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แรงจูงใจในการจายคาตอบแทน ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

ที่มา : ระบบประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (เกณฑและวิธีการประเมนิ) สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มกราคม 2556



แรงจูงใจในการจายคาตอบแทน การแบงกลุมรัฐวิสาหกิจแยกตามรายสาขา

เมื่อป พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหนําระบบประเมนิผล
การดําเนินงานรัฐวสิาหกิจมาใช เพื่อติดตามและกํากับดูแล
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการเชื่อมโยงเขากับ
ระบบแรงจงูใจของพนักงานและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยใหเริ่ม
ใชตั้งแตป พ.ศ. 2539 และทยอยใชกับรัฐวิสาหกิจจนครบทุกแหง และ
ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับผิดชอบใน
การดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวสิาหกิจ

ในป พ.ศ. 2547 คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ไดพิจารณา
ปรับปรงุระบบประเมินผลฯ โดยกําหนดเกณฑการประเมินผลในหัวขอ
การบริหารจัดการองคกรขึน้ เพื่อผลกัดันใหรัฐวิสาหกิจพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการในดานตางๆ ใหทัดเทียมกับมาตรฐานการบริหารจัดการ
องคกรระดับสากล และไดมีการพัฒนาหลักเกณฑใหมีความเหมาะสมมา
อยางตอเนื่อง



เพื่อใหระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ เปนเครื่องมือในการกระตุนประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ ผูบริหารสงูสุด และพนักงานลูกจางของรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับผลกําไรสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจก็มิใชเปนตัวชี้วัดประสทิธิภาพที่ดีที่สุดของรัฐวิสาหกิจ แตตัวชี้วัดที่ดีที่สุดคือผลงานโดยรวมของ
รัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การพิจารณาคาตอบแทน ควรขึ้นกับระดับผลงานจริงที่ถูกประเมนิไดตามบันทึกขอตกลงฯ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อใหระบบประเมินผลฯ ใชบงัคบัอยางไดผลเปนที่ยอมรับของทุกฝาย กระทบตอ
ผลตอบแทนของรฐัวิสาหกิจที่ไดรับในปจจุบนันอยที่สุด และเสริมขวัญและกําลังใจแกคณะกรรมการและ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินงานมีผลงานจริงตามบันทึกขอตกลงฯ อยูในระดับดีมากหรือดีเยี่ยมแตมีผล
ขาดทุน จึงเหน็ สมควรกําหนดรปูแบบคาตอบแทน (Incentive System) ทั้งทีเ่ปนตัวเงนิและที่ไมเปนตัวเงนิ

แรงจูงใจในการจายคาตอบแทน หลักการและเหตุผลของระบบแรงจูงใจ

ขาดทุน จึงเหน็ สมควรกําหนดรปูแบบคาตอบแทน (Incentive System) ทั้งทีเ่ปนตัวเงนิและที่ไมเปนตัวเงนิ
สัมพันธกับระดับผลงานดังนี้
1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือ

1.1) ระบบโบนสัของพนักงานลูกจางและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
1.2) ระบบการกําหนดวงเงนิเลื่อนขั้นเงนิเดือนคาจางประจําป

2) คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
    2.1) ระบบการประกาศจัดอันดับผลงานจรงิของรัฐวิสาหกิจประจําปตามระบบประเมินผลงาน
    2.2) ระบบการใหความอิสระในการบริหารงาน (การยกเวนไมตองปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติ  
          คณะรัฐมนตรีของทางราชการ) เปนการทั่วไปหรอืใหความอิสระตามระดับผลงานจริง รายละเอียดของ 
          การระบบแรงจูงใจปจจุบนั
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เนื่องจากรัฐวิสาหกิจทั้งหมดมีความแตกตางกันในลักษณะของธุรกิจ และรูปแบบของการดําเนินกิจการ ดังนั้น
การพิจารณาผลการดําเนินงานเพื่อจัดสรรผลตอบแทนอาจจะแตกตางกัน จึงมีการแบงกลุมรัฐวิสาหกิจเพื่อใช
ระบบแรงจงูใจในสวนของคาตอบแทนที่เปนตัวเงินตามระบบประเมินผลการดําเนินงานของรฐัวิสาหกิจ 
ดังตอไปนี้

