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	 หนังสือเรื่อง	“ระบบบริห�รร�ชก�รของประเทศอ�เซียน”	เป็นหนังสือ
ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเสริมทักษะคว�มรู้แก่ข้�ร�ชก�รไทย		เพ่ือเรียนรู้และเข้�ใจ
ระบบก�รบริห�รง�นภ�ครฐัของประเทศต�่งๆ	ในอ�เซยีน	อันจะเปน็ประโยชน์
ในก�รติดต่อประส�นง�นกับข้�ร�ชก�รของประเทศเหล่�นี้ในอน�คต
	 โดยรูปแบบของหนังสือได้ปูคว�มรู้ให้ผู้อ่�นตั้งแต่ประวัติ	ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศ	วิสัยทัศน์	รวมถึงคว�มเป็นม�ของระบบร�ชก�ร	นโยบ�ยก�รเข้�สู่
ประช�คมอ�เซยีน	และทีน่่�จะเปน็ประโยชน์ในก�รเรยีนรูร้ะบบร�ชก�รของ
ประเทศเหล่�นี้	คือ	เน้ือห�ในส่วนของยุทธศ�สตร์และภ�รกิจของแต่ละ
กระทรวง	ระบบก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�ร	ท้�ยเล่มผู้เขียนได้รวบรวมกฎหม�ย
สำ�คัญที่ควรรู้	และลักษณะเด่นของระบบร�ชก�รที่น่�เรียนรู้ไว้ได้อย่�ง								
น่�สนใจ	
	 หนังสือระบบบริห�รร�ชก�รของประเทศในอ�เซียนทั้ง	10	นี้	อ�จมี
เนื้อห�แตกต่�งกันไปบ้�ง	เนื่องจ�กผู้วิจัยไม่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลของ 
บ�งประเทศได้ด้วยข้อจำ�กัดด้�นภ�ษ�	และบ�งประเทศยังไม่มีก�รจัดทำ�
ยุทธศ�สตร์ของร�ยกระทรวง	ท�งคณะผู้จัดทำ�หนังสือหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�
หนงัสอืเลม่นีจ้ะมสีว่นในก�รตดิอ�วธุองค์คว�มรูภ้�ครฐัให้กบัข�้ร�ชก�รไทย
ไม่ม�กก็น้อย
	 สดุท�้ยตอ้งขอขอบคุณเจ้�ของรปูภ�พและเวบ็ไซตท์ีช่่วยเผยแพรอ่�เซยีน
ให้เป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน

ข้อคิดจากบรรณาธิการ

ดร.ประยูร อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร
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และรัฐบาลโดยย่อ
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1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ

	 อินโดนีเซียเป็นประเทศ	 1	 ใน	 10	 ของสม�ชิกประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community:	 AEC)	 ซ่ึงมีประช�กร
ม�กกว่�หนึ่งในส�มของประช�กรรวมของอ�เซียน	 เป็นประเทศที่มี
ประช�กรนับถือศ�สน�อิสล�มม�กที่สุดในโลก	 เป็นประเทศท่ีมีคว�ม
หล�กวัฒนธรรมทีน่่�ศกึษ�	 ประเทศอนิโดนเีซยีจงึเป็นประเทศที่
เพื่อนบ้�นต้องเรียนรู้	 แต่ที่สำ�คัญก�รจะเรียนรู้ต้องเข้�ใจในเรื่องต่�งๆที่
เป็นองค์ประกอบแห่งคว�มเป็นอินโดนีเซียดังนี้

1.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ		ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย	
	 		 	 	 (Republic	of	Indonesia)
เมืองหลวง		 กรุงจ�ก�ร์ต�								
พื้นที่	 	 	 1,904.6	ล้�นต�ร�งกิโลเมตร
ประชากร 				 247.21	ล้�นคน
วันชาติ 						 17	สิงห�คม
ภาษาราชการ 		 บ�ฮ�ซ�อินโดนีเซีย
ระบบการปกครอง 	 ระบอบประช�ธิปไตยแบบส�ธ�รณรัฐ
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ธงชาติ		 	 พื้นสีแดง	คือ	คว�มกล้�ห�ญ	และ	 	
	 		 	 	 อิสรภ�พของช�วอินโดนีเซีย	พื้นสีข�ว		
	 		 	 	 คือ	คว�มบริสุทธิ์และคว�มยุติธรรม

ตราแผ่นดิน ตร�แผ่นดินมีร�ยละเอียดดังนี้		
	 		 	 	 พญ�ครุฑที่มีปีก	17	แฉก	ห�ง		8	แฉก							
	 		 	 	 ขนบริเวณโคนห�ง	19	ขน	ขนบริเวณ		
	 		 	 	 คอ	45	ขน	โล่	คือ	ก�รบอกเล่�ตัวตน		
	 		 	 	 ของอนิโดนเีซยี	คว�ยป่�	คอื	อำ�น�จแห่ง
	 		 	 	 ประช�ชนช�ว	อินโดนีเซีย	ต้นไทร		 	
	 		 	 	 คือ	ลัทธิช�ตินิยม	รวงข้�วว�งเคียงข้�ง
	 		 	 	 กบัดอกฝ้�ย	คอื	คว�มยตุธิรรมในสงัคม
	 		 	 	 ที่ต้องดำ�รงอยู่	ห่วงเล็กๆ	ทรงกลมสลับ
	 		 	 	 กับสี่เหลี่ยมคล้องกันเป็นสร้อยทอง
	 		 	 	 เส้นใหญ่	คือ	หลักมนุษยธรรม		และ	 	
	 		 	 	 คว�มผูกพันในสังคมที่ไม่มีจุดสิ้นสุด
	 		 	 	 โล่ประดับรูปด�ว	คือ	คว�มเชื่อและ	 	
	 		 	 	 คว�มศรัทธ�ที่มีต่อพระเจ้�	ป้�ยจ�รึก		
	 		 	 	 ข้อคว�มว่�	“Bhinneka	Tunggal	Lka”
		 		 	 	 มีคว�มหม�ยว่�	“อันหนึ่งอันเดียวใน	 	
	 		 	 	 คว�มแตกต่�ง”
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ดอกไม้ประจำาชาติ 			 ดอกกล้วยไม้ร�ตรี	(Moon	Orchid)		 	
	 		 	 	 เป็นกล้วยไม้ส�ยพันธุ์		Phalaenopsis		
	 		 	 	 Amabilis	ที่บ�นได้ย�วน�นที่สุด		 	
	 		 	 	 ชอบอ�ก�ศชื้น	พบได้ง่�ยในพื้นที่
	 		 	 	 ร�บตำ่�ของประเทศอินโดนีเซีย

วันที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 	 8	สิงห�คม	2510
สกุลเงินตรา 	 รูเปียห์
อัตราการแลกเปลี่ยน 					 ≈9.39	รูเปียห์	ต่อ	1	ดอลล่�ร์สหรัฐ		
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 878.0	พันล้�นดอลล่�ร์สหรัฐ
ภายในประเทศ (GDP) 
รายได้ประชาชนต่อหัว  4,828		ดอลล่�ร์สหรัฐ
(GDP per Capita) 
Real GDP Growth 	 ร้อยละ	6.2				
อัตราเงินเฟ้อ	 ร้อยละ	4.3				
อัตราการว่างงาน	 ร้อยละ	6.1				
จำานวนการจ้างงาน			 118.05	ล้�นคน
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 1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์

	 ประเทศอินโดนีเซียหรือชื่อท�งร�ชก�ร	 คือ	 ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย	
(Republic	of	 Indonesia)	 เป็นหมู่เก�ะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหมู่เก�ะ
ในภูมิภ�คเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 ระหว่�งมห�สมุทรแปซิฟิกกับ
มห�สมุทรอินเดยี	และระหว่�งทวปีเอเชยีกบัออสเตรเลยี	ทำ�ให้อนิโดนเีซยี
ส�ม�รถควบคมุเส้นท�งก�รติดต่อระหว่�งมห�สมทุรทัง้สองผ่�นช่องแคบ
สำ�คัญต่�งๆ	 อ�ทิ	 ช่องแคบมะละก�	 ช่องแคบซุนดร�	 และช่องแคบ 
ลอ็มบ็อก	ซึง่ล้วนเป็นเส้นท�งทีใ่ช้สำ�หรบัขนส่งนำ�้มนัจ�กตะวนัออกกล�ง
ม�ยังประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเซียตะวันออก	 
โดยอินโดนีเซียมีอ�ณ�เขตดังนี้
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	 •	 ทิศเหนือ	 เก�ะบอร์เนียวมีอ�ณ�เขตติดกับรัฐ					
	 		 	 	 ซ�ร�วัคและรัฐซ�บ�ห์ของม�เลเซีย		
	 •	 	ทิศใต้																				 มีเก�ะห้อมล้อมส�ธ�รณรัฐ	 	 	
	 		 	 	 ประช�ธิปไตยติมอร์-เลสเต
	 •	 ทิศตะวันออก	 มีอ�ณ�เขตติดกับประเทศป�ปัวนิวกินี	
	 •	 ทิศตะวันออก	 เก�ะอีเรียนจ�ย�มีอ�ณ�เขตติดกับ	 	
	 		 เฉียงเหนือ	 ประเทศฟิลิปปินส์
	 •	 ทิศตะวันตกเฉียงเหนอื	 เก�ะสุม�ตร�มอี�ณ�เขตตดิกบัประเทศ
	 		 	 	 ม�เลเซีย
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 1.1.3 ประวัติศาสตร์

 ในอดีตหมูเ่ก�ะต่�งๆเหล่�นี	้ ทีป่ระกอบขึน้เป็นประเทศอนิโดนีเซีย
ในปัจจุบันยังไม่มีก�รรวมตัวกันเป็นรัฐเดียว	 แต่เรียกแยกกันไปต�ม
อ�ณ�จักร	 เช่น	 มะตะรัม	 ศรีวิชัย	 สิงหส�รี	 มัชฌป�หิต	 หรือเรียกต�ม	
กลุ่มชน	เช่น	ชว�	ม�ตุร�	บ�หลี	[1]	จนกระทั่งช�วดัตช์ได้เข้�ม�ปกครอง	
แต่เดิมหมู่เก�ะต่�งๆ	 ของอินโดนีเซียมีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินเดีย		
ทั้งด้�นก�รค้�และวัฒนธรรม	ทำ�ให้ได้รับอิทธิพลท�งด้�นคว�มเชื่อของ
ศ�สน�ฮินดูและพุทธ	 จนกระท่ังอิทธิพลของศ�สน�อิสล�มได้เข้�ม�
แทนที่ในศตวรรษที่	13
	 ในศตวรรษที่	15	อินโดนีเซียเริ่มเป็นที่สนใจของช�วยุโรป	เนื่องจ�ก
เป็นแหล่งเครื่องเทศ	ช�วโปรตุเกสและสเปนได้เริ่มเข้�ม�ในภูมิภ�คช่วง
ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี	 16	 และโปรตุเกสได้ยึดครองติมอร์ตะวันออกเป็น				
อ�ณ�นิคม	 ทั้งยังเป็นช่วงที่มีก�รจัดตั้งบริษัท	 ดัตช์	 อีส	 อินเดีย	 หรือ	
Vereniging	 Oost	 Indische	 Compagnie-VOC	 ที่ใช้วิธีก�รเข้�ไปมี
อิทธิพลเหนือผู้ปกครองท้องถ่ิน	 และใน	พ.ศ.	 2145	 นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของก�รเข้�ปกครองอินโดนีเซียในฐ�นะอ�ณ�นิคมของดัตช์	
	 ต่อม�ใน	 พ.ศ.	 2342	 หลังจ�กรัฐบ�ลฮอลันด�เข้�ควบคุมกิจก�ร
บริษัท	 VOC	 รัฐบ�ลฮอลันด�ก็ได้เข้�ปกครองอินโดนีเซียในรูปแบบ			
อ�ณ�นคิม	 ในช่วงต้นครสิตศตวรรษที	่ 20	 เกดิกระแสช�ตนิยิม
ในอินโดนีเซียต่อต้�นก�รปกครองของเจ้�อ�ณ�นิคม	
	 ใน	พ.ศ.	2485	ญี่ปุ่นมีชัยชนะเหนือบริษัทดัตช์	อีสท์	อินเดีย	และได้
เข้�ปกครองอินโดนีเซียระยะหนึ่ง	หลังจ�กที่ญี่ปุ่นแพ้สงคร�ม	กลุ่มช�ติ	
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นิยมนำ�โดย	ซูก�ร์โน	 และฮัตต�	 ได้ประก�ศอิสรภ�พให้แก่อินโดนีเซีย
ในวันที่	17	สิงห�คม	พ.ศ.	2488	อย่�งไรก็ต�ม	ยังมีก�รต่อสู้กันระหว่�ง
อินโดนีเซียกับดัตช์	 ซึ่งพย�ย�มกลับม�ปกครองอินโดนีเซีย	 ในฐ�นะ
เจ้�อ�ณ�นคิม	จนกระท่ังวันท่ี	27	ธันว�คม	พ.ศ.	2488	ดตัช์จงึได้ยอมมอบ
เอกร�ชคืนให้แก่อินโดนีเซียอย่�งสมบูรณ์
	 อินโดนีเซียได้ขย�ยเขตแดนของประเทศ	 3	 ครั้ง	 ได้แก่	 เมื่อวันที่	 1	
พฤษภ�คม	พ.ศ.	2506	ภ�ยหลังจ�ก	Dutch	New	Guinea	หรือ	Irian	
Jaya	 ในปัจจุบันได้รับเอกร�ช	 อินโดนีเซียได้ประก�ศผนวกดินแดนใน
เดือนกันย�ยน	พ.ศ.	2512	ต่อม�ในปี	พ.ศ.	2518-2519	อินโดนีเซียได้
บกุเข้�ยึดครองและผนวกดนิแดนตมิอร์ตะวนัออก	ซึง่เคยเป็นอ�ณ�นคิม
ของโปรตุเกส	 และได้ประก�ศผนวกดินแดนเข้�เป็นส่วนหนึ่งของ

แผนที่ของดัตช์ในต้นศตวรรษที่ 18 ที่อยู่ชายฝั่งด้านเหนือของเกาะชวา
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ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซียในเดือนกรกฎ�คม	 พ.ศ.	 2519	 แต่ประช�คม
ระหว่�งประเทศไม่ยอมรับก�รอ้�งสิทธิเหนือติมอร์ตะวันออกของ
อนิโดนเีซยี	จนทำ�ให้สหประช�ช�ติได้เข้�ม�มีบทบ�ทดำ�เนนิก�รให้ตมิอร์
ตะวันออก	 (ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยติมอร์-เลสเต)	 กล�ยเป็นประเทศ
อิสระเมื่อวันที่	20	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2545
	 ในเดือนเมษ�ยน	2525	น�น�ช�ติได้ประก�ศให้ก�รยอมรับก�รอ้�ง
อธิปไตยเหนือพื้นที่ทะเล	ซึ่งเชื่อมเก�ะต่�งๆ	ของอินโดนีเซียเข้�ด้วยกัน		
ทำ�ให้อินโดนีเซียส�ม�รถประก�ศให้พืน้ทีท่ะเลเป็นเขตเศรษฐกจิจำ�เพ�ะ
ของประเทศได้ในปี	2526

 1.1.4  ลักษณะประชากร

	 ประช�กรอินโดนีเซียประกอบด้วยหล�ยเชื้อช�ติและเผ่�พันธุ์	แต่ละ
เผ่�พันธุ์ต่�งก็มีมรดกท�งวัฒนธรรมและลักษณะท�งสังคมของตน
สบืทอดกนัม�จ�กก�รท่ีสภ�พท่ีต้ังท�งภมิูศ�สตร์ของประเทศอนิโดนเีซีย
มลีกัษณะแยกกันเป็นหมูเ่ก�ะม�กม�ย	และมอี�ณ�เขตกว้�งใหญ่ไพศ�ล	
ประช�กรติดต่อกันได้ย�ก	 ทำ�ให้แต่ละภูมิภ�คมีรูปแบบวัฒนธรรมของ
ตนเอง	จึงปร�กฏลักษณะวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	[4]	ภ�ษ�
ท่ีใช้	และวถิชีีวิตแตกต่�งกนัไปในแต่ละกลุม่ชน	ซึง่ส�ม�รถแบ่งออกเป็น
ส�มกลุ่มใหญ่ๆ	ด้วยกัน	คือ
 กลุ่มแรก	 เป็นกลุ่มประช�กรท่ีอ�ศัยอยู่ในเก�ะชว�และเก�ะบ�หลี	
ผูค้นทีอ่ยู่ในแถบนีจ้ะยึดมัน่ต�มแนวท�งของศ�สน�ฮนิดูและศ�สน�พทุธ	
มีวัฒนธรรมเน้นหนักในเรื่องคุณค่�ของจิตใจและสังคม	 ก่อให้เกิดก�ร
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พัฒน�ศลิปะอย่�งม�กม�ย	โดยเฉพ�ะน�ฏศลิป์และดรุยิ�งคศลิป์ในก�ร
ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันประช�กรจะประพฤติต�มหลักจริยธรรม	 มีก�ร
เค�รพต่อบุคคลต�มฐ�นะของบุคคลนั้นๆ[4]

 
 กลุ่มสอง	 เป็นกลุ่มประช�กรท่ีอ�ศัยอยู่ต�มบริเวณริมฝั่งทะเลของ
เก�ะต่�งๆ	 ดำ�เนินชีวิตอยู่ได้ด้วยก�รประกอบก�รค้�ข�ย	 มีชีวิตท�ง
วัฒนธรรมต�มหลักของศ�สน�อิสล�มอย่�งเคร่งครัด	และเป็นนักธุรกิจ
ของสังคมอินโดนีเซียยุคใหม่	และได้รับก�รยกย่องว่�เป็นผู้มีคว�มรู้ท�ง
ศ�สน�และกฎหม�ย[4] 
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 กลุ ่มสาม	 เป็นกลุ ่มที่มีคว�มล้�หลังม�ก	 อ�ศัยอยู ่ต�มบริเวณ 
เทือกเข�ในส่วนลึกของประเทศ	 ดำ�เนินชีวิตอยู่ด้วยก�รล่�สัตว์และก�ร 
เพ�ะปลูก	 รัฐบ�ลอินโดนีเซียได้เข้�ไปปรับเปลี่ยนวิถีชิวิตของชนกลุ่มนี้
แล้ว	 ชนกลุ่มนี้ยังยึดหลักก�รปฏิบัติที่เรียกเป็นภ�ษ�อินโดนีเซียว่�	 
“โกตองโรยอง”	 คือ	 ก�รช่วยเหลือพึ่งพ�อ�ศัยกันในง�นต่�งๆ	 	 เช่น	 
ก�รเพ�ะปลูก	ก�รเก็บเกี่ยว	ก�รแต่งง�น	ก�รสร้�งบ้�นที่อยู่อ�ศัย	และ
ก�รใช้ที่ดินร่วมกัน[4]
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	 ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประช�กรนับถือศ�สน�อิสล�ม
ม�กท่ีสดุในโลก	และยงัเป็นประเทศทีมี่เก�ะม�กทีสุ่ดในโลก	จงึไม่ใช่เรือ่ง
แปลกทีจ่ะมขีน�ดเศรษฐกิจใหญ่ทีส่ดุในภมูภิ�คเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	
โดยในปี	พ.ศ.	2555	ประเทศอินโดนเีซยีมีอัตร�ผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยใน
ประเทศ	(GDP)	สูงถึง	1.237	หมื่นล้�นดอลล่�ร์สหรัฐ	

 1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ
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	 ในด้�นก�รลงทนุจ�กต่�งประเทศ	อนิโดนเีซยีส�ม�รถดงึดดูนกัลงทุน
ต ่ �งช�ติ ได ้ม�ก	 ป ัจจัยสำ �คัญก็คือ 	 ก�รเมือง ท่ีมี เส ถียรภ�พ	
ทรัพย�กรธรรมช�ติที่สมบูรณ์	มีตล�ดรองรับขน�ดใหญ่	 เนื่องจ�ก
มีประช�กรม�กถึง	245.6	ล้�นคน	ม�กกว่�ร้อยละ	50	อ�ศัยอยู่ในเขต
เมือง	มชีวิีตคว�มเป็นอยูแ่บบสมยัใหม่	หม�ยคว�มว่�	มกี�รบรโิภคสนิค้�
ต่�งๆ	 ในอัตร�ท่ีสูง	 มีก�รลงทุนเพิ่มข้ึนชัดเจนในช่วงเดือนมกร�คม-
มิถุน�ยน	 2555	 ไตรม�สแรกของปีนี้ก�รลงทุนโดยตรงจ�กต่�งช�ติ
มมูีลค่�	11,390	ล้�นดอลล�ร์	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	30.4	เมือ่เทยีบกบัช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้�	 ส�ข�ก�รลงทุนของต่�งช�ติในไตรม�สแรกปี	
2555	ได้แก่	เหมอืงแร่	เคมภีณัฑ์	อตุส�หกรรม	เภสชัภัณฑ์	ก�รคมน�คม	
โทรคมน�คม	โลหะ	เครือ่งจกัร	อตุส�หกรรมอเิลก็ทรอนกิส์	อตุส�หกรรม
อ�ห�ร	 และก�รเพ�ะปลกู	 ด้�นทีต่ัง้ทีน่กัลงทนุต่�งช�ติเข้�ม�ลงทนุ
ม�กที่สุด	 ได้แก่	 เขตตะวันตกของเก�ะชว�	จ�ก�ร์ต�	บันเตน	 เขตท�ง
ตะวันออกของชว�	และก�ลิมันตัน	
	 ด้�นก�รลงทุนของเอกชนไทยในอินโดนีเซียปี	2553	มี	14	โครงก�ร	
มูลค่�	45.2	ล้�นดอลล่�ร์สหรัฐ	ปี	2554		มี	30	โครงก�ร	มูลค่�	87.2	
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	ไทยมีก�รลงทุนเป็นอันดับส�มต�มหลังสิงคโปร์และ
ม�เลเซีย
	 ด้�นก�รค้�ระหว่�งกนัโดดเด่นม�กใน	2	ปีท่ีผ่�นม�	ปี	2554	มีมลูค่�
สงูถงึ	 17,454	 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	 ซึง่เป็นเรือ่งทีด่เีนือ่งจ�กไทย
ได้ดุลก�รค้�จ�กอินโดนีเซีย	ตัวเลขส่งออกไปยังไทยมีมูลค่�	7,375	ล้�น
ดอลล�ร์สหรัฐ	 ส่วนก�รนำ�เข้�มีมูลค่�	 10,078	 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	
ประเทศไทยเป็นฝ่�ยได้ดุลก�รค้�มูลค่�	 2,702	 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ
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  สินค้าส่งออกหลัก	 ได้แก่	 รถยนต์	 อุปกรณ์และส่วนประกอบ	
เคมีภัณฑ์	 เม็ดพล�สติก	 นำ้�ต�ลทร�ย	 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ของเครื่องจักรกล	 เหล็ก	 เหล็กกล้�และผลิตภัณฑ์	 เครื่องยนต์สันด�ป
ภ�ยในแบบลกูสบูและส่วนประกอบ	เคร่ืองปรับอ�ก�ศและส่วนประกอบ	
รถจักรย�นยนต์และส่วนประกอบ	และผลิตภัณฑ์พล�สติก

รายการ 2554 2555 2556 2556
(ม.ค.-พ.ค.)

2557
(ม.ค.-พ.ค.)

ไทย-โลก

มูลค่�ก�รค้� 451,358.90 479,224.06 479,252.36 203,792.04 187,280.48

ก�รส่งออก 222,579.16 229,236.13 228,529.77 94,005.54 92,862.13

ก�รนำ�เข้� 228,779.74 249,987.93 250,722.59 109,786.50 94,418.35

ดุลก�รค้� -6,200.58 -20,751.80 -22,192.82 -15,780.96 -1,556.23

ไทย-อินโดนีเซีย

มูลค่�ก�รค้� 17,454.18 19,304.06 18,945.47 8,748.15 7,080.93

ก�รส่งออก 10,078.24 11,209.46 10,872.60 5,079.44 4,040.49

ก�รนำ�เข้� 7,375.29 8,094.60 8,072.87 3,668.71 3,040.44

ดุลก�รค้� 2,702.29 3,114.86 2,799.73 1,410.73 1,000.05

ตารางที่ 1  ตารางแสดงมูลค่าการค้าร่วมไทย-อินโดนีเซีย

ที่มา:  International Cooperation Study Center: ICSC [25]

ในช่วงไตรม�สที่	2	(มกร�คม-พฤษภ�คม)	ปี	2557	ก�รค้�ระหว่�งไทย
และอนิโดนเีซียมมีลูค่�	7,080.93	ล้�นดอลล�ร์สหรฐั	โดยช่วงเดยีวกนักบั
ปีก่อนหน้�มมีลูค่�	8,748.15	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	หรอืลดลงร้อยละ	23.55	

มูลค่า: ล้านเหรียญ
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 สนิค้านำาเข้าหลัก	ได้แก่	นำ�้มันดิบ	ถ่�นหิน	สนิแร่โลหะอืน่ๆ	เศษโลหะ
และผลิตภัณฑ์	 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	 ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ย�นยนต์	รถยนต์นัง่	เคมภีณัฑ์	เคร่ืองจกัรไฟฟ้�และส่วนประกอบ	
เรอืและสิง่ก่อสร้�งลอยนำ�้	สตัว์นำ�้สด	แช่เยน็	แช่แขง็	แปรรูปและก่ึงแปรรปู

 

ชื่อสินค้า 2553 2554 2555
2555
(ม.ค.-
ธ.ค.)

2556
(ม.ค.-ธ.ค.)

1.รถยนต์	อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,784.4 2,039.9 3,002.4 3,002.4 2,458.6

2.เม็ดพล�สติก 400.4 803.6 713.8 713.8 832.5

3.	เคมีภัณฑ์ 402.4 597.3 684.8 684.8 814.1

4..เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของ

เครื่องจักรกล
491.1 767.1 792.2 792.2 729.8

5.น้ำ�ต�ลทร�ย 595.7 708.7 852.4 852.4 673.5

6.เหล็ก	เหล็กกล้�และผลิตภัณฑ์ 301.6 353.4 389.4 389.4 563.2

7.เครื่องยนต์สันด�ปภ�ยในแบบลูกสูบ

และส่วนประกอบ
373.6 434.7 508.9 508.9 448.5

8.เครื่องปรับอ�ก�ศและส่วนประกอบ 203.6 250.6 381.7 381.7 386.9

9.รถจักรย�นยนต์	และส่วนประกอบ 190.3 216.9 239.7 239.7 259.3

10.ผลิตภัณฑ์พล�สติก 157.2 184.3 178.7 178.7 242.7

รวม 10 รายการ

อื่นๆ

มูลค่ารวม

4,900.2

2,446.2

7,346.4

6,356.7

3,721.5

10,078.2

7,743.8

3,465.6

11,209.5

7,743.8

3,465.6

11,209.5

7,382.0

3,490.6

10,872.6

ที่มา:  International Cooperation Study Center: ICSC [25]

ตารางที่ 2  ตารางแสดงสินค้าส่งออกที่สำาคัญ
มูลค่า: ล้านเหรียญ
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	 แม้สภ�พประเทศจะเป็นหมู่เก�ะ	แต่ในอดีตมีก�รรวมศูนย์อยู่ที่ส่วน
กล�ง	โดยเฉพ�ะในช่วง	31	ปีที่ปกครองโดยประธ�น�ธิบดีซูฮ�ร์โต	ที่ได้
กระชับอำ�น�จในช่วงต้นทศวรรษ	1970	 (พ.ศ.	2513)	จำ�นวนรัฐมนตรี
กว่�ครึ่งหนึ่ง	ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดทั่วประเทศจำ�นวน	2	ใน	3	เป็นทห�ร

ตารางที่ 3  ตารางแสดงสินค้านำาเข้าที่สำาคัญ    

ที่มา:  International Cooperation Study Center: ICSC [25]

 1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง

ชื่อสินค้า 2553 2554 2555 2555
(ม.ค.-ธ.ค.)

2556
(ม.ค.-ธ.ค.)

1.นำ้�มันดิบ 593.5 442.0 1,316.8 1,316.8 1,589.9

2.ถ่�นหิน 863.5 1,014.3 1.154.1 1.154.1 993.4

3.สินแร่โลหะอื่นๆ	เศษโลหะและ

ผลิตภัณฑ์
924.0 1,234.3 839.3 839.3 800.2

4.เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 450.4 472.7 601.1 601.1 615.4

5.ส่วนประกอบและอุปกรณ์ย�นยนต์ 311.0 284.9 482.0 482.0 546.6

6.รถยนต์นั่ง 188.8 189.2 438.5 438.5 390.4

7.เคมีภัณฑ์ 400.5 537.6 398.4 398.4 342.0

8.เครื่องจักรไฟฟ้�และส่วนประกอบ 223.1 249.2 379.7 379.7 274.7

9.สัตว์นำ้�สด	แช่เย็น	แช่แข็ง	

แปรรูปและกึ่งแปรรูป
137.4 131.1 198.1 198.1 199.1

10.เรือและสิ่งก่อสร้�งลอยนำ้� 0.9 809.0 136.5 136.5 196.3

รวม 10 รายการ

อื่นๆ

มูลค่ารวม

4,093.1

1,599.2

5,692.3

5,364.3

2,011.7

7,375.9

5,944.6

2,150.0

8,094.6

5,944.6

2,150.0

8,094.6

5,948.0

2,143.7

8,091.7

มูลค่า: ล้านเหรียญ
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ทั้งสิ้น[2]	 และเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นก�รเลือกตั้งเมื่อประธ�น�ธิบด	ี 
ซูฮ�ร์โตถูกประช�ชนขับไล่	และต้องล�ออกจ�กตำ�แหน่ง	โครงสร้�งก�ร
ปกครองของอนิโดนเีซยีในปัจจบัุนจงึแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	ก�รบรหิ�ร
ส่วนกล�งและก�รบริห�รส่วนท้องถิ่น	ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้		
 1. การบริหารส่วนกลาง	มีกระทรวง	34	กระทรวง	กรม	และกอง
ต่�งๆ	 โดยมีข้�ร�ชก�รตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวง	 อธิบดี	 ผู ้อำ�นวย 
ก�รกอง	ฯลฯ	เป็นบุคล�กรร่วมบริห�รในส่วนร�ชก�ร		ส่วนก�รจัดแบ่ง
กระทรวงประเทศอินโดนีเซียยังแบ่งต�มภ�ระกิจดังต่อไปนี้
   ประเภทที่ 1		ภ�รกิจเกี่ยวกับก�รเมืองและคว�มมั่นคง
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย	
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม
   ●	 เลข�ธิก�รสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ	
	 							 (ตำ�แหน่งเทียบเท่�รัฐมนตรี)
   
   ประเภทที่ 2	 	 ภ�รกิจเกี่ยวกับภ�คเศรษฐกิจ	 ก�รเงิน	 และ
อุตส�หกรรม
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง	
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรม	
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตร
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงป่�ไม้	
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   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพลังง�นและทรัพย�กรธรรมช�ติ
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รสื่อส�รและส�รสนเทศ
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�น
   ●	 เลข�ธิก�รสำ�นักที่ดินแห่งช�ติ	(ตำ�แหน่งเทียบเท่�รัฐมนตรี)
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้�งสรรค์	
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงสหกรณ์เพื่อกิจก�รขน�ดกล�ง 
	 		 	 และขน�ดย่อม

   ประเภทที่ 3	ภ�รกิจเกี่ยวกับสวัสดิก�รประช�ชน
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�และวัฒนธรรม
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รศ�สน�
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงสังคมสงเคร�ะห์

   ประเภทที่ 4	รัฐมนตรีประส�นง�น	(Coordinating	Ministers)
   ●	 รัฐมนตรีประส�นง�นกิจก�รก�รเมืองและคว�มมั่นคง
   ●	 รัฐมนตรีประส�นง�นก�รเศรษฐกิจ
   ●	 รัฐมนตรีประส�นง�นก�รสวัสดิก�รประช�ชน
   ●	 รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักประธ�น�ธิบดี
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   ประเภทที่ 5	รัฐมนตรีเกี่ยวกับกิจก�รแห่งรัฐ	(State	Ministers)
   ●	 รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักประธ�น�ธิบดี
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รว�งแผนพัฒน�แห่งช�ติ											
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิจัยและเทคโนโลยี
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงสิ่งแวดล้อม
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รเคหะ
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเย�วชนและกิจก�รก�รกีฬ�
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รปฏิรูปก�รบริห�รและปฏิรูป	 	
	 		 	 ระบบร�ชก�ร
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส่งเสริมสิทธิสตรีและคุ้มครอง	 	
	 		 	 เย�วชน
   ●	 เลข�ธิก�รสำ�นักง�นประส�นก�รลงทุน	
	 		 	 (ตำ�แหน่งเทียบเท่�รัฐมนตรี)
   ●	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย

   ประเภทที่ 6	 ผู ้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงซ่ึงมีสถ�นะเทียบเท่�
รัฐมนตรี
   ●	 ผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุด
   ●	 อธิบดีกรมอัยก�ร
   ●	 ผู้ว่�ก�รธน�ค�รแห่งช�ติ

 2. การบรหิารส่วนท้องถ่ิน ในอนิโดนเีซยีมหีล�ยรปูแบบ	ทีแ่ยกก�ร
บรหิ�รออกเป็นหล�ยแบบ	หล�ยระดบั	ต้ังแต่ระดบัภ�คหรอืมณฑลจนถงึ
ระดับหมู่บ้�น	ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้
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 2.1 การบริหารแบบภาคหรือมณฑล มี	 32	 ภ�คหรือมณฑล	 
(Provinces	or	Propinsi-Daerah	Otonom	Tingkat)	มีก�รเลือกตั้ง		
ผูว่้�ร�ชก�ร	(Gubernur-Governor)	โดยท�งอ้อมผ่�นก�รคัดเลอืกของ
สม�ชิกสภ�มณฑลที่ม�จ�กก�รเลือกตั้งโดยตรงจ�กประช�ชน	จึงทำ�ให้
สภ�มณฑล	(Dewan	Perwakilan	Rakyat	Daerah	Tingkat	I)	มอีำ�น�จ
หน้�ที่สำ�คัญๆ	 ที่นอกเหนือจ�กก�รเป็นผู้เสนอแต่งตั้งและถอดถอน									
ผูว่้�ร�ชก�รจงัหวดัแล้ว	ยังเป็นผูค้ดัเลอืกตัวแทนของสม�ชิกสภ�เพ่ือเป็น
ตัวแทนของจังหวัดเข้�ร่วมกิจกรรมในระดับช�ติ	 ร่วมกับผู้ว่�ร�ชก�ร
มณฑลในก�รออกกฎหม�ยและระเบียบของมณฑลจังหวัด	 ร่วมกับ									
ผูว่้�ร�ชก�รมณฑลในก�รจดัทำ�งบประม�ณของมณฑล	ให้คำ�แนะนำ�และ
เสนอข้อคดิเหน็ต่อก�รดำ�เนนิกจิก�รต่�งๆ	ในมณฑล	และคอยตรวจสอบ	
ซึ่งก�รบริห�รแบบภ�คหรือมณฑลนี้ในยุคของประธ�น�ธิบดีซูฮ�ร์โต
เป็นก�รปกครองในส่วนภูมิภ�ค	โดยผู้ว่�ร�ชก�รถูกส่งม�จ�กส่วนกล�ง
 2.2 จังหวัด (Regencies) และเมืองใหญ่ (City)	 ด้วยพื้นที่ก�ร
ปกครองของประเทศอินโดนีเซียกว้�งขว�งม�ก	 และกระจัดกระจ�ยไป
ต�มเก�ะต่�งๆ	จงึทำ�ให้ก�รจัดก�รพืน้ทีก่�รปกครองทบัซ้อนกนั	อย่�งใน
จังหวัด	(Regencies	หรือ	Kabupaten)	เดียวกัน	มีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด	
(Governor	 หรือ	Bupati)	 และยังมีก�รปกครองของเมืองใหญ่	(City)
ที่มีน�ยกเทศมนตรี	 (Mayor	 หรือ	Walikota)	 ทั้งยังมีสภ�จังหวัดและ				
สภ�เมือง	 ซึ่งทั้งหมดม�จ�กก�รเลือกต้ัง	 และที่สำ�คัญก�รปกครองของ
จังหวัดและเมอืงใหญ่จดัอยูใ่นระดับเดยีวกนั	เพยีงแต่ก�รบรหิ�รง�นของ
น�ยกเทศมนตรีอยู่ในเขตเมืองท่ีถูกจัดแบ่งโดยประช�กรและเศรษฐกิจ
ในเมอืงจะไม่มีภ�คก�รเกษตร	ส่วนจงัหวดั	(Regencies	หรอื	Kabupaten)	
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ดูแลพื้นที่รอบๆ	 เมืองและที่เป็นชนบททั้งหมด	 ในปัจจุบันทั่วประเทศ
อินโดนีเซียมี	413	จังหวัด	และ	98	เมืองใหญ่
 2.3 อำาเภอ (District หรือ Kecamatan)	เป็นก�รปกครองระดับ
รองลงม�	 มีก�รเลือกตั้งน�ยอำ�เภอและสภ�อำ�เภอ	 	 ซึ่งก�รแต่งตั้ง											
ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดกับน�ยอำ�เภอมีกระบวนก�รที่คล้�ยคลึงกัน	 คือ	 ใน
ระดับจังหวัด	สภ�จังหวัด	จะเลือก	2-3	คนจ�กจำ�นวนผู้สมัครรับเลือก
เป็นผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดย่ืนเสนอต่อรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย	
และหนึ่งในจำ�นวนนั้นจะได้รับก�รแต่งต้ังจ�กประธ�น�ธิบดีให้ดำ�รง						
ตำ�แหน่งภ�ยใต้ก�รกำ�กับของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย	 และ
ในกรณีของอำ�เภอ	 สภ�อำ�เภอจะเลือก	 2-3	 คนจ�กจำ�นวนผู้สมัคร
รับเลือกเป็นน�ยอำ�เภอยื่นเสนอต่อรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย	
และหน่ึงในจำ�นวนนั้นจะได้รับก�รแต่งต้ังจ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง
มห�ดไทยให้ดำ�รงตำ�แหน่งภ�ยใต้ก�รกำ�กับของผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด
 2.4 ตำาบล (Kelurahan)	และผู้นำ�ของตำ�บล	คือ	กำ�นัน	(Lurah)	
ม�จ�กก�รแต่งตั้งของน�ยอำ�เภอหรือน�ยกเทศมนตรี	
 2.5 หมูบ้่าน (Desa)	เป็นหน่วยก�รปกครองทีเ่ลก็ทีส่ดุ	มผีูใ้หญ่บ้�น	
(Kepala	Desa)	 เป็นผูน้ำ�ในหมูบ้่�น	 ทำ�ง�นร่วมกบั	 คณะกรรมก�ร
หมู่บ้�น	(The	Rural	Representative	Board)	ซึ่งต่�งก็ม�จ�กก�รเลือกตั้ง
ในด้�นก�รบริห�รต้องร�ยง�นต่อน�ยอำ�เภอ
	 นอกจ�กน้ียังมีก�รปกครองท้องถ่ินท่ีขย�ยไปต�มคว�มเจริญของ
ชุมชนในรูปแบบเทศบ�ล	(Municipality)	ทีเ่รยีกว่�	เทศบ�ลเมอืง	(Kota	
หรือ	Kotamadya)	และยังมีเขตก�รปกครองพิเศษ	(Special	Regions	
หรอื	Daerah-daerah	Istimewa)	อกี	5	เขตพเิศษ	และ	1	เขตนครหลวง
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พิเศษ	(Special	Capital	City	District-Daerah	Khusus	Ibukota)	คือ	
จ�ก�ร์ต�

 1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

	 อินโดนเีซยีมปีระช�กรท่ีพดูภ�ษ�ต่�งๆ	ม�กกว่�	100	ภ�ษ�	ผูท้ีอ่�ศยั
อยู่ต�มหมู่เก�ะเหล่�นี้เป็นพวกม�เลย์-โพลีนีเชียน	 (Malayo-Polyne-
sian)		ซึง่ในแต่ละหมูเ่ก�ะยงัมภี�ษ�ถิน่ทีใ่ช้ในก�รสือ่ส�รต่�งกนัอีกด้วย	
ส่วนภ�ษ�บ�ฮ�ซ�อินโดนีเซียท่ีเป็นภ�ษ�ร�ชก�รนั้นมีคว�มคล้�ยคลึง
กับภ�ษ�ม�เลย์	มีก�รนำ�คำ�ในภ�ษ�ต่�งประเทศม�ใช้ม�กม�ย	เป็นก�ร
บอกที่ม�ของประวัติศ�สตร์อันย�วน�นของประเทศ	ที่เคยเป็นเมืองขึ้น
และถูกปกครองโดยชนช�ติต่�งๆ	อย่�งย�วน�นม�ในอดีต
	 ช�วอินโดนีเซียส่วนใหญ่นั้นใจกว้�ง	 และเป็นมิตรกับคนแปลกหน้�
มักเต็มใจเปิดบ้�นรับแขกต่�งเมืองเพื่อเป็นก�รต้อนรับกับทั้งเช้ือเชิญให้
เข้�ไปเยอืนสถ�นทีศ่กัดิส์ทิธิท์�งศ�สน�	เมือ่เหน็ผูม้�เยอืนให้คว�มสนใจ
ในง�นเทศก�ลต่�งๆ	และแม้ว่�อนิโดนเีซยีเป็นรฐัอสิล�มใหญ่ทีสุ่ดในโลก	
มีผู้นับถือศ�สน�อิสล�มประม�ณร้อยละ	 88	 ของประช�กรทั้งประเทศ	
แต่ศ�สน�อสิล�มในอนิโดนเีซยีไม่เหมือนกบัศ�สน�อสิล�มทัว่ไปทีพ่บอยู่
ในประเทศอ�หรับหรอือนิเดยี	มคีว�มแตกต่�งท่ีเหน็ได้ชดั	คอื	สตรมีสุลมิ
ในอินโดนีเซียไม่ต้องแต่งก�ยหรือคลุมร่�งก�ยทุกส่วนเหมือนสตรีมุสลิม
อ�หรับ[4]	 ศ�สน�หลักทุกศ�สน�ที่เข้�ม�เผยแพร่ในอินโดนีเซีย	 มักมี
พฤติกรรมผสมผส�นและเปลี่ยนแปลงไปบ้�งต�มคว�มเช่ือด้ังเดิมของ
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ช�วอินโดนีเซียซึ่งเป็นช�วเก�ะ	มีคว�มเชื่อในลัทธิถือผีหรือจิตวิญญ�ณ	
(Animism)	และในธรรมช�ตล้ิวนมจีติวญิญ�ณท่ีมอีทิธพิลต่อชีวติมนษุย์		
กับทัง้เชือ่ว่�วิญญ�ณของบรรพบรุษุทีล่่วงลบัไปแล้วจะต้องได้รบัก�รเซ่น
ไหว้บูช�	ซึ่งสอดคล้องกับคติศ�สน�ฮินดูของช�วบ�หลีที่ต่�งจ�กฮินดูที่
นับถือกันอยู่ในอินเดียและเนป�ล	 ช�วบ�หลีนับถือเทวรูปและพระเจ้�
ทั้งส�มของฮินดู	คือ	พระศิวะ	พระพรหม	และพระวิษณุ	แต่ช�วบ�หลีมี
คว�มเชื่อในเรื่องของอำ�น�จฤดูก�ล	 มีคว�มเชื่อว่�ภูเข�ไฟคือสถ�นที่
ศกัดิส์ทิธิเ์ป็นทีป่ระทบัของเทพเจ้�	มคีว�มเชือ่ว่�ทะเลเป็นท่ีสงิสถิตของ
วญิญ�ณชัว่ร้�ย		และแผ่นดนิคอืทีอ่ยูอ่�ศยัของมนษุย์	ดงันัน้เพือ่ปกป้อง
ภัยพิบัติจ�กวิญญ�ณร้�ยๆ	 ในทะเล	 ช�วบ�หลีจึงสร้�งวัดสร้�งโบสถ์ไว้
ตรงกล�งระหว่�งภูเข�กับทะเล
	 ในปัจจุบันอินโดนีเซียยังมีพ่อมดหรือหมอผีประจำ�หมู่บ้�นที่เรียกว่�	
“ดกัูน”	(Dukun)	ซึง่คนทัง้หมูบ้่�นให้คว�มเค�รพยกย่องและนบัถือม�ก		
ในลัทธินี้ยังมีอยู่ที่เก�ะสุม�ตร�	ก�ลิมันตัน	และอีเรียนจ�ย�
	 ส่วนศ�สน�คริสต์ท่ีม�ไล่เลี่ยกับก�รล่�อ�ณ�นิคมของโปรตุเกสและ
ดัตช์	 ศ�สน�คริสต์เป็นมรดกที่ช�วดัตช์ผู้ปกครองอินโดนีเซียเป็นเวล�
น�นถึง	300	กว่�ปีทิง้ไว้ให้ช�วอนิโดนเีซยี	แม้ว่�ปัจจบัุนมชี�วอนิโดนเีซยี
ที่เป็นคริสเตียนเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ	 แต่ชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มี
อิทธพิลม�กทีส่ดุเพร�ะเป็นกลุม่คนทีม่กี�รศกึษ�	ได้รบัก�รส่งเสริมให้ไป
ศกึษ�ในประเทศยโุรป	เมือ่กลบัม�รับใช้บ้�นเมอืงกไ็ด้รบัตำ�แหน่งสำ�คญัๆ	
ในรัฐบ�ล	กองทัพ	และวงก�รธุรกิจก�รค้�
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 การคมนาคมทางบก	แบ่งก�รเดินท�งออกเป็น	2	ส่วน	คือ
  การเดินทางโดยถนน 
	 ประเทศอินโดนีเซียมีถนนย�ว	 391,009	 กิโลเมตร	 ส่วนใหญ่อยู่บน
เก�ะชว�	นอกนัน้เป็นโครงข่�ยถนนบนเก�ะสลุ�เวสแีละก�ลมินัตนั	ขณะที่
เก�ะอื่นๆ	ยังค่อนข้�งจำ�กัด	สภ�พถนนเป็นถนนล�ดย�ง	 (Asphalted	
Roads)	 ย�ว	 216,714	 กิโลเมตร	 หรือประม�ณร้อยละ	 55	 ของถนน
ทัง้หมดเท่�นัน้	นอกน้ันเป็นถนนไม่ได้ล�ดย�ง	(Non-asphalted	Roads)	
148,701	กโิลเมตร	และถนนพืน้ผวิอืน่ๆ	25,594	กโิลเมตร	ในอนิโดนเีซีย
มีก�รเดินรถโดยส�รปรับอ�ก�ศระหว่�งเมือง	 โดยเส้นท�งเดินรถที่มี						
ผูน้ยิมใช้ม�กทีส่ดุ		คอื	เส้นท�งบ�หล-ีบนัด�อะเจห์	(Bali-Banda		Aceh	
Route)	 เปิดบริก�รทุกวันท้ังกล�งวันและกล�งคืน	 นอกจ�กนั้นยังมี
บริก�รเดินรถโดยส�รอีกหล�ยส�ยท่ีวิ่งรับผู้โดยส�รระหว่�งเมืองสำ�คัญ
ต่�งๆ	ในเก�ะชว�

 1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
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การเดินทางโดยทางรถไฟ  
	 อินโดนีเซียมีเส้นท�งรถไฟย�วประม�ณ	 6,482	 กิโลเมตร	 เป็น								
เส้นท�งในเก�ะชว�ย�ว	 4,684	 กิโลเมตร	 ที่เหลืออย่บูนเก�ะสุม�ตร�	
ส่วนใหญ่จะเป็นก�รขนส่งสินค้�เทกอง	(Bulk)	หรือก�รขนส่งผู้โดยส�ร
ระยะไกล	เส้นท�งรถไฟที่สำ�คัญ	มีดังนี้
	 1.	 เส้นท�งรถไฟส�ยเหนือถึงตอนกล�งของเก�ะชว�	
	 2.	 “Bima”เป็นรถไฟตู้นอน	เชื่อมระหว่�งยอร์กย�ก�ร์ต้�และโซโล่	
	 3.	 “Mutiara”	 เป็นรถไฟตู้นอน	 ผ่�นจังหวัดต่�งๆ	 ขึ้นไปท�ง								
ตอนเหนือของเก�ะชว�	
	 4.	 “Senja	Utama”	เป็นรถด่วนช่วงกล�งวันเชื่อมยอร์กย�ก�ร์ต้�
และโซโล่	
	 5.	 “Parahyangan”	 เชื่อมจ�ก�ร์ต�และบันดุง	 ใช้เวล�เดินท�ง
ประม�ณ	4	ชั่วโมง
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	 นอกจ�กน้ันยงัมรีถไฟอกีหล�ยส�ยให้บรกิ�รทกุวนัระหว่�งจ�ก�ร์ต�
กับสุร�บ�ย�	 รวมถึงรถไฟฟ้�	 “Jabo	 Tabek”	 ควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ให้บริก�รเส้นท�งจ�ก�ร์ต้�–บอกอร์–ทังเกอรัง–เบก�สี

การคมนาคมทางนำ้า
	 เน่ืองจ�กสภ�พท�งภูมิศ�สตร์ท่ีเป็นหมู่เก�ะจำ�นวนม�ก	 ทำ�ให้ก�ร
เดินท�ง	และก�รขนส่งสินค้�ท�งนำ้�เป็นวิธีก�รที่สะดวกที่สุด	 ปัจจุบัน
ทัง้ประเทศมท่ี�เรอืพ�ณชิย์ม�กกว่�	300	แห่ง	แต่ส่วนใหญ่สร้�งม�น�นแล้ว
และมีขน�ดเล็ก	จึงยังต้องก�รก�รพัฒน�อีกม�ก	ท่�เรือสำ�คัญ	ได้แก่
 1. ท่าเรอื Tanjung Priok	อยูใ่นนครจ�ก�ร์ต�	เป็นท่�เรอืใหญ่ทีส่ดุ
ของประเทศ	ปริม�ณสินค้�ผ่�นท่�เรือปีละประม�ณ	2.1	ล้�นตัน
 2. ท่าเรือ Tanjung Perak	อยู่ในเมืองสุร�บ�ย�	ขนส่งสินค้�ได้	
ปีละ	1.2	ล้�นตัน
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 3. ท่าเรือ Belawan	อยู่ในเมืองเมด�น	ขนส่งสินค้�ได้	2	แสนตัน
 4. ท่าเรอื Tanjung Emas	อยูใ่นเมอืงเซอม�รงั	ปริม�ณสินค้�ผ่�น
ท่�เรือนี้ประม�ณปีละ	2.6	แสนตัน
	 นอกจ�กนี	้ยงัมท่ี�เรอือืน่ๆ	อกี	อ�ท	ิท่�เรอื	Makassar	ปริม�ณสนิค้�
ผ่�นท่�เรือประม�ณ	1.8	แสนตัน	ท่�เรือ	Pontianak	ปริม�ณสินค้�	9.3	
หมืน่ตนั	ท่�เรอื	Panjang	ปริม�ณสนิค้�	7.6	หมืน่ตนั	และท่�เรอื	Palem-
bang	ปริม�ณสินค้�	5	หมื่นตัน

การคมนาคมทางอากาศ
	 ก�รเดนิท�งโดยเครือ่งบนิเป็นคว�มจำ�เป็นทีต้่องอำ�นวยคว�มสะดวก
ในก�รทำ�ธรุกจิหรอืก�รท่องเทีย่ว	 ประเทศอนิโดนเีซยีมท่ี�อ�ก�ศย�น
ท้ังในประเทศ	และท่�อ�ก�ศย�นระดบัส�กล	รวมกนัประม�ณ	150	แห่ง	
แต่มีท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติสำ�คัญ	7	แห่ง	ดังนี้
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 1. ท่าอากาศยานนานาชาติ Soekarno Hatta	อยู่ท�งตะวันตก
เฉียงเหนือของนครจ�ก�ร์ต�	ห่�งออกไปประม�ณ	20	กิโลเมตร
 2. ท่าอากาศยานนานาชาติ Halim Perdanakusuma	อยู่ท�ง
ตะวันออกเฉียงใต้ของนครจ�ก�ร์ต�	ห่�งออกไปประม�ณ	13	กิโลเมตร
 3. ท่าอากาศยานนานาชาติ Polonia	อยู่ในเขตเมืองเมด�น	จงัหวดั	
สุม�ตร�เหนือ	
 4. ท่าอากาศยานนานาชาติ  Ngurah Rai	ตั้งอยู่ท�งใต้ของเมือง		
เดนป�ซ�ร์	จังหวัดบ�หลี	ห่�งออกไปประม�ณ	13	กิโลเมตร
 5. ท่าอากาศยานนานาชาติ Juanda	 อยู่ในเขตเมืองสุร�บ�ย�	
จังหวัดชว�ตะวันออก
 6. ท่าอากาศยานนานาชาติ Ratunkangi	อยู่ในเขตเมืองม�น�โด		
จังหวัดสุล�เวสีเหนือ
 7. ท่าอากาศยานนานาชาต ิHasanuddin	ในเขตอจุงัปันดงั	เมอืง	
ม�กัสซ�ร์	จังหวัดสุล�เวสีใต้
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	 ส�ยก�รบินแห่งช�ติของอินโดนีเซีย	 คือ	 Garuda	 Airline	 (GA)	
ให้บริก�รก�รบินทั้งภ�ยในและระหว่�งประเทศ	โดยส�ยก�รบินก�รูด้�	
มีเที่ยวบินไปกลับ	 กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-จ�ก�ร์ต�	ทุกวัน	 และเที่ยวบิน
ไปกลับ	กรุงเทพฯ-จ�ก�ร์ต�-บ�หล	ีทกุวนัพฤหสับด	ีศกุร์	และเส�ร์	ขณะ
ที่ก�รบินไทย	 (Thai	 Airways	 International)	 บินไปกลับกรุงเทพฯ-
จ�ก�ร์ต�	 และ	กรุงเทพฯ-บ�หลี	ทุกวัน	 นอกจ�กนี้อินโดนีเซียยังมี
ส�ยก�รบินในประเทศอกีหล�ยบรษิทั	อ�ท	ิส�ยก�รบนิ	Merpati	Nusantara
ส�ยก�รบิน	Mandala	 ส�ยก�รบิน	Bouraq	Indonesia	 ส�ยก�รบิน	
Lion	และส�ยก�รบิน	Star	Air	

ระบบโทรคมนาคม
	 อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีระบบโทรคมน�คมสื่อส�รดีประเทศหนึ่ง	
โดยมีส�ยโทรศัพท์ครอบคลุมท่ัวประเทศ	 ผ่�นโปรแกรมจ�นด�วเทียม				
ป�ล�ป�	(Palapa	Satellite	Program)	เฉลี่ย	159	เครื่องต่อประช�กร	
1,000	คน	โดยมีผู้ให้บริก�รหลัก	3	ร�ย	คือ	
	 1)	 PT	 Telkomsel	 เป็นผู้ให้บริก�รหลักท้ังระบบพื้นฐ�น	 (Fixed	
Line)	และบรกิ�รไร้ส�ยในอนิโดนเีซยี	รวมทัง้ก�รให้บริก�รอินเทอร์เนต็	
และก�รติดต่อสื่อส�รอื่นๆ
	 2)	 PT	 Indosat	 ให้บริก�รด้�นก�รติดต่อกับต่�งประเทศทั้งใน
ลักษณะ	 Switching	 Telecommunication	 ของโทรศัพท์	 โทรส�ร					
โทรเลข	Telex	Datapocket	เครือข่�ยดิจิตอล	และ	Inmarsat	Global	
System	ส่วนบรกิ�รในลกัษณะNon-Switching	Telecommunication	
ได้แก่	โทรศพัท์ระบบเครอืข่�ย	(Leasing	Circuit)	ก�รประชุมน�น�ช�ติ
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ผ่�นท�งเครือข่�ยคอมพิวเตอร์	 (International	Video	Conference)	
และเครือข่�ยในก�รถ่�ยทอดสดท�งโทรทัศน์	เป็นต้น	
	 3)	 PT	 Excelcomindo	 Pratama	 เป็นผู้ให้้บริก�รไร้ส�ย
ในระบบ	GSM	ส่วนใหญ่เป็นก�รให้บริก�รในกรุงจ�ก�ร์ต�	 เก�ะบ�หลี	
และล็อมบ็อก	มีบริก�รใยแก้วนำ�แสง	(Fiber	Optic)	จ�กจ�ก�ร์ต�ไปยัง						
สุร�บ�ย�	ซึ่งเป็นเครือข่�ยก�รเชื่อมต่อที่ดีที่สุดในอินโดนีเซีย

ระบบไฟฟ้า
	 ประเทศอนิโดนเีซยีเป็นประเทศหนึง่ทีมี่คว�มต้องก�รด้�นไฟฟ้�เป็น
จำ�นวนม�ก	แต่จ�กสภ�พภมูปิระเทศทีเ่ป็นหมูเ่ก�ะ	จึงทำ�ให้เกดิโรงผลติ
ไฟฟ้�หล�ยรูปแบบด้วยกัน	 ซึ่งปัจจุบันมีก�รผลิตกระแสไฟฟ้�ได้	 21.0	
พันล้�นกิโลวัตต์	 เป็นก�รผลิตกระแสไฟฟ้�จ�กโรงไฟฟ้�พลังไอนำ้�	 
ร้อยละ	 33	 จ�กโรงง�นไฟฟ้�ระบบผสม	 (Combine	 Cycle	 Power	
Plant)	 ร้อยละ	 33	 จ�กโรงไฟฟ้�พลังดีเซล	 ร้อยละ	 12	 จ�กโรงไฟฟ้�			
พลังนำ้�	ร้อยละ	15	จ�กโรงไฟฟ้�พลังก๊�ซ	ร้อยละ	6	และจ�กโรงไฟฟ้�
ประเภท	Geothermal	Power	ร้อยละ	2
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 1.1.9 ระบบสาธารณสุข

	 ต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2547	 รฐับ�ลอนิโดนเีซยีได้เริม่ดำ�เนนินโยบ�ย
ประกันสุขภ�พให้กับประช�ชนท่ัวทุกภมูภิ�ค	 โดยประก�ศเป็นกฎหม�ย
No.	40/2004	ว่�ด้วยระบบคว�มม่ันคงท�งสงัคมแห่งช�ติท่ีได้กระจ�ยอำ�น�จ
ให้รัฐบ�ลท้องถิ่นมีอำ�น�จในก�รจัดก�รพัฒน�ก�รประกันสุขภ�พ							
บนคว�มต้องก�รของชุมชน	 ซึ่งพัฒน�ก�รของก�รประกันสุขภ�พ									
ในอินโดนีเซียได้ขย�ยออกไปรอบด้�น	 และจ�กก�รนำ�เสนอของ	
ศ�สตร�จ�รย์	 Hasbullah	 Thabrany	 แห่งมห�วิทย�ลัยอินโดนีเซีย							
ในก�รประชุม	 The	 ISPOR	 5th	 Asia-Pacific	 Conference	 ที่ไทเป					
เมื่อวันที่	4	กันย�ยน	พ.ศ.	2555	ว่�	ประช�กรของอินโดนีเซีย	239	คน	
โดยแยกเป็นกลุ่มคนส�มกลุ่มดังนี้
	 1.	 กลุ่มเด็กและเย�วชน	 จำ�นวน	 119	 ล้�นคน	 ได้รับก�รคุ้มครอง
จ�กโครงก�รประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	 (The	 National	 Health	 
Insurance	Program)	หรือในภ�ษ�อินโดนีเซีย	เรียกว่�	Jamkesmas

	 2.	 กลุ่มคนที่อ�ยุม�กกว่�	56	ปีขึ้นไป	จำ�นวน	17	ล้�นคน	ได้รับก�ร
คุ้มครองจ�กโครงก�รประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	(The	National	Health	
Insurance	Program)

	 3.	กลุ่มแรงง�น	จำ�นวน	104	ล้�นคน	โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยดังนี้
	 		 ก)	ข้�ร�ชก�ร	จำ�นวน	5.5	ล้�นคน	ได้รับก�รคุ้มครองจ�กก�ร
ประกันสุขภ�พร้อยละ	100	ส�ม�รถเบิกค่�รักษ�พย�บ�ลได้
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	 		 ข)	พนักง�นเอกชนและลูกจ้�งรัฐบ�งส่วน	จำ�นวน	35.8	ล้�นคน	
ได้รบัค่�รักษ�พย�บ�ลบ�งส่วนจ�กก�รประกนัสงัคม	 (Jamsostek)
มีกองทุนเลี้ยงชีพ	เงินฌ�ปนกิจศพ	และได้รับค่�ช่วยเหลืออีกร้อยละ	5
	 		 ค)	คนว่�งง�น	จำ�นวน	9	ล้�นคน	จะได้รับก�รคุ้มครองจ�กก�ร
ประกันสุขภ�พ	Jamkesmas	เพียงบ�งส่วน
	 		 ง)	กลุ่มคนทำ�ง�นส่วนตัวในชนบท	เช่น	ช�วน�	ช�วประมง	ฯลฯ	
จำ�นวน	38.4	ล้�นคน	จะได้รับก�รคุ้มครองจ�กก�รประกันสุขภ�พจ�ก	
Jamkesmas	เพียงบ�งส่วน
	 		 จ)	กลุ่มคนทำ�ง�นส่วนตัวในเมือง	เช่น	ร้�นค้�ปลีก	คนขับแท็กซี่	
คนทำ�ง�น	แม่บ้�น	ฯลฯ	จำ�นวน	15.3	ล้�นคน	จะได้รับก�รคุ้มครองจ�ก
ก�รประกันสุขภ�พ	Jamkesmas	เพียงบ�งส่วน
	 ในปัจจบุนัโครงก�รประกนัสขุภ�พแห่งช�ติ	(The	National	Health	
Insurance	Program)	หรือ	Jamkesmas	ยงัครอบคลมุไม่ถงึคนบ�งกลุม่	
จึงมีก�รจัดต้ังก�รประกันสุขภ�พสังคมของท้องถิ่น	 (Local	 Schemes	
of	Social	Health	Insurance)	 หรือ	Jamkesda	 เพื่อคว�มยุติธรรม
ในก�รได้รับโอก�สรักษ�พย�บ�ลย�มเจ็บป่วย
	 จ�กโครงก�รทั้งหมดรัฐบ�ลอินโดนีเซียต้ังเป้�หม�ยจะคุ้มครองดูแล
ให้ท่ัวหน้�	 โดยดำ�เนินก�รในปี	 พ.ศ.	 2557-2563	 ซ่ึงห�กโครงก�รนี้
ประสบคว�มสำ�เร็จจะทำ�ให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีก�รประกัน
สุขภ�พใหญ่ที่สุดในโลก	(The	National	Health	Insurance	Program	
that	will	be	the	largest	single	payer	in	the	world)
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	 ระบบก�รศึกษ�ในโรงเรียน	ประกอบด้วย	ระดับก�รศึกษ�ขั้นต่�งๆ	
ดังนี้	
	 1)	 ก�รศึกษ�ก่อนวัยเรียน	 เพื่อเตรียมคว�มพร้อมของเด็กด้วยก�ร
ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มเกณฑ์ใช้เวล�	9	ปี
	 2)	 ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 โรงเรียนประถมศึกษ�จะกำ�หนดโครงก�ร
ก�รศึกษ�เป็นเวล�	6	ปี	ซึ่งโรงเรียนจะมีลักษณะแตกต่�งกัน	2	แบบ	คือ
   ●	 โรงเรียนประถมศึกษ�แบบทั่วไป	
	 		 	 (General	Primary	School)
   ●	 โรงเรียนประถมศึกษ�พิเศษสำ�หรับเด็กพิก�ร	
	 		 	 (Special	Primary	School	for	Handicapped	Children)	

 1.1.10 ระบบการศึกษา
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	 3)	 ก�รศกึษ�ชัน้มธัยมศกึษ�ตอนต้น	3	ปี	สำ�หรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษ�
ตอนต้น	มี	5	แบบ	ดังนี้
 แบบที่ 1	 ก�รศกึษ�ระดบัมัธยมศกึษ�ทัว่ไป	หลกัสตูรประกอบด้วย
	 		 	 โครงก�รวิช�ก�รสอนทั่วไป	และก�รสอนเฉพ�ะวิช�					
	 		 	 เพื่อเตรียมคว�มรู้และพัฒน�ทักษะสำ�หรับก�รศึกษ�ใน		
	 		 	 ระดับอุดมศึกษ�ต่อไป
 แบบที่ 2 	 ก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ท�งวิช�ชีพ	เหม�ะสำ�หรับผู้	
	 		 	 ต้องก�รเข้�สู่วิช�ชีพ	ส�ม�รถแยกก�รศึกษ�นี้ออกเป็น		
	 		 	 6	กลุ่ม	ในส�ข�วิช�ชีพต่�งๆ	ดังนี้	คือ	
	 		 	 	 1)	เกษตรกรรมและก�รป่�ไม้	
	 		 	 	 2)	เทคโนโลยีและอุตส�หกรรม	
	 		 	 	 3)	ธุรกิจและก�รจัดก�ร	
	 		 	 	 4)	คว�มเป็นอยู่ของชุมชน	
	 		 	 	 5)	ก�รท่องเที่ยว	
	 		 	 	 6)	ศิลปะหัตถกรรม
 แบบที่ 3		 ก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ด้�นศ�สน�	เป็นก�รจัดก�ร	
	 		 	 ศึกษ�ด้�นศ�สน�โดยเฉพ�ะ
 แบบที่ 4		 ก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�แบบบริก�ร	เป็นก�รจัดก�ร	
	 		 	 ศึกษ�	เพื่อเตรียมคว�มรู้คว�มส�ม�รถสำ�หรับผู้ที่จะเข้�	
	 		 	 เป็นพนักง�นหรือข้�ร�ชก�ร
 แบบที่ 5	 ก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�พิเศษ	เป็นก�รจัดก�รศึกษ�
	 		 	 สำ�หรับนักเรียนที่พิก�รท�งร่�งก�ย	และ/หรือจิตใจ
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	 4)	 ก�รศกึษ�ระดบัสงูมีเป้�หม�ยเพือ่จดัห�ทกัษะพ้ืนฐ�นก�รพัฒน�
ตนเองในฐ�นะที่เป็นปัจเจกชน	 สม�ชิกในสังคม	 ประช�กรในประเทศ
และโลก	 เท่�ๆ	 กับท่ีเตรียมพร้อมเพื่อก้�วเข้�สู่อ�เซียน	 โดยก�รศึกษ�
ระดับสูงหรืออุดมศึกษ�เป็นก�รขย�ยจ�กก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�	
ระดับปริญญ�ตรีใช้เวล�เรียน	3-4	ปี	ปริญญ�โท	2	ปี	และปริญญ�เอก	
3	 ปี	 สถ�บันท่ีให้ก�รศึกษ�ระดับสูงนี้มีลักษณะเป็นสถ�บันวิช�ก�ร	 
โพลีเทคนิค	สถ�บันก�รศึกษ�	และมห�วิทย�ลัย

	 	อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เก่�แก่	 มีกฎหม�ยที่ใช้กันม�ก่อนศตวรรษ
ที่	17	เป็นกฎหม�ยจ�รีตประเพณี	(Customary	Law)	ที่แตกต่�งจ�ก
จ�รีตประเพณีทั่วไป	 (Ordinary	 Customs)	 และหลักก�รตัดสิน
หลกัสอดคล้องกบัมตขิองคนส่วนใหญ่	(Consensus	through	Decision	
Making)	 ต่อม�ตกเป็นเมอืงขึน้ของดัตช์	 หรอืประเทศเนเธอร์แลนด์
ในปัจจบุนัม�	301	ปี	ทำ�ให้อนิโดนเีซยีได้รบัอทิธพิลของกฎหม�ยอ�ณ�นคิม
ดัตช์	 (Dutch	Colonial	Law)	อย่�งประมวลกฎหม�ยพ�ณิชย์ปี	พ.ศ.	
2390	 จนกระท่ังส้ินสงคร�มโลกครั้งที่สอง	 และได้สร้�งระบบกฎหม�ย
แห่งช�ตข้ึินม�	ซึง่ยังมรี�กฐ�นกฎหม�ยจ�กโรมัน-ดตัช์	(Roman-Dutch	
Law)	และเนือ้ห�ใจคว�มขย�ยโดยคว�มคดิเหน็ของช�วอนิโดนเีซีย	และ
สร้�งประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ใหม่	

 1.1.11 ระบบกฎหมาย
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	 อินโดนีเชียมีกฎหม�ยรัฐธรรมนูญครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2488	และได้มี
ก�รแก้ไขเปล่ียนแปลงม�แล้ว	 4	 ครั้ง	 ซึ่งกฎหม�ยรัฐธรรมนูญได้แยก
อำ�น�จก�รปกครองเป็น	 3	 ส่วน	 คือ	 อำ�น�จบริห�ร	 อำ�น�จนิติบัญญัติ	
และอำ�น�จตุล�ก�ร	 โดยในส่วนของอำ�น�จตุล�ก�รท่ีเป็นผู้รักษ�คว�ม
ยุติธรรม	โดยกฎหม�ยได้แบ่งก�รบริห�รออกเป็น	3	ระดับ	คือ
	 1.	 ศ�ลเขต	 (District	Courts)	ซึ่งเป็นศ�ลชั้นต้น	 (The	Court	of	
First	Instance)
	 2.	ศ�ลสงู	(High	Court)	ซึง่เป็นศ�ลอทุธรณ์	(The	Court	of	Appeal)
	 3.	ศ�ลสูงสุด	(Supreme	Court)	หรือในอินโดนีเซียเรียกว่�	“Mah-
kamah	Agung”	ซึ่งเป็นศ�ลฎีก�

 1.1.12  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย

	 	ไทยเริ่มมีคว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตกับอินโดนีเซียเมื่อวันที่	7	มีน�คม	
2493	โดยเป็นพันธมิตรที่สำ�คัญของไทยทั้งในกรอบอ�เซียน	และในเวที
ระหว่�งประเทศอืน่ๆ	ก�รทีอ่นิโดนเีซยีเป็นประเทศทีม่จีำ�นวนประช�กร
มสุลมิม�กท่ีสุดในโลก	ท่�ทีของอินโดนเีซยีเกีย่วกบัปัญห�จังหวดัช�ยแดน
ภ�คใต้ย่อมมีผลต่อท่�ทีของประเทศมุสลิม	โดยเฉพ�ะในกรอบองค์ก�ร
คว�มร่วมมืออิสล�ม	(Organization	of	Islamic	Cooperation:	OIC)		
ซึ่งที่ผ่�นม�อินโดนีเซียสนับสนุนแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ของรัฐบ�ล	 
และช่วยอธิบ�ยให้ประเทศมุสลิมอื่นๆ	 เข้�ใจปัญห�จังหวัดช�ยแดน 
ภ�คใต้	ฯลฯ
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	 ในด้�นก�รค้�	อนิโดนเีซียเป็นประเทศคูค้่�ทีส่ำ�คญัอนัดบั	2	ของไทย
ในอ�เซียน	รองจ�กม�เลเซีย	และเป็นคู่ค้�อันดับ	5	ของไทยในโลก	ในปี	
2554	 มูลค่�ก�รค้�ทวิภ�คีระหว่�งไทยกับอินโดนีเซีย	 เท่�กับ	 17,454	
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	โดยเป็นก�รนำ�เข้�	7,376	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	และ
ส่งออก	 10,078	 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	 	 ไทยได้ดุลก�รค้�	 2,702	 ล้�น
ดอลล�ร์สหรัฐ	ในปี	2555	มลูค่�ก�รค้�ระหว่�งไทยกบัอนิโดนเีซียเท่�กบั	
19,297	 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	 โดยเป็นก�รนำ�เข้�จ�กอินโดนีเซีย	 8,087	
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	 และส่งออก	 11,209	 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	 ไทยได้
ดุลก�รค้�	3,122	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	
	 สินค้�ส่งออกของไทยไปอินโดนีเซียที่สำ�คัญ	ได้แก่	รถยนต์	อุปกรณ์
และส่วนประกอบ	เคมีภัณฑ์	เม็ดพล�สติก	นำ้�ต�ลทร�ย	เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบของเครื่องจักรกล	 เหล็ก	 เหล็กกล้�	และผลิตภัณฑ์	
เคร่ืองยนต์สันด�ปภ�ยในแบบลกูสบูและส่วนประกอบ	เคร่ืองปรบัอ�ก�ศ
และส่วนประกอบ	รถจกัรย�นยนต์และส่วนประกอบ	ผลติภณัฑ์พล�สตกิ
	 สินค้�นำ�เข้�จ�กอินโดนีเซียที่สำ�คัญ	ได้แก่	นำ้�มันดิบ	ถ่�นหิน	สินแร่
โลหะอืน่ๆ	 เศษโลหะและผลติภณัฑ์	 เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ
ของเครือ่งจกัรกล	รวมถึงส่วนประกอบและอปุกรณ์ย�นยนต์	รถยนต์
เคมภัีณฑ์	เคร่ืองจกัรไฟฟ้�และส่วนประกอบ	 เรอืและส่ิงก่อสร้�งลอยนำ�้
สัตว์นำ้�สด	แช่เย็น	แช่แข็งแปรรูปและกึ่งแปรรูป
	 ด้�นก�รลงทุน	ในปี	2555	ไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนอันดับที่	15	ใน
อินโดนีเซีย	โดยมีมูลค่�ก�รลงทุน	68	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	(ประม�ณ		2	
พันล้�นบ�ท)	 ส ่วนใหญ่เป ็นก�รลงทุนด้�นอุตส�หกรรมอ�ห�ร	
อุตส�หกรรมรถยนต์	อุตส�หกรรมย�งและพล�สติก	
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	 นอกจ�กน้ียังมีบริษัทเอกชนไทยหล�ยร�ยเข้�ไปลงทุนด้�นพลังง�น
ในอนิโดนเีซยี	เช่น	บรษิทั	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)	มกี�รร่วมทนุในโครงก�ร
ท่อก๊�ซ	East-West	Java	กับบริษัท	Pertamina	บริษัทนำ้�มันแห่งช�ติ
ของอินโดนีเซีย	 บริษัท	 ปตท.	 สผ.	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 สำ�รวจและผลิต
ปิโตรเลียมใน	 5	 แหล่ง	 ที่	 Semai	 II,	 South	Malundar,	Malundar	
Block,	Sadang	และ	South	Sageri	บริเวณ	Makassar	Strait	นอก
ช�ยฝั่งตะวันตกของหมู่เก�ะสุล�เวสี	 และประสงค์ที่จะไปสำ�รวจก๊�ซ
ธรรมช�ติในแหล่ง	 East	 Natura	 ทะเล	 Natura	 ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่�ง		
ก�รพิจ�รณ�ของรัฐบ�ลอินโดนีเซีย	 และบริษัทบ้�นปูทำ�ธุรกิจเหมือง
ถ่�นหินในก�ลิมันตันตะวันออกและก�ลิมันตันใต้	 รวม	 6	 แห่ง	 ได้แก่	
Indominco,	Katidin-Embalut,	Kitadin-Tandung	Mayang,	Jorong,	
Trubaindo	และ	Bharinto	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีแผนก�รขย�ยก�รลงทุนใน
อินโดนีเซียในช่วงปี	พ.ศ.	2553-2558		จำ�นวน	190	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ
	 	 ส่วนในด้�นอินโดนีเซียเป็นผู้ลงทุนในไทยเป็นอันดับที่	 3	 ของกลุ่ม
อ�เซียนในปี	พ.ศ.	2555	ซึง่รองจ�กสงิคโปร์และม�เลเซยี	โดยมีก�รลงทนุ
ในไทยจำ�นวน	 1	 โครงก�ร	 มูลค่�ก�รลงทุน	 1.44	 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ			
(43	ล้�นบ�ท)	ผ่�นสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ

	 หลังสงคร�มโลกครั้งที่สอง	 ซูก�ร์โนวีรบุรุษที่ต่อสู้เพ่ือเอกร�ชของ
อินโดนีเซียได้รับก�รเลือกต้ังเป็นประธ�น�ธิบดีภ�ยใต้รัฐธรรมนูญฉบับ
แรกของประเทศปี	 2488	 ประธ�น�ธิบดีซูก�ร์โนใช้หลักปัญจศีลในก�ร
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ปกครองประเทศ	ซึ่งได้แก่
	 1)	 นับถือพระเจ้�องค์เดียว		
	 2)	 เป็นมนุษย์ที่เจริญและคงไว้ซึ่งคว�มเที่ยงธรรม	
	 3)	 คว�มเป็นเอกภ�พของอินโดนีเซีย	
	 4)	 ประช�ธิปไตยแบบมีผู้แทน	
	 5)	 ให้คว�มยตุธิรรมแก่สงัคมช�วอนิโดนเีซียท้ังมวล	โดยก�รบริห�ร
ประเทศเป็นก�รบริห�รท่ีใช้รูปแบบก�รบริห�รก�รจดัก�ร	และก�รกำ�กบั
ดูแลภ�ครัฐ
	 แต่ก�รเมืองสำ�หรับประเทศเกิดใหม่ภ�ยใต้โลกที่แบ่งเป็นสองขั้ว	
(Bipolar)	 โดยแบ่งเป็นโลกค่�ยเสรีและโลกคอมมิวนิสต์	 จึงทำ�ให้ต้อง
เลอืกฝ่�ย	แต่ประธ�น�ธิบดซีกู�ร์โนเป็นหวัขบวนท่ีส�ม	คอื	ไม่ฝักใฝ่ฝ่�ย
ใด	ในที่สุดเมื่อมีปัญห�ภ�ยในประเทศจึงยุบสภ�ในปี	พ.ศ.	2502	และ
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ได้จัดตั้งสภ�ที่ปรึกษ�ประช�ชนข้ึนแทน	 และนำ�ก�รปกครองแบบ	
“ประช�ธิปไตยแบบชี้นำ�”	ม�ใช้		ในด้�นต่�งประเทศยังต้องเผชิญหน้�
กับเนเธอร์แลนด์และม�เลเซีย	 ประกอบกับมีปัญห�ภ�ยในประเทศทวี
คว�มรุนแรงในเดือนกันย�ยน	 พ.ศ.	 2508	 มีก�รสังห�รสม�ชิกพรรค 
คอมมิวนิตส์อินโดนีเซียกว่�แสนคน	ในเดือนมีน�คม	2509	พลตรีซูฮ�ร์โต
ได้เข้�ยึดอำ�น�จก�รปกครอง	 และรักษ�ก�รในตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดี	
ในเดือนมีน�คม	 2510	 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธ�น�ธิบดีอินโดนีเซีย
ต่อม�ถึง	7	สมัย	ปกครองประเทศโดยใช้	“กลุ่มอ�ชีพ”	หรือโกลค�ร์	ซึ่ง
ต่อม�ได้เปลีย่นเป็นพรรคโกลค�ร์	เป็นฐ�นเสยีงสนบัสนนุอำ�น�จท�งก�ร
เมอืง	รวมทัง้กำ�หนดให้ทห�รม	ี“ทวภิ�รกจิ”	คือ	มีบทบ�ทท�งก�รเมือง
และสังคม	นอกเหนือจ�กบทบ�ทด้�นคว�มมั่นคง	ประธ�น�ธิบดีซูฮ�ร์
โตประสบคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�เศรษฐกิจของอินโดนีเซียให้เจริญ
ก้�วหน้�	แต่ปัญห�ก�รคอรปัชัน่	ระบบอปุถมัภ์	ทำ�ให้ประช�ชนไม่พอใจ
ทีผ่ลประโยชน์ท�งเศรษฐกจิส่วนใหญ่ตกอยูก่บัครอบครัวประธ�น�ธิบดี
ซูฮ�ร์โตและพวกพ้อง
	 เมื่อเกิดวิกฤตก�รเงินและเศรษฐกิจในปี	 พ.ศ.	 2540	 รัฐบ�ล
อินโดนีเซียต้องลงน�มคว�มตกลงกู้เงินจ�ก	 IMF	 และมีภ�ระผูกพันใน
ก�รปฏิรูปเศรษฐกิจ	 ภ�วะเศรษฐกิจฝืดเคืองทำ�ให้ประช�ชนไม่พอใจ
รฐับ�ลม�กขึน้	และในปี	2541	ได้เกดิเหตกุ�รณ์ยงินกัศึกษ�มห�วทิย�ลยั
ตรีสักตีเสียชีวิต	จึงได้ลุกล�มเป็นจล�จล	และมีก�รเผ�ทำ�ล�ยทรัพย์สิน	
หล�ยฝ่�ย	 รวมทั้งทห�รได้สร้�งแรงกดดันจนประธ�น�ธิบดีซูฮ�ร์โต
ประก�ศล�ออกจ�กตำ�แหน่งในวันท่ี	 21	 พฤษภ�คม	 2541	 และ 
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มอบตำ�แหน่งประธ�น�ธบิดใีห้แก่	 น�ยบ�ค�รดุดนิ	 ยซูฟุ	 ฮ�บบิี
รองประธ�น�ธิบดี	ต�มข้อกำ�หนดในรัฐธรรมนูญ
	 ประธ�น�ธิบดีฮ�บิบีได้ประก�ศให้มีก�รเลือกตั้งทั่วไปในปี	 2542	 
และน�ยอับดุลเร�ะห์ม�น	 ว�ฮิด	 หรือกุสดุร	 ผู ้นำ�องค์ก�รมุสลิม	 
Nahdlatul	Ulama	(NU)	 และผูก่้อตัง้พรรค	PKB	 ได้รับเลอืกโดยสภ�
ที่ปรึกษ�ประช�ชน	(MPR)	ชุดใหม่	ให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดี	และ
น�งเมฆ�วดี	ซูก�ร์โนบุตรี	ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธ�น�ธิบดี
	 ประธ�น�ธิบดีอับดุลเร�ะห์ม�น	ว�ฮิด	ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�ร
บริห�รประเทศ	 และยังมีชื่อเกี่ยวพันกับคดีอื้อฉ�วเกี่ยวข้องกับก�รรับ
เงนิจ�กสุลต่�นบรูไน	 และก�รยกัยอกเงนิจ�กองค์ก�รสำ�รองอ�ห�ร
แห่งช�ต	ิหรือ	Bulog	ประธ�น�ธบิดอีบัดลุเร�ะห์ม�น	ว�ฮดิ	ถกูสภ�อภปิร�ย
ไม่ไว้ว�งใจ	 และถูกสภ�	 MPR	 ถอดถอนออกจ�กตำ�แหน่งในเดือน
กรกฎ�คม	 2544	 และน�งเมฆ�วตี	 ซูก�ร์โนบุตรีได้รับเลือกให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียแทนเมื่อวันที่	 23	
กรกฎ�คม	พ.ศ.	2544
	 เมื่อมีก�รเลือกตั้งประธ�น�ธิบดีโดยตรงครั้งแรกในประวัติศ�สตร์
ก�รเมืองอินโดนีเซีย	โดยรอบที่	1	มีขึ้นเมื่อวันที่	5	กรกฎ�คม	2547	ไม่มี
ผู ้สมัครคู่ใดได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง	 คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
อินโดนีเซียจึงได้จัดให้มีก�รเลือกตั้งประธ�น�ธิบดีรอบที่	2	เมื่อวันที่	20	
กันย�ยน	พ.ศ.	2547	พลโท	ซูซิโล	บัมบัง	ยูโดโยโน	(Susilo	Bambang	
Yudhoyono-SBY)	 ชนะก�รเลือกตั้ง	 และได้ส�บ�นตนเข้�รับตำ�แหน่ง
เป็นประธ�น�ธิบดีสืบต่อจ�กน�งเมฆ�วตี	 ซูก�ร์โนบุตรีเมื่อวันท่ี	 20	
ตุล�คม	พ.ศ.	2547
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	 ส่วนในก�รเลือกต้ังสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรในประเทศอินโดนีเซีย
ครั้งล่�สุดเมื่อวันที่	9	เมษ�ยน	พ.ศ.	2557	ที่ผ่�นม�	มีสม�ชิกสภ�ผู้แทน
ร�ษฎรทั้งหมด	560	คน	มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง	5	ปี	มีที่ม�จ�กก�ร
เลือกตั้งทั่วไป	207	คน	(PDIP	Coalition)	ประกอบด้วย
	 Indonesian	Democratic	Party	–	Struggle	(PDI-P)	109	ที่นั่ง
	 National	Awakening	Party	(PKB)	47	ที่นั่ง		
	 National	Democratic	Party	(NasDem)	35	ที่นั่ง	
	 People’s	Conscience	Party	(Hanura)	16	ที่นั่ง
	 และม�จ�กก�ร	Gerindra	Coalition	ซึ่งเป็นพรรคก�รเมืองที่ได้รับ
คว�มนิยมในประเทศอินโดนีเซียเป็นอันดับที่ส�มได้ไป	73	ที่นั่ง	ในก�ร
เลือกตั้งครั้งล่�สุด	353	คน	ประกอบด้วย	
	 Great	Indonesia	Movement	Party	(Gerindra)	73	ที่นั่ง
	 Party	of	the	Functional	Groups	(Golkar)	91ที่นั่ง
	 Democratic	Party	(Demokrat)	61	ที่นั่ง
	 National	Mandate	Party	(PAN)	49	ที่นั่ง
	 Prosperous	Justice	Party	(PKS)	40	ที่นั่ง	และ
	 United	Development	Party	(PPP)	39	ที่นั่ง
	 เมื่อวันอังค�รที่	22	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2557	คณะกรรมก�รก�รเลือก
ตั้งทั่วไป	 (KPU)	 แห่งประเทศอินโดนีเซียประก�ศผลอย่�งเป็นท�งก�ร
ของก�รเลือกตั้งประธ�น�ธิบดีท่ีจัดข้ึนเม่ือวันที่	 9	 กรกฎ�คมที่ผ่�นม�	
โดยปร�กฏว่�	น�ยโจโก	วิโดโด	(Joko	Widodo)	หรือ	โจโกวี	(Jokowi)	
ได้รับชัยชนะเป็นว่�ท่ีประธ�น�ธิบดีคนใหม่	 ซึ่งถ้�ไม่มีก�รคัดค้�นหรือ
ศ�ลส่ังให้ก�รเลือกตั้งเป ็นโมฆะ	 โจโกวี	 ก็จะเข ้�ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธ�น�ธิบดีในเดือนตุล�คมที่จะถึง
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 น�ยโจโก	วิโดโด	 (Joko	Widodo)	 หรือ	 โจโกวี	(Jokowi)	 เป็น
นักก�รเมอืงทีแ่สดงออกถึงคว�มจริงใจและคว�มซ่ือสตัย์ต�มด้วยทศันคติ	
“Can	do”	ทีท่ำ�ให้ประช�ชนเหน็เมือ่ครัง้เป็นน�ยกเทศมนตรีเมอืง	Surakarta
(ภ�ษ�อนิโดนเีซยีเรยีกว่�เมอืง	Solo)	โดยปรบัภ�พลกัษณ์หรือท่ีเรยีกว่�
รีแบรนด์	Solo	 ให้เป็นศูนย์กล�งของวัฒนธรรมเก�ะ	Java	 เพื่อก�ร
ท่องเทีย่วภ�ยใต้คำ�ขวญั	“The	Spirit	of	Java”	สนบัสนนุให้เมอืง	Solo	
เป็นศนูย์กล�งก�รประชุมสำ�คญัระดับโลก	จดัทำ�โครงก�รประกนัสขุภ�พ
ให้ช�ว	Solo	ทุกคน	สร้�ง	Solo	Techno	Park	เพื่อสนับสนุนโครงก�ร
รถยนต์ของประเทศ	 พัฒน�ก�รขนส่งส�ธ�รณะ	 และเมื่อเป็นมห�นคร
จ�ก�ร์ต�ก็ตัดสินใจทำ�โครงก�รรถไฟฟ้�	 เพื่อแก้ไขปัญห�ก�รจร�จรท่ี
เป็นทีเ่ออืมระอ�ของประช�ชน	น�ยโจโก	วโิดโด	(Joko	Widodo)	จึงเป็น
ท้ังคว�มหวังและคว�มท้�ท�ยของประเทศที่มีประช�กรเกือบครึ่งหนึ่ง
ของอ�เซียนและเป็นประเทศที่มีประช�กรที่นับถือศ�สน�อิสล�มม�ก
ที่สุดในโลก

นายโจโก วิโดโด (Joko Widodo)
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วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 

2
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2.1 วิสัยทัศน์
 
	 อินโดนีเซียต้องมีคว�มเจริญรุ่งเรือง	 คว�มเสมอภ�ค	 และคว�ม
ยุติธรรม[27]

2.2 เป้าหมาย

	 1.	 เพื่อดำ�เนินก�รพัฒน�ไปสู ่คว�มเจริญรุ ่งเรืองของประเทศ
อินโดนีเซีย
	 2.	 เพื่อเสริมสร้�งคว�มเป็นประช�ธิปไตย
	 3.	 เพื่อเสริมสร้�งคว�มยุติธรรมในทุกๆ	ที่
	 วิสัยทัศน์และเป้�หม�ยของรัฐบ�ล	 มีรูปแบบและวิธีก�รปฏิบัติง�น
หล�กหล�ยขั้นตอน	 ดังนั้นก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	 จึงต้องมีก�รจัดลำ�ดับ
คว�มสำ�คัญ	 เพ่ือให้รัฐบ�ลปฏิบัติง�นได้ต�มแผนก�รปฏิบัติง�นอย่�ง
สะดวกและส�ม�รถประสบคว�มสำ�เรจ็	ดงันัน้แผนง�นทัง้หมดนีส้�ม�รถ
ตอบโจทย์	และท้�ท�ยต่อประเทศและรัฐในอน�คตได้เป็นอย่�งดี

2.3 ยุทธศาสตร์

	 แผนพฒัน�เศรษฐกจิมีชือ่ว่�	“แผนแม่บทพฒัน�เศรษฐกจิอนิโดนเีซีย	
พ.ศ.	2554-2568”	(Master	Plan	for	Acceleration	and		Expansion	
of	Indonesia	Economic	Development	2011-2025)	โดยมีชื่อย่อ
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ของแผนแม่บทนี้ว่�	 “MP3EI”	 ด้วยคว�มต้องก�รของอินโดนีเซียที่จะ
พัฒน�เศรษฐกิจให้กล�ยเป็นประเทศที่พัฒน�แล้วภ�ยในปี	พ.ศ.	2568	
ด้วยก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�กรให้ดีขึ้น	 แก้ปัญห�คว�ม
ย�กจน	พัฒน�ระบบก�รศึกษ�	และระบบส�ธ�รณสุข	เพื่อสร้�งชนชั้น
กล�งทีม่คีว�มเข้มแข็ง	มศีกัยภ�พในก�รซือ้	และมศีกัยภ�พในก�รแข่งขนั
กับตล�ดโลก[9]

	 ก�รว�งแผนเศรษฐกิจ	 MP3EI	 ได้ว�งกลยุทธ์ใหม่	 โดยก�รพัฒน�
โครงสร้�งท�งเศรษฐกิจท่ีสำ�คัญ	 8	 ด้�น	 คือ	 ก�รเกษตร	 เหมืองแร่	
พลังง�น	 อุตส�หกรรม	ประมง	 ท่องเที่ยว	 ก�รสื่อส�ร	 และก�รพัฒน�
พืน้ทีส่ำ�คญั	ซึง่ครอบคลมุกจิกรรมท�งเศรษฐกจิทัง้หมด	22	อตุส�หกรรม	
เช่น	อุตส�หกรรมขนส่ง	สิ่งทอ	อ�ห�รและเครื่องดื่ม	เหล็ก	นำ้�มันป�ล์ม	
ย�งพ�ร�	โกโก้	และถ่�นหิน	เป็นต้น
	 แผน	MP3EI	นี	้จงึได้กำ�หนดระยะเวล�	15	ปี	คอื	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2554-
2568	 (ค.ศ.	 2011-2025)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�ให้อินโดนีเซีย	
กล�ยเป็นประเทศทีม่ขีน�ดเศรษฐกิจใหญ่ตดิอันดับ	1	ใน	10	ของโลกภ�ยใน
ปี	2568		โดยก�รพัฒน�เศรษฐกิจต�มแผน	MP3EI		มีหลักก�รที่สำ�คัญ	
2	ส่วน	คือ	“เร่ง”	และ	“ขย�ย”		ผ่�นองค์ประกอบที่สำ�คัญของแผน	3	
ประก�ร	ได้แก่		
 1.	 ก�รพฒัน�ศักยภ�พท�งเศรษฐกิจในภมูภิ�ค	 6	 เขตเศรษฐกจิ
ที่สำ�คัญต�มเก�ะต่�งๆ	 ได้แก่	 เขตเศรษฐกิจสุม�ตร�	 เขตเศรษฐกิจชว�	
เขตเศรษฐกิจก�ลิมันตัน	เขตเศรษฐกิจสุล�เวสี	เขตเศรษฐกิจบ�หลี		
 2.	 สร้�งคว�มเข้มแขง็ให้กบัก�รเชือ่มต่อภ�ยในประเทศ	 และ
ต่�งประเทศ
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	 3.	 สร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับทรัพย�กรมนุษย์	 วิทย�ศ�สตร์	 และ
เทคโนโลยี	เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�ในแต่ละเขตเศรษฐกิจ

ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2554-2558 (ค.ศ. 2011-2015) 
	 ลดคว�มซำ้�ซ้อนของกฎหม�ย	 ใบอนุญ�ต	 ภ�ษี	 และจัดสรรงบ
ประม�ณสนับสนุน	 ตลอดจนเตรียมแผนก�รลงทุนขน�ดใหญ่	 โดยมี
ยุทธศ�สตร์ทั้ง	13	ยุทธศ�สตร์	ดังนี้
	 ยุทธศ�สตร์ที่	1	:		 แผนปฏิบัติก�รด้�นก�รศึกษ�
	 ยุทธศ�สตร์ที่	2	:		 แผนปฏิบัติก�รด้�นสุขภ�พ
	 ยุทธศ�สตร์ที่	3	:		 แผนปฏิบัติก�รเพื่อลดคว�มย�กจน
	 ยุทธศ�สตร์ที่	4	:		 แผนปฏิบัติก�รเพิ่มก�รจ้�งง�น
	 ยุทธศ�สตร์ที่	5	:		 แผนปฏิบัติก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น
	 ยุทธศ�สตร์ที่	6	:		 แผนปฏิบัติก�รคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร
	 ยุทธศ�สตร์ที่	7	:		 แผนปฏิบตักิ�รต่อต้�นก�รใช้พลงัง�นทีส่ิน้เปลอืง
	 ยุทธศ�สตร์ที่	8	:		 แผนปฏิบัติก�รปรับปรุงและก�รดำ�เนินก�ร	 	
	 		 	 	 กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
	 ยุทธศ�สตร์ที่	9	:		 แผนปฏิบัติก�รบังคับใช้ระบบประช�ธิปไตย
	 ยุทธศ�สตร์ที	่10	:		แผนปฏิบัติก�รบังคับใช้กฎหม�ยปร�บปร�ม 
	 		 	 	 ก�รทุจริต
	 ยุทธศ�สตร์ที	่11	:		แผนปฏิบัติก�รพัฒน�เพ่ือให้มีคว�มยุติธรรม 
	 		 	 	 และครอบคลุม
	 ยุทธศ�สตร์ที่	12	:		แผนปฏิบัติก�รปรับปรุงด้�นสิ่งแวดล้อม
	 	ยุทธศ�สตร์ที่	13	:		แผนปฏิบัติก�รพัฒน�วัฒนธรรม
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ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2559-2563 (ค.ศ. 2016-2020)
	 ก�รลงทุนระยะย�วเพื่อพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�น	 ปรับปรุงคว�ม
ส�ม�รถในก�รแข่งขัน	และเพิ่มมูลค่�สินค้�

ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2564-2568 (ค.ศ. 2021-2025)
	 พฒัน�อตุส�หกรรมในประเทศให้มีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัระดบั
โลกได้	และปัจจัยสำ�คัญที่จะผลักดันให้แผน	MP3EI	ประสบคว�มสำ�เร็จ
ก็คือ	ก�รผลักดนัและนำ�แผนนีไ้ปใช้	โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ด้�นก�รเช่ือมโยง
โครงสร้�งพื้นฐ�น	ซึ่งเป็นโครงก�รใหญ่ๆ	จำ�นวนม�ก	ที่ต้องดำ�เนินง�น
ทัง้สน�มบิน	ท�งรถไฟ	โทลเวย์	และท่�เรอืนำ�้ลกึ	ซึง่ต้องก�รก�รสนบัสนนุ
จ�กนักลงทุนต่�งช�ติ	เนื่องจ�กทุนของรัฐไม่เพียงพอ	อินโดนีเซียจึงเปิด
ให้เอกชนมส่ีวนร่วมในบ�งโครงก�ร	เป็นก�รร่วมทนุระหว่�งภ�ครัฐและ
เอกชน	หรือ	PPP	(Public	Private	Partnership)
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ประวัติความเป็นมาของระบบราชการ

3
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3.1 การปฏิรูประบบราชการ

	 ภ�ยใต้ก�รปกครองระบบซฮู�ร์โต	31	ปี	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2509	ประเทศ
อินโดนีเซียได้ผ่�นก�รปกครองยุคเผด็จก�รที่ช�ญฉล�ดในก�รครอง
อำ�น�จ	โดยก�รนำ�ระบบทห�รเข้�ไปมีบทบ�ทเหนือข้�ร�ชก�รพลเรือน
ที่เรียกว่�	 ระบบเกก�ร์ย�	 (Kekarya	 System)	 ที่นำ�ทห�รเข้�ไปดำ�รง
ตำ�แหน่งที่สำ�คัญๆ	 ตั้งแต่ระดับอธิบดีต�มกรมต่�งๆ	 ร้อยละ	 78	
เลข�นุก�รรัฐมนตรีร้อยละ	 84	 ตำ�แหน่งน�ยอำ�เภอร้อยละ	 56	 ของ
ตำ�แหน่งทั้งหมด[2]	 และที่เห็นได้ชัดในปี	 พ.ศ.	 2513	 คือ	 ก�รตั้งผู้ว่�
ร�ชก�รมณฑลที่เป็นทห�รจ�กกองทัพ	20	คน	จ�กผู้ว่�มณฑลทั้งหมด	
26	คน	จนถงึปี	พ.ศ.	2540	ก�รต้ังผูว่้�ร�ชก�รมณฑลทีเ่ป็นทห�รยงัครอง
ตำ�แหน่งผู้ว่�ร�ชก�รมณฑลเป็นส่วนม�กถึง	 14	 คน	 จ�กผู้ว่�มณฑล
ทั้งหมด	27	คน[1]  
	 เมือ่สิน้อำ�น�จของประธ�น�ธบิดซีฮู�ร์โต	จงึเกดิกฎหม�ยปฏรูิปในปี	
พ.ศ.	 2549	 ที่ก�รกระจ�ยอำ�น�จต�มตำ�แหน่งผู้ว่�ร�ชก�รม�จ�กก�ร
เลือกตั้งทั้งหมด	ในส่วนร�ชก�รอื่นก็ได้เกิดก�รปฏิรูป	จึงนับว่�เป็นก�ร
ปฏิรูปร�ชก�รครั้งแรกของอินโดนีเซียก็ว่�ได้
	 ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซียดำ�เนินก�รปฏิรูประบบร�ชก�รต�มประก�ศ
ประธ�น�ธิบดีในปี	 พ.ศ.	 2553	 (ค.ศ.	 2010)	 (The	 Presidential	 
Regulation	 Number	 	 81	 of	 2010)	 เพ่ือมุ่งสู่ก�รเป็นรัฐบ�ลที่มี
ม�ตรฐ�นระดับโลกภ�ยในปี	พ.ศ.	2568	(ค.ศ.	2025)	และจ�กนโยบ�ย
ก�รปฏิรูประบบร�ชก�รดังกล่�ว	องค์ก�รข้�ร�ชก�รแห่งช�ติ	(Nation-
al	Civil	Service	Agency-NCSA)	ก็ได้ดำ�เนินก�รโครงก�รเร่งด่วนต�ม
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ยุทธศ�สตร์	9	โครงก�ร	เพื่อให้ก�รปฏิรูประบบร�ชก�รพลเรือนสอดรับ
กับนโยบ�ยรัฐบ�ลดังกล่�วในประเด็นต่อไปนี้
	 1)	 ก�รปรับปรุงโครงสร้�งระบบร�ชก�รพลเรือน	 (Managing	 
Bureaucratic	Structure)
	 2)	 ก�รสร้�งเสถียรภ�พให้แก่จำ�นวนข้�ร�ชก�รพลเรือน	 เพ่ือตอบ
สนองคว�มต้องก�รของประช�ชน	 (Managing	 the	 civil	 servants	
numbers	distribution	and	their	quality)
	 3)	 ก�รปรับปรุงระบบสรรห�และคัดเลือก	 และระบบก�รแต่งตั้ง
ข้�ร�ชก�รพลเรือน	(Open	selection	system	for	civil	servants	new	
entry	and	promotion)
	 4)	 ก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รพลเรือนให้มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ	 (Civil	
servants	professionalism)
	 5)	 ก�รพัฒน�ระบบรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์	 (Developing	 the								
e-government	system)
	 6)	 ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นก�รจดทะเบียนธรุกจิและก�รดำ�เนนิ
ก�รด้�นธรุกรรมของภ�คเอกชน	(Simplifying	the	business	licensing)
	 7)	 ก�รดำ�เนินก�รด้�นคว�มโปร่งใสในเร่ืองก�รร�ยง�นทรพัย์สนิของ
ข้�ร�ชก�ร	(Reporting	the	assets	of	civil	servants)
	 8)	 ก�รปรบัปรุงระบบสวัสดิก�รของข้�ร�ชก�รพลเรอืน	(Increasing	
the	welfare	of	civil	servants)	
	 9)	 ก�รสร้�งประสิทธิภ�พในเรื่องก�รใช้ประโยชน์จ�กโครงสร้�ง			
พ้ืนฐ�นและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ข้�ร�ชก�ร	 (Efficiency	 in	 the	
civil	servants	facilities	and	infrastructure	usage)
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3.2 ระบบราชการภายใต้การปกครองต้ังแต่ยุคซูฮาร์โต
ถึงปัจจุบัน

	 เมือ่ประธ�น�ธบิดซีฮู�ร์โตได้อำ�น�จในก�รบรหิ�รประเทศ	สิง่ทีไ่ด้ทำ�
คือ	 ก�รใช้กฎหม�ยบังคับให้ข้�ร�ชก�รเป็นสม�ชิกถ�วรของสม�คม
ข้�ร�ชก�รแต่ละอ�ชีพท่ีรวมตัวกันจัดต้ังเป็นสำ�นักง�นข้�ร�ชก�ร
พลเรือนท่ีมีรูปแบบก�รจดัต้ังในลกัษณะบรรษัท	(Corporations)	ทีม่ชีือ่
เต็มเรียกว่�	 “คอร์ปส์	 เปก�ว�อี	 เนเกรี”	 (Korps	 Pegawai	 Negeri:	
Korpi)	สำ�นกัง�นข้�ร�ชก�รพลเรอืนมชีือ่ย่อท่ีเรยีกกนัท่ัวไปว่�	“คอร์ปี”	
(Korpi)	ทำ�หน้�ทีเ่ป็นตวัแทนรกัษ�ผลประโยชน์ของข้�ร�ชก�รพลเรือน
แต่ละส�ข�	ที่มิใช่จะต้องรับผิดชอบต่อหน่วยง�นร�ชก�รที่ตนเองสังกัด
อยู่เท่�นัน้	แต่จะต้องทำ�ตวัเป็นลกูจ้�งทีดี่ของรัฐบ�ลโดยถกูกฎหม�ยและ
วินัยข้�ร�ชก�รบังคับให้เป็นสม�ชิกของพรรคโกลค�ร์ในเวล�เดียวกัน
ด้วย	เพร�ะโกลค�ร์คือ	องค์ก�รท�งก�รเมืองถูกกฎหม�ยเพียงองค์ก�ร
เดียวที่คอร์ปีต้องเป็นสม�ชิกถ�วร[2]

	 ระบบร�ชก�รของอนิโดนเีซียตัง้แต่ได้รบัเอกร�ชก็ไม่ต่�งกบัประเทศ
ที่ได้รับเอกร�ชใหม่ๆ	ที่ต้องก�รปรับตัว	ปรับกำ�ลังคน	แต่ม�ถูกจำ�กัดให้
เป็นระบบที่ถูกกำ�หนดโดยพรรคก�รเมืองที่ขึ้นตรงต่อประธ�น�ธิบดี 
ซูฮ�ร์โต	ซึ่งเป็นระบบที่ทำ�เพื่อบุคคล	ไม่ใช่เพื่อประเทศช�ติ	ข้�ร�ชก�ร
ยุคนี้จึงเป็นยุคที่ทำ�ง�นช้�	 ข�ดคว�มโปร่งใส	 ข�ดคว�มรับผิดชอบ	 
และข�ดก�รริเร่ิม	 บ�งครั้งมีก�รคอรัปชั่น	 จึงจำ�เป็นต้องปฏิรูปอย่�ง 
ม�ก[34]	[35]	
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	 หลังยุคของประธ�น�ธิบดีซูฮ�ร์โตจึงเกิดก�รเคลื่อนไหวปฏิรูป		และ
กระจ�ยอำ�น�จภ�ยในยุคระเบียบใหม่	 (New	Order)	 ของรัฐบ�ลในป	ี
1998	และรฐับ�ลได้ผ่�นกฎหม�ยก�รกระจ�ยอำ�น�จสูส่่วนภูมภิ�ค	(Law	
No.	22/1999)	และกฎหม�ยก�รบรหิ�รข้�ร�ชก�ร		(Law	No.	43/1999)	
เปิดให้มีก�รปฏิรูปก�รบริก�รภ�ครัฐในอินโดนีเซียอย่�งจริงจัง		ซึ่ง	Pri-
jono	 Tjiptoherijanto[34]	 อ�จ�รย์จ�กมห�วิทย�ลัยอินโดนีเซียมองว่�
กฎหม�ยทั้งสองฉบับ	 (Law	 no.22/1999	 และ	 Law	 no.43/1999)	
เป็นก�รก้�วย่�งที่ถูกต้อง	 แต่ยังข�ดก�รเป็นผู้นำ�ที่เข้มแข็ง	 มุ่งมั่น	 เพื่อ
นำ�ท�งสูบ่ทสรปุต�มตรรกของก�รปฏริปูทีเ่พิม่สมรรถนะของข้�ร�ชก�ร	
ทำ�ให้ข้�ร�ชก�รมีศักยภ�พในก�รดูแล	 ช่วยสนับสนุนให้ก�รปกครอง					
สูค่ว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยของประเทศ	และเป็นก�รยกระดบัม�ตรฐ�น
คุณภ�พชีวิตของประช�ชน	 รวมทั้งต้องก�รปฏิรูประบบร�ชก�รทั้งใน
กรอบของคว�มคิดเชิงสถ�บัน	 และในส่วนของประเด็นต่�งๆ	 ท�ง
จริยธรรม	 ซึ่งต้องปรับตัวให้เข้�กับยุคโลก�ภิวัตน์ท่ีรัฐบ�ลอินโดนีเซีย 
ต้องตระหนกั	และจำ�เป็นต้องปรบัโครงสร้�งระบบร�ชก�ร	โดยยกระดบั
คุณภ�พของข้�ร�ชก�รและก�รพัฒน�ระบบให้มีประสิทธิภ�พ 
ทันสมัย[35]	

	 จ�กสภ�พคว�มซับซ้อนในสงัคมทีม่ปีระช�กรกว่�	247	ล้�นคน	และ
กระจ�ยกันอยู่	 แม้ว่�มีคว�มเป็นไปได้ท่ีจะมีก�รปฏิรูปในอินโดนีเซีย					
แต่อย่�งไรก็ต�มนำ้�หนักของก�รปฏิรูปยังคงต้องผ่�นกับอดีตของ
อินโดนีเซียจนถึงที่หม�ยของคว�มสำ�เร็จ	 ก�รมีผู้นำ�ที่เข้มแข็งและกล้�
ตัดสินใจชี้นำ�ก�รปฏิรูปเป็นเรื่องสำ�คัญม�ก	 และหล�ยสิ่งที่ดำ�รงอยู่ใน
อินโดนีเซียยังคงเป็นคำ�ถ�มใหญ่	 และไม่มีใครส�ม�รถทำ�น�ยเม่ือคว�ม
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ที่มา:  United Nations (2005)

ซื่อสัตย์	 ก�รก่อให้เกิดผล	 ก�รสร้�งสรรค์	 	 คว�มรับผิดชอบ	 และ
ข้�ร�ชก�รทีช่ำ�น�ญก�รแบบมืออ�ชพีจะปร�กฏในอนิโดนเีซียเหมอืนกบั
มุสลิมท่ีดีทั้งหล�ยในอินโดนีเซียพูดในครั้งหน่ึงว่�	 “เป็นเจตน�ของพระ
อัลลอฮฺ”	
	 นอกจ�กน้ียังมีก�รนำ�เสนอให้เกิดก�รเรียนรู ้	 และเปรียบเทียบ
ลักษณะสำ�คัญของก�รบริห�รภ�ครัฐทั้งส�มรูปแบบดังต�ร�งที่	4

เกณฑ์ การบริหาร
ภาครัฐ

การจัดการ 
ภาครัฐ

การกำากับดูแลภาครัฐ

คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ประช�ชนและรัฐ

ก�รเชื่อฟัง
คำ�สั่ง

ก�รมอบ
ตำ�แหน่ง

ก�รมอบอำ�น�จ

คว�มรับผิดชอบ	
ของเจ้�หน้�ที่อ�วุโส

นักก�รเมือง นั ก ก � ร เ มื อ ง	
และพลเมือง/
ลูกค้�

นักก�รเมือง	 ประช�ชน	
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง

หลักก�ร ก�รปฏิบัติ
ต�มกฎ
และระเบียบ

ประสิทธิภ�พ	
และผลสัมฤทธิ์

คว�มรับผิดชอบ	
คว�มโปร่งใส	
และก�รมีส่วนร่วม

หลักเกณฑ์
เพื่อคว�มสำ�เร็จ

ผลผลิต ผลลัพธ์ กระบวนก�ร

คุณลักษณะที่สำ�คัญ คว�มเป็นธรรม คว�มเป็น
มืออ�ชีพ

ก�รตอบกลับ

ตารางที่ 4  ลักษณะสำาคัญของการบริหารภาครัฐทั้งสามรูปแบบ
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ภาพรวมของระบบราชการ

4
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน

	 	รฐับ�ลอนิโดนเีซยีในยคุปัจจบุนัอยูภ่�ยใต้ก�รนำ�ของประธ�น�ธิบดี	
ดร.ซูซิโล	บัมบัง	ยูโดโยโน	(Dr.	Susilo	Bambang	Yudhoyono)	ดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นสมัยที่	2	เมื่อวันที่	20	ตุล�คม	พ.ศ.	2552	ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่ง
ว�ระละ	5	ปี	และโดยก�รปกครองระบอบส�ธ�รณรฐัแบบประช�ธปิไตย
นั้น	 ดร.ซูซิโล	 บัมบัง	 ยูโดโยโน	 จึงเป็นทั้งประธ�น�ธิบดี	 ประมุข	 และ
หัวหน้�ฝ่�ยบริห�ร	โดยมีรัฐมนตรีร่วมคณะ	35	คน	
	 ก�รเป็นรฐับ�ลสมยัทีส่องไม่ได้โปรยด้วยกลบีกุหล�บ	ประธ�น�ธิบดี	
ซูซิโล	บัมบัง	ยูโดโยโน	ต้องปรับคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในช่วง	2	ปี		
ในว�ระที่สองของประธ�น�ธิบดี	เนื่องจ�กปัญห�	
	 (1)	ก�รฉ้อร�ษฎร์บังหลวง	
	 (2)	ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของพรรคร่วมรัฐบ�ล						
	 (3)	พฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสมและประเด็นส่วนตัวของรัฐมนตรี						
	 (4)	ก�รแตกคว�มส�มัคคีระหว่�งพรรคร่วมรัฐบ�ล
	 รวมทั้งก�รแต่งต้ังผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติคนใหม	่						
เมื่อวันที่	18	ตุล�คม	พ.ศ.	2554	และต่อม�ในวันที่	13	มิถุน�ยน	พ.ศ.
2555	ได้มีก�รประก�ศแต่งต้ังคณะรฐัมนตรเีพ่ิมเตมิ	เพือ่ทดแทนรัฐมนตรี
ที่เสียชีวิต	 หรือยังไม่ได้รับก�รแต่งตั้งให้ครบถ้วน	 และเมื่อวันที่	 11	
มกร�คม	 พ.ศ.	 2556	 ได้แต่งตั้งน�ย	 Roy	 Suryo	 ข้ึนดำ�รงตำ�แหน่ง
รัฐมนตรีเย�วชนและกีฬ�แทนน�ย	 Andi	 Mallarangeng	 ที่ล�ออก	
เนื่องจ�กคดีทุจริตโครงก�รก่อสร้�งสน�มกีฬ�	 และแต่งตั้งน�ย	 Susilo	
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Siswoutomo	 ข้ึนดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพลังง�นและ
ทรัพย�กรธรรมช�ติ					
 แม้สถ�นก�รณ์ก�รเมอืงในอนิโดนเีซยียงัคงมีเสถยีรภ�พ	แต่ประช�ชน
มคีว�มเชือ่มัน่ต่อพรรครฐับ�ล	 PD	 ลดลง	 เนือ่งจ�กกรณีก�รทจุรติ
ของน�ยน�ซ�รุดดิน	 (Nazaruddin)	 เหรัญญิกพรรค	 PD	 ในโครงก�ร
ก่อสร้�งสถ�นที่แข่งขันกีฬ�ซีเกมส์	 ในขณะที่ประธ�น�ธิบดียังคงได้รับ
คว�มนยิม	และรฐับ�ลยังคงดำ�เนนิก�รบริห�รประเทศต�มวสิยัทศัน์	พ.ศ.	
2568	(Indonesian	Vision	2025)	ที่ให้คว�มสำ�คัญใน	3	ส�ข�หลัก	คือ	
(1)	ก�รพึ่งพ�ตนเอง	 (2)	คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	(3)	มีอ�รยธรรม
ที่สูงส่ง	 โดยยังคงให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิรูปและก�รพัฒน�ประเทศ	
ก�รส่งเสรมิบทบ�ท	 และผลประโยชน์ของอนิโดนเีซยีอย่�งต่อเนือ่ง
ซึง่ดำ�เนินนโยบ�ยด้�นเศรษฐกจิ	รฐับ�ลยงัคงมุง่เน้นก�รส่งเสรมิก�รบรโิภค
ภ�ยในประเทศและก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศ	 ทัง้จดัก�รก�รดำ�เนนิ
ก�รพัฒน�ประเทศต�มแผนแม่บท	 เพื่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจปี	 พ.ศ.	
2554-2568	 (Master	Plan	 for	Acceleration	and	Expansion	of	
Indonesia	 Economic	 Development:	MP3EI)	 ซึง่สอดคล้องกบั
แผนพัฒน�แห่งช�ติระยะกล�งปี	พ.ศ.	 2553-2557	และแผนพัฒน�
แห่งช�ติระยะย�วปี	 พ.ศ.	 2548-2568	 เพื่อเพิ่มและขย�ยก�รพัฒน�
เศรษฐกิจอินโดนีเซียให้ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้	 และมีคว�มก้�วหน้�
รวมทัง้นโยบ�ยก�รกระจ�ยตล�ดไปสูภ่มิูภ�คต่�งๆ	ก�รส่งเสรมิก�รส่งออก
ก�รบริโภคภ�ยในประเทศ	 ก�รส่งเสริมก�รลงทุนจ�กต่�งช�ติ	 เพ่ือ
สนับสนุนแผน	MP3EI	โดยก�รแก้ไขกฎระเบียบด้�นก�รลงทุน	ก�รออก
ม�ตรก�รภ�ษเีพือ่เอ้ือและจูงใจนกัลงทุนต่�งช�ต	ิและก�รปรบัโครงสร้�ง
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อตุส�หกรรมก�รผลติภ�ยในเพือ่ทดแทนก�รนำ�เข้�	โดยก�รกำ�หนดส�ข�
เป้�หม�ยทีใ่ห้คว�มสำ�คญัและให้ภ�คเอกชนเข้�ม�มีส่วนร่วม	รวมท้ังให้
คว�มสำ�คญักบัก�รส่งเสรมิคว�มมัน่คงด้�นอ�ห�ร	ด้�นพลงัง�น	และส่ง
เสริมก�รท่องเที่ยว	 โดยอินโดนีเซียตั้งเป้�หม�ยที่จะก้�วเป็นผู้นำ�ท�ง
เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นลำ�ดับ	ที่	1	ใน	10	ของโลกในปี	พ.ศ.	2568	และเป็น
ลำ�ดับที่	1	ใน	6	ในปี	พ.ศ.	2593
	 ในด้�นนโยบ�ยต่�งประเทศของประเทศอนิโดนเีซยีนัน้	ใช้ก�รดำ�เนนิ
นโยบ�ยก�รทูตรอบด้�น	 (All	Direction	Foreign	Policy)	ที่ส�ม�รถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงของโลก	 และก�รเสริมสร้�ง
พลวัตที่สมดุล	 (Dynamic	 Equilibrium)	 นโยบ�ยก�รทูตพหุภ�ค	ี 
(Multilateral	Diplomacy)	นโยบ�ยก�รทูตเชิงเศรษฐกิจ	(Economic	
Diplomacy)	นโยบ�ยก�รทูตภูมิภ�ค	(Regional	Diplomacy)	
	 ก�รให้คว�มสำ�คัญต่อบทบ�ทนำ�ของอ�เซียน	(ASEAN	Centrality)	
และก�รส่งเสริมบทบ�ทของอินโดนีเซียทั้งในระดับภูมิภ�คและเวที
ระหว่�งประเทศนั้น	 จะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มเป็นอิสระ	 และ
ประสิทธิภ�พ	(Independent	and	Active)	โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�ร
เสริมสร้�งคว�มเท่�เทียมกัน	 และก�รเป็นหุ้นส่วนท�งยุทธศ�สตร์กับ
ประเทศต่�งๆ	ทัง้ท�งด้�นก�รเมอืง	คว�มมัน่คง	และเศรษฐกจิ	เพ่ือสร้�ง
คว�มไว้เนือ้เช่ือใจ	ตอบสนองผลประโยชน์ของช�ต	ิจดัก�รกบัภยัคุกค�ม
ซึ่งมีผลต่อคว�มมั่นคงของอินโดนีเซีย	และเชื่อมโยงประเด็นท้�ท�ยของ
อินโดนีเซียกับประเด็นท้�ท�ยภ�ยนอก	
	 ในระดบัทวภิ�ค	ีอนิโดนเีซยีให้คว�มสำ�คญักบัประเทศท่ีเป็นหุน้ส่วน
ท�งยทุธศ�สตร์	โดยเน้นคว�มร่วมมอืด้�นเศรษฐกจิ	และใช้กลไกทวภิ�คี
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ในกรอบคณะกรรม�ธกิ�รร่วมในก�รฟ้ืนฟคูว�มสัมพนัธ์กบัประเทศต่�งๆ
	 ในระดับภูมิภ�ค	 อินโดนีเซียดำ�เนินนโยบ�ยก�รทูตระดับภูมิภ�ค	 
(Regional	 Diplomacy)	 ที่เกื้อกูลกับนโยบ�ยก�รทูตทวิภ�คี	 โดยเน้น
ก�รส่งเสริมบทบ�ทของอ�เซียน	เพ่ือตอบสนองประเดน็ท้�ท�ยด้�นคว�ม
ม่ันคงทั้งรูปแบบเก่�และใหม่	 ตลอดจนก�รเสริมสร้�งพลวัตของคว�ม
สมดุลในภูมิภ�ค	(Dynamic	Equilibrium)	ก�รสร้�งบทบ�ทผู้นำ�ให้แก่
อ�เซยีน	โดยเฉพ�ะในก�รแก้ไขข้อขดัแย้งในภมูภิ�คให้เป็นทีย่อมรบัจ�ก
ประช�คมโลก	โดยเฉพ�ะคณะมนตรคีว�มมัน่คงแห่งสหประช�ช�ตแิละ
ศ�ลยุติธรรมระหว่�งประเทศ	 และก�รนำ�ประเทศมห�อำ�น�จเข้�ม�มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�ระเบียบภูมิภ�ค	 โดยมีอ�เซียนเป็นแกนนำ�
และก�รส่งเสริมประช�ธิปไตยในพม่�	 รวมทั้งก�รแก้ไขคว�มขัดแย้งใน
ทะเลจนีใต้		ตลอดจนเข้�ไปมส่ีวนร่วมในก�รจัดก�รและส่งเสริมให้มกี�ร
เปลี่ยนแปลงประเด็นส�กลต่�งๆ	 ได้แก่	 สิ่งแวดล้อม	 สิทธิมนุษยชน	 
ก�รจัดก�รภัยพิบัติ	ก�รให้คว�มช่วยเหลือด้�นมนุษยธรรม
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4.2 จำานวน และรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ[27]

1 กระทรวงประสานงานการเมือง 
กฎหมาย และความมั่นคง

(Coordinating Ministry for 
Political, Legal and Security 

Affairs)

ที่อยู่			 Jl.	Medan	Merdeka		
													Barat	Jakarta	1500
โทรศัพท์		021-350	0876		
เว็บไซต์			www.polkam.go.id
อีเมล						polkam@polkam.go.id

2 กระทรวงประสานงานเศรษฐกิจ
(Coordinating Ministry for the 

Economy)

ที่อยู่			 Jl.	Lapangan	Banteng	Timur	
	 		 No.2-4	Jakarta
โทรศัพท์ 	021-380	8384
เว็บไซต์ 		webster@pacific.net.id
อีเมล						www.ekon.go.id

3 กระทรวงประสานงานสวัสดิการ
ประชาชน

(Coordinating Ministry for 
People Welfare)

ที่อยู่						 Jl.	Merdeka	Barat	No.	3	
	 		 Jakarta	Pusat
โทรศัพท์		021-3483	2544
เว็บไซต์			www.polkam.go.id
อีเมล						biro_informasi@menkokesra.go.id		
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 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

4 สำานักประธานาธิบดี
(Ministry of the State 

Secretariat)

ที่อยู่			 Jl.	Veteran	No.	17-18	Jakarta	Pusat		
	 		 10110
โทรศัพท์		021-3458595
เว็บไซต์			www.setneg.go.id
อีเมล						webmaster@setneg.go.id

5 กระทรวงการศาสนา 
(Ministry of Religious Affairs)

ที่อยู่							Jl.	Lapangan	Banteng	Barat	
	 		 No.	3-4	Jakarta	10710
โทรศัพท์ 	021-381	2306
เว็บไซต์			www.kemenag.go.id
อีเมล						pikda@kemenag.go.id

6 กระทรวงพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

(Ministry of Energy and 
Mineral Resources)

ที่อยู่  	 Jl.	Merdeka	Selatan	18	
	 		 Jakarta	10110
โทรศัพท์		021-380	4242
เว็บไซต์			www.esdm.go.id
อีเมล						pie@esdm.go.id

7 กระทรวงการต่างประเทศ
(Ministry of Foreign Affairs)

ที่อยู่  	 Jl.	Taman	Pejambon	No.	6	
	 		 Jakarta	Pusat	10110
เว็บไซต์			www.kemlu.go.id
อีเมล						infomed@deplu.go.id
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8 กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
(Ministry of Justice And 

Human Rights)

ที่อยู่  	 Jl.	H.R.	Rasuna	Said	Kav.	6-7	
	 		 Kuningan	Jakarta	12940
โทรศัพท์		021-525	3004
เว็บไซต์			www.depkumham.go.id			

9 กระทรวงป่าไม้
(Ministry of Forestry)

ที่อยู่  	 Gedung	Manggala	Wanabakti	Jl.		
	 		 Jend.	Gatot	Subroto		
	 		 Senayan-Jakarta
โทรศัพท์		021-573	1820
เว็บไซต์		 www.dephut.go.id
อีเมล			 pusdata@dephut.cbn.net.id

10 กระทรวงสาธารณสุข
(Ministry of Health)

ที่อยู่		 Jl.	H.R.	Rasuna	Said	Blok	X	5	Kav.	
	 		 4-9	Blok	A	Jakarta	12950
โทรศัพท์		021-520	1590
เว็บไซต์ 		www.depkes.go.id

11 กระทรวงการคลัง 
(Ministry of Finance)

ที่อยู่ 							Jl.	Lapangan	Banteng	Timur	No.2-4
														Jakarta	10710
โทรศัพท์ 		021-384	1067
เว็บไซต์ 			www.depkes.go.id
อีเมล							helpdesk@depkeu.go.id
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 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

12 กระทรวงกลาโหม
(Ministry of Defense)

ที่อยู่ 							Jl.	Merdeka	Barat	13-14
														Jakarta	10110
โทรศัพท์ 		021-345	6184
เว็บไซต์ 			www.dephan.go.id
อีเมล 						postmaster@dephan.go.id

13 กระทรวงอุตสาหกรรม
(Ministry of Industry)

ที่อยู่ 						Jl.	Jend.	Gatot	Subroto	Kav.	52-53
													Jakarta	12950
โทรศัพท์			021-525	6548
เว็บไซต์				www.kemenperin.go.id
อีเมล					 pusdatin@kemenperin.go.id

14 กระทรวงสังคมสงเคราะห์ 
(Ministry of Social Services)

ที่อยู่ 		 Jl.	Salemba	Raya	No.28	
	 		 Jakarta	10430
โทรศัพท์		021-310	3591
เว็บไซต์			www.depsos.go.id
อีเมล 					pusdatin@depsos.go.id

15 กระทรวงแรงงาน
และการอพยพย้ายถิ่น

(Ministry of Manpower and 
Transmigration)

ที่อยู่  	 Jl.	Jend.	Gatot	Subroto	Kav.51	
	 		 Jakarta	12950
โทรศัพท์		021-522	9285
เว็บไซต์ 		www.depnakertrans.go.id
อีเมล		 rdaksi_balitfo@depnakertrans.
	 		 go.id
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16 กระทรวงมหาดไทย 
(Ministry of Home Affairs)

ที่อยู่  	 Jl.	Medan	Merdeka	Utara	No.7	
	 		 Jakarta	10110
โทรศัพท์		021-384	0058
เว็บไซต์			www.depdagri.go.id
อีเมล			 pusdatinkomtel@depdagri.go.id

17 กระทรวงการเดินเรือ
และกิจการการประมง

(Ministry of Maritime
and Fisheries Affairs)

ที่อยู่  	 Jl.	Medan	Merdeka	Timur	No.16	
	 		 Jakarta	10041
โทรศัพท์		021-352	0350
เว็บไซต์			www.kkp.go.id
อีเมล						pusdatin@kkp.go.id

18 กระทรวงการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

(Ministry of Tourism and 
Creative Economy)

ที่อยู่							Gedung	Sapta	Pesona	Jl.									
													Medan	Merdeka	Barat
													No.	17	Jakarta	10110
โทรศัพท์			021-383	8167
เว็บไซต์				www.budpar.go.id
อีเมล							pusdatin@budpar.go.id

19 กระทรวงการสื่อสาร
และสารสนเทศ

(Ministry of Communication
and Informatics)

ที่อยู่			 Jl.	Medan	Merdeka	Barat	No.9	
	 		 Jakarta	10110
โทรศัพท์		021-384	4227
เว็บไซต์ 			www.depkominfo.go.id
อีเมล							info@depkominfo.go.id
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 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

20 กระทรวงโยธาธิการ 
(Ministry of Public Works)

ที่อยู่ 						Jl.	Pattimura	No.	20,	Kebayoran		
	 		 Baru	Jakarta	12110
โทรศัพท์		021-739	2262
เว็บไซต์			www.pu.go.id
อีเมล 					punet@pu.go.id

21 กระทรวงคมนาคม 
(Ministry of Transportation)

ที่อยู่ 		 Jl.	Merdeka	Barat	No.	8	
	 		 Jakarta	10110
โทรศัพท์		021-381	1308
เว็บไซต์			www.dephub.go.id

22 กระทรวงการศึกษา
และวัฒนธรรม

(Ministry of  Education 
and Culture)

ที่อยู่ 						Jl.	Jend.	Sudirman	Pintu	1	
	 		 Senayan	Jakarta	10002
โทรศัพท์		021-573	1618
เว็บไซต์			www.depdiknas.go.id
อีเมล						pusdatin@depdiknas.go.id
 

23 กระทรวงเกษตร
(Ministry of Agriculture)

ที่อยู่ 						Jl.	Harsono	RM	No.3	Ragunan	PS.		
	 		 Minggu	Jakarta	12550
โทรศัพท์		021-780	4056
เว็บไซต์			www.deptan.go.id
อีเมล						webmaster@deptan.go.id
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24 กระทรวงวิจัยและเทคโนโลยี
(State Ministry of Research 

and Technology)

ที่อยู่							Gedung	II	BPP	Teknologi	Lt.	6	Jl.
	 		 MH	Thamrin	8	Jakarta	10340
โทรศัพท์		021-316	9181
เว็บไซต์			www.ristek.go.id
อีเมล						webmstr@ristek.go.id

25 กระทรวงสหกรณ์เพื่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

(State Ministry of Cooperatives 
Small and Medium Enterprises) 

ที่อยู่							Jl.	H.R.	Rasuna	Said	Kav.	3-5	
	 		 Kuningan	Jakarta	12940
เว็บไซต์			www.depkop.go.id
อีเมล						datin@depkop.go.id
โทรศัพท์ 	021-520	4366-72

ที่อยู่  	 Jl.	DI	Panjaitan	Kav.	24	Jakarta	
	 		 Timur	13410
โทรศัพท์		021-851	7184
เว็บไซต์			www.menlh.go.id
อีเมล						edukom@menlh.go.id

26 กระทรวงสิ่งแวดล้อม
(State Ministry of 
The Environment)
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27 กระทรวงส่งเสริมสิทธิสตรีและ
คุ้มครองเยาวชน

(State Ministry of Women 
Empowerment and Child 

Protection)

ที่อยู่ 							Jl.	Merdeka	Barat	15	Jakarta	10110
โทรศัพท์		021-380	5563
เว็บไซต์ 		www.menegpp.go.id
อีเมล						rury@menegpp.go.id

28 กระทรวงการปฏิรูปการบริหารและ
การปฏิรูประบบราชการ

(State Ministry for State
Apparatus and 

Administrative Reforms)

ที่อยู่  	 Jl.	Jend.	Sudirman	Kav.	69	
	 		 Jakarta
โทรศัพท์		021-739	8381
เว็บไซต์			www.menpan.go.id

29 กระทรวงการพัฒนาส่วนภูมิภาค
(State Ministry of Acceleration 

Development Backward 
Regions)

ที่อยู่ 						Jl.	Abdul	Muis	No.	7	Jakarta
เว็บไซต์				www.kemenegpdt.go.id
โทรศัพท์ 		021-350	0334
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30 กระทรวงการวางแผนพัฒนา
แห่งชาติ

(State Ministry of Chairperson 
of The National Develop-ment 

Planning Agency)

ที่อยู่			 Jl.	Taman	Suropati	No.	2	
	 		 Jakarta	10310
โทรศัพท์ 021-390	5650
เว็บไซต์			www.bappenas.go.id

31 กระทรวงรัฐวิสาหกิจ
(State Ministry of State Owned 

Enterprises)

ที่อยู่  	 Jl.	Medan	Merdeka	Selatan	No.	13	
	 		 Jakarta	10110
เว็บไซต์ 		www.bumn.go.id

32 กระทรวงการเคหะ
(State Ministry of Public 

Housing)

ที่อยู่  	 Jl.	Raden	Patah	I	No.	1	Lantai	2	
	 		 Wing	4	Kebayoran	Baru,	Jakarta-
	 		 Selatan
โทรศัพท์		021-739	7727
เว็บไซต์ 		www.kemenpera.go.id
อีเมล					m_yusuf@kemenpera.go.id
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33 กระทรวงเยาวชน
และกิจการกีฬา

(State Ministry of Youth and 
Sports Affairs)

ที่อยู่  	 Jl.	Gerbang	Pemuda	Senayan	
	 		 Jakarta	10270
เว็บไซต์ 	www.kemenpora.go.id

34 กระทรวงการค้า
(State Ministy of Trading)

ที่อยู่ 						Jl.	M.I.	Ridwan	Rais	No.	5
													Jakarta	10110
โทรศัพท์		021-385	8337
เว็บไซต์			www.kemendag.go.id
อีเมล						pusdata@kemendag.go.id
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4.3 จำานวนข้าราชการทั่วประเทศพร้อมคุณลักษณะ 
หลัก หรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน

 4.3.1  จำานวนข้าราชการทั่วประเทศ

	 ในปี	 พ.ศ.	2555	 อินโดนีเซียมีข้�ร�ชก�รประม�ณ	 5.5	 ล้�นคน
ต�มก�รนำ�เสนอของ	ศ�สตร�จ�รย์	Hasbullah	Thabrany	แห่งมห�วทิย�ลยั
อินโดนีเซียในก�รประชุม	The	ISPOR	5th	Asia-Pacific	Conference	
ที่ไทเป	เมื่อวันที่	4	กันย�ยน	พ.ศ.	2555	หรือประม�ณร้อยละ	2.3	ของ
ประช�กร	ในขณะที่	The	National	Civil	Service	Agency	website,	
2553	ซึ่งระบุว่�มี		4,732,472	คน[23]

 4.3.2  คุณลักษณะหลักของข้าราชการ [24]

	 ก�รอบรมและก�รศกึษ�นัน้เป็นเครือ่งมอืสำ�คัญท่ีสร้�งให้ข้�ร�ชก�ร
ส�ม�รถรบัมอืกบัสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	ทีเ่ปลีย่นแปลงได้เป็นก�รเพ่ิมทกัษะ	
ทัศนคต	ิและคว�มรู	้ระบบก�รอบรมข้�ร�ชก�รอนิโดนเีซยีเป็นส่วนหนึง่	
ซึ่งรวมอยู่ในระบบร�ชก�ร	 โดยมีสถ�บันก�รบริห�รส�ธ�รณะแห่งช�ติ	
(NIPA	หรือ	LAN)	เป็นศูนย์กล�งก�รฝึกอบรม
	 ต�มนโยบ�ยกระจ�ยอำ�น�จในปี	พ.ศ.	2542	 NIPA	 ได้มอบอำ�น�จ
ในก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมต่�งๆ	ของรัฐบ�ลท้องถิ่น	
ซึง่ต�ร�งข้�งล่�งนีไ้ด้แสดงก�รแบ่งหน้�ทีก่�รฝึกอบรมให้หน่วยง�น
ฝึกอบรมต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้อง



90

ตารางแสดงการบริหารจัดการฝึกอบรมข้าราชการ
ของหน่วยงานต่าง[24]

หน่วยงานฝึกอบรม ลักษณะ / รูปแบบการฝึกอบรม

สถ�บันเพื่อก�รบริห�ร
แห่งช�ติ	(LAN)

•	 ก�รฝึกอบรมเพื่อช่วยพัฒน�ข้�ร�ชก�รใน
ส่วนกล�งและส่วนท้องถิ่น
•	ฝึกคว�มเป็นผู้นำ�สำ�หรับข้�ร�ชก�รระดับ	1	
และ	2
•	ก�รฝึกอบรมย่อยด้�นเทคนิคและส�ยง�นที่
เหม�ะสม

กระทรวงมห�ดไทย
(Ministry	of	Home	Affair	)

•	 อบรมด้�นเทคนิคเกี่ยวกับกิจก�รภ�ยใน
กระทรวงมห�ดไทย
•	 อบรมย่อยเกี่ยวกับกิจก�รภ�ยในต่�งๆ	 ใน
รัฐบ�ลท้องถิ่น	

กระทรวงต่�งๆ						
(Line	Ministries)

•	ก�รอบรมเทคนคิเฉพ�ะด้�นสำ�หรบัเจ้�หน้�ที่
ในหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 ตัวอย่�งเช่น	 	 อบรม
เทคนิคสำ�หรบัเจ้�หน้�ทีค่วบคมุจร�จรท�งก�ร
บินในกระทรวงคมน�คม
•	ฝึกคว�มเป็นผู้นำ�สำ�หรับข้�ร�ชก�รระดับ	4	
ไปจนถึงระดับ	2
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รัฐบ�ลท้องถิ่น						
(Local	Government)

•	ฝึกคว�มเป็นผู้นำ�	 (ข้�ร�ชก�รระดับ	2	3	4	
และก�รฝึกอบรมก่อนข้�ร�ชก�รจะเริม่ปฏบิตัิ
ง�น)
•	ฝึกคว�มเป็นผู้นำ�สำ�หรับข้�ร�ชก�รระดับ	4	
ไปจนถึงระดับ	2
•	 ห้วข้อก�รฝึกอบรมย่อย:	 ก�รฝึกอบรมด้�น
เทคนิค

สถ�บัน	เช่น	สถ�บัน
วิทย�ศ�สตร์แห่งอินโดนีเซีย	
(Lembaga	Ilmu	Pengeta-
huan	Indonesia:	LIPI)

•	ฝึกอบรมนักวิจัย	และนักฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมเอกชน	
(PrivateTraining	Center)

•	 ฝึกอบรมที่เหลือทั้งหมดยกเว้นก�รอบรม
สำ�หรับพนักง�นข้�ร�ชก�รระดับ	1	2	3	4	
และ	ก�รอบรมก่อนเข้�รับร�ชก�ร
•	ฝึกอบรมท�งเทคนิคอ่ืนๆ	ทีม่คีว�มจำ�เป็นกบั
พนักง�นข้�ร�ชก�ร

ที่มา: Centre for management Organization Development (CMOD) and Dirk (1997, p2), 
modified. อ้างถึงใน Park & SAVIRA, 2010:2
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	 ก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รเป็นส่วนสำ�คัญม�กสำ�หรับก�รบริห�ร
ร�ชก�ร	 และก�รบริห�รร�ชก�รในอินโดนีเซียมีหน่วยง�นหลักๆ	 เป็น
ผู ้รับผิดชอบ	 ต�มต�ร�งแสดงหน่วยง�นบริห�รร�ชก�รต่�งๆ	 ใน
อินโดนีเซีย

ตารางแสดงหน่วยงานบริหารราชการต่างๆ ในอินโดนีเซีย[24]

หน่วยงาน หน้าที่รับผิดชอบ

สำ�นักประธ�น�ธิบดี	 (สำ�นัก
เลข�ธิก�รกระทรวงก�รต่�ง
ประเทศ	และสำ�นกัเลข�ธกิ�ร
คณะรัฐมนตรี)

ว�งนโยบ�ยทั่วไปสำ�หรับรัฐบ�ล

กระทรวงก�รคลัง จ่�ยเงินเดือน	และบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

กระทรวงก�รปฏิรูป
ก�รบริห�รและปฏิรูป
ระบบร�ชก�ร

ควบคุม	ประส�นง�น	ตรวจสอบ	
และประเมินเรื่องท�งร�ชก�รทุกเรื่อง	

หน่วยง�นร�ชก�รแห่งช�ติ แต่งตั้ง	 เลื่อนตำ�แหน่ง	 และโยกย้�ย
ข้�ร�ชก�ร

สถ�บันก�รบริห�รรัฐกิจ
แห่งช�ติ	(NIPA)	หรือ	(LAN)

ให้ก�รศึกษ�	ฝึกอบรม	และออกแบบ
หน่วยง�นร�ชก�รต่�งๆ
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บทสรุปเกี่ยวกับความพยายามที่จะปฏิรูปในปัจจุบัน
	 NIPA	 ได้ทำ�ก�รศึกษ�ค้นคว้�ในปี	 2551	 เพื่อประเมินก�รฝึกอบรม
ข้�ร�ชก�รในขณะนี้ว่�ต้องก�รอะไร	และเพื่อออกแบบก�รฝึกอบรมที่ดี
ในอน�คต	เพือ่ให้ข้�ร�ชก�รส�ม�รถรับมอืกับสภ�พก�รณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปได้ดยีิง่ขึน้	NIPA	จงึได้กำ�หนดสภ�พแวดล้อมท่ีพึงประสงค์สำ�หรับก�ร
ฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร	เพือ่ให้ตรงต�มคว�มต้องก�รของช�วอนิโดนเีซียและ
ช�วต่�งประเทศ	 เพื่อสนองคว�มต้องก�รทั้งภ�ยในประเทศ	 และ
ต่�งประเทศ	NIPA	ได้พฒัน�กรอบ/แนวคดิเพือ่ใช้เป็นหลกัสำ�หรบัก�รฝึก
อบรม	ต�มกรอบ/แนวคิดดังกล่�ว	ควรจะมอบหม�ยให้หน่วยง�นต่�งๆ	
เป็นผู้จัดก�รฝึกอบรม	
	 ก�รศึกษ�นี้จะเน้นเรื่องคว�มจำ�เป็นของก�รได้รับก�รฝึกอบรมต�ม
หลกัสมรรถนะ	โดยข้�ร�ชก�รส�ม�รถเลอืกท่ีจะไปฝึกอบรมได้ต�มคว�ม
จำ�เป็นต�มหลักสมรรถนะ	 ซึ่งเร่ืองนี้เป็นก�รนำ�กลยุทธ์ก�รฝึกอบรมใน
อน�คตม�ปรับใช้กับรูปแบบก�รฝึกอบรมในปัจจุบัน	 ซ่ึงในปัจจุบันนี้มี
เพียงหน่วยง�นเดียวรับผิดชอบก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร	และข้�ร�ชก�ร
ต้องเข้�รับก�รฝึกอบรม	ทัง้นีไ้ด้มกี�รว�งกระบวนก�รปรับเปลีย่นก�รฝึก
อบรมเป็น	4	ระยะ	ดังนี้	
	 1.	 เป้�หม�ยก�รฝึกอบรมในระยะสัน้	ให้ข้�ร�ชก�รเลอืกทีจ่ะเข้�รบั
ก�รอบรม	หรือไม่ก็ได้	 โดยมีก�รประเมินคว�มจำ�เป็นในก�รเข้�รับก�ร

 4.3.3  คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคม 
    อาเซียน[24]
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อบรมเร่ืองใด	 ส่วนก�รฝึกอบรมต�มหน้�ที่	 และก�รฝึกอบรมต�ม
โครงสร้�ง	 ถูกปรับให้เป็นก�รฝึกอบรมภ�คบังคับที่ข้�ร�ชก�รต้อง
เข้�ร่วม	ทั้งนี้เนื้อห�ก�รฝึกอบรมยังคงเหมือนเดิม	
	 2.	 ในช่วงแรกในปี	 พ.ศ.	 2552-2553	 (ค.ศ.	 2009-2010)	 ก�รฝึก
อบรมด้�นเทคนิคจะเป็นเร่ืองที่เป็นไปต�มก�รวิเคร�ะห์คว�มจำ�เป็น	
(Training	Need	Analysis:	TNA)	แต่ก�รฝึกอบรมเชิงโครงสร้�งเป็นเรือ่ง
ที่บังคับ
	 3.	 ในระยะที่สองช่วงปี	พ.ศ.	2553-2555	(ค.ศ.	2010-2012)	ก�ร
ฝึกอบรมด้�นเทคนิคยังคงเป็นก�รฝึกอบรมที่เป็นท�งเลือก	ส่วนก�รฝึก
อบรมต�มโครงสร้�งมีก�รบังคับเฉพ�ะเรื่องภ�วะผู้นำ�เท่�นั้น
	 4.	 ส่วนในระยะย�วก�รฝึกอบรมระยะย�ว	พ.ศ.	2555-2558	(ค.ศ.	
2012-2015)	ข้�ร�ชก�รส�ม�รถเลือกที่จะเข้�รับก�รอบรมทุกประเภท	
หรือไม่ก็ได้	 ซึ่งเป็นคว�มพย�ย�มปรับให้ก�รฝึกอบรมเป็นเรื่องของ		
หน่วยง�นต้นสงักดั	เพือ่ให้สอดคล้องกบัก�รว�งแผนกลยทุธ์ดงัต�ร�งที	่5 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงกลยุทธ์

นโยบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โครงการนำาร่อง

ก�รแก้ไขนโยบ�ยเกี่ยวกับ
คว�มก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพ
ข้�ร�ชก�ร	(Career	Path)

หลังจ�ก	 NIPA	 ได ้กำ�หนดคว�ม
ส�ม�รถต่�งๆ	 ที่ข้�ร�ชก�รแต่ละคน
พึงมี	ก็จะมีก�รกำ�หนดคว�มก้�วหน้�
ในส�ยอ�ชีพให้กับข้�ร�ชก�รผู้นั้น
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นโยบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โครงการนำาร่อง

ก�รแก้ไขนโยบ�ยเพื่อพัฒน�
ข้�ร�ชก�ร

ฝ่�ยบุคล�กรของ	 NIPA	 จะประส�น
ง�นกับศูนย์ฝึกอบรมของ	 NIPA	 และ
จะให้เครื่องมือเพ่ือนำ�ไปใช้วิเคร�ะห์
คว�มต้องก�รเข้�รับก�รฝึกอบรมของ
ข้�ร�ชก�ร	(TNA)	ของแต่ละบุคคล

ก�รแก ้ ไขนโยบ�ยสำ�หรับ
หน้�ที่หลักและข้ันตอนปฏิบัติ
ของหน่วยง�น

NIPA	 จะกำ�หนดภ�รกิจขององค์ก�ร
และขั้นตอนก�รดำ� เนินง�นของ
องค์ก�ร	เพื่อปรับให้เข้�กับผลก�ร
ฝึกอบรมก่อนเข้�ปฏิบัติร�ชก�ร	 เช่น	
ข้�ร�ชก�รที่มีคว�มส�ม�รถเฉพ�ะ
ด้�นจะได้รับมอบหม�ยภ�รกิจเฉพ�ะ
ด้�น

ก�รแก้ไขนโยบ�ยสำ�หรับก�ร
พัฒน�อ�ชีพของข้�ร�ชก�ร	

NIPA	จะมอบเงินทุนสำ�หรับสนับสนุน
ก�รฝึกอบรมที่จำ�เป็น	โดยดูจ�ก
ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มจำ�เป็นในก�ร
เข้�รับก�รอบรมของแต่ละบุคคล	
(Training	Need	Analysis	:	TNA)



96

	 เว็บไซต์				http://www.modins.net
														 myanmarinfo/ministry/defence.htm
 

ก�รแก ้ ไขนโยบ�ยสำ�หรับ
กฤษฎีก�ที่ 	 194	 ปี	 2546	
สำ�หรับผู ้อำ�นวยก�ร	 NIPA	
เก่ียวกับก�รให้เครดิตและ
รั บ ร อ ง ศู น ย ์ ฝ ึ ก อ บ ร ม
ข้�ร�ชก�ร	

LAN	จะเตรียมรูปแบบขั้นตอนก�รให้
เครดิตและรับรองหน่วยง�นฝึกอบรม
ของรัฐบ�ลและหน่วยง�นฝึกอบรม
เอกชนในก�รจัดก�รฝึกอบรมท�ง
เทคนิคแก่ข้�ร�ชก�ร
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ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละ
กระทรวง และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวกับ ASEAN

5
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วิสัยทัศน์	ภ�รกิจ	และยุทธศ�สตร์ของแต่ละกระทรวง	มีดังนี้	
	 1.	 สำ�นักประธ�น�ธิบดี
	 2.	 กระทรวงประส�นง�นก�รเมือง	กฎหม�ย	และคว�มมั่นคง
	 3.	 กระทรวงประส�นง�นเศรษฐกิจ
	 4.	 กระทรวงประส�นง�นสวัสดิก�รประช�ชน
	 5.	 กระทรวงก�รศ�สน�
	 6.	 กระทรวงพลังง�นและทรัพย�กรธรรมช�ติ
	 7.	 กระทรวงก�รต่�งประเทศ
	 8.	 กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
	 9.	 กระทรวงป่�ไม้
	 10.	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	
	 11.	 กระทรวงก�รคลัง	
	 12.	 กระทรวงกล�โหม
	 13.	 กระทรวงอุตส�หกรรม
	 14.	 กระทรวงสังคมสงเคร�ะห์
	 15.	 กระทรวงแรงง�นและก�รอพยพย้�ยถิ่น
	 16.	 กระทรวงมห�ดไทย
	 17.	 กระทรวงก�รเดินเรือและกิจก�รก�รประมง
	 18.	 กระทรวงก�รท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้�งสรรค์
	 19.	 กระทรวงก�รสื่อส�รและส�รสนเทศ
	 20.	 กระทรวงโยธ�ธิก�ร

5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง
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	 21.	 กระทรวงคมน�คม
	 22.	 กระทรวงก�รศึกษ�และวัฒนธรรม
	 23.	 กระทรวงเกษตร		
	 24.	 กระทรวงก�รวิจัยและเทคโนโลยี
	 25.	 กระทรวงสหกรณ์เพื่อวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม
	 26.	 กระทรวงสิ่งแวดล้อม
	 27.	 กระทรวงส่งเสริมสิทธิสตรีและคุ้มครองเย�วชน
	 28.	 กระทรวงก�รปฏิรูปก�รบริห�รและก�รปฏิรูประบบร�ชก�ร
	 29.	 กระทรวงก�รพัฒน�ส่วนภูมิภ�ค
	 30.	 กระทรวงก�รว�งแผนพัฒน�แห่งช�ติ
	 31.	 กระทรวงรัฐวิส�หกิจ
	 32.	 กระทรวงก�รเคหะ
	 33.	 กระทรวงเย�วชนและก�รกีฬ�
	 34.	 กระทรวงก�รค้�

     



101ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ

•	 สำ�นักเลข�ธิก�รกระทรวงก�ร
ต ่�งประเทศตระหนักถึงคว�ม
สำ�คัญของก�รดำ�เนินง�น	 โดย
แสดงให ้ เห็นถึ งคว�มเป ็นมือ 
อ�ชีพ	 และก�รดำ�เนินง�นด้วย
คว�มโปร ่ ง ใสและน ่ � เ ช่ื อถื อ	 
โดยมุ ่ งให ้ก�รบริก�รท่ีดี เยี่ยม 
แ ก ่ ป ร ะ ธ � น � ธิ บ ดี แ ล ะ ร อ ง
ประธ�น�ธิบดี

1.	 ให้ก�รสนับสนุนด้�นเทคนิคและ		
	 บริห�รง�นในก�รว�งนโยบ�ย	
	 เพื่อให้ประธ�น�ธิบดีและรอง	 	
	 ประธ�น�ธิบดีได้ใช้อำ�น�จบริห�ร	
	 ร�ชก�รแผ่นดิน
2.	 จัดง�นพิธีก�รต้อนรับอ�คันตุกะ		
	 จ�กต่�งประเทศอย่�งดีเยี่ยม	 	
	 สำ�หรับประธ�น�ธิบดีและ
	 รองประธ�น�ธิบดี	
3.	 ให้ก�รสนับสนุนด้�นเทคนิคและ		
	 บริห�รง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ			
	 เพื่อให้ประธ�น�ธิบดีได้มีอำ�น�จ		
	 สูงสุดในกองทัพบก	กองทัพเรือ			
	 และกองทัพอ�ก�ศ
4.	 ควบคมุ	บรหิ�รง�นทัว่ไป	ให้ข้อมูล
	 ข่�วส�ร	และกระชับคว�มสัมพันธ์	
	 ระหว่�งสถ�บันและองค์ก�รต่�งๆ
5.	 ยกระดับคุณภ�พของทรัพย�กร-		
	 มนุษย์และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	
	 ในสำ�นักประธ�น�ธิบดี

1. สำานักประธานาธิบดี
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ยุทธศาสตร์

	 1.	 มุง่มัน่แสดงคว�มเป็นผู้นำ�ให้ม�กท่ีสุด	เพ่ือสนบัสนนุก�รปฏริปูระบบ
ร�ชก�ร
	 2.	 ทำ�ต�มข้อกำ�หนดก�รบริห�รง�น	 และกำ�หนดนโยบ�ยสำ�หรับ
ประธ�น�ธิบดีและรองประธ�น�ธิบดีให้ได้ม�กที่สุดผ่�นก�รปฏิรูประบบ
ร�ชก�ร
	 3.	 มคีว�มเต็มใจและมุ่งม่ันทีจ่ะแสดงคว�มเป็นผูน้ำ�ให้ม�กทีส่ดุเพือ่ให้
บริก�รเป็นเลิศ	
	 4.	 ใช้ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกและโครงสร้�งพื้นฐ�นที่ส�ม�รถใช้เป็น
กลไกของสำ�นักประธ�น�ธิบดีเพื่อให้บริก�รเป็นเลิศ

2. กระทรวงประสานงานการเมือง กฎหมาย และความมั่นคง

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ

•	 เสริมสร้�งคว�มมั่นคง	 คว�ม
ปลอดภยั	และก�รทำ�ให้ปฏิบัติต�ม
กฎหม�ย	

1.	 ประส�นง�นกับรัฐมนตรีและ	 	
	 หวัหน้�สถ�บนัต่�งๆ	ของรฐัในก�ร
	 ผส�นภ�รกิจภ�คสน�ม	หรือ
	 ภ�คปฏิบัติของก�รเมืองและ	 	
	 คว�มมั่นคงรวมถึงก�รแก้ปัญห�
	 ในก�รปฏิบัติต�มภ�รกิจ
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 วิสัยทัศน์ ภารกิจ

•	 ก่อให้เกิดก�รประส�นง�นของ
หน่วยง�นพร้อมๆ	 กับก�รพัฒน�
ท�งเศรษฐกจิทีม่ปีระสิทธภิ�พและ
ยั่งยืน		

•		ปรับปรุงก�รประส�นง�นให้	 	
	 สอดคล้องกับก�รว�งแผน	
	 ก�รเตรียมก�ร	และก�รดำ�เนินก�ร	
	 ต�มนโยบ�ยเศรษฐกจิในภ�คสน�ม

2.	 ประส�นง�นและเพิ่มก�รเตรียม		
	 ก�รร่วมว�งหลักเกณฑ์นโยบ�ย	 	
	 รัฐบ�ลในสำ�นักง�นรัฐมนตรี	
	 แผนกง�น	หรือสถ�บันของรัฐ	
	 ที่ไม่ใช่แผนกง�นในภ�คสน�มหรือ	
	 ภ�คก�รปฏิบัติเรื่องท�งก�รเมือง	
	 และคว�มมั่นคง
3.	 ประชุมสรุปร�ยง�น	ก�รแนะนำ�		
	 ต่�งๆ	และก�รพิจ�รณ�ในภ�รกิจ	
	 ภ�คปฏิบัติต่�งๆ	ที่เหม�ะสม	
	 ที่จะนำ�เสนอต่อประธ�น�ธิบดี		

3. กระทรวงประสานงานเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์

	 1.	 เพิ่มก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ
	 2.	 ลดอัตร�ก�รว่�งง�น	
	 3.	 จัดห�อ�ห�รที่ห�ได้ง่�ยและร�ค�เหม�ะสม	เพื่อคนทั้งสังคม	
	 4.	 ปรับปรุงคว�มต่อเนื่องในก�รฟื้นฟูก�รเกษตร	ประมง	และป่�ไม้	
	 5.	 ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจในชนบทต�มบริบทคว�มมั่นคงด้�น
อ�ห�รและพลังง�น	
	 6.	 ยกระดับก�รประส�นง�น	ก�รว�งแผนนโยบ�ย	และก�รดำ�เนนิก�ร
นโยบ�ยท่ีสอดคล้องของก�รใช้พลังง�น	 ทรัพย�กรแร่	 และก�รป่�ไม้	 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภ�พก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ
	 7.	 ยกระดบัก�รประส�นง�นและก�รรวมแผนนโยบ�ย	และแผนปฏบิตัิ
ก�รเร่งก�รใช้พลังง�นท�งเลือก	เพื่อสนับสนุนคว�มมั่นคงด้�นพลังง�น	
	 8.	 ก�รเสริมสร้�งก�รกำ�กับดูแล	 และก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบก�ร
บริห�รจัดก�รของอุตส�หกรรมแยกส�รผสม	 (อุตส�หกรรมแยกส�รผสม	
โปร่งใสตั้งแต่ก�รแยกส�รตั้งต้น	/	EITI)
	 9.	 เร่งก�รเจริญเติบโตด้�นอุตส�หกรรมของประเทศเพิ่มขึ้นในก�รส่ง
ออก	ที่ไม่ใช่นำ้�มันที่เพิ่มมูลค่�สูงและมีคุณค่�ของนวัตกรรม	และก�รเจริญ
เติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่�งแพร่หล�ยของก�รลงทุนโดยตรง	 ทั้งก�รเพิ่มบทบ�ท
ของธรุกจิขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	และอตุส�หกรรมก�รบรกิ�รรวมถงึก�ร
ท่องเที่ยว	
	 10.	ก�รลดช่องว่�งก�รพัฒน�ระหว่�งภูมิภ�ค	
	 11.	ยกระดับก�รสนับสนุนและก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นก�รขนส่ง
สำ�หรับก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ	
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ยุทธศาสตร์

	 12.	ก�รปรับปรุงคว�มร่วมมือทวิภ�คีท�งเศรษฐกิจ	 ร่วมมือพหุภ�คี				
เพื่อก�รสนับสนุนในระดับภูมิภ�คให้มีคว�มเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ
	 13.	วัฒนธรรมองค์ก�รประกันคุณภ�พขึ้นอยู่กับก�รปฏิบัติก�รและ					
ขีดคว�มส�ม�รถ	
	 14.	เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งขององค์ก�รกำ�กับดูแลที่ดี	

4. กระทรวงประสานงานสวัสดิการประชาชน

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ

•		ป ร ะ ส � น ง � น ส วั ส ดิ ก � ร
ประช�ชนและพัฒน�	 เพื่อคว�ม
สำ�เร็จรุ่งโรจน์ของอินโดนีเซียในปี	
พ.ศ.	2563	

1.	ดำ�เนินก�รประส�นง�นและ	 	
	 กำ�หนดนโยบ�ยก�รว�งแผนให้
	 สอดคล้องกับก�รควบคุม	และก�ร	
	 กำ�กับดูแลองค์ก�รให้ดำ�เนินก�ร		
	 ต�มนโยบ�ยสวัสดิก�รประช�ชน		
	 และบรรเท�คว�มย�กจน
2.	พัฒน�สวัสดิก�รสังคม
3.	พัฒน�ส�ธ�รณสุขและคุณภ�พ
	 สิ่งแวดล้อม
4.	พัฒน�เพิ่มบทบ�ทและสวัสดิก�ร	
	 ของเด็ก
5.	พฒัน�ด้�นก�รศกึษ�และเครือ่งมอื
	 ของรัฐ	เพื่อเย�วชนและก�รกีฬ�
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 วิสัยทัศน์ ภารกิจ

6.	พัฒน�ด้�นศ�สน�	วัฒนธรรม	และ
	 ก�รท่องเที่ยว
7.	ลดคว�มย�กจน
8.	พัฒน�และปรับปรุงระบบส�รสน-	
	 เทศ	ก�รจัดส่ง	ก�รจัดห�เงินทุน	
	 สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและ	 	
	 โครงสร้�งพื้นฐ�น
9.	ตั้งองค์ก�รจัดทำ�โปรแกรมพิเศษ		
	 ของประธ�น�ธิบดี	และจัดทำ�
	 ยุทธศ�สตร์ก�รแก้ปัญห�ท�ง	 	
	 สวัสดิก�รของประช�ชนและ
	 ลดคว�มย�กจน	

5. กระทรวงการศาสนา

•	เปิดก�รรบัรูข้องช�วอนิโดนเีซยี
ทีเ่ชือ่ฟังศ�สน�	บทคำ�สอน	คว�ม
รู้	 คว�มอิสระ	 และบังเกิดคว�ม
สำ�เร็จจ�กภ�ยใน

1.	ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตท�งศ�สน�
2.	ก�รปรับปรุงคุณภ�พของคว�ม	 	
	 ส�มัคคีท�งศ�สน�
3.	ก�รปรบัปรงุคุณภ�พของก�รศกึษ�
	 ท�งศ�สน�และวิทย�ลัยศ�สน�
4.	ก�รปรับปรุงคุณภ�พของก�รแสวง	
	 บุญ
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 วิสัยทัศน์ ภารกิจ

6. กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

•	ผู้กำ�หนดนโยบ�ยและกฎเกณฑ์ได้
กล�ยม�เป็นผูม้คีว�มส�ม�รถในก�ร
บริห�รอุตส�หกรรมนำ้�มันและแก๊ส
ได้อย่�งเป็นเลิศ

1.	เพิ่มคว�มส�ม�รถ	คว�มเป็น
	 มืออ�ชีพ	และคว�มส�มัคคีของ	 	
	 ทรัพย�กรมนุษย์
2.	เพิ่มคว�มร่วมมือและก�รทำ�ง�น		
	 ร่วมกันเป็นกลุ่ม
3.	สร้�งภ�พลักษณ์ที่ดี	และสิ่ง	 	
	 สิ่งแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่	 	
	 ส�ม�รถดึงดูดบุคล�กรให้มีใจรัก
	 ในง�นได้
4.	กำ�หนดนโยบ�ยและกฎเกณฑ์ที่	 	
	 เหม�ะสม	รวมถึงให้บริก�รที่เป็น		
	 เลิศด้�นอุตส�หกรรมนำ้�มันและ	 	
	 แก๊ส	โดยมีก�รว�งเป้�หม�ยที่ดี

7. กระทรวงการต่างประเทศ

•	ใช้ภ�รกิจด้�นก�รทูตทั้งหมด	
เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของช�ติ	

1.	 ปรับปรุงคว�มสัมพันธ์และคว�ม		
	 ร่วมมือในด้�นต่�งๆ	ระหว่�ง	 	
	 อินโดนีเซียกับประเทศต่�งๆ	
	 และคว�มสัมพันธ์ภ�ยในภูมิภ�ค	
	 เพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติ
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2.	เข้�ไปมีบทบ�ทที่สำ�คัญม�กขึ้น	
	 และแสดงคว�มเป็นผู้นำ�ในคว�ม		
	 ร่วมมือภ�ยในอ�เซียน	เข้�ร่วมใน	
	 กระบวนก�รก่อตั้งประช�คม	 	
	 อ�เซียนปี	พ.ศ.2558	ซึ่งก่อ	 	
	 ประโยชน์ให้แก่อินโดนีเซียด้วย	 	
	 ก�รนำ�อิสรภ�พ	คว�มก้�วหน้�		 	
	 คว�มส�มัคคี	คว�มเป็น	 	
	 ประช�ธิปไตย	คว�มปลอดภัย	
	 คว�มยุติธรรม	และคว�มเจริญ	 	
	 รุ่งเรืองม�ให้
3.	เพิ่มคว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตกับ	 	
	 ประเทศต่�งๆ	ให้ม�กขึ้น	เพื่อนำ�		
	 คว�มปลอดภยั	คว�มสงบสขุให้ม�ก
	 ยิ่งขึ้น	และนำ�อิสรภ�พ	คว�ม	 	
	 ก้�วหน้�	คว�มยุติธรรม	และคว�ม	
	 เจริญม�ให้
4.	ใช้ก�รทตูระหว่�งประเทศสร้�งภ�พ
	 ลักษณ์อินโดนีเซียให้ดียิ่งขึ้น
5.	ใช้ก�รทูตให้เกดิประโยชน์สงูสุดด้วย
	 ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมกันในเรื่อง



109ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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	 ข้อกฎหม�ยและสนธิสัญญ�ต่�งๆ		
	 ระหว่�งประเทศ	โดยมจุีดมุง่หม�ย
	 เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของช�ติ
6.	ให้ก�รบริก�รที่ดียิ่งขึ้น	รวดเร็ว		 	
	 สุภ�พ	เรียบง่�ย	โปร่งใส	และ
	 เชื่อถือได้ในด้�นพิธีก�รทูต	กงสุล		
	 สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�ร	 	
	 ทูต	และก�รคุ้มครองช�ว	 	
	 อินโดนีเซียและหน่วยง�นด้�น	 	
	 กฎหม�ยของอินโดนีเซียใน
	 ต่�งประเทศ
7.	ว�งนโยบ�ยต่�งประเทศ	เพื่อช่วย	
	 รักษ�ผลประโยชน์ของช�ติไว้ได้
8.	ปรับปรุงก�รควบคุมภ�ยใน	 	
	 กระทรวง	เพื่อสร้�งกลไกทีโ่ปร่งใส
	 และเป็นระบบภ�ยในกระทรวง
9.	ปรับปรุงก�รบริห�รกระทรวงให้	 	
	 โปร่งใส	เชื่อถือได้	และมีคว�มเป็น
	 มืออ�ชีพ	เพื่อเอื้อแก่ก�รดำ�เนิน	 	
	 นโยบ�ยต่�งประเทศให้ประสบ
	 ผลสำ�เร็จ
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8. กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

•		 ส ่งเสริมกฎหม�ยและสิทธิ
มนุษยชนเพื่อบรรลุผลในก�ร
สนับสนุนคว�มปลอดภัยท�ง
สังคม	 คว�มเป็นเอกภ�พ	 คว�ม
กลมกลนื	คว�มสงบ	ยตุธิรรม	และ
คว�มเจริญรุ่งเรือง

1.	ว�งแผนท�งกฎหม�ย	
2.	สร้�ง	ปรับปรุง	แก้ไขกฎหม�ย	และ	
	 ก�รบัญญัติกฎหม�ย	
3.	บงัคบัก�รใช้กฎหม�ย	ก�รให้บรกิ�ร
	 ท�งด้�นกฎหม�ย	และก�รบังคับใช้	
	 กฎหม�ย
4.	เตรียมก�รให้คำ�แนะนำ�และพัฒน�	
	 กฎหม�ย	
5.	ยกระดบัและควบคมุก�รใช้กฎหม�ย
	 อย่�งจริงจัง	
6.	ควบคุมดูแลก�รดำ�เนินก�รต�ม	 	
	 หน้�ที่ของกฎหม�ย
7.	ยกระดับและส่งเสริมประสิทธิภ�พ	
	 ก�รห�เอกส�ร	และเครือข่�ยข้อมูล	
	 กฎหม�ยน�น�ช�ติ	
8.	 เพิ่มคว�มตระหนักในก�รป้องกัน	
	 ส่งเสริม	บังคับใช้	ร่วมมือยอมรับ		
	 และก�รนับถือเพื่อสิทธิมนุษยชน	
9.	ดำ�เนินก�รวิจัยและพัฒน�ด้�น	 	
	 กฎหม�ยสิทธิมนุษยชน	
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10.	ปรับปรุงก�รพัฒน�ทรัพย�กร	 	
	 มนุษย์ให้เข้�ใจกฎหม�ยที่	 	
	 เกี่ยวข้อง	
11.	ส่งเสริมและป้องกันทรัพย์สินท�ง	
	 ปัญญ�	และง�นด้�นวัฒนธรรมที่	
	 มีผลต่อนวัตกรรมและคว�มคิด		
	 สร้�งสรรค์
12.	ปรับปรงุง�นทีม่คีว�มเกีย่วข้องกับ
	 โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งกฎหม�ย	

1.	สร้�งพื้นที่ป่�ไม้	
2.	ฟื้นฟูป่�และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ	
	 ในก�รบริห�รจัดก�รนำ้�
3.	ป้องกันและควบคุมไฟป่�
4.	อนุรักษ์คว�มหล�กหล�ยท�ง	 	
	 ชีวภ�พ	
5.	 ฟ้ืนฟูก�รใช้ประโยชน์จ�กป่�ไม้และ
	 อุตส�หกรรมป่�ไม้
6.	พัฒน�ชุมชนเพื่อประช�ชน
	 ที่อ�ศัยอยู่รอบๆ	ป่�

9. กระทรวงป่าไม้

•	 บรหิ�รจดัก�รป่�ไม้อย่�งยัง่ยนื	
เ พื่ อ ส วั ส ดิ ก � ร ท � ง สั ง ค ม ที่ 
เป็นธรรม
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•	ดูแลสุขภ�พชุมชนและ
ส่วนบุคคลอย่�งทั่วถึงและ
เป็นธรรม

1.	ให้ก�รบริก�รด้�นส�ธ�รณสุข	 	
	 อย่�งท่ัวถึง	เพือ่สร้�งคว�มเข้มแขง็
	 ให้แก่ชุมชน	รวมถึงภ�คเอกชน	 	
	 และภ�คร�ชก�ร
2.	ให้ก�รป้องกันด้�นส�ธ�รณสุข		 	
	 เพือ่ให้เกดิคว�มมัน่ใจในก�รได้รบั
	 ก�รดูแลอย่�งทั่วถึง	มีคุณภ�พ	
	 เท่�เทียมกัน	และเป็นธรรม
3.	ให้คว�มมั่นใจในก�รใช้ประโยชน์		
	 และกระจ�ยทรัพย�กรด้�น	 	
	 ส�ธ�รณสุข
4.	สร้�งธรรม�ภิบ�ล

ยุทธศาสตร์

1.	ปรับปรุงคุณภ�พก�รให้บริก�รสุขภ�พให้มีคว�มเท่�เทียม	 ส�ม�รถเข้�
ถึงได้	รวมทั้งมีก�รส่งเสริมสุขภ�พ	และก�รป้องกันอย่�งทั่วถึง
2.	ปรับปรุงด้�นก�รเงินของระบบส�ธ�รณสุข	 เพื่อให้ส�ม�รถสร้�งหลัก
ประกันท�งสังคมและสุขภ�พในระดับช�ติได้
3.	ส่งเสริมให้เกิดก�รใช้และพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	 เพ่ือให้มีก�รดูแล
สุขภ�พที่มีคุณภ�พและเท่�เทียม
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ยุทธศาสตร์

	 4.	 เพิ่มโอก�สให้ประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึงย�และเครื่องมือท�งก�ร
แพทย์	รวมถงึมัน่ใจว่�จะได้รบัประโยชน์	คว�มปลอดภยัจ�กตวัย�	เครือ่งมอื
แพทย์	และอ�ห�ร
	 5.	 ปรับปรุงก�รบริก�รสุขภ�พให้มีคว�มรับผิดชอบ	 โปร่งใส	 มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภ�พ	 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดก�รกระจ�ยคว�มรับผิด
ชอบด้�นส�ธ�รณสุข

11. กระทรวงการคลัง

•		 เป็นผู้บริห�รก�รเงินของแผ่น
ดินที่ได้รับคว�มไว้ว�งใจและเชื่อ
ถือ ในระดับภูมิภ�ค	 เพื่ อ ให ้
อินโดนีเซียมีคว�มเจริญรุ่งเรือง	
เป็นประช�ธิปไตย	 และมีคว�ม
เสมอภ�ค

1.	สร้�งองค์ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	
	 ต�มคว�มต้องก�รส�ธ�รณะ
2.	สร้�งทรัพย�กรมนุษย์ให้รู้จักหน้�ที่
	 ที่ได้รับมอบหม�ย	มีคว�มเป็นมือ	
	 อ�ชีพ	คว�มซื่อสัตย์
	 และคว�มรับผิดชอบ	
3.	พัฒน�องค์ก�รบริห�รก�รเงินให้		
	 สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของ	 	
	 ประช�ชน
4.	พัฒน�เทคโนโลยีด้�นข้อมูลก�รเงิน	
	 ให้ทันสมัยเทียบเท่�โครงสร้�ง
	 พื้นฐ�นด้�นกลยุทธ์อื่นๆ	
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13. กระทรวงอุตสาหกรรม
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12. กระทรวงกลาโหม

•	 สร้�งคว�มมั่นคงและคว�ม
ส�ม�รถในก�รแข่งขันอย่�งยั่งยืน
แก่อุตส�หกรรมก�รผลิต	เพื่อเป็น
ฐ�นพัฒน�อุตส�หกรรมชั้นนำ�ใน
อน�คต

1.	ปรับปรุงก�รเพิ่มมูลค่�แก่วัตถุดิบ	
	 อุตส�หกรรม	
2.	ปรับปรุงก�รนำ�สินค้�เข้�สู่ตล�ดใน	
	 ประเทศและต่�งประเทศ
3.	ปรับปรุงก�รส่งเสริมอุตส�หกรรม	
	 ภ�คบริก�ร
4.	 ส่งเสรมิคว�มส�ม�รถด้�นเทคโนโลยี
	 อุตส�หกรรม
5.	ส่งเสริมโครงสร้�งอุตส�หกรรมให้มี	
	 คว�มมั่นคง	
6.	 เพิ่มก�รพัฒน�อุตส�หกรรมนอก		
	 เก�ะชว�
7.	เพ่ิมบทบ�ทวสิ�หกจิขน�ดกล�งและ
	 ขน�ดย่อมในก�รเพิ่มผลิตภัณฑ์
	 มวลรวมในประเทศ	(GDP)	
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14. กระทรวงสังคมสงเคราะห์

•		 มองเห็นคว�มเป็นจริงของ
สังคม	และสวัสดิก�รสังคม

1.	ปรบัปรงุคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถงึ
	 ก�รป้องกันท�งสังคม	เพื่อให้ได้รับ	
	 ก�รปฏิบัติต�มคว�มต้องก�รขั้น
	 พื้นฐ�น	ก�รบริก�รท�งสังคม	
	 ก�รใช้สิทธิท�งสังคม	และก�ร	 	
	 ประกันต่�งๆ	เพื่อแก้ปัญห�ด้�น		
	 สวัสดิก�รสังคม	
2.	พัฒน�คว�มมั่นคงท�งสังคมและ		
	 ก�รป้องกัน	เพื่อแก้ปัญห�ด้�น	 	
	 สวัสดิก�รสังคม
3.	เพิ่มคว�มเชี่ยวช�ญก�รป้องกัน	 	
	 สังคมในรปูแบบของคว�มช่วยเหลือ
	 สังคม	ก�รฟื้นฟู	ก�รใช้อำ�น�จ	และ
	 คว�มปลอดภัย	เป็นวธิกี�รลดคว�ม
	 ย�กจน
4.	ยกระดับคว�มชำ�น�ญในก�ร	 	
	 ป้องกันของก�รบริก�รสังคม	
	 ก�รฟื้นฟู	ก�รใช้อำ�น�จในหน้�ที่		
	 คว�มปลอดภัย	และก�รลดคว�ม		
	 ย�กจน
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5.	เพิ่มและรักษ�คุณค่�ของคว�ม	 	
	 กล้�ห�ญ	ง�นบุกเบิก	คว�ม	 	
	 สม�นฉนัท์ของสงัคม	และเพ่ือคว�ม
	 ยั่งยืนของชุมชนให้ดีเท่�ๆ	กับ	 	
	 บทบ�ทหน้�ที่ของก�ร	 	
	 สังคมสงเคร�ะห์ในสถ�นที่ผู้คนม�	
	 พบปะกัน
6.	เพิ่มคว�มโปร่งใสและคว�ม
	 รับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�รของ		
	 สวัสดิก�รสังคม

15. กระทรวงแรงงานและการอพยพย้ายถิ่น

•	 สร้�งแรงง�นและชุมชนผู้ย้�ย
ถิน่พำ�นกัให้มีคว�มส�ม�รถในก�ร
ผลิต	 แข่งขัน	 และมีฐ�นะท�ง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น

1.	 เพิ่มโอก�สในก�รทำ�ง�น	พัฒน�		
	 คุณภ�พแรงง�น	ก�รบริก�ร	 	
	 ทดแทน	ข้อมูลตล�ดแรงง�นที่มี	 	
	 ประสิทธิภ�พ	และง�นตล�ด	 	
	 แรงง�น	
2.	พัฒน�ปรับปรุงคว�มสัมพันธ์ของ	
	 อุตส�หกรรม	และคว�มมั่นคงของ	
	 แรงง�นและชุมชนผู้ย้�ยถิ่น	



117ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ

16. กระทรวงมหาดไทย

•	 ดำ�เนินง�นระบบก�รเมือง
ประช�ธปิไตย	ก�รกระจ�ยอำ�น�จ	
ก�รปกครอง	 ก�รพัฒน�ภูมิภ�ค
อย่�งยัง่ยนื	โดยให้สงัคมมส่ีวนร่วม
ทั้งก�รประเมินและก�รสนับสนุน	
โดยกลไกทรัพย�กรของ รัฐที่
เชี่ยวช�ญและคว�มมีเอกภ�พใน
ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย

1.	 เสริมสร้�งคว�มสมบูรณ์โดยก�ร		
	 สร้�งระบบก�รเมอืงภ�ยในประเทศ
	 เพื่อให้เกิดประช�ธิปไตย
2.	สร้�งองค์ก�รเพื่อภ�รกิจของก�ร		
	 บริห�รร�ชก�ร	
3.	สร้�งประสทิธภิ�พและประสทิธผิล
	 ในก�รดำ�เนินง�นกระจ�ยอำ�น�จ		
	 ของรัฐบ�ล

3.	เพิ่มทักษะแรงง�นให้มีขีดคว�ม	 	
	 ส�ม�รถในก�รแข่งขัน	ก�รผลิต	 	
	 และชุมชนผู้ย้�ยถิ่น	
4.	ปรับปรุงก�รตรวจสอบแรงง�น
5.	เร่งก�รพัฒน�ภูมิภ�คอย่�งสมดุล	
6.	ก�รประยุกต์ให้องค์ก�รมีคว�ม	 	
	 ยั่งยืน	มีก�รร่วมมืออย่�งมี	 	
	 ประสิทธิผลด้วยหลักธรรม�ภิบ�ล		
	 ซึ่งสนับสนุนก�รวิจัยที่มี	 	
	 ประสิทธิผล	ก�รพัฒน�และก�ร	 	
	 บริห�รจัดก�รข้อมูลข่�วส�ร
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17.  กระทรวงการเดินเรือและกิจการการประมง

•	 พัฒน�ก�รคมน�คมท�งทะเล
และก�รประมงให้มีคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันและยั่งยืน	 เพื่อผล
ประโยชน์ของประช�ชน

1.	ใช้ทรัพย�กรท�งทะเลและก�ร	 	
	 ประมงให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	และ
	 รักษ�คุณภ�พทรัพย�กรเหล่�นี้	
2.	 เพ่ิมมูลค่�ผลติภณัฑ์ท�งทะเลและ
	 ก�รประมงให้มีคว�มส�ม�รถใน	 	
	 ก�รแข่งขัน	

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ

•	 กำ�หนดทิศท�งก�รท่องเที่ยว
ของช�ติ	 เพื่อเป็นเอกภ�พคว�ม
หล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมของ
ประเทศ	 รวมไปถึงสวัสดิก�รของ
ประช�ชนและคว�มร่วมมอืระหว่�ง
ประเทศ	

1.	อนุรักษ์และพัฒน�วัฒนธรรมบน		
	 พื้นฐ�นคุณค่�ท�งวัฒนธรรม	
2.	ส่งเสริมพัฒน�สถ�นที่ท่องเที่ยว	 	
	 เพื่อให้ได้เปรียบในก�รแข่งขัน	
3.	พัฒน�วัฒนธรรมและแหล่ง	 	
	 ทรัพย�กรที่ส่งเสริมก�รท่องเที่ยว	
4.	พัฒน�ให้มีคว�มโปร่งใสและคว�ม
	 รับผิดชอบต่อสังคม

18. กระทรวงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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• พัฒน�ระบบก�รสื่อส�รและ
ส�รสนเทศที่มีประสิทธิภ�พและ
ประสิทธิผลภ�ยใต ้กรอบของ
ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซียที่ไม่ส�ม�รถ
แบ่งแยกได้

1.	 เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รให้	 	
	 บริก�รข้อมูลและเพิ่มศักยภ�พ		 	
	 เพื่อชุมชนในระเบียบสังคมที่มี	 	
	 คว�มศิวิไลซ์ด้�นข้อมูลข่�วส�ร
2.	เพิ่มก�รควบคุมดูแลโครงสร้�ง
	 พื้นฐ�น	ก�รสื่อส�ร	และระบบ	 	
	 ส�รสนเทศ	เพื่อให้ชุมชนได้เข้�ถึง	
	 ข้อมลูและลดช่องว่�งก�รรบัข้อมลู
	 ข่�วส�ร	
3.	กระตุ้นให้เกิดก�รใช้ง�นที่เพิ่มขึ้น		
	 และก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ		
	 และก�รสื่อส�รส่งรับ	และจัดเก็บ	
	 ข้อมูลจ�กอุปกรณ์ระยะไกล	เพื่อ		
	 เพิ่มมูลค่�ก�รให้บริก�ร	และก�ร		
	 ประยุกต์ใช้ในอุตส�หกรรม
4.	พัฒน�ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�น	 	
	 และก�รให้ใบรับรอง	เพื่อสร้�ง	 	
	 บรรย�ก�ศท�งธุรกิจที่เอื้อต่อก�ร	
	 สร้�งสรรค์ในภ�คอตุส�หกรรมก�ร
	 สื่อส�รและส�รสนเทศ	
5.	เพิ่มคว�มร่วมมือ	คว�มเป็นหุ้น	 	

19. กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ
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	 ส่วนสถ�บันต่�งๆ	ของรัฐบ�ลด้�น	
	 ก�รสื่อส�รและส�รสนเทศ	และ	 	
	 สังคม
6.	เพิ่มบทบ�ทของสื่อมวลชนในก�ร	
	 ปรับปรุงข้อมูลต�มระเบียบที่มี	 	
	 จรยิธรรมและคว�มรบัผดิชอบ	และ
	 จัดเตรียมมูลค่�เพิ่มเพื่อสร้�งช�ติ	
7.	ปรับปรุงคุณภ�พก�รวิจัยและ	 	
	 พัฒน�	เพื่อสร้�งก�รพึ่งพ�ตนเอง	
	 และก�รแข่งขนัด้�นก�รส่ือส�รและ
	 ส�รสนเทศ	
8.	เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถของทรัพย�กร
	 บุคคลด้�นก�รสื่อส�รและ	 	
	 ส�รสนเทศ	เพื่อปรับปรุงคว�มรู้	 	
	 และคว�มเป็นมืออ�ชีพ
9.	เพิม่คว�มมส่ีวนร่วมของอนิโดนเีซยี
	 ในเวทีต่�งประเทศด้�นก�รสื่อส�ร	
	 และส�รสนเทศ		อีกทั้งยกระดับ		
	 คว�มคิดเชิงบวกของระดับช�ติ	 	
	 และระดับรัฐ	
10.	ปรับปรุงคุณภ�พของก�รควบคุม		
	 ดแูล	เพือ่ทำ�ให้ระบบธรรม�ภบิ�ล
	 ประสบผลสำ�เร็จ	
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20. กระทรวงโยธาธิการ

•	 เพิ่มสิ่งก่อสร้�งส�ธ�รณะและ
โครงสร้�งพืน้ฐ�น	เพ่ือสร้�งคว�ม
เจริญรุ่งเรืองในปี	2568

1.	นำ�ภ�พแผนผังก�รพัฒน�ที่อ้�งอิง	

	 มิติท�งพืน้ที	่(Spatial	Dimension)

	 ของประเทศและภูมิภ�ค	และก�ร

	 บูรณ�ก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อให้	

	 เกิดกรอบก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

2.	บริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ		

	 และก�รรักษ�ไว้ซึ่งทรัพย�กร

	 เหล่�นี้	โดยให้มีก�รพัฒน�ก�รใช้		

	 และก�รธำ�รงรักษ�ทรัพย�กร-	 	

	 ธรรมช�ติ	เพื่อลดคว�มเสี่ยงในก�ร

	 ทำ�ล�ยแหล่งนำ้�ต่�งๆ

3.	ก�รเพิ่มพื้นที่ก�รเข้�ถึงเพื่อ	 	

	 สนับสนุนก�รขย�ยตัวท�ง	 	

	 เศรษฐกิจ	และก�รปรับปรุงสภ�พ	

	 คว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน	

	 โดยก�รจัดทำ�เครือข่�ย	บูรณ�ก�ร

	 ก�รตัดถนนแต่ละส�ย

4.	ปรับปรุงสภ�พโดยรอบของพื้นที่		

	 บริเวณใกล้เคียง	โดยปรับปรุงและ	
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	 บูรณ�ก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นให้มี		

	 คว�มน่�เชื่อถือและยั่งยืน

5.	ส่งเสริมอุตส�หกรรมก�รก่อสร้�ง	

	 ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน			

	 เพื่อมั่นใจได้ว่�ธุรกิจก่อสร้�งจะมี		

	 ก�รบริห�รจัดก�รที่ดี	และไม่	 	

	 กระทำ�ผิดกฎหม�ย	เพือ่ให้ส�ม�รถ

	 เจริญเติบโตได้อย่�งต่อเนื่อง	

6.	จัดให้มีก�รวิจัยและพัฒน�	ก�รใช้	

	 ประโยชน์จ�กวิทย�ศ�สตร์และ	 	

	 เทคโนโลยี	เพื่อปรับเป็นม�ตรฐ�น		

	 แนวท�งปฏิบัติ	คู่มือ	หรือเกณฑ์	

	 เพื่อก�รสนับสนุนก�รว�ง

	 โครงสร้�งพื้นฐ�น

7.	สนับสนุนให้มีนวัตกรรมที่	 	

	 บูรณ�ก�รก�รบริห�รทรัพย�กร			

	 เพือ่ให้เป็นไปต�มหลกัธรรม�ภบิ�ล	

8.	ลดก�รทจุรติคอรปัชัน่ในกระทรวง

	 เพื่อปรับปรุงคุณภ�พก�รตรวจ	 	

	 สอบ	และก�รทำ�ง�นอย่�งมอือ�ชพี
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21. กระทรวงคมนาคม

•	 สร ้ � งบุ คล�กรให ้ มี คว�ม
ส�ม�รถด้�นก�รขนส่งท�งบกท่ัว
ภูมิภ�คในประเทศอินโดนีเซีย
ภ�ยในปี	2014

1.	ส่งเสริมคว�มสำ�เร็จในก�รกำ�หนด	
	 ม�ตรฐ�นและก�รรับรองของ	 	
	 อ�จ�รย์	สื่อก�รเรียนก�รสอน	สิ่ง	
	 อำ�นวยคว�มสะดวก	โครงสร้�งพื้น	
	 ฐ�น	และก�รบริห�รจัดก�รด้�น		
	 ก�รฝึกอบรม	
2.	ส่งเสริมและสร้�งสภ�พแวดล้อมที่	
	 เอื้อต่อก�รเดินท�งไปศึกษ�และ		
	 ฝึกอบรม
3.	ดำ�เนินก�รสร้�งเส้นท�งเชื่อมโยง		
	 ก�รสื่อส�รให้มีคว�มสัมพันธ์กับ	 	
	 ก�รฝึกอบรมพื้นฐ�นที่ทำ�ต่อเนื่อง	
	 กับสถ�บันต่�งๆ	ที่เป็นศูนย์กล�ง		
	 ก�รขนส่งส�ธ�รณะในส่วนภมูภิ�ค
4.	จัดเตรียมก�รให้บริก�รด้�นก�ร	 	
	 ศึกษ�และก�รฝึกอบรมทีม่คีณุภ�พ
	 สูง	มีคว�มเท่�เทียม	ร�ค�ไม่สูง			
	 และมุ่งเน้นด้�นวิทย�ศ�สตร์และ		
	 เทคโนโลยี	เพื่อที่จะเข้�ถึงสภ�พ		
	 แวดล้อมในระดบัภมูภิ�คและระดบั
	 ช�ติ
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22. กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม

•	 สร้�งคว�มเป็นเลิศด้�นก�ร
ศึกษ�และวัฒนธรรม	 รวมทั้ง
สร้�งประช�ชนท่ีฉล�ด	 และ 
มีบุคลิคภ�พที่ดี

1.	ยกระดบัคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึง
	 ก�รศึกษ�และวัฒนธรรม
2.	ขย�ยคว�มส�ม�รถก�รได้รับก�ร	
	 บริก�รด้�นก�รศึกษ�และ	 	
	 วัฒนธรรม
3.	ปรับปรุงคุณภ�พด้�นก�รบริก�ร		
	 ก�รศึกษ�และวัฒนธรรม	
4.	สร้�งคว�มเท่�เทียมกันในก�รเข้�	
	 รับก�รศึกษ�และวัฒนธรรมอย่�ง	
	 แพร่หล�ย
5.	สร้�งคว�มยั่งยืนและส่งเสริมคว�ม	
	 แข็งแกร่งด้�นภ�ษ�และวัฒนธรรม	
	 ของอินโดนีเซีย

     วิสัยทัศน์ ภารกิจ

23. กระทรวงเกษตร

•	 สร้�งก�รเกษตรอุตส�หกรรม
ช้ันสงูบนคว�มยัง่ยนืของทรพัย�กร
ท้องถิ่น	สร้�งมูลค่�เพิ่ม	และสร้�ง
สวัสดิก�รแก่เกษตรกร

1.	สร้�งระบบที่มีประสิทธิภ�พ	เพื่อ		
	 ก�รเกษตรที่ยั่งยืนบนฐ�นท�ง	 	
	 วทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลย	ีทรพัย�กร
	 ท้องถิ่น	และวิสัยทัศน์ของ
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	 สิ่งแวดล้อมเข้�ถึงระบบธุรกิจ	 	
	 ก�รเกษตร
2.	สร้�งคว�มสมดุลในระบบเกษตร		
	 ธรรมช�ติ	เกษตรที่ส�ม�รถสร้�ง		
	 คว�มยั่งยืนให้ผลิตภัณฑ์เกษตร		 	
	 และ	ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีพลัง		
	 เสริมสร้�งด้�นอ�ห�ร	
3.	ปรับปรุงกระบวนก�รผลิตให้สด	 	
	 สะอ�ดและปลอดภัย	ถูกอน�มัย		
	 และทั้งหมดต้องเป็นฮ�ล�ล
4.	ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม			
	 ตั้งแต่วัตถุดิบต่�งๆ

24. กระทรวงการวิจัยและเทคโนโลยี

•	 ใช้วิทย�ศ�สตร์เป็นเครื่องมือ
สำ�คัญในก�รปรับปรุงอ�รยธรรม
คว�มสบ�ยอย่�งต่อเนื่อง

1.	ใช้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเป็น	
	 ร�กฐ�นของนโยบ�ยก�รพัฒน�ช�ติ
	 ที่ยั่งยืน
2.	ว�งร�กฐ�นก�รพัฒน�ที่มีจรรย�-
	 บรรณ	
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3.	ส่งเสริมคว�มส�ม�รถของช�ติใน		
	 ด้�นคว�มคิดริเริ่ม	เพื่อเพิ่มคว�ม		
	 ส�ม�รถในก�รแข่งขันระดับส�กล	
4.	 ส่งเสรมิให้หน่วยง�น	องค์ก�รต่�งๆ
	 พัฒน�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	
5.	สร้�งทรัพย�กรมนุษย์	เครื่อง	 	
	 อำ�นวยคว�มสะดวก	โครงสร้�ง
	 พื้นฐ�น	และสถ�บันวิทย�ศ�สตร์	
	 ที่มีคุณภ�พในก�รแข่งขัน
6.	สร้�งอินโดนีเซียให้เป็นสังคมผู้มี	 	
	 คว�มรู้และฉล�ด	มีคว�มคิด	 	
	 สร้�งสรรค์ในสังคมบนฐ�นคว�มรู้

25. กระทรวงสหกรณ์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

•	 สร้�งคว�มน่�เชื่อถือและ
ประสิทธิภ�พในก�รสร ้ � ง
สหกรณ์และกิจก�รขน�ดกล�ง
และขน�ดย่อมให้เข้มแข็ง	 เพื่อ
เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รผลิต	
ก�รแข ่งขัน	 และก�รพ่ึงพ�
ตนเอง

1.	ส่งเสริมก�รเติบโตและก�ร	 	
	 พัฒน�	70,000	ผู้ประกอบก�รที่มี
	 คุณสมบัติต�มเงื่อนไขที่ได้รับก�ร		
	 สนับสนุน	และอีก	6	ล้�นผู้	 	
	 ประกอบก�ร	SMEs	ใหม่
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2.	สร้�งเงื่อนไขและสภ�พแวดล้อม		
	 ท�งธุรกิจที่เอื้อต่อก�รพัฒน�	 	
	 สหกรณ์และกิจก�รขน�ดกล�ง	 	
	 และขน�ดย่อมให้ก้�วหน้�ในทุก	 	
	 ระดับ
3.	เพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รผลิต		
	 แข่งขัน	และพึ่งพ�ตนเองทั้งตล�ด	
	 ภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ
4.	พัฒน�ชุมชนและกิจก�รต่�งๆ	ให้	
	 ส�ม�รถร่วมง�น	และมีส่วนร่วมใน	
	 ก�รพัฒน�สหกรณ์และกิจก�ร	 	
	 ขน�ดกล�งและขน�ดย่อมให้เข้ม		
	 แข็ง	
5.	ให้ก�รบริก�รประช�ชนทีม่คุีณภ�พ
		 รวดเร็ว	กระชับ	โปร่งใส	และ
	 น่�เชื่อถือ

26. กระทรวงสิ่งแวดล้อม

•	 เน้นก�รสร้�งเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือเข้�ไปมี

1.	ว�งนโยบ�ยก�รจัดก�รทรัพย�กร-	
	 ธรรมช�ต	ิและสร้�งสิง่แวดล้อมองค์
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	 รวมที่เอื้อต่อก�รสร้�งเศรษฐกิจที่	
	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อก�ร		
	 พัฒน�ที่ยั่งยืน
2.	นำ�เศรษฐศ�สตร์และนเิทศวทิย�ม�
	 รวมเข้�ด้วยกัน	และสังเคร�ะห์	 	
	 เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	
3.	ป้องกันคว�มเสียห�ยและควบคุม	
	 มลพิษที่จะเกิดกับทรัพย�กร-		 	
	 ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	
4.	สร้�งธรรม�ภิบ�ลและพัฒน�คว�ม	
	 ส�ม�รถของหน่วยง�นต่�งๆ		ใน		
	 ก�รจดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ติและ
	 สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

27. กระทรวงส่งเสริมสิทธิสตรีและคุ้มครองเยาวชน

•	 สร้�งคว�มเสมอภ�คระหว่�ง
เพศ	และพิทักษ์สิทธิเด็ก

•		 พัฒน�คว�มเป็นอยู่และคุณภ�พ
ชีวิตสตรีและเด็ก

บทบ�ทในก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนด้วย
เศรษฐกิจทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
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28. กระทรวงการปฏิรูปการบริหารและการปฏิรูประบบราชการ

•	 มีคว�มเป็นมืออ�ชีพที่เชื่อถือ
ได้	 และมีคุณธรรมบนพื้นฐ�น 
ธรรม�ภิบ�ล

1.	ปรับปรุงประสิทธิภ�พและ	 	
	 ประสิทธิผลก�รใช้ประโยชน์จ�ก		
	 กลไกก�รประส�นง�น	
2.	ก�รปรับปรุงคุณภ�พก�รบริก�ร		
	 ส�ธ�รณะ	
3.	ปรับปรุงหน้�ที่คว�มรับผิดชอบใน	
	 ก�รปฏิบัติง�น	
4.	ปรับปรุง	กำ�กับ	ดูแลก�รประส�น	
	 ง�น	
5.	จัดตั้งสถ�บันให้มีประสิทธิภ�พ	 	
	 และประสิทธิผล	
6.	ปรับปรุงประสิทธิภ�พและ	 	
	 ประสิทธิผลของก�รจัดก�ร	
7.	 เพิ่มคว�มเป็นมืออ�ชีพในก�ร	 	
	 บริห�รทรัพย�กรมนุษย์	
8.	ปรับปรุงประสิทธิภ�พกลไกก�ร	 	
	 ทำ�ง�นของกระทรวง



130

   วิสัยทัศน์ ภารกิจ

29. กระทรวงการพัฒนาส่วนภูมิภาค

•	 เนื่องจ�กยังมีพ้ืนที่จำ�นวน

ม�กทียั่งไม่ได้รับก�รพัฒน�	กระ

ทรวงฯ	จงึมวีสัิยทัศน์ทีจ่ะพัฒน�

ภ�คชนบทด้วยก�รพัฒน�พื้นที่

ห่�งไกลคว�มเจรญิให้เป็นพ้ืนท่ีที่

มี คว�มเจริญก ้ �วหน ้ �และ

ทั ด เที ยม กับพื้ น ท่ี อื่ นๆ 	 ใน

อินโดนีเซีย

1.	ใช้ทรัพย�กรมนุษย์และหน่วยง�น	

	 ท้องถิ่น	เพื่อพัฒน�เศรษฐกิจใน	 	

	 ท้องถิน่นัน้ๆ	โดยให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วน

	 เสียทั้งหมดมีส่วนร่วมในก�ร	 	

	 พัฒน�

2.	สร้�งคว�มเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วย		

	 ก�รทำ�ให้ผู้คนได้มีโอก�สเข้�ถึง	 	

	 ก�รศึกษ�และบริก�รส�ธ�รณสุข	

	 ม�กยิ่งขึ้น

3.	สร้�งง�นและเพิ่มโอก�สในก�ร	 	

	 ร่วมทุน	เข้�ถึงเทคโนโลยี	ตล�ด			

	 และข้อมูลข่�วส�ร	

4.	พัฒน�คว�มส�ม�รถของหน่วย	 	

	 ง�นต่�งๆ	ในรัฐบ�ลท้องถิ่นและ	 	

	 ชุมชนพัฒน�สิ่งอำ�นวยคว�ม	 	

	 สะดวก	ก�รติดต่อสื่อส�ร	ก�ร	 	

	 คมน�คมเพือ่ให้พืน้ทีห่่�งไกลคว�ม

	 เจริญส�ม�รถติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ		

	 ได้
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 วิสัยทัศน์ ภารกิจ

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ

30. กระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ

•	 ว�งแผนพัฒน�แห่งช�ติให้มี
ประสิทธิภ�พ	 มีคว�มน่�เช่ือถือ	
และส�ม�รถกำ�หนดทิศท�งได้

1.	ดำ�เนินแผนพัฒน�แห่งช�ติ	
	 อย่�งมีคุณภ�พ
	2.	ประเมนิประสทิธภิ�พและตรวจ
	 สอบผลก�รปฏบัิตงิ�นต�มแผน
	 พัฒน�แห่งช�ตแิละประเมนิผล
	 ของนโยบ�ยคุณภ�พที่เกี่ยวกับ	
	 ปัญห�ก�รพัฒน�	เพื่อนำ�เป็น	
	 ข้อมูลในก�รว�งแผนกระบวน-	
	 ก�รต่อไป	หรอื	กำ�หนดนโยบ�ย
	 ก�รพัฒน�ในภ�คสน�มต่�งๆ
3.	ดำ�เนินก�รประส�นง�นต่�งๆ		
	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พก�ร	
	 ดำ�เนินง�นของแต่ละกระทรวง

5.	เร่งฟื้นฟู	บรรเท�พื้นที่ที่ได้รับผล

	 กระทบจ�กภัยธรรมช�ติ	และมี	 	

	 คว�มขัดแย้ง
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32. กระทรวงการเคหะ

•	 ทุกๆ	คนในครอบครัวอ�ศัยอยู่
บ้�นที่มีคว�มคุ้มค่�ในอินโดนีเซีย

1.	ช่วยเพิ่มแนวโน้มที่เอื้อในก�รอยู่		
	 อ�ศัยและพัฒน�ถิ่นฐ�น	
2.	 เพิ่มอำ�น�จในชุมชน	สถ�บัน	และ	
	 กฏระเบียบที่อยู่อ�ศัย	
3.	 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รก่อสร้�งและ	
	 พัฒน�รูปแบบที่อยู่อ�ศัย	
4.	ปรับปรุงบ้�นที่ต้องก�รปรับปรุง	 	
	 สภ�พแวดล้อมในที่อยู่อ�ศัย	และ	
	 ปรับปรุงคุณภ�พของบ้�นและ	 	
	 ชุมชนที่อยู่อ�ศัย

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ

31. กระทรวงรัฐวิสาหกิจ

•	 จัดก�รรัฐวิส�หกิจอย่�งเหม�ะ
สมแบบมืออ�ชีพและเพ่ิมมูลค่�
รัฐวิส�หกิจ

1.	 เพิ่มคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันของ	
	 รัฐวิส�หกิจในระดับช�ติ	ระดับ	 	
	 ภูมิภ�ค	และระดับน�น�ช�ติ
2.	สร้�งองค์ก�รที่ทันสมัย	มีธรรม�-		
	 ภิบ�ล
3.	เพิ่มก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจแห่ง
	 ช�ติด้วยรัฐวิส�หกิจ
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  วิสัยทัศน์ ภารกิจ

33. กระทรวงเยาวชนและการกีฬา

•	 ส ่ ง เส ริมให ้ เย�วชนมีคว�ม
ส�ม�รถในก�รแข่งขัน	 และคว�ม
ส�ม�รถด้�นกีฬ�

1.	เพิ่มศักยภ�พเย�วชนให้รู้จักมีใจ		
	 นึกถึงสังคม	ตระหนักถึงศักยภ�พ	
	 ตนเอง	ศักยภ�พก�รเรียนรู้	 	
	 วิทย�ศ�สตร์	ก�รมีคว�มเชื่อมั่น			
	 คว�มคดิสร้�งสรรค์	และก�รทำ�ง�น
	 ในองค์ก�ร	เพือ่กระตุน้ให้เย�วชนมี
	 ส่วนร่วม	แสดงคว�มเป็นผู้นำ�และ	
	 เพิ่มผลผลิต	เพื่อพัฒน�ตนเอง		 	
	 ชุมชน	และประเทศช�ติ
2.	 ส่งเสรมิศักยภ�พและคว�มส�ม�รถ
	 ในก�รแข่งขันของเย�วชน	สร้�ง	 	
	 เย�วชนให้มีใจรัก	มุ่งมั่น	มีจิตอ�ส�
	 	มีคว�มรบัผดิชอบ	มคีว�มกล้�ห�ญ	
	 มีคว�มกล้�คิดกล้�วิจ�รณ์	มี	 	
	 อุดมก�รณ์	มีคว�มคิดริเริ่ม	คว�ม	
	 คิดก้�วหน้�	คว�มกระตือรือร้น			
	 คว�มเป็นนักพัฒน�	และคิดถึง	 	
	 อน�คต	โดยรักษ�ร�กเหง้�	 	
	 วัฒนธรรมอินโดนีเซีย	เพื่อ	 	
	 พัฒน�ก�รศึกษ�	คว�มเป็นผู้	 	
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     วิสัยทัศน์ ภารกิจ

	 ประกอบก�ร	คว�มเป็นผู้นำ�	คว�ม	
	 คิดริ่เริ่ม	และจิตอ�ส�เย�วชน	เพื่อ	
	 สร้�งเย�วชน	 	
	 ให้เป็นผู้นำ�ที่ดีในอน�คต
3.	พัฒน�อุตส�หกรรมก�รกีฬ�เพื่อส่ง	
	 เสริมก�รกีฬ�ในครอบครัว	สถ�น	
	 ศึกษ�	และส�ธ�รณชน	เพื่อให้ผู้คน
	 มีใจรักกีฬ�	และสร้�งสุขภ�พ	 	
	 อน�มัยที่แข็งแรง	มีคว�มสุข	และ	
	 คว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งผู้คนใน	
	 สังคม
4.	ส่งเสริมศักยภ�พของนักกีฬ�	 	
	 เย�วชน	และนักกีฬ�ระดับช�ติเพื่อ	
	 ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งกีฬ�	
	 ระดับภูมิภ�คและส�กล	ใช้	 	
	 วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	และ		
	 กีฬ�สมัยใหม่อย่�งเป็นระบบและ	
	 ยั่งยืน	เพื่อพัฒน�นักกีฬ�ที่มี	 	
	 พรสวรรค์	และพัฒน�คุณภ�พโค้ช	
	 กีฬ�ในระดับส�กล



135ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

34. กระทรวงการค้า

=ไม่พบข้อมูล			=

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ

5.2   หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN

	 คณะกรรมก�รดำ�เนนิง�นแผน	MP3EI	ประกอบด้วย	ทีมดำ�เนนิแผน
ง�น	ทีมปฏิบัติก�ร	และทีมเลข�	
	 1.	 ทีมดำ�เนินแผนง�น	ประกอบด้วย	 รัฐมนตรี	 ประธ�นหน่วยง�น
ต่�งๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี	และหน่วยง�นตัวแทน	ทีมดำ�เนิน
แผนง�นมีหน้�ที่ให้คำ�ชี้แนะทั่วไป	 อนุมัติมติต่�งๆ	 เกี่ยวกับยุทธศ�สตร์
ก�รดำ�เนินง�น	และแก้ไขปัญห�ต่�งๆ	 เกี่ยวกับยุทธศ�สตร์	 ซึ่งอ�จเกิด
ขึ้นระหว่�งก�รดำ�เนินแผนง�น	MP3EI
	 2.	ทีมปฏิบัติก�ร	ประกอบด้วย	ข้�ร�ชก�รระดับ	1	และข้�ร�ชก�ร
ที่สำ�คัญจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 ผู้มีส่วนในก�รดำ�เนินต�มแผนง�น	
MP3EI	ทีมปฏิบัติก�รมีหน้�ที่ประส�นง�นในก�รดำ�เนินโครงก�รลงทุน
และสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�น	 ทีมปฏิบัติง�นจะร่วมมือกับหน่วยง�นที่
เกีย่วข้อง	มีหน้�ทีแ่ก้ปัญห�ระหว่�งกระทรวงต่�งๆ	และสร้�งคว�มมัน่ใจ
ว่�รัฐบ�ลจะสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นต�มแผน	MP3EI
	 3.	 ทีมเลข�	 เป็นทีมส่งเสริม	MP3EI	 ซึ่งทำ�ง�นเต็มเวล�และด้วยใจ
ทุ่มเท	 มีหน้�ที่พัฒน�ระบบก�รตรวจตร�และประส�นง�น	 เพื่อให้ก�ร
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ดำ�เนินง�นต�มแผน	MP3EI	 มีคว�มคืบหน้�	 ทีมเลข�จะสนับสนุนทีม
ดำ�เนนิแผนง�น	และทมีปฏบิติัก�รอย่�งขันแขง็	ด้วยก�รให้ก�รวเิคร�ะห์	
ทีช่ดัเจนและข้อเสนอท�งเทคนคิ	เพือ่แก้ไขปัญห�ทีเ่กดิจ�กก�รตรวจตร�
ในแต่ละวัน
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ระบบการพัฒนาข้าราชการ

6
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6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
	 ประเทศอินโดนเีซยีมจีำ�นวนข้�ร�ชก�รประม�ณ	3.74		ล้�นคน		หรอื
ร้อยละ	1.7	ของจำ�นวนประช�กรในปี	2005	ตัวเลขเหล่�นี้แสดงให้เห็น
ถึงปริม�ณที่ลดลงจ�กปี	2517	(ค.ศ.	1974)	โดยในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�
มีอัตร�ส่วนประม�ณร้อยละ	 2.1	 ของประช�กร	 จำ�นวนข้�ร�ชก�ร
พลเรือนที่ได้รับมอบอำ�น�จให้อยู่ในระดับภูมิภ�คม�กกว่�ข้�ร�ชก�ร	
ส่วนกล�ง	 ทั้งนี้มีคว�มสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐบ�ลในก�รให้
บริก�รที่มีคุณภ�พดีย่ิงข้ึนแก่ประช�ชน	 เช่นเดียวกับภ�ครัฐที่ได้เคลื่อน
ย้�ยตนเองให้ใกล้ชิดกับสังคม	 ซึ่งแท้จริงแล้ววัตถุประสงค์ที่สำ�คัญของ
ก�รปฏิรูประบบร�ชก�รโดยส่วนใหญ่ของประเทศต่�งๆ	 ในเอเชีย	 คือ	
ก�รปรับปรุงบริก�รให้แก่ประช�ชน
	 หน่วยง�น	 ก.พ.	 ของอินโดนีเซีย	 (The	 National	 Civil	 Service	
Agency)	มข้ีอมลูเกีย่วกบัข้�ร�ชก�รกบัระดับก�รศกึษ�พบว่�	ข้�ร�ชก�ร
ส่วนใหญ่จบมัธยมปล�ยร้อยละ	35.77	ในขณะที่จบปริญญ�ตรี	โท	และ
เอก	 อยู่ที่ร้อยละ	 32.24	 ส่วนที่จบระดับประถมศึกษ�ประม�ณร้อยละ	
2.34	และระดับมัธยมต้นร้อยละ	3.17	โดยมีร�ยละเอียดดังต�ร�งที่	6	
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หมายเลข ระดับการศึกษา จำานวน ร้อยละ 
(%)

1 ประถมศึกษ� 110.816 2.34

2 มัธยมต้น 150.353 3.17

3 มัธยมปล�ย 1,693.115 35.77

4 Diploma	1 82.305 1.73

5 Diploma	2 710.104 15.04

6 Diploma	3 477.586 9.45

7 Diploma	4 11.729 0.24

8 ปริญญ�ตรี 1,423.238 30.07

9 ปริญญ�โท 93.512 1.97

10 ปริญญ�เอก 9.714 0.20

ทั้งหมด 4,732.472 100.00

ที่มา:  The National Civil Service Agency, Website 2010

ตารางที่ 6  ระดับการศึกษาของข้าราชการในประเทศอินโดนีเซีย
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	 ข้�ร�ชก�รเองยังส�ม�รถแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภท	คือ	ข้�ร�ชก�ร
ของรัฐบ�ลกล�ง	 และข้�ร�ชก�รของรัฐบ�ลท้องถ่ิน[28]	 จ�กข้อมูลของ
หน่วยง�นข้�ร�ชก�รแห่งช�ติ	(Badan	Kepegawaian	Negara:	BKN)	
ทีท่ำ�หน้�ทีด่แูลเร่ืองก�รบรหิ�รข้�ร�ชก�รประเทศอนิโดนเีซยี	โดยข้อมลู
ปี	พ.ศ.	2553	(ค.ศ.	2010)	 ข้�ร�ชก�รทั้งหมดของประเทศอินโดนีเซีย
มีจำ�นวนทั้งสิ้น	4,732,472	คน	
	 โดยในมมุลำ�ดบัขัน้ของข้�ร�ชก�รในประเทศอนิโดนเีซีย	ส�ม�รถแบ่ง
ออกเป็น	4	ระดับ	คือ	ระดับ	I,	II,	III,	และ	IV	โดยที่ข้�ร�ชก�รระดับ	I	นั้น
จะเป็นระดับตำ่�ที่สุด	 ในขณะที่ระดับที่	 IV	 เป็นระดับสูงที่สุด	 (Dewi	&	
Winarsih,	2011:	6)	โดยข้�ร�ชก�รส่วนใหญ่นัน้จะอยูท่ี่ระดับ	III	คิดเป็น
ร้อยละ	47.43	ของข้�ร�ชก�รทั้งหมด	รองลงม�เป็น	ระดับ	II,	IV,	และ	
I	 ต�มลำ�ดับ	 ดังแสดงให้เห็นในต�ร�งสัดส่วนของข้�ร�ชก�รแบ่งต�ม
ระดับปี	พ.ศ.	2553	(ค.ศ.	2010)

ที่มา:  The National Civil Service Agency website, 2010 อ้างถึงใน Dewi & Winarsih, 2011: 6

ลำาดับ ระดับขั้น จำานวน ร้อยละ (%)

1 ระดับ	I 	124,445 2.65

2 ระดับ	II 1,458,055 30.81

3 ระดับ	III 2,244,785 47.43

4 ระดับ	IV 904,187 19.11

รวม 4,732,472 100.00

ตารางที่ 7  สัดส่วนของพนักงานข้าราชการแบ่งตามระดับปี พ.ศ. 2553
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การสรรหาและการคัดเลือก 
	 เมื่อมีก�รกระจ�ยอำ�น�จ	 ดังนั้น	 ก�รสรรห�และคัดเลือกจึงไม่ใช่
หน้�ที่ของหน่วยง�นกล�ง	 แต่เป็นภ�ครัฐในแต่ละจังหวัดที่จะส�ม�รถ
สรรห�และคัดเลือกบุคล�กรเองได้	 โดยข้ันตอนก�รสมัครประกอบด้วย								
ใบสมคัร	และก�รสอบ	เพือ่ดวู่�เหม�ะสมกบัง�นหรือไม่	โดยก�รสอบจะ
สอบเกี่ยวกับง�นบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ		เช่น	ภ�ษ�อินโดนีเซีย	ปรัชญ�
ภ�ครฐั	ประวตัศิ�สตร์	นโยบ�ยรัฐ	ซึง่จะไม่ค่อยมข้ีอสอบทีเ่กีย่วกบัทกัษะ
คว�มถนดัในก�รทำ�ง�น	เมือ่สอบผ่�นข้อเขยีน	ผูส้มคัรจะต้องทดลองง�น
ประม�ณ		1	หรือ	2	 	ปี	และเมื่อผ่�นก�รทดลองง�น	จึงจะได้เข้�เป็น
บุคล�กรของรัฐ

การจ่ายค่าตอบแทน
	 ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนในภ�ครัฐจะจ่�ยน้อยกว่�ภ�คเอกชน	 ซ่ึง 
ภ�คเอกชนจะจ่�ยให้ม�กกว่�	 3-4	 เท่�	 ต่อม�ในปี	 2549-2550	 (ค.ศ.	
2006-2007)		ภ�ครฐัพย�ย�มจ่�ยเงนิเดอืนเพิม่ขึน้	เพือ่ไม่ให้คนไหลออก
จ�กระบบ	 โดยสูงขึ้นอีกร้อยละ	15	ค่�ตอบแทนที่ภ�ครัฐจ่�ยประกอบ
ด้วย	เงินเดือน	เบี้ยเลี้ยง	ค่�เดินท�ง	ค่�ที่พัก	โดยก�รจ่�ยค่�ตอบแทน
ร�ยได้	 เรียกว่�	 “Combination	 Scale	 System”	 	 หม�ยถึง	 
ก�รผสมผส�นก�รจ่�ยค่�ตอบแทน	ซึง่จะรวมค่�เบีย้เลีย้ง	(Allowance)	
ซึ่งอ�จจ่�ยในรูปแบบเงินสงเคร�ะห์ครอบครัว		(Family	Allowances)	 
เงินพิเศษต�มโครงสร้�ง	 (Structural	 Allowance)	 และเงินพิเศษ	 
(Special	Allowance)



142



143ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 ข้�ร�ชก�รพลเรือนได้ถูกแบ่งออกเป็น	 4	 ระดับ	 จ�ก	 1	 (ระดับ									
ล่�งสุด)	ถงึ	4	(ระดบัสงูสดุ)	แต่ละระดบัประกอบด้วย	ระดบัขัน้เงนิเดอืน		
พื้นฐ�น	โดยระดับที่	1-3		แบ่งออกเป็น	4	ขั้น	(a,	b	,c	และ	d)	ส่วนใน
ระดับที่	4	ประกอบด้วย	5	ขั้น	(a,b,c,	d	และ	e)	จ�กระดับ	1	ถึง	4	รวม
ทัง้สิน้	17	ขัน้		ซึง่ตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รแต่ละคนข้ันข้ึนอยูก่บัวฒุกิ�รศึกษ�
และระดับอ�วุโส	โดยระดับ	1-3	ต้องมีวุฒิก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ของ
มห�วิทย�ลัย	 และเงินเดือนพื้นฐ�นสำ�หรับข้�ร�ชก�รพลเรือนจะ
ประม�ณ	66	ดอลล�ร์สหรัฐต่อเดือน	ส่วนเงินเดือนสำ�หรับพนักง�นรัฐ
ในระดับ	4	จะได้รับประม�ณ	207	ดอลล�ร์สหรัฐต่อเดือน
	 อตัร�ส่วนระหว่�งเงนิเดอืนของข้�ร�ชก�รในระดับล่�งสดุและระดับ
สูงสุดเริ่มเปล่ียนแปลงในปี	 พ.ศ.	 2544	 (2001)	 โดยสำ�นักง�นของ
ประธ�น�ธิบดีซูฮ�ร์โต	 (President	 Suharto)	 ได้ทำ�ก�รปฏิรูปอย่�ง
จริงจังเมื่อเดือนพฤษภ�คม	2541	 (ค.ศ.	1998)	 โดยอัตร�ส่วนก�รจ่�ย
เงินเดือนข้�ร�ชก�รระดับล่�งสุดและสูงสุดเป็น	 1	 :	 7	 แต่เมื่อปี	 พ.ศ.	
2544	(2001)	เป็นเพียง	1	:	3	เท่�นั้น	เงินเดือนข้�ร�ชก�รเมื่อเปรียบ
เทียบกับก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของภ�คเอกชนพบว่�	 ภ�ครัฐจ่�ยค่�
ตอบแทนน้อยกว่�	 ซึ่งส่งผลให้ข้�ร�ชก�รระดับล่�งมีแนวโน้มจะทำ�
กิจกรรมทีผิ่ดกฎหม�ย	เช่น	ก�รรบัสนิบน	และก�รขอค่�ตอบแทนในก�ร
ให้บรกิ�รตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2546	(2003)	ข้�ร�ชก�รระดับภูมภิ�คได้ถูกแบ่ง
ออกเป็นภ�ครัฐในส่วนจังหวัด	 และผู้สำ�เร็จร�ชก�รหรือภ�ครัฐในส่วน
เทศบ�ล	ผลลัพธ์ของก�รกระจ�ยอำ�น�จข้�ร�ชก�รพลเรอืนได้เริม่ต้นขึน้
เมื่อปล�ยปี	พ.ศ.	2543	(2000)	อย่�งไรก็ต�ม	เมื่อปี	พ.ศ.	2546	(2003)	
ได้มีก�รกำ�หนดจำ�นวนข้�ร�ชก�ร	 ซึ่งได้รับมอบหม�ยง�น	 2	 ระดับ								
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นับเป็นเร่ืองย�ก	 ซึ่งก�รกระจ�ยอำ�น�จเป็นกระบวนก�รที่ช่วยให้ก�ร
จัดสรรทรัพย�กรมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	 เพื่อลดคว�มไม่เท่�เทียมกัน	
สร้�งคว�มโปร่งใส	และสนับสนุนให้ประช�ชนได้มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น	รวม
ถึงคว�มรับผิดชอบที่ดีเช่นกัน	 จึงถือได้ว่�เป็นก�รปรับปรุงธรรม�ภิบ�ล
ให้ดียิง่ขึน้	ภ�ครฐัในท้องถิน่ตระหนกัและมคีว�มคุน้เคยกบัประช�ชนใน
ท้องถิน่ม�กกว่�ภ�ครฐัในส่วนกล�ง	ซึง่หม�ยคว�มว่�	รฐับ�ลท้องถิน่อ�จ
มีคว�มเข้�ใจในโครงก�รและนโยบ�ยในพื้นที่อ�ศัยของประช�ชน
ม�กกว่�	 ส่ิงเหล่�น้ีล้วนมีผลกระทบต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ของข้�ร�ชก�ร
ในแต่ละภมูภิ�คแตกต่�งกนั	ส่วนผลกระทบอ่ืนๆ	จ�กก�รกระจ�ยอำ�น�จ
ได้มีก�รปรับปรุงเงื่อนไข	 เพ่ือข้�ร�ชก�รในส่วนภูมิภ�คเหล่�นั้น	 เช่น	
จังหวัดเรียว	 (Riau)	 ในสุม�ตร�ตะวันตก	 (West	Sumatra)	มีพระร�ช
กฤษฎีก�ในเดือนธันว�คมให้ข้�ร�ชก�รจ�กระดับล่�งสุดหรือระดับ	 1		
ได้รับเงินเพิ่ม	1.6	ล้�นรูเปียห์	(ประม�ณ	160		ดอลล�ร์สหรัฐ)	ต่อเดือน	
ในขณะที่ระดับ	4	ได้รับเพิ่ม	4.5	ล้�นรูเปียห์	(ประม�ณ	450	ดอลล�ร์
สหรัฐ)	 ต่อเดือน	 ข้�ร�ชก�รในจังหวัดนี้ได้รับเงินเดือนเกือบเท่�กับผู้
บริห�รระดับกล�งภ�คธุรกิจในเมืองหลวงจ�ก�ร์ต�	(Jakarta)
	 นอกจ�กนี้ข้�ร�ชก�รในระดับภูมิภ�คได้มีก�รจ่�ยเงินม�กข้ึนต�ม
ส�ยอ�ชีพก�รทำ�ง�น	 โดยวิธีก�รเพิ่มเบี้ยเลี้ยงในหน้�ท่ี	 เช่น	 ผู้สำ�เร็จ
ร�ชก�รของคตู�ตะวนัออก	(East		Kuta)	ในจงัหวดัก�ลมินัตันตะวนัออก	
(East	Kalimantan)	ส่วนครูในระดับประถมศึกษ�และมัธยมศึกษ�ได้มี
ก�รจ่�ยเพิ่มเป็น	 1.2	ล้�นรูเปียห์	 (ประม�ณ	120	ดอลล�ร์สหรัฐ)	 ต่อ
เดือน	เพร�ะฉะนั้นครูเหล่�นี้ที่อยู่ในระดับ	2	หรือ	3	จะมีร�ยได้ม�กขึ้น
ประม�ณ	 250-290	 ดอลล�ร์สหรัฐ)	 ต่อเดือน	 ซึ่งม�กขึ้นกว่�ค่�จ้�ง							
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ขัน้ตำ�่ทีก่ำ�หนดโดยพระร�ชกฤษฎกี�ของรฐับ�ลกำ�หนดที	่150	ดอลล�ร์
สหรัฐต่อเดือน
	 อย่�งไรก็ต�มแม้จะมีก�รปรับปรุงเกิดขึ้น	 โดยดำ�เนินก�รต�ม
กฎหม�ยปกครองตนเองในภูมิภ�ค	 ซึ่งภ�ครัฐของอินโดนีเซียยังคงต้อง
ได้รบัก�รเปลีย่นแปลง	โดยเฉพ�ะคว�มสมัพนัธ์ในก�รจัดต้ังหลกัธรรม�ภิ
บ�ลที่จะช่วยให้ประเทศไปสู่ก�รแข่งขันในเวทีระดับโลก

6.2 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในภาครัฐ
	 ด้�นก�รฝึกอบรมและพฒัน�บุคล�กร	ภ�ครฐัได้จ้�งสถ�บันรฐักิจแห่ง
ช�ต	ิ(National	Institute	of	Administration)	ให้จดัหลกัสูตรฝึกอบรม	
โดยเป้�หม�ยเพือ่พัฒน�ประเทศให้ไปในทศิท�งเดียวกนั	โดยผูท่ี้มรีะดับ
ก�รศกึษ�สงูจะได้รับโอก�สในก�รฝึกอบรมม�กกว่�ผูท้ีม่รีะดบัก�รศึกษ�
น้อย	เช่น	หมอ	บรรณ�รักษ์	นักวิช�ก�ร	เพื่อพัฒน�ให้คนกลุ่มนี้มีคว�ม
เป็นมืออ�ชีพม�กข้ึน	 มีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รได้อย่�งมี
ประสทิธภิ�พม�กขึน้	ก�รฝึกอบรมและพฒัน�ส่วนใหญ่เป็นก�รฝึกอบรม
เกี่ยวกับทักษะคว�มส�ม�รถทั่วไป	อ�จมีเรื่องก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับก�ร
เพิ่มสมรรถนะในก�รทำ�ง�น

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอินโดนีเซีย
	 ในด้�นทรัพย�กรมนุษย์	ปี	พ.ศ.	2553	(2010)	อินโดนีเซียถือว่�เป็น
ประเทศทีม่ปีระช�กรม�กทีส่ดุเป็นอนัดบั	4	ของโลก	มีจำ�นวนประช�กร
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ประม�ณ	 240	 ล้�นคน	 ซึ่งก�รมีประช�กรจำ�นวนมห�ศ�ลในประเทศ	
ทำ�ให้เกิดคว�มต้องก�รซื้อภ�ยในประเทศที่สูงม�ก	 จึงเกิดเป็นตล�ด
ขน�ดใหญ่ภ�ยในประเทศ	 และจำ�นวนประช�กรที่ม�กนี้	 ในที่สุดก็จะ
กล�ยเป็นแรงง�นสำ�คญัสำ�หรับก�รพฒัน�ประเทศ	ศกัยภ�พด้�นแรงง�น
ของอินโดนเีซียเกดิขึน้จ�กก�รทีปั่จจบุนัประช�กรส่วนใหญ่ยงัมอี�ยนุ้อย	
โดยประช�กรม�กกว่�ร้อยละ	 50	 มอี�ยตุำ�่กว่�	 29	ปี	 ทำ�ให้มกี�ร
ค�ดก�รณ์ว่�จำ�นวนแรงง�นในประเทศจะเพิม่ขึน้ทุกปีไม่ตำ�่กว่�	2	ล้�นคน
ส่งผลให้อนิโดนเีซียเป็นประเทศหนึง่ในภมูภิ�คอ�เซยีนทีม่ค่ี�แรงตำ�่	และ
ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2563-2573	 (2020–2030)	 จะกล�ยเป็นปีที่มีจำ�นวน
ประช�กรวยัทำ�ง�นเพิม่ขึน้สงูสดุ	ในช่วงนีอ้นิโดนีเซียจึงมโีอก�สจ�กก�ร
มีแรงง�นและกำ�ลังก�รผลิตจำ�นวนม�ก
	 จ�กแผนแม่บทพัฒน�เศรษฐกิจอินโดนีเซีย	MP3EI	 ในส่วนของก�ร
พัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์[10]	 ของรัฐบ�ลอินโดนีเซียที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
ก�รขย�ยกิจกรรมท�งเศรษฐกิจ	 และต้องก�รเพิ่มมูลค่�ของสินค้�ผ่�น
ก�รพัฒน�เทคโนโลยีและก�รสนับสนุนฝีมือแรงง�น	โดยมีวัตถุประสงค์
ท่ีจะขย�ยภ�คอุตส�หกรรมทีม่อียูเ่ดมิ	และก�รรบัเอ�กระบวนก�รวทิย�
ก�รใหม่ๆ	 	 เข้�ม�ปรับใช้ในก�รทำ�ง�น	 ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์จึง
ถือว่�ได้เป็นหน่ึงยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศของรัฐบ�ล
อินโดนเีซยี	ด้วยคว�มตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของก�รพัฒน�คนให้มกี�ร
ศกึษ�ในระดบัทีส่�ม�รถเป็นแรงสนบัสนนุก�รพัฒน�เศรษฐกจิและสงัคม
ของช�ติให้ประสบผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยได้
	 ในปัจจุบันระบบก�รศึกษ�ในประเทศอินโดนีเซียไม่ได้สร้�งแรงง�น
ท่ีมีศักยภ�พม�กพอที่จะเข้�สู่ตล�ดโลก	 อีกทั้งภ�คธุรกิจยังข�ดแคลน
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คว�มรู้คว�มเช่ียวช�ญเกี่ยวกับโครงสร้�งของธุรกิจ	 และข้อมูลเก่ียวกับ
อ�ชีพ	ซึ่งอ�จส่งผลให้เกิดคว�มล่�ช้�และคว�มผิดพล�ดในก�รให้คว�ม
รู้แก่แรงง�นได้	 แม้กระทั่งศูนย์กล�งก�รฝึกอบรมของประเทศก็ยังไม่
สอดคล้องกับแผนพัฒน�ฯ	 เนื่องจ�กยังมีหน่วยง�นส่วนท้องถ่ินอีก
ม�กม�ยทีไ่ม่ตระหนกัถงึก�รกำ�หนดก�รฝึกอบรมในองค์ก�รต่�งๆ	ยิง่ไป
กว่�นัน้เจ้�หน้�ทีท้่องถิน่ยงัข�ดจติสำ�นกึท�งก�รเมอืง	และข�ดคว�มรบั
ผิดชอบต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ให้สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์ฝึกอบรม	
และแผนพัฒน�เศรษฐกิจ	 MP3EI	 นอกจ�กนั้น	 โครงสร้�งพื้นฐ�น
ทรพัย�กรมนษุย์ของประเทศอนิโดนเีซียกำ�ลงัข�ดแคลนผูท้ีเ่คยผ่�นก�ร
อบรมภ�คสน�ม	 และผู้ท่ีมีคว�มพร้อมท�งก�รศึกษ�ที่จะทำ�ให้แผน
พัฒน�เศรษฐกิจนี้ส�ม�รถเกิดขึ้นได้จริง
	 ก�รข�ดทักษะและก�รให้คว�มร่วมมือในก�รว�งแผนระหว่�ง
องค์ก�รถอืว่�เป็นปัญห�สำ�คญัต�มทีโ่ฆษกของรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวง
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กำ�ลงัคนและก�รย้�ยถ่ินฐ�นได้กล่�วในก�รสมัมน�เมือ่เดอืนมนี�คม	พ.ศ.
2553	ถงึก�รว�งแผนระยะสัน้และระยะย�วสำ�หรบัทกุภ�คส่วนทีจ่ะต้อง
ให้ก�รสนบัสนนุและส่งเสริมแผนพฒัน�เศรษฐกจิ	MP3EI	ในว�ระทีเ่กีย่ว
กบัก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนษุย์	และมคีว�มจำ�เป็นอย่�งยิง่ทีจ่ะต้องได้รบั
ทร�บข้อมูลที่แม่นยำ�และเท่�ทันสถ�นก�รณ์จ�กผู้เช่ียวช�ญในแต่ละ
ส�ข�	รวมไปถึงก�รสนับสนุนจ�กศูนย์กล�งก�รอบรมด้วย
	 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษ�และวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย
มคีว�มค�ดหวังว่�จะส�ม�รถเพิม่ปรมิ�ณนกัศกึษ�ในด้�นวิศวกรรมศ�สตร์
ได้	 เนื่องจ�กเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขของนักศึกษ�อินโดนีเซียกับกลุ่ม
ประเทศ	 BRIC	 อย่�งเก�หลีใต้	 สิงคโปร์	 และประเทศไทยแล้วพบว่�				
ค่อนข้�งตำ่�	 รัฐบ�ลอินโดนีเซียจึงตั้งเป้�หม�ยที่จะเพิ่มจำ�นวนนักศึกษ�
ด้�นวศิวกรรมศ�สตร์ถงึห้�เท่�จ�กเดมิภ�ยในปี	พ.ศ.	2568	ควบคูไ่ปกบั
ก�รพฒัน�ระบบเศรษฐกจิอย่�งเร่งด่วน	 รวมไปถงึต้องจดัตัง้โรงเรยีน
เกีย่วกับอตุส�หกรรมและวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยี	และเตรียมคว�มพร้อม
บุคล�กรด้�นวิช�ชีพให้ดีพอท่ีจะพัฒน�ประสิทธิภ�พของนักศึกษ�ต�ม
ที่ได้ตั้งเป้�ไว้
	 อินโดนเีซยีเร่ิมสร้�งคนด้วยก�รพฒัน�ระบบก�รศึกษ�ใหม่	ทีก่ำ�หนด
ม�ตรฐ�นก�รศกึษ�ให้เดก็และเย�วชนอนิโดนเีซยีได้รบัก�รศกึษ�ระดับ
ม�ตร�ฐ�นโลก	 โดยจัดต้ังโรงเรียนม�ตรฐ�นน�น�ช�ติอินโดนีเซีย								
(Indonesia	International	Standard	School)	โดยได้กำ�หนดม�ตรฐ�น
ก�รศึกษ�ทั้งระบบให้เท่�กับม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ขององค์ก�รเพื่อคว�ม
ร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�รพัฒน�ของยุโรป	 (Organization	 of	 
Economic	 Cooperation	 and	 Development:	 OECD)	 และให้
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องค์ก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ในรัฐสม�ชิก	OECD	เข้�ม�ประเมิน	
และรับรองม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของโรงเรียน	RSBI	
	 โรงเรียน	 RSBI	 มีม�ตรฐ�นเท่�กับหรือสูงกว่�ม�ตรฐ�นของ	OECD	
ซึ่งครูทุกคนต้องสอนด้วยภ�ษ�อังกฤษในวิช�วิทย�ศ�สตร์	คณิตศ�สตร์	
และอ�ชวีศึกษ�	และครใูหญ่ทกุคนต้องใช้ภ�ษ�องักฤษได้ด	ีเพือ่เชือ่มโยง
เครือข่�ยก�รศึกษ�ในระดับน�น�ช�ติได้

การสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
 ในด้�นทรพัย�กรมนษุย์	 ก�รจดัก�รศึกษ�ทีด่จีะทำ�ให้แรงง�น
มปีระสทิธภิ�พ	โดยรฐับ�ลจะสนบัสนนุให้มกี�รนำ�คว�มรูด้้�นวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้ในก�รผลิต	 เพื่อทำ�ให้สินค้�เกิดมูลค่�เพ่ิม	
โดยจะมีก�รจัดก�รศึกษ�ที่ประกอบไปด้วย	หลักสูตรวิช�ก�ร	หลักสูตร
วิช�ชีพ	 และหลักสูตรวิช�ชีพชั้นสูง	 เพื่อสร้�งแรงง�นในก�รพัฒน�
เศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่	 และมีก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ระบบ
วิจัยของมห�วิทย�ลัยในฐ�นะที่เป็นศูนย์กล�งก�รสร้�งนวัตกรรมของ
ช�ติ	 และต้องมีก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 (ICT)	 เพื่อใช้ใน
ก�รแบ่งปันข้อมูลและทรัพย�กรร่วมกันของแต่ละสถ�บัน
	 ขณะที่ก�รศึกษ�ในส�ยวิช�ชีพจะมุ่งเน้นก�รสร้�งบัณฑิตที่มีทักษะ
สอดคล้องกับคว�มต้องก�รในแต่ละพื้นที่และแต่ละเศรษฐกิจที่บัณฑิต
ทำ�ก�รศกึษ�ผ่�นวทิย�ลยัชุมชนท่ีมคีณุภ�พม�ตรฐ�น	 โดยรฐับ�ล
ส่วนกล�งและภ�คธรุกจิจะเข้�ม�มส่ีวนในก�รดแูลวทิย�ลยัชมุชนนี	้เพือ่ให้
ส�ม�รถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตรงกับคว�มต้องก�รของเศรษฐกิจนั้นๆ	
ได้		และในด้�นก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	อินโดนีเซียมี
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เป้�หม�ยจะสร้�งให้เกิดเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมด้วยก�ร
สนับสนนุให้เกดิก�รวจิยัในวงกว้�ง	โดยรฐับ�ลมเีป้�หม�ยท่ีจะสนบัสนนุ
งบประม�ณด้�นก�รวจิยัเพิม่เป็นร้อยละ	1	ของ	GDP	จนถึงปี	พ.ศ.	2557	
(2014)	และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	เป็นร้อยละ	3	ของ	GDP	ในปี	พ.ศ.	2568	
(2025)
	 โดยจะทำ�ให้เกิดศูนย์นวัตกรรมต่�งๆ	 ข้ึนท่ัวประเทศ	 และเพ่ือ
สนับสนุนกลุ่มอุตส�หกรรมให้หันม�ใช้นวัตกรรมเพื่อก�รผลิตและสร้�ง
มูลค่�เพิ่มม�กกว่�เน้นก�รใช้ทรัพย�กรหรือแรงง�น	และมุ่งสร้�งให้เกิด

แผนภาพที่ 1 การบูรณาการระหว่างการศึกษาระดับกลางและระดับสูง
ของอินโดนีเซีย
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แรงง�นทีมี่ฝีมือ	มกี�รศึกษ�	และมทัีกษะด้�นวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มม�กขึ้น
	 โดยมีเป้�หม�ยที่จะเพ่ิมจำ�นวนผู้จบปริญญ�เอกด้�นวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีขึ้นอีก	 7,000-10,000	 คน	 ภ�ยในปี	 พ.ศ.	 2557		 
เนื่องจ�กแผน	MP3EI	 เชื่อว่�	 ในยุคเศรษฐกิจแห่งปัญญ�และคว�มรู	้
(Knowledge-based	Economy)	 เศรษฐกิจต้องพัฒน�จ�กก�รผลิตที่
ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม	 รัฐบ�ลจึงจำ�เป็นต้องจัดก�รศึกษ�ท่ีดีให้แก่
ประช�กร	เพื่อทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีต่อไปใน
อน�คต	เพื่อเป็นเส�หลักท�งเศรษฐกิจที่สำ�คัญของอินโดนีเซีย

6.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ

 6.3.1  องค์การข้าราชการแห่งชาติ 
         (National Civil Service Agency-NCSA) 

	 	องค์ก�รข้�ร�ชก�รแห่งช�ต	ิ(NCSA)	หรอืท่ีเรยีกต�มชือ่ภ�ษ�ท้องถิน่
ว่�	 Badan	 Kepegawaian	 Negara	 เป็นหน่วยง�นที่ขึ้นตรงต่อ
ประธ�น�ธิบดี	มหีน้�ทีก่ำ�หนดกฎ	ระเบียบ	และหลกัเกณฑ์	รวมท้ังกำ�กบั
ดแูลก�รดำ�เนนิก�รของส่วนร�ชก�รให้เป็นไปต�มที	่NCSA		กำ�หนด	ทัง้นี้
ก�รกำ�หนดกฎ	ระเบยีบ	และหลกัเกณฑ์จะต้องมคีว�มสอดคล้องกบัแนว
นโยบ�ยของช�ติ	
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	 ศูนย์ก�รประเมินข้�ร�ชก�ร	 มีหน้�ท่ีรับผิดชอบก�รประเมินระบบ
ก�รบรหิ�รจัดก�รร�ชก�รพลเรอืน	โดยมเีป้�หม�ยสำ�คญั	คอื	ก�รพฒัน�
ศกัยภ�พและสมรรถนะของข้�ร�ชก�รในประเทศอินโดนเีซีย	เพ่ือให้ทัน
กับก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโลก�ภิวัตน์

	 ก่อตัง้เพือ่พัฒน�ทกัษะก�รเป็นผู้นำ�และทกัษะก�รบรหิ�รจดัก�รของ
ผูบ้รหิ�รในระบบร�ชก�รของส�ธ�รณรัฐอนิโดนเีซีย	รวมถงึก�รวจิยัและ
พัฒน�ก�รบริห�รง�นของรัฐให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปในอน�คต

 6.3.2  ศูนย์การประเมินข้าราชการ 
         (Civil Service Assessment Center) 

 6.3.3  สถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติ 
    (National Institute of Public 
    Administration-NIPA)
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กฎหมายสำาคัญที่ควรรู้

7
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการ

	 บรรด�ข้�ร�ชก�รอินโดนีเซียถือได้ว่�เป็นข้�ร�ชก�รแห่งช�ต	ิ แม้ว่�
บ�งส่วนจะมีก�รสรรห�และบริห�รง�นโดยรัฐบ�ลในระดับภูมิภ�ค
(Pegawai	daerah)	กฎหม�ยก�รกระจ�ยอำ�น�จท่ีถูกนำ�ม�ใช้ในปี	พ.ศ.	
2542	 ให้อำ�น�จกับรัฐบ�ลในระดับภูมิภ�คในก�รจัดก�รกับข้�ร�ชก�ร
ทีท่ำ�ง�นในระดบัภมูภิ�ค	รวมท้ังก�รสรรห�เจ้�พนกัง�นใหม่และก�รจ่�ย
เงินเดือน	 โดยว�งอยู่บนพื้นฐ�นของนโยบ�ย	 ม�ตรฐ�น	 และวิธีก�ร
ที่กำ�หนดจ�กศูนย์กล�ง

พื้นฐานกฎหมายข้าราชการพลเรือนสามัญ
	 ระบบร�ชก�รได้จัดอยู่ในกฎหม�ยฉบับที่	8	ปี	พ.ศ.	2517		และได้
รบัก�รแก้ไขเพิม่เติมในฉบับท่ี	43	ปี	พ.ศ.	2542		ระบบร�ชก�รอนิโดนเีซีย
ถกูควบคุมและจัดก�รโดยหน่วยง�นร�ชก�รระดับช�ติ	(Badan	Kepega-
wai	Negri:	BKN)	ซึ่งจะทำ�หน้�ที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเอ�ไว้	และมี
ส่วนในก�รให้คว�มเห็นชอบก�รแต่งต้ังบ�งตำ�แหน่ง	 ก�รเปลี่ยนแปลง
ตำ�แหน่งทุกๆ	ตำ�แหน่งจะต้องผ่�นก�รยินยอมจ�ก	BKN	กฎหม�ยใหม่
ที่ว ่�ด้วยระบบร�ชก�รนี้	 จะเน้นท่ีคว�มถูกต้องในก�รทำ�ง�นของ
ข้�ร�ชก�รท่ีต้อง	 “บริก�รประช�ชน”	 อย่�งท่ีรัฐควรจะทำ�	 และกำ�จัด
ก�รกระทำ�ทุจริต	ก�รเล่นพรรคเล่นพวก	
	 ก�รตระหนักถึงคว�มต้องก�รในก�รบรรจุ	 คว�มต้องก�รตำ�แหน่ง	
และก�รเลื่อนตำ�แหน่ง	 สิ่งเหล่�นี้จะพิจ�รณ�จ�กประสิทธิภ�พในก�ร
ทำ�ง�น	 ก�รแข่งขนัและคว�มจำ�เป็นในก�รปฏริปูเงนิเดือน	 นอกจ�กนี้
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ในกฎหม�ยฉบบัท่ีได้รับก�รแก้ไขแล้วนี	้ยังมเีร่ืองก�รห้�มไม่ให้ข้�ร�ชก�ร
เข้�ร่วมกับพรรคก�รเมืองฝ่�ยใดอีกด้วย	
	 กระทรวงก�รปฏิรูปก�รบริห�ร	(The	Ministry	of	Administrative	
Reform	:	MENPAN)	จะทำ�หน้�ทีใ่นก�รรบัผดิชอบข้อบงัคบั	ก�รบรหิ�ร
ง�นของประเทศ	 ซึ่งต้องผ่�นก�รประก�ศนโยบ�ยและลงน�มจ�ก
รัฐมนตรีก่อน	 หน่วยง�นร�ชก�รระดับช�ติ	 (Badan	 Kepegawaian	
Nasional:	BKN)	เป็นหน่วยง�นร�ชก�รทีร่บัผดิชอบก�รดำ�เนนิก�รต�ม
กฎหม�ยฉบับที่	8	ปี	พ.ศ.	2517	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่	43	ปี	พ.ศ.	
2542	ซึ่งว�งแนวท�งในก�รบรรจุ	 ก�รถอดถอน	และก�รเลื่อนขั้นของ
ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ	 ในขณะท่ีกระทรวงก�รคลังเป็นผู้ดูแลก�ร
จัดสรรงบประม�ณ	ซึ่งก็มีผลต่อก�รควบคุมขน�ดข้�ร�ชก�รพลเรือน	
	 ซึ่งในประเทศอินโดนีเซีย		อ�ชีพที่เรียกได้ว่�เป็นที่ต้องก�รม�กที่สุด	
คือ	ก�รเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือน

ข้าราชการคืออะไร
	 ผู้สมัครเข้�รับร�ชก�ร	 (Calon	Pegawai	Negeri	Sipil)	 เรียกสั้นๆ	
ว่�	CPNS	เป็นกลุ่มเจ้�หน้�ที่ที่ได้ผ่�นก�รทดสอบ	และได้รับก�รยอมรับ
ในขั้นตอนแรก	แต่ยังไม่ได้มีก�รทำ�สัญญ�ข้อตกลงใดๆ	อย่�งข้�ร�ชก�ร
ที่ผ่�นก�รคัดเลือกแล้วอย่�งสมบูรณ์	 เมื่อผู้สมัครได้รับเลือกแล้ว	 จะได้
รับค่�จ้�งในอัตร�ร้อยละ	 80	 	 ต�มพระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยผู้สมัคร
ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 (SKCPNS)	 ระบุไว้	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกฎหม�ยที่
บังคับใช้ในประเทศอินโดนีเซีย	 ก�รระบุสถ�นะของผู้สมัครข้�ร�ชก�ร
ที่ได้รับก�รยอมรับในปัจจุบัน	จะเกิดขึ้นเมื่อผู้สมัครแสดงคว�มส�ม�รถ
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และประสิทธิภ�พของตน	 โดยก�รผ่�นก�รทดสอบต่�งๆ	 ห�กผู้สมัคร
เหล่�นียั้งไม่ผ่�นเกณฑ์ขัน้ทีส่องของก�รประเมิน	สถ�นะของผูส้มคัรอ�จ
เลื่อนไปได้ต�มก�รข้อบัญญัติเวล�	 ห�กเกินระยะเวล�ท่ีกำ�หนดก็อ�จ 
ถูกตัดสิทธิ์หรือตัดออกจ�กก�รเป็นข้�ร�ชก�ร

ข้อตกลงก่อนการเป็นข้าราชการ
	 ก่อนก�รเข้�เป็นข้�ร�ชก�ร	 ผู้สมัครทุกคนจะต้องยอมรับกฏเกณฑ์
บ�งประก�ร	ดังต่อไปนี้
	 1)	 ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่�นก�รฝึกอบรมก่อนก�รเป็นข้�ร�ชก�ร	
นอกจ�กนี	้เมือ่ผ่�นก�รผกึอบรมแล้ว	ผูส้มคัรทกุคนจะต้องได้รบัใบรบัรอง
เพื่อยืนยันว่�ได้ผ่�นก�รอบรมนี้แล้ว	 (ต่�งจ�กของประเทศไทยที่ไม่มี
ก�รฝึกอบรมลักษณะนี้)	 ในขณะเดียวกันเอกส�รที่ผู้สมัครต้องมี	 คือ	 
ใบรับรองสุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิตจ�กโรงพย�บ�ลที่ได้รับก�รรับรอง
	 2)	 ผู้สมัครจะต้องมีเอกส�รก�รประเมินผลสัมฤทธิ์จ�กก�รทำ�ง�น
ต�มที่กฎหม�ยบังคับ	 (DP3)	 หม�ยถึง	 ก�รประเมินผลก�รทำ�ง�นของ
แต่ละคนในแต่ละหน่วยง�น	 โดยในเอกส�รจะต้องมีก�รวินิจฉัยก�ร
ประเมินค่�ขั้นตำ่�สุดท่ีผ่�นก�รกำ�หนดแล้ว	 หม�ยถึง	 จะต้องมีก�รสรุป
ผลก�รประเมินของแต่ละบุคคลเป็นขั้นตำ่�สุด
 3)	 หลังจ�กผ่�นก�รทดสอบต่�งๆ	 ต�มที่ได้กล่�วม�ข้�งต้นแล้ว
ขัน้ตอนทีส่�มทีเ่กดิขึน้	คอื	ผูส้มคัรข้�ร�ชก�รพลเรอืนจะได้รบัสถ�นะเป็น
ข้�ร�ชก�รพลเรือนเตม็รปูแบบ	และได้รบัอตัร�เงนิเดอืนเตม็จำ�นวนกต่็อ
เม่ือได้รับพระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยก�รบรรจุเป็นข้�ร�ชก�ร	 (SKPNS)	
แทนที่พระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยผู้สมัครข้�ร�ชก�รพลเรือน	 (SKCPNS)	
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ที่ได้รับม�เมื่อยังเป็นผู้สมัคร
	 4)	 ภ�ยใต้บทบัญญัติของกฎหม�ยฉบับท่ี	8	ปี	พ.ศ.	2517	ในประเดน็
หลักที่เกี่ยวกับบุคล�กร	 ซึ่งได้รับก�รแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎหม�ยฉบับที	่
43	ปี		พ.ศ.	2542	ระบุว่�	ข้�ร�ชก�รที่เคยผ่�นก�รทดสอบก�รเข้�เป็น
ข้�ร�ชก�รพลเรือนอย่�งน้อย	 1	ปี	 ส�ม�รถเข้�เป็นข้�ร�ชก�รพลเรือน
ได้	เมื่อปฏิบัติต�มข้อบังคับและข้อกำ�หนดอย่�งครบถ้วน

เปรียบเทียบกับตำารวจและทหาร 
	 1)	 สถ�นะของผู้สมัครข้�ร�ชก�รพลเรือนตรงกับกระบวนก�รของ 
ผู้สมัครข้�ร�ชก�รทห�ร	หรือข้�ร�ชก�รทห�รเรือ
	 2)	 ก�รสมัครเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนถือเป็นกระบวนก�รที่จะนำ�ไป
สู่ก�รจัดลำ�ดับขั้นตำ่�สุดของทห�รและตำ�รวจ
	 3)	 ก�รสมัครเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนถือเป็นขั้นที่สองของก�รสมัคร
เป็นข้�ร�ชก�รทห�รเรือ
	 4)	 อำ�น�จและพื้นที่ในก�รทำ�ง�นของผู้สมัครข้�ร�ชก�รพลเรือนไม่
ต่�งจ�กของทห�รและตำ�รวจ
	 5)	 เงนิเดอืนของผูส้มคัรข้�ร�ชก�รขัน้ทีส่�มยงัไม่แตกต่�งกนัในช่วง
เวล�นี้	ข้�ร�ชก�รพลเรือนมีสถ�นะเหมือนกับทห�รและตำ�รวจ
	 6)	 บ่อยครั้งท่ีข้�ร�ชก�รพลเรือนเหล่�น้ีไม่ได้ใส่ใจและตระหนักถึง
สิง่ทีเ่กดิขึน้	อนัมีผลม�จ�กก�รข�ดคว�มรู	้คว�มเข้�ใจ	และก�รขัดเกล�
ท�งสังคมเกีย่วกับก�รเผยแพร่ข่�วส�รข้อมูลต่�งๆ	แต่ในท�งตรงกันข้�ม
ฝ่�ยตำ�รวจและกองทัพกลับมีคว�มเข้�ใจในเรื่องที่เกี่ยวกับข้�ร�ชก�ร
พลเรือนโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเรื่องของก�รจ้�งง�น
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	 7)	 ก�รแต่งตั้ง	 ก�รถ่�ยโอน	 และก�รสิ้นสุดก�รเป็นข้�ร�ชก�ร
พลเรือนต�มที่กฎหม�ยฉบับที่	8	ปี	พ.ศ.	2517	เกี่ยวกับหลักก�รบริห�ร
ทรัพย�กรบุคคล	ซึ่งได้มีก�รแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหม�ยฉบับที่	43	ปี	พ.ศ.	
2542	 เพื่อให้ได้รับก�รยืนยันว่�หน่วยง�น	 และองค์ก�รของรัฐบ�ล
รวมถึงข้�ร�ชก�รพลเรือนจะทำ�ง�นได้อย่�งเต็มที่และมีประสิทธิภ�พ	
“ในก�รบริห�รง�นของข้�ร�ชก�รพลเรือนซึ่งข้ึนตรงกับประธ�น�ธิบด	ี
ในฐ�นะของหัวหน้�คณะรัฐบ�ลต�มม�ตร�ที่	25	กฎหม�ยฉบับที่	8	ปี	
พ.ศ.	2517	ซึง่ได้มกี�รแก้ไขเพิม่เตมิในกฎหม�ยฉบับท่ี	43	ปี	พ.ศ.	2542	
เกี่ยวกับก�รแต่งตั้ง	 ถอดถอน	 และก�รหมดว�ระก�รเป็นข้�ร�ชก�ร
พลเรอืนเป็นหน้�ทีข่องประธ�น�ธบิดี	 และเพือ่ก�รดำ�เนนิง�นอย่�ง
ต่อเน่ืองและร�บร่ืน	 ประธ�น�ธิบดีส�ม�รถมอบอำ�น�จให้แก่เจ้�หน้�ที่
กรรม�ธิก�รบุคล�กรศูนย์กล�ง	 (Pejabat	 Pembina	 Kepegawaian	
Pusat)	และเจ้�หน้�ทีก่รรม�ธกิ�รบคุล�กรในพืน้ท่ี	(Pejabat	Pembina	
Kepegawaian	 Daerah)	 เพื่อมีอำ�น�จในก�รแต่งต้ัง	 โยกย้�ยและ
ถอดถอนข้�ร�ชก�รพลเรือนได้	 ภ�ยใต้กฎระเบียบที่ออกโดยรัฐบ�ล	
(Peraturan	Pemerintah)”
	 8)	 ต�มคำ�ส่ังของพระร�ชบญัญตัดิงักล่�วข้�งต้น	มคีว�มจำ�เป็นทีจ่ะ
ต้องแก้ไขบทบัญญัตเิกีย่วกบัก�รแต่งต้ัง	โยกย้�ย	และถอดถอนข้�ร�ชก�ร
พลเรือน	 เพ่ือเป็นก�รตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในก�รที่จะเปิด
โอก�สให้ข้�ร�ชก�รพลเรือนอื่นๆ	ที่มีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	และคว�ม
ชำ�น�ญขึ้นม�ทำ�หน้�ที่ด้วยคว�มเต็มใจและมีคว�มเป็นผู ้นำ�	 ซ่ึงก็
สอดคล้องกับกฎหม�ยฉบับที่	8	ปี	พ.ศ.	2517	เกี่ยวกับหลักก�รบริห�ร
ทรัพย�กรบุคคลซึ่งได้มีก�รแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหม�ยฉบับที่	 43	 ปีพ.ศ.
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2542	 ว่�	 เป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นให้ม�กที่สุดเท่�ที่จะ
ทำ�ได้	 ในคว�มหม�ยของรัฐบ�ลเห็นว่�เป็นสิ่งที่รัฐควรจะกระทำ�เพื่อ
ให้ก�รดำ�เนินง�นของรัฐเป็นไปอย่�งต่อเนื่อง	 ระบบโครงสร้�งอ�ชีพที่
ต้องบังคับต�มกฎหม�ย	 จึงหม�ยถึงระบบก�รทำ�ง�นแบบปิดในคว�ม
หม�ยของรัฐบ�ล
	 9)	 ด้วยระบบปิดในคว�มหม�ยของรัฐบ�ลแล้ว	 ก็เป็นไปได้ว่�ก�ร
แทนที่ข้�ร�ชก�รพลเรือนจ�กกรม	สถ�บัน	จังหวัด	อำ�เภอ	และเทศบ�ล
ท่ีหนึง่ไปยงักรม	สถ�บนั	จงัหวดั	อำ�เภอ	และอกีเทศบ�ลหนึง่	โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งตำ�แหน่งต่�งๆ	 ที่มีลักษณะของก�รบริห�ร	 นี่ก็หม�ยคว�มว่�		
ข้�ร�ชก�รพลเรือนทัง้หมดเป็นเอกภ�พเพยีงแค่สถ�นทีท่ำ�ง�นทีแ่ตกต่�ง
กันเท่�นั้น
	 10)		ในกฎระเบียบรัฐบ�ลนี้	จะถูกจัดก�รโดยกลไกก�รควบคุมเรื่อง
ก�รแต่งตั้งและก�รถอดถอนเลข�นุก�รส่วนภูมิภ�คหรือจังหวัด	 โดย
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยและกลไกก�รแต่งต้ังและถอดถอน
เลข�นกุ�รส่วนอำ�เภอและเมอืง	พร้อมด้วยโครงสร้�งเจ้�หน้�ที	่เจ้�หน้�ที่
ระดับสองในอำ�เภอหรือเมือง	 โดยเจ้�หน้�ที่กรรม�ธิก�รบุคล�กรส่วน
ท้องถิ่น
	 11)		ก�รจดัก�รโครงสร้�งลกัษณะนี	้มจีดุประสงค์เพือ่ให้ตระหนกัถงึ
โครงสร้�งอ�ชีพข้�ร�ชก�รพลเรือนในประเทศ	และเพื่อเน้นยำ้�ถึงคว�ม
เท่�เทยีมของคณุภ�พทรัพย�กรมนษุย์	เพือ่ให้เหม�ะสมกับคว�มต้องก�ร
ของง�นในประเทศ
	 12)		 ในกฎระเบียบของรัฐบ�ลนี้	 ยังรวมถึงก�รฝึกฝนเตรียมคว�ม
พร้อมก่อนก�รเป็นข้�ร�ชก�รพลเรือนส่วนภูมิภ�ค	 ในขั้นตอนนี้โดย
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เฉพ�ะอย่�งย่ิงก�รฝึกฝนทีเ่พิม่ระดบัของข้�ร�ชก�รเหล่�นัน้	ดงันัน้จึงยงั
คงมีคว�มสัมพันธ์ที่จะทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งรัฐบ�ลภูมิภ�ค	 (จังหวัด)	
และรัฐบ�ลท้องถิ่น	(อำ�เภอหรือเมือง)
	 “โครงสร้�งอ�ชีพนี้มีไว้เพื่อให้ก�รทำ�ง�นของข้�ร�ชก�รพลเรือนมี
ประสทิธิภ�พและบรรลจุดุมุง่หม�ยของรฐับ�ล	และเพ่ือฝึกให้ข้�ร�ชก�ร
มคีว�มซือ่สัตย์	มีคว�มรบัผดิชอบ	และเป็นกล�ง	ก�รฝึกฝนนีก้ระทำ�ผ่�น
คว�มสำ�เร็จจ�กก�รทำ�ง�นและโครงสร้�งอ�ชีพ”
	 ด้วยผลกระทบจ�กโลกโลก�ภิวัตน์	 รัฐบ�ลอินโดนีเซียพย�ย�มที่จะ
พัฒน�ระบบร�ชก�รในประเทศ	 ทั้งในแง่ของข้�ร�ชก�รซึ่งถือเป็น
บุคล�กรที่สำ�คัญของรัฐบ�ล	พร้อมทั้งพัฒน�ระบบต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้องให้
มีคว�มทันสมัยและมีประสิทธิภ�พ	 ก�รท่ีจะพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์
จำ�เป็นจะต้องพัฒน�ระบบก�รให้ก�รบริก�รแก่ประช�ชนเสียก่อน	 
ซึ่งถือเป็นง�นหนักสำ�หรับรัฐบ�ลอินโดนีเซียที่ต้องเผชิญหน้�กับคว�ม
หล�กหล�ยของก�รพัฒน�อยู่ตลอด	เช่น	ระบบประช�ธิปไตย	หรือก�ร 
กระจ�ยอำ�น�จ
	 เพือ่คว�มก้�วหน้�ของระบบข้�ร�ชก�รพลเรอืนอินโดนเีซีย	ได้มกี�ร
ออกแบบหลักสูตรก�รฝึกอบรบและก�รสอบบรรจุ	 ซึ่งดำ�เนินก�ร 
โดยสถ�บนัก�รบรหิ�รแห่งช�ต	ิ(The	National	Administration	Insti-
tute:	LAN)	ก�รประเมนิผลก�รปฎบิติัง�นเหล่�น้ีจะถูกบันทึกโดยผูบ้งัคบั
บญัช�ในหน่วยง�นต่�งๆ	ก�รตดัสนิใจมกัจะขึน้กบัหวัข้อคว�มภักดี	ก�ร
เช่ือฟังและคว�มซือ่สตัย์สจุรติ	เมือ่มตีำ�แหน่งว่�งสถ�บนัก�รบริห�รแห่ง
ช�ติจะไม่มีส่วนในก�รจัดห�ข้�ร�ชก�รม�ดำ�รงตำ�แหน่งต่�งๆ	 ถือเป็น
หน้�ท่ีของผู้บังคญับัญช�ทีจ่ะทำ�ก�รเลอืกผูส้มคัรทีม่คุีณสมบติัเหม�ะสม	
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โดยดูจ�กประวัติส่วนตัวและผลก�รประเมินง�น	 คณะกรรมก�รท่ีทำ�
หน้�ทีด่แูลก�รเลือ่นตำ�แหน่งภ�ยในจะทำ�ก�รคัดเลอืก	โดยท่ัวไปแล้วจะ
ไม่มกี�รสอบสมัภ�ษณ์ใดๆ	ก�รเลือ่นขัน้ในตำ�แหน่งท่ีสองและตำ�่กว่�จะ
ถูกทำ�อย่�งมีประสิทธิภ�พในกรมหรือหน่วยง�นต่�งๆ
	 ก�รแต่งตัง้ข้�ร�ชก�รระดบัหนึง่	จะทำ�ด้วยคว�มเหน็ชอบส่วนบคุคล
ของผู้มีอำ�น�จในก�รบริห�ร	 (หรือในบ�งกรณีรองประธ�นโดยคณะ 
ผู้แทน)	ตำ�แหน่งเหล่�นี้รวมถึงเลข�ธิก�รของแต่ละกรม	คณะกรรมก�ร
ทั่วไป	(อ�จจะห้�หรือหกคนในแต่ละกรม)	และหัวหน้�ของหน่วยง�นที่
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ไม่สังกัดกระทรวงใด	คณะกรรมก�รคัดเลือกในระดับสูง	(Baperjanas)	
จะได้รับก�รแต่งตั้งและมีสิทธิ์ตรวจสอบศักยภ�พของผู้สมัคร	 รวมทั้ง
ร�ยง�นก�รประเมนิจ�กหน่วยง�นตรวจสอบ	(BPKP)	ร�ยช่ือของผูส้มคัร
อย่�งน้อยส�มคนจะถูกส่งต่อไปยังผู้มีอำ�น�จในก�รบริห�รต่อไป	 ซึ่งถือ
เป็นก�รคัดเลือกรอบสุดท้�ย

จำานวนของข้าราชการพลเรือนในประเทศอินโดนีเซียปี พ.ศ. 2555
	 ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจำ�นวนของข้�ร�ชก�รพลเรือน
โดยประม�ณ	 4,467,982	 คน	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	 ซ่ึงจำ�นวนดังกล่�วนี้	 
ลดลงจ�กปี	 พ.ศ.	 2517	 ในช่วงต้นปีนั้น	 เรียกได้ว่�เป็น	 New	Order	
Government	 (พ.ศ.	 2509–2541)	 ในปีนี้มีอัตร�ส่วนของข้�ร�ชก�ร
พลเรือนอยู่ที่ร้อยละ	2.1	ของประช�กรทั้งหมดในปี	พ.ศ.	2517	ซึ่งใกล้
เคียงกับประเทศอื่นๆ	ในภูมิภ�ค	อย่�งอินเดีย	(ร้อยละ	1.2)	ป�กีสถ�น	
(ร้อยละ	1.5)	ฟิลิปปินส์	(ร้อยละ	2.1)	และเวียดน�ม	(ร้อยละ	3.2)	

ระบบเงินเดือน
	 ในขณะเดียวกัน	 แม้ว่�จำ�นวนข้�ร�ชก�รในประเทศอินโดนีเซียจะมี
เพยีงร้อยละ	1.9	ของประช�กรทัง้หมด	ด้วยจำ�นวนเพยีงเลก็น้อยนี	้มผีล
จ�กระบบเงินเดือนที่ข้�ร�ชก�รได้รับไม่ดึงดูดพอ	 ด้วยก�รทำ�ง�นของ
บรรด�ข้�ร�ชก�รที่ทำ�ง�นให้กับภ�ครัฐอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 และไม่
ทจุรติ	ข้�ร�ชก�รจึงต้องก�รเงนิเดือนและผลประโยชน์ทีเ่หม�ะสม	เพร�ะ
ก�รมีเงินเดือนที่เหม�ะสมไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อก�รทำ�ง�นของ
ข้�ร�ชก�ร	แต่ยงัเป็นก�รลดก�รทุจริตของข้�ร�ชก�รพลเรอืนเหล่�นีด้้วย
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	 เงนิเดอืนของข้�ร�ชก�รพลเรอืนจะถกูกำ�หนดจ�กระดบัคว�มรบัผดิชอบ
ของแต่ละบคุคล	ประเภทของง�น	และค่�ใช้จ่�ยในชวีติประจำ�วนั
โดยจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มระบบเดียว	 (The	 Single	
Scale	System)	และกลุ่มสองระบบ	(The	Double	Scale	System)	
ภ�ยใต้กลุ่มระบบเดียว	หม�ยถึง	ข้�ร�ชก�รที่ทำ�ง�นในระดับเท่�กันจะ
ได้รบัเงนิเดอืนเท่�กนั	โดยไม่ได้คำ�นงึถงึประเภทของง�นท่ีทำ�	หรอืระดับ
คว�มรับผิดชอบ	ภ�ยใต้กลุม่สองระบบ	เงนิเดอืนข้�ร�ชก�รจะว�งอยูบ่น
ฐ�นของระดับคว�มรับผิดชอบและประเภทของง�นที่ทำ�	โดยทั่วไปแล้ว
ประสทิธภิ�พในก�รปฎิบัติง�นของแต่ละบุคคลมกัเข้�ม�เกีย่วข้องกบัก�ร
รับเงินเดือนภ�ยใต้ระบบของก�รแบ่งเป็นสองกลุ่มดังที่ได้กล่�วไปแล้ว
น้ัน	ข้�ร�ชก�รบ�งคนอ�จจะมเีงนิเดอืนทีม่�กกว่�เพือ่นร่วมง�นในระดบั
เดียวกัน

การสรรหา
	 ข้�ร�ชก�รพลเรือนจะถูกแบ่งออกเป็น	 4	 ระดับ	 จ�กระดับที่	 1	 
(ตำ่�ที่สุด)	ถึงระดับที่	4	(สูงที่สุด)	แต่ละระดับจะมีเงินเดือนขั้นพื้นฐ�นที่
ถูกกำ�หนดไว้แล้ว	นอกจ�กนี้	ระดับที่	1-4	ก็จะถูกแบ่งออกม�อีกเป็น	4	
ขั้น	ระดับที่1-3	จะแบ่งเป็น	4	ขั้น	(a,	b,	c	และ	d)	ส่วนระดับที่	4	จะ
แบ่งเป็น	5	ขั้น	(a,	b,	c,	d		และ	e)	รวมเป็นทั้งหมด	17	ขั้น	จ�ก	1a-4e			
ซึง่ระดับของข้�ร�ชก�รพลเรอืนแต่ละคน	จะว�งอยูบ่นพืน้ฐ�นของระดับ
ก�รศึกษ�และคว�มอ�วุโส	ซึ่งแยกออกเป็นลำ�ดับต�มต�ร�งด้�นล่�ง
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ชื่อระดับ 
(Nama Pangkat)

ระดับ 
(Golongan)

ขั้น 
(Ruang)

ระดับที่ 4 (GOLONGAN 4)

Pembina	Utama 4 E

Pembina	Utama	Madya 4 D

Pembina	Utama	Muda 4 C

Pembina	Tingkat	I 4 B

Pembina 4 A

ระดับที่ 3 (GOLONGAN 3)

Penata	Tingkat	I 3 D

Penata 3 C

Penata	Muda	Tingkat	I 3 B

Penata	Muda 3 A

ระดับที่ 2 (GOLONGAN 2)

Pengatur	Tingkat	I 2 D

Pengatur 2 C

Pengatur	Muda	Tingkat	I 2 B

Pengatur	Muda 2 A
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	 ข้�ร�ชก�รในระดับท่ี	 3	 และ	 4	 ต้องมีวุฒิปริญญ�มห�วิทย�ลัย	
ข้�ร�ชก�รระดับ	 1A	 ต้องมีวุฒิก�รศึกษ�ระดับมัธยมปล�ยข้ึนไป	 	 ไม่
คำ�นึงถึงอ�ชีพและระดับของคว�มรับผิดชอบ	 เงินเดือนขั้นพื้นฐ�นอยู่ท่ี			
41-	61		ดอลล�ร์สหรฐัฯต่อเดอืน	สำ�หรบักลุม่อ�ชีพตำ�่สดุและสงูสดุ	เงนิ
เดอืนสำ�หรับเจ้�หน้�ทีร่ะดบั	4E		เงนิเดอืนข้ันพืน้ฐ�นอยูท่ี	่155	ดอลล�ร์
สหรัฐต่อเดือน	คว�มจริงแล้วเงินเดือนของข้�ร�ชก�รเหล่�นี้ในช่วงก่อน
ปี	พ.ศ.	2544	ข�ดคว�มเสถียรอย่�งม�ก	ระหว่�งกลุ่มข้�ร�ชก�รระดับ
สูงและระดับตำ่�อยู ่ท่ีอัตร�ส่วน	 1	 :	 7	 แต่หลังจ�กปี	 พ.ศ.	 2544	
ประธ�น�ธิบดีซูฮ�ร์โตพย�ย�มท่ีจะปฎิวัติระบบก�รปกครองให้มีคว�ม
เป็นประช�ธิปไตยม�กขึ้น	 เงินเดือนของข้�ร�ชก�รพลเรือนจึงถูกปรับ
ไม่ให้มีคว�มแตกต่�งกันม�กจนเกินไปอยู่ที่อัตร�ส่วน	1	:	3

ชื่อระดับ 
(Nama Pangkat)

ระดับ 
(Golongan)

ขั้น 
(Ruang)

ระดับที่ 1 (GOLONGAN 1)

Juru	Tingkat	I 1 D

Juru 1 C

Juru	Muda	Tingkat	I 1 B

Juru	Muda 1 A
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	 เมื่อไม่กี่ปีม�นี้	 รัฐบ�ลของประเทศอินโดนีเซียได้ตระหนักถึงก�ร 
เช่ือมโยงเงนิเดือนข้�ร�ชก�รพลเรือนกบัเงนิเดอืนทีข้่�ร�ชก�รจะต้องจ่�ย
ให้กับภ�คเอกชน	 ห�กต้องก�รที่จะดึงดูดและรักษ�ประสิทธิภ�พก�ร
ทำ�ง�นของภ�ครัฐไว้	และก�รที่ระบบก�รจ่�ยเงินเดือนที่ตำ่�	ยิ่งส่งเสริม
ให้เกิดก�รกระทำ�ผิดท�งกฎหม�ยม�กขึ้น	 เช่น	 ก�รรับสินบน	 หรือ 
ก�รขอรบัค่�ชดเชยสำ�หรับก�รให้บริก�รตำ�แหน่งก�รทำ�ง�นในกรม
จะแบ่งออกเป็นสองประเภท	คือ	กลุ่มโครงสร้�ง	(ก�รบริห�รง�นทั่วไป)	
และกลุม่อเนกประสงค์	(ผูเ้ชีย่วช�ญในวชิ�ชพีและกลุม่ง�นเทคนคิ)	กลุม่
โครงสร้�งจะแบ่งแยกย่อยออกเป็นระดับต่�งๆ	 ระดับที่อ�วุโสที่สุด	 คือ	
ระดับ	1	ก�รฝึกอบรบต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดและก�รสอบ	จะทำ�หน้�ที่
เป็นอุปสรรคในก�รเลื่อนขั้นแต่ละระดับ	ส่วนกลุ่มอเนกประสงค์จะแบ่ง
ย่อยอีก	 48	 ประเภท	 (Families)	 ข้ึนอยู่กับพื้นฐ�นวิช�ชีพ	 (แพทย์	 
เจ้�หน้�ท�งก�รแพทย์	อ�จ�รย์	หรืออื่นๆ)	
	 BKN	 รับผิดชอบโดยรวมในก�รรับสมัคร	 ก�รบรรจุ	 ก�รส่งเสริม
นโยบ�ย	 ก�รเก็บระเบียนบุคล�กร	 ก�รออกใบรับรอง	 ก�รแต่งต้ัง	 
ก�รเลื่อนตำ�แหน่ง	ในท�งปฏิบัติ	กรมและหน่วยง�นระดับสูงจะควบคุม
ก�รตัดสินใจของบุคล�กรแต่ละคนภ�ยใต้ข้อจำ�กัดต่�งๆ

การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
	 ในกฎระเบียบรัฐบ�ลส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซียฉบับที่	53	ปี	พ.ศ.	2553	
เกี่ยวกับวินัยของข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ
	 1)	 เพื่อให้ตระหนักถึงคว�มน่�เชื่อถือของข้�ร�ชก�รพลเรือน	คว�ม
เป็นมืออ�ชีพ	 และคว�มมีศีลธรรม	 เป็นสิ่งที่ผู ้ได้ชื่อว่�เป็นที่พึ่งของ 
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ประช�ชนพึงปฎิบัติ	และก�รยึดหลักธรรม�ภิบ�ล	คือ	ก�รปฎิบัติหน้�ที่
ของตนเองอย่�งดีที่สุดและไม่ทุจริต	 ข้�ร�ชก�รพลเรือนถือได้ว่�เป็น
เครื่องมือหนึ่งของรัฐบ�ลที่ต้องเค�รพในหลัก	 Pacasila	 หรือหลัก
คุณธรรม	 5	 ประก�ร	 รัฐธรรมนูญแห่งส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซียปี	 2488	
ส�ธ�รณรฐัอนิโดนเีซยีและรฐับ�ลจะต้องรกัษ�วนิยั	คว�มซือ่สตัย์	คว�ม
ยุติธรรม	คว�มโปร่งใส	และคว�มรับผิดชอบต่อหน้�ที่ที่ตนเองได้รับ
	 2)	 ข้�ร�ชก�รพลเรอืนจะต้องยดึหลกัผลประโยชน์ของรัฐต้องม�ก่อน
ผลประโยชน์ส่วนตน	 และต้องร�ยง�นต่อผู้บังคับบัญช�ในหน่วยง�นที่
ตนสังกัดทันทีที่พบคว�มผิดปกติใดๆ	 อันจะส่งผลต่อก�รรักษ�คว�ม
ปลอดภัยของประเทศทั้งด้�นเศรษฐกิจและสังคม
	 3)	 เพ่ือส่งเสริมคว�มมีวินัยในตนเองของข้�ร�ชก�รพลเรือนต�ม
ม�ตร�ที	่30	ในกฎหม�ยฉบบัที	่8	ปี	พ.ศ.	2517	เกีย่วกบัหลกัก�รบริห�ร
ทรัพย�กรบคุคลในหวัข้อวนิยัของข้�ร�ชก�รพลเรอืน	แม้ว่�จะมกี�รตร�
กฎหม�ยไว้อย่�งเป็นล�ยลักษณ์อักษร	 แต่ในคว�มเป็นจริงวินัยของ
ข้�ร�ชก�รพลเรอืนเหล่�นี	้กส็�ม�รถปรบัปรงุและพัฒน�ให้เข้�กบัสภ�พ
และสถ�นก�รณ์ในปัจจุบันได้	 ก�รตระหนักถึงข้�ร�ชก�รพลเรือนที่ 
เชือ่ถือได้	มีคว�มเป็นมอือ�ชพีและมีศลีธรรมทีเ่กิดขึน้	แน่นอนว่�มคีว�ม
จำ�เป็นอย่�งม�กทีจ่ะทำ�ให้กฎระเบยีบวนิยัข้�ร�ชก�รพลเรือนเกดิข้ึนได้	
เปรยีบเสมือนกับเป็นแนวท�งสำ�หรบัก�รบงัคบัใช้ระเบยีบวนิยัต่อไป	และ
เพ่ือให้มั่นใจว่�คว�มเป็นระเบียบและก�รดำ�เนินง�นเพ่ือประเทศช�ติ
อย่�งร�บร่ืนจะเกิดขึ้น	 เช่นเดียวกับก�รส่งเสริมให้ข้�ร�ชก�รพลเรือน
ส�ม�รถสร้�งผลผลิตท่ีต้ังอยู่บนฐ�นของระบบอ�ชีพ	 (Sistem	 Karier)	
ได้ม�กขึ้น	และก�รทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
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	 4)	 กฎระเบียบของรัฐบ�ลว่�ด้วยเรื่องของวินัยข้�ร�ชก�รพลเรือน		
ภ�ระหน้�ท่ี	 ข้อห้�ม	 และบทลงโทษสำ�หรับข้�ร�ชก�รท่ีถูกตัดสินว่�
กระทำ�ผิด	 ก�รกำ�หนดบทลงโทษท�งวินัยนี้	 มีไว้เพื่อให้ข้�ร�ชก�รที่
กระทำ�ผิดเกิดคว�มละอ�ยต่อตนเอง	และไม่กระทำ�คว�มผิดอีกเป็นครั้ง
ที่สอง	 รวมทั้งเพื่อให้ข้�ร�ชก�รเหล่�นี้ปรับปรุงแก้ไขตนเองต่อไปใน
อน�คต
	 5)	 ในกฎระเบียบของรัฐบ�ลนี้ได้กล่�วถึง	 ประเภทของก�รลงโทษ
ท�งวนิยัไว้อย่�งชดัเจน	มวัีตถุประสงค์เพือ่เป็นแนวท�งให้หน่วยง�นต่�งๆ	
ท่ีจะลงโทษผู้กระทำ�ผิด	 และสร้�งคว�มเช่ือมั่นในก�รพิจ�รณ�คดีต่�งๆ	
ในทำ�นองเดียวกันข้อจำ�กัดของผู้มีอำ�น�จในก�รลงโทษผู้กระทำ�ผิดก็ได้
ถูกกำ�หนดเอ�ไว้ในระเบียบของรัฐบ�ลด้วยเช่นกัน
	 6)	 ระดับคว�มรุนแรงในก�รลงโทษ	จะพิจ�รณ�จ�กก�รกระทำ�ผิด	
โดยคำ�นึงถึงเจตน�และผลกระทบจ�กก�รละเมิดกฎระเบียบที่ตั้งไว้	แต่
ห�กว่�ผู้ที่มีอำ�น�จตัดสินใจยกฟ้องต่อก�รกระทำ�ผิดของข้�ร�ชก�ร
พลเรือนส�ม�รถทำ�ได้	โดยว�งอยู่บนฐ�นระเบียบของรัฐบ�ลเป็นหลัก
	 7)	 ประเภทของก�รลงโทษท�งวินัยในกรณีที่ข้�ร�ชก�รพลเรือน
ปฎบิตัตินผดิกฎหม�ย	และผดิวินยัร�ชก�ร	มสีองประเภท	คอื	ก�รลงโทษ
หนกัและก�รลงโทษเบ�	ก�รลงโทษอย่�งเบ�แบ่งเป็นก�รเรยีกเตือนและ
ก�รเตือนท�งล�ยลักษณ์อักษร	 ก�รลงโทษที่รุนแรงที่สุด	 คือ	 ก�รถอด
ออกจ�กก�รเป็นข้�ร�ชก�ร	3	ปี	หรือก�รลดระดับร�ชก�รลง
	 8)	 ม�ตร�ที	่7	ว่�ด้วยก�รลงโทษ	กรณทีีข้่�ร�ชก�รพลเรอืนไม่ปฎบิตัิ
ต�มหน้�ที	่ก�รลงโทษท�งวินยัจะเบ�กว่�	ตวัอย่�ง	ก�รกระทำ�ผดิโดยไม่
ปฏิบัติต�มหน้�ที่	เช่น



170

 ●	 ห�กข้�ร�ชก�รนั้นคำ�นึงถึงผลประโยชน์ส ่วนตนม�กกว่� 
ผลประโยชน์ของประเทศช�ติ
 ●	 ก�รหยุดทำ�ง�นโดยไม่มีส�เหตุ	 กรณีที่ข้�ร�ชก�รนั้นหยุดง�น 
เกิน	 5	 วัน	 ต้องมีก�รแจ้งให้ผู้บังคับบัญช�ของตนทร�บ	ห�กไม่ปฎิบัติ
โทษจะอยู่ที่ก�รเรียกไปเตือน
 ●	 สำ�หรับข้�ร�ชก�รท่ีหยุดง�น	 6-10	 วัน	 จะได้รับก�รเตือนเป็น 
ล�ยลักษณ์อักษร
 ●	 นอกเหนือไปจ�กกรณีข้�งต้นแล้ว	 สำ�หรับข้�ร�ชก�รพลเรือนที่
ถูกตัดสินจำ�คุกท�งวินัย	 ให้ได้รับสิทธิสำ�หรับก�รปกป้องตนเอง	 เช่น	 
ก�รฟ้องศ�ลอุทธรณ์	 กรณีที่ข้�ร�ชก�รพลเรือนไม่พอใจต่อก�รตัดสิน
คว�มผิด	หรือไม่พอใจกับก�รลงโทษ

การฝึกอบรบก่อนการเป็นข้าราชการ และการฝึกอบรบการทำางานของ
ข้าราชการ
	 ก�รฝึกอบรมและก�รเตรียมคว�มเป็นผู ้นำ�	 จะถูกจัดทำ�ขึ้นโดย
โปรแกรมก�รฝึกอบรมภ�ยใน	โดย	LAN	และก�รฝึกอบรบย่อยในส�ข�
ของหน่วยง�น	 หรือกรมท่ีข้�ร�ชก�รนั้นๆ	 สังกัดอยู่	 มุ่งเน้นไปที่ก�ร
ประเมนิและก�รพัฒน�คณุภ�พของบคุล�กร	คว�มรู้เก่ียวกับกฏระเบยีบ
และวิธีก�รปฎิบัติ	 ก�รปฎิบัติง�นในสำ�นักง�น	 ก�รใช้และประยุกต์
เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ในสำ�นักง�น	 และคว�มเข้�ใจกฎหม�ยและกรอบคิด
เกี่ยวกับก�รจ้�งง�นและก�รเลื่อนข้ันในระบบข้�ร�ชก�ร	 ก�รมีก�รฝึก
อบรมนี	้จะช่วยให้ผูส้มัครเป็นข้�ร�ชก�ร	(CPNS)	มกี�รเตรยีมพร้อม	และ
เรียนรู้ก�รทำ�ง�นก่อนที่จะม�เป็นข้�ร�ชก�รจริงๆ	 (PNS)	 นับว่�เป็น 



171ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สิ่งที่ดีและหล�ยๆ	 ประเทศควรเอ�เป็นตัวอย่�ง	 เพื่อให้ข้�ร�ชก�รใน
ประเทศ		มคีว�มเป็นผูน้ำ�และทำ�ง�นเพือ่ประเทศและประช�ชนได้อย่�ง
เต็มประสิทธิภ�พ	

7.2 กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานและอัตราค่าจ้างแรงงาน
	 กฎหม�ยแรงง�นหลักที่เกี่ยวข้องกับแรงง�น	และมีคว�มสัมพันธ์กับ
อุตส�หกรรมมีทั้งหมด	4	ฉบับ	ได้แก่
	 1.	 กฎหม�ยเลขที่	3/2535	ว่�ด้วยสวัสดิก�รท�งสังคมของแรงง�น	
ซึง่เกีย่วข้องกบัสทิธิประโยชน์ของก�รเกษยีณอ�ย	ุก�รได้รบัอบุตัเิหตจุ�ก
ก�รทำ�ง�น	ก�รเสียชีวิต	และก�รประกันสุขภ�พ	(ใช้บังคับในบริษัทที่มี
แรงง�นตั้งแต่	10	คนขึ้นไป)
	 2.	 กฎหม�ยเลขที	่21/2546	ว่�ด้วยสหภ�พแรงง�น	ซึง่เกีย่วข้องกับ
สิทธิในก�รจัดตั้งสหภ�พแรงง�น	 ก�รเป็นสม�ชิกของสหภ�พแรงง�น	
ก�รจัดตั้งสม�พันธ์สหภ�พแรงง�น	และสภ�แห่งช�ติแรงง�น
	 3.	 กฎหม�ยเลขท่ี	13/2546	ว่�ด้วยกำ�ลงัคน	ซึง่เกีย่วข้องกบัองค์ก�ร
คว�มร่วมมือด้�นแรงง�นแบบพหุภ�คีและไตรภ�คี
	 4.	 กฎหม�ยเลขที่	 2/2547	 ว่�ด้วยก�รระงับข้อพิพ�ทของแรงง�น	
ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีระงับข้อพิพ�ทระหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ้�ง	ก�รนำ�คดี
ไปสู่ศ�ล	และก�รตัดสินชี้ข�ดต�มกฎหม�ย
	 หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบด้�นแรงง�น	 คือ	 กระทรวงแรงง�นและ
ก�รอพยพย้�ยถิ่น	 (Ministry	of	Manpower	 and	Transmigration)		
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ซึง่มนีโยบ�ยกำ�ลงัคนอยูบ่นพืน้ฐ�นของกฎหม�ยแรงง�นเลขที	่13/2546	
ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ถึงปัจจุบัน	 ส�ระสำ�คัญของกฎหม�ยแรงง�น	
ประกอบด้วย
 ●	 พื้นฐ�น	หลักก�ร	และเป้�หม�ยของก�รพัฒน�แรงง�น
 ●	 ก�รว�งแผนแรงง�น	และข้อมูลข่�วส�รแรงง�น
 ●	 ก�รจัดห�โอก�สที่เท่�เทียมของแรงง�น	 และก�รปฏิบัติต่อ
แรงง�น
 ●	 ก�รฝึกอบรมแรงง�น	 เพื่อส่งเสริม	 ปรับปรุงทักษะแรงง�นและ
ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นให้ดีขึ้น
 ●	 ก�รจ้�งแรงง�นภ�ยใต้โครงก�รสร้�งพลังอำ�น�จที่สมดุลของ
แรงง�น	ซึง่เป็นคว�มรับผดิชอบของรฐับ�ลในก�รขย�ยโอก�สก�รทำ�ง�น
 ●	 ก�รจ้�งแรงง�นต่�งช�ติท่ีถูกต้องและตรงกบัทกัษะคว�มส�ม�รถ
ของแรงง�น
 ●	 ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือของแรงง�นต�มแนวท�งปัญจศีล	 
(Pancasila)	 เพือ่มุง่สูค่ว�มเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกัน	 (Harmonious)
มีพลังและสร้�งสรรค์	(Dynamic)	และมีคว�มสัมพันธ์กัน	(Relation)
 ●	 ก�รพัฒน�สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	สถ�บัน	และข้อตกลงร่วมกัน	
รวมทัง้องค์ก�รพหุภ�ค	ีองค์ก�รไตรภ�ค	ีคว�มร่วมมอืกนัท�งสังคม	และ
ก�รแก้ปัญห�คว�มขัดแย้งของแรงง�น
 ●	 ปกป้องคุม้ครองแรงง�น	รวมทัง้สทิธขิองแรงง�นในก�รเจรจ�ต่อ
รองกับน�ยจ้�ง	 คว�มมั่นคงของแรงง�น	 สวัสดิภ�พในก�รทำ�ง�น	 ก�ร
คุ้มครองแรงง�นสตรี	แรงง�นเด็ก	และแรงง�นทุพลภ�พ	ประกันค่�จ้�ง
แรงง�น	สวัสดิก�รและคว�มมั่นคงท�งสังคมของแรงง�น
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 ●	 ก�รควบคุมกำ�กับแรงง�นให้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยแรงง�นอย่�ง 
ถูกต้อง

จำานวนแรงงาน
	 จ�กข้อมูลท�งสถิติด้�นแรงง�นของหน่วยง�นสถิติแห่งช�ติ	 (The	
Central	 Bureau	 of	 Statistics:	 BPS)	 จะเห็นได้ว่�จำ�นวนแรงง�น	 
(วัยทำ�ง�น)	ในประเทศอนิโดนเีซยีเพิม่ขึน้ร้อยละ	2.01	ต่อปี	จ�กจำ�นวน	
158.92	ล้�นคน	ในปี	พ.ศ.2547	และเป็นจำ�นวน	166.64	ล้�นคน	ในปี	
พ.ศ.	2551
	 ในปี	พ.ศ.	2551	จำ�นวนแรงง�นรวมทั้งสิ้น	111.95	ล้�นคน	เพิ่มขึ้น
จ�กจำ�นวน	102.97	ล้�นคนในปี	พ.ศ.	2547	หรือมีอัตร�ขย�ยตัวโดย
เฉลี่ยต่อปีร้อยละ	1.87
	 โอก�สในก�รทำ�ง�นของแรงง�นได้เพิม่ข้ึนเลก็น้อยจ�กร้อยละ	90.14	
ในปี	พ.ศ.	2547	เป็นร้อยละ	91.60	ในปี	พ.ศ.	2551	และห�กพิจ�รณ�
จ�กพืน้ฐ�นก�รศกึษ�พบว่�	ผูท่ี้จบก�รศกึษ�ระดับประถมต้น	(Elemen-
tary	 School:	 SD)	 หรือผู้ที่จบก�รศึกษ�ตำ่�กว่�ระดับพื้นฐ�นจะเป็น 
คนส่วนใหญ่ของแรงง�นกลุ่มวัยทำ�ง�นในปี	พ.ศ.	2551	ซึ่งมีจำ�นวนรวม
ทั้งสิ้น	85.66	ล้�นคน	โดยส่วนใหญ่จำ�นวน	59.57	ล้�นคน	อยู่ในชนบท	
และที่เหลืออยู่ในเมือง
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จำานวนแรงงานวัยทำางานแยกตามพื้นฐานของ
การศึกษาปี พ.ศ. 2551

ประเภทของนายหน้าค้าหลักทรัพย์ จำานวน (ล้านคน)

จำ�นวนแรงง�นวัยทำ�ง�น 166.64

กำ�ลังแรงง�น 111.95

คนว่�งง�น 9.39

แรงง�นวัยทำ�ง�นแยกต�มก�รศึกษ�:

ระดับประถมต้น	(SD) 85.66

ระดับมัธยมต้น	(SMP) 36.75

ระดับมัธยมปล�ย	(SMA) 33.93

ระดับอนุปริญญ�	(Diploma) 4.14

ระดับมห�วิทย�ลัย	(University) 5.09

ที่มา:  Manpower and Transmigration Ministry

ตารรางที่ 8 จำาแนกแรงงานตามพื้นฐานการศึกