 อัตรำ จำกต ำแหน่งตำมโครงสร้ำงปัจจุบันทั้งหมด 1,741 
อัตรำ 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 
(3,589) 
40% 

ปริญญาตรี 
(4,345) 
49% 

ปริญญาโท 
(937) 
11% 

ปริญญาเอก 
(7) 
0% 

รูปที่ 5 อัตราก าลังจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

อัตรำก ำลังทั้งหมดของ กปภ. 
จ ำนวน 8,878อัตรำ เมื่อจ ำแนกตำม
คุณวุฒิกำรศึกษำ พบว่ำส่วนใหญ่มี
กำรศึกษำระดับระดับปริญญำตรีและ
ต่ ำ กว่ ำปริญญำตรี  และที่ สั ดส่ วน
ใกล้ เคี ยงกัน  คือ  49% และ 40% 
ตำมล ำดับ ทั้งนี้มีผู้มีกำรศึกษำสูงสุดคือ
ในระดับปริญญำเอกรวมทั้งสิ้น 7 รำย 
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ข้อมูลต าแหน่งงานที่ส าคัญในการน าไปวางแผนอัตราก าลัง 
ตารางท่ี 3 จ ำนวนพนักงำนจ ำแนกตำมกลุ่มวิชำชีพทั่วไปกลุ่มวิชำชีพเฉพำะ และระดับชั้น 

จ ำนวนพนักงำน  
กลุ่มวิชำชีพท่ัวไป 

และกลุ่มวิชำชีพเฉพำะ  

ระดับชั้น 
รวม 

4 5 6 7 
132 450 529 976 2,087 

 

ล าดับ ต าแหน่ง 
ระดับชั้น 

รวม 
4 5 6 7 

1 นักบัญชี 28 121 161 234 544 

2 วิศวกร 45 116 118 142 421 

3 นักบริหำรงำนท่ัวไป 7 70 79 245 401 

4 นักธรณีวิทยำ    3 3 

5 สถำปนิก  1 2 1 4 

6 นักบริหำรงำนก่อสร้ำง    1 1 

* หมายเหตุ พนักงำนกำรเงินและบัญชี 4 ในกลุ่มต ำแหนงวิชำชีพท่ัวไปมีคณุวุฒิแรกบรรจุในระดับปรญิญำตรี  

ตารางท่ี 4 จ านวนพนักงานจ าแนกตามกลุ่มปฏิบัติการ และระดับช้ัน 

จ ำนวนพนักงำน  
กลุ่มปฏิบัติกำร ระดับชั้น 1-7 

ระดับชั้น 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 

151 23 98 1,090 1,885 1,476 89 4,812 
 

ล าดับ ต าแหน่ง 
ระดับชั้น 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

1 ช่ำง/นำยช่ำงโยธำ   40 227 431 343 27 1,068 
2 ช่ำง/นำยช่ำงไฟฟ้ำ  1 8 163 466 327 8 973 
3 ช่ำง/นำยช่ำงเครื่องกล  1 15 86 363 250 7 722 
4 พนักงำนกำรเงินและบัญชี *   24 117 248 309 12 710 
5 พนักงำนฝึกอบรม       2 2 
6 พนักงำนโสตทัศนูปกรณ์     1 2  3 
7 พนักงำนวิทยำศำสตร์     1 6 5 12 
8 พนักงำนสถำนท่ี    3    3 
9 พนักงำนขับรถ    6    6 
10 ช่ำงฝีมือ    9 6   15 
11 พนักงำนบัญชีและเขียนบิล    2 4   6 
12 พนักงำนอ่ำนมำตร    14 4   18 
13 พนักงำนอ่ำนมำตรและเก็บเงิน    3 2   5 
14 พนักงำนเก็บเงิน    18 18   36 
15 พนักงำนบัญชี    22 41 17  80 
16 พนักงำนบริกำรท่ัวไป   2     2 

* หมายเหตุ พนักงำนกำรเงินและบัญชี 3 ในกลุ่มปฏิบัติมีคณุวุฒิแรกบรรจุในระดับ ประกำศนียบัตรวชิำชีพช้ันสูง (ปวส.)  
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จำกตำรำงที่ 3 ส ำหรับพนักงำนในระดับปฏิบัติกำรชั้น 1-7 จ ำนวน 6,899 อัตรำ เมื่อจ ำแนกตำม
กลุ่มต ำแหน่งคือกลุ่มวิชำชีพทั่วไปและกลุ่มวิชำชีพเฉพำะ พบว่ำ มีจ ำนวนพนักงำนในต ำแหน่งนักบัญชี เป็นจ ำนวน
มำกที่สุด จ ำนวน 544 อัตรำ รองลงมำได้แก่ ต ำแหน่งวิศวกร จ ำนวน 421 อัตรำ และต ำแหน่งนักบริหำรงำนทั่วไป 
จ ำนวน 401 อัตรำ ตำมล ำดับ และเมื่อจ ำแนกตำมระดับชั้น 4-7 พบว่ำ มีจ ำนวนพนักงำนรวมทุกต ำแหน่ง ใน
ระดับชั้น 7 มำกที่สุดคือ 976 อัตรำ และมีต ำแหน่งในกลุ่มวิชำชีพทั่วไป และกลุ่มวิชำชีพเฉพำะ ที่มีจ ำนวนคงเหลือ
น้อยในองค์กร ได้แก่ นักธรณีวิทยำ จ ำนวน 3 อัตรำ และสถำปนิก จ ำนวน 4 อัตรำ และนักบริหำรงำนก่อสร้ำง 
จ ำนวน 1 อัตรำ 

 

จำกตำรำงที่ 4 เมื่อจ ำแนกตำมกลุ่มต ำแหน่ง คือระดับปฏิบัติกำร พบว่ำ มีจ ำนวนพนักงำนใน
ต ำแหน่ง ช่ำง/นำยช่ำงโยธำ เป็นจ ำนวนมำกที่สุด 1,068 อัตรำ รองลงมำได้แก่ ต ำแหน่งช่ำง/นำยช่ำงไฟฟ้ำจ ำนวน 
973 อัตรำ และต ำแหน่งช่ำง/นำยช่ำงเครื่องกล มีจ ำนวนใกล้เคียงกับต ำแหน่งพนักงำนกำรเงินและบัญชี คือ จ ำนวน 
722 อัตรำ และ 710 อัตรำ ตำมล ำดับ และเม่ือจ ำแนกตำมระดับชั้น 1-7 พบว่ำมีจ ำนวนพนักงำนรวมทุกต ำแหน่ง ใน
ระดับชั้น 5 มำกที่สุด คือ 1,885 อัตรำ และมีต ำแหน่งในกลุ่มกลุ่มปฏิบัติกำรที่มีจ ำนวนคงเหลือน้อยในองค์กร ตำม
ข้อมูลในตำรำงล ำดับที่ 5-16  

จำกทั้ง 2 ตำรำงข้ำงต้น มีข้อสังเกต ดังนี้ 

 กลุ่มวิชำชีพทั่วไปและกลุ่มวิชำชีพเฉพำะมีบำงต ำแหน่งก ำลังจะหมดไป เช่น นักธรณีวิทยำ 
นักบริหำรงำนก่อสร้ำง สถำปนิก เนื่องจำกไม่มีกำรเปิดรับต ำแหน่งดังกล่ำวเป็นเวลำนำน จึงต้องท ำกำรวิเครำะห์
ภำรกิจ ลักษณะงำน ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนอัตรำก ำลังรองรับภำรกิจใน
อนำคต 

 กลุ่มปฏิบัติกำรต ำแหน่งที่ก ำลังจะหมดไป ตำมข้อมูลในตำรำงที่ 4 ล ำดับที่ 5-16 ทั้งนี้ 
เนื่องจำก กปภ. มีกำรรับพนักงำนใหม่ในกลุ่มวิชำชีพเฉพำะและวิชำชีพทั่วไปเพ่ิมขึ้น โดยก ำหนดคุณวุฒิแรกบรรจุใน
ระดับปริญญำตรี ท ำให้ต ำแหน่งดังกล่ำวซึ่งรับที่คุณวุฒิแรกบรรจุในระดับ ปวช. ปวส. ก ำลังจะหมดไป จึงต้องมีกำร
วิเครำะห์ภำรกิจ ลักษณะงำน ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหำกเป็นต ำแหน่งที่มี
ลักษณะงำนเป็นกำรสนับสนุนผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่งหลัก ควรพิจำรณำกำรจ้ำงเหมำบริกำร (นิติบุคคล) หรือกำรจ้ำง
เอกชนด ำเนินกำรในภำรกิจนั้น โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เป็นส ำคัญ 

 ต ำแหน่ง นักวิชำกำรภูมิสำรสนเทศ เป็นต ำแหน่งที่ยังไม่ถูกระบุไว้ในแนบท้ำยระเบียบ 
กปภ. ว่ำด้วยคุณสมบัติส ำหรับต ำแหน่ง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรแต่งตั้งเลื่อนชั้น พ.ศ. 2534จึงต้องท ำกำรวิเครำะห์
ภำรกิจ ลักษณะงำน ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหำกพบว่ำต ำแหน่ง นักวิชำกำรภูมิ
สำรสนเทศ เป็นต ำแหน่งที่ กปภ. จ ำเป็นต้องมี จะพิจำรณำน ำเสนอให้เพิ่มต ำแหน่งดังกล่ำวในระเบียบ กปภ. ฯ  
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ข้อมูลจ านวนบุคลากรเกษียณอายุ ในปี 2561-2570 

รูปที่ 6 จ ำนวนบุคลำกรเกษียณอำยุในปี 2561-2570 

 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 

 

ในปี 2561-2570 เมื่อจ ำแนกตำมปี พบว่ำ ปี 2561 มีจ ำนวนผู้เกษียณอำยุน้อยที่สุดรวม
จ ำนวน 131 อัตรำ และ ปี 2570 จะมีจ ำนวนผู้เกษียณอำยุมำกที่สุดรวมจ ำนวน 258 อัตรำ ทั้งนี้ กปภ. มีแนวโน้มที่จะ
มีจ ำนวนผู้เกษียณอำยุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ทั้งนี้ ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรเกษียณ วิเครำะห์จำกผู้เกษียณอำยุเมื่ออำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
หำกภำยหลัง ปี 2563 เป็นต้นไป กปภ. มีนโยบำยขยำยอำยุงำน จะท ำให้ กปภ. ลดภำระในกำรทดแทนอัตรำก ำลัง
อย่ำงต่อเนื่องและจะท ำกำรทบทวนประมำณกำรอัตรำก ำลังแต่ละปี รวมทั้ง จ ำนวนกำรสรรหำพนักงำนใหม่ให้
สอดคล้องกับนโยบำยและสถำนกำรณ์ 

 
ข้อมูลการลาออกของบุคลากร 

จ ำนวนพนักงำนลำออกแบ่งตำมกลุ่มและต ำแหน่งปี2556-2560 มีข้อสังเกต ดังนี้ 
1.  ต ำแหน่งที่มีพนักงำนลำออกมำกที่สุดคือ ต ำแหน่ง ช่ำง/นำยช่ำงโยธำซึ่งเป็นต ำแหน่งในกลุ่มปฏิบัติกำร 

โดยมีจ ำนวน 68 อัตรำ ซึ่งในจ ำนวนนี้เป็นพนักงำนที่มีคุณวุฒิเพ่ิมเติม คือ ปริญญำตรีจ ำนวน 22 อัตรำ และมีสัดส่วน
กำรลำออกของช่ำง/นำยช่ำงโยธำสังกัด กปภ.ข.1-10 คิดเป็นสัดส่วน 96% (จ ำนวน 65 อัตรำ จำกทั้งหมด 68 อัตรำ) 

2.  ในกลุ่มวิชำชีพเฉพำะ ต ำแหน่งที่ลำออกมำกท่ีสุดคือ ต ำแหน่ง วิศวกร จ ำนวนเท่ำกับ 49 อัตรำ โดยเป็น
วิศวกร (โยธำ) จ ำนวน 28 อัตรำ และสัดส่วนกำรลำออกของวิศวกรสังกัดส ำนักงำนใหญ่เทียบกับสังกัด กปภ.ข.1-10 
มีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ 45:55 

3.  ในกลุ่มวิชำชีพทั่วไป ต ำแหน่งที่ลำออกมำกท่ีสุดคือต ำแหน่ง นักบัญชี โดยมีจ ำนวนทั้งสิ้น 40 อัตรำ และ
มีสัดส่วนกำรลำออกของนักบัญชีสังกัด กปภ.ข.1-10 เท่ำกับ 75% ของจ ำนวนนักบัญชีลำออกท้ังหมด 

4.  ในกลุ่มต ำแหน่งผู้บริหำร (ตั้งแต่หัวหน้ำงำน 7 จนถึงผู้บริหำรระดับสูง) มีผู้บริหำรลำออกทั้งหมด 18 
อัตรำ โดยต ำแหน่งหัวหน้ำงำน 7-8 มีจ ำนวนมำกที่สุดเท่ำกับ 16 อัตรำ ส่วนอีก 2 อัตรำ ได้แก่ ผจก.กปภ.สำขำ 
จ ำนวน 1 อัตรำ และต ำแหน่งผู้ว่ำกำร กปภ. 1 อัตรำ  
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จำกสภำพทั่วไปด้ำนอัตรำก ำลังของ กปภ. เมื่อน ำมำวิเครำะห์แล้ว พบว่ำมีประเด็นที่ควรปรับปรุง
เพ่ือให้กำรบริหำรอัตรำก ำลังของ กปภ. มีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

 ศึกษำกำรลำออกของพนักงำนแต่ละกลุ่ม แบบเจำะลึกตำมกลุ่มวิชำชีพ โดยเฉพำะต ำแหน่ง ช่ำง/
นำยช่ำงโยธำ วิศวกร และนักบัญชี ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีจ ำนวนกำรลำออกสูงในช่วงปี 2556-2560 ทั้งนี้เพ่ือพัฒนำสร้ำง
ควำมผูกพันขององค์กร 

 วำงแผนกำรสรรหำพนักงำนทดแทนพนักงำนที่จะเกษียณอำยุ ในต ำแหน่ง ช่ำง/นำยช่ำงโยธำ 
ช่ำง/นำยช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำง/นำยช่ำงเครื่องกล เนื่องจำกเป็นต ำแหน่งหลักขององค์กร  

 น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือทดแทนต ำแหน่งว่ำงที่เกิด
จำกกำรเกษียณอำยุในต ำแหน่งพนักงำนกำรเงินและบัญชี พนักงำนพัสดุ พนักงำนธุรกำร และพนักงำนบัญชี  

 ต ำแหน่งว่ำงที่เกิดจำกกำรเกษียณอำยุต ำแหน่งพนักงำนอ่ำนมำตร พนักงำนเก็บเงิน พนักงำน
ประปำ พนักงำนบริกำร และพนักงำนผลิตน้ ำ เป็นต ำแหน่งที่สำมำรถจ้ำงเหมำบริกำร (Outsource) เพ่ือทดแทนกำร
สรรหำอัตรำก ำลังใหม่ได้  

 กปภ. ก ำลังก้ำวเข้ำสู่องค์กรผู้สูงอำยุ ซึ่งเป็นองค์กรที่สะสมผู้มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนระบบประปำ จึงจ ำเป็นต้องเร่งกำรจัดเก็บควำมรู้ไว้กับองค์กรก่อนที่พนักงำน ในกลุ่ม Baby Boomers และ 
Gen-X จะหมดไปจำกองค์กร 

 สร้ำงควำมผูกพันให้กับพนักงำนใหม่ โดยเร่งสร้ำงกิจกรรมที่ส่งเสริม ควำมผูกพัน ตั้งแต่พนักงำน
เข้ำสู่องค์กร ซึ่งกิจกรรมควรจะเหมำะกับพฤติกรรมของกลุ่ม Gen Y ซึ่งเป็นบุคลำกรใหม ่

 พิจำรณำค่ำตอบแทนที่ กปภ. สำมำรถเพ่ิมให้กับพนักงำนในกลุ่มที่มีควำมเสี่ยง หรืออำจขำด
แคลน หรือมีกำรเข้ำ-ออกจ ำนวนมำก เพรำะถึงแม้จะเป็นต ำแหน่งที่สำมำรถสรรหำใหม่ได้เพรำะตลำดแรงงำนมี
จ ำนวนมำก แต่กำรลำออกจำกงำนของกลุ่มวิชำชีพบำงต ำแหน่ง เป็นกำรสูญเสียบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์และมี
ควำมรู้ ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อ กปภ. ในระยะยำว  

 ทบทวนภำระงำนของ ผอ.กปภ.ข.1-10 และต ำแหน่ง ผช.ผอ.กปภ.ข.1-10 เนื่องจำกมีขอบเขต
กำรควบคุมกำรบังคับบัญชำจ ำนวนมำก 

 ปรับโครงสร้ำงงำนผลิตใน กปภ.สำขำ โดยเฉพำะ กปภ.สำขำชั้นพิเศษ และ กปภ.สำขำ ชั้น 1 ที่มี
ก ำลังผลิตสูง และมีสถำนีผลิตน้ ำหลำยแห่ง เพ่ือให้กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 กปภ. มีสำยกำรบังคับบัญชำหลำยชั้น ดังนั้นจะต้องมีกำรพิจำรณำกำรมอบอ ำนำจ และกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่ผู้บริหำรแต่ละล ำดับ เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรลง อีกทั้งควรพัฒนำช่อง
ทำงกำรสื่อสำรแบบ 2 ทำง ระหว่ำงพนักงำนแต่ละระดับ รวมถึงกำรสื่อสำรระหว่ำงพนักงำนและผู้บริหำรระดับสูง 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีควำมคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ  

 กปภ. มีบุคลำกรอยู่ใน Gen Y จ ำนวนมำกที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่ม Generationอ่ืนๆ ดังนั้น กปภ. 
จะจัดสวัสดิกำร สร้ำงบรรยำกำศ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ให้กับบุคลำกรกลุ่มนี้อย่ำงเหมำะสม โดยควรส ำรวจ
หำควำมต้องกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและวำงแผนปรับสวัสดิกำร บรรยำกำศ และวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กร
สมัยใหม่ เพื่อรองรับบุคลำกรที่จะเพ่ิมใหม่ (New Comer)ในอนำคต  

 ก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ ให้กับพนักงำนในกลุ่มปฏิบัติกำร โดยเฉพำะพนักงำนที่
อยู่ในกลุ่มสูงสุดของชั้นควบ ให้มีโอกำสก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ ซึ่งจะเป็นกำรจูงใจให้พนักงำนพัฒนำตนเอง เพ่ือก้ำวสู่
ต ำแหน่งที่สูงขึ้น และ กปภ.ได้ประโยชน์จำกกำรมีพนักงำนที่มีสมรรถนะสูงขึ้นด้วย 

----------------- 