1. รัฐวิสาหกิจประเภทที่จดทะเบียนและกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เห็นควรให
การกําหนดตัวแปรตามระบบประเมินผลฯ และระบบแรงจูงใจของพนักงานและลูกจางรัฐวิสาหกิจ
ใชมาตรฐานหรือเกณฑเฉลี่ยของธุรกิจนั้นๆ (Industry Norm) (มีจํานวน 5 แหง)

2. รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสใหพนักงานไดเมื่อมีกําไรเพื่อการจัดสรรโบนัส เนื่องจากมีกําไร2. รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสใหพนักงานไดเมื่อมีกําไรเพื่อการจัดสรรโบนัส เนื่องจากมีกําไร
จากการดําเนินงาน เหน็ควรกําหนดแรงจูงใจตามผลการประเมนิและกําไรเพื่อการจัดสรรโบนสั 
ตามหลักเกณฑขอ 3.2.1 และ 3.3.2 (จํานวน 34 แหง)

3. รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดสรรโบนัสใหพนักงานไดเมื่อมีผลการประเมินสูงกวาเปาหมาย ไดแก
รัฐวิสาหกิจที่ใหบรกิารสาธารณะและประสบผลขาดทุน เห็นควรกํานหดแรงจูงใจตามผลการ
ประเมนิ ตามหลักเกณฑขอ 3.2.2 และ 3.3.2 (จํานวน 3 แหง)

4. รัฐวิสาหกิจประเภทที่มีวัตถุประสงคในการใหการสงเสรมิกิจกรรมดานตางๆโดยไมมุงผลกําไรและ
ดําเนินการโดยไดรับเงนิอุดหนนุจากงบประมาณแผนดินเปนหลัก เห็นควรกาํนหดแรงจูงใจตามผล
การประเมิน ตามหลักเกณฑขอ 3.2.3 และ 3.3.3 (จํานวน 7 แหง)
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5. รัฐวิสาหกิจประเภทจายโบนัสพนักงานคงที ่ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงแรงงาน และรัฐวิสาหกิจ พิจารณาแนวทางการปรบัปรุงหลักเกณฑการจายโบนัสพนักงาน
ใหเชื่อมโยงกับผลงานรัฐวิสาหกิจและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติการจาย
โบนัสพนักงานตามที่จายอยูเดิมกอน จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

6. รัฐวิสาหกิจประเภทที่ใชระบบแรงจูงใจดานโบนัสพนักงานที่มี่ลักษณะเฉพาะ หมายถึงรัฐวิสาหกิจที่
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบหลักเกณฑการจายโบนัสตามผลงานเปนการเฉพาะ ซึ่งแตกตางจาก
หลักเกณฑทั่วไป เห็นควรกําหนดจายโบนัสตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 3.2.4 และ 3.3.2
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Compensation
-Base Salary
-Cash Allowance
-Incentive
-Pay Increase

Career Growth
-Performance Management
-Learning & Development
-Career Development
-Challenging Job
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Welfare & Benefits
-Core Benefits
-Flexible Benefits
-Hi-tech Working Tools
-Other Benefits

Work Environment
-Leadership / Supervision
-Atmosphere / Culture
-Recognition
-Interesting Work
-Quality of Work-Life Balance

Total Remuneration Emotional Rewards
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แรงจูงใจในการจายคาตอบแทน วิธีการจูงใจพนักงาน

การสรางแรงจูงใจใหแกพนักงานนั้น
อาจจะไมจําเปนตองใชผลตอบแทน
ที่เปนตัวเงนิเทานั้น องคกรสามารถ
จัดสรรผลตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน
เพื่อสรางแรงจูงใจไดดวย

พนักงานอาจจะสนใจใน
ความกาวหนาในอาชีพการงานความกาวหนาในอาชีพการงาน
มากกวา ซ่ึงการตอบแทนอาจจะ
เปนใหโอกาสพนักงานไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะของตัวเองใหดีขึ้น 
หรืออาจจะเปนโอกาสในการทํางาน
ที่ทาทายยิ่งขึ้น

ซึ่งการตอบแทนในลักษณะนี้จะเปน
การสรางคุณคาใหแกบุคลากรใน
ระยะยาว
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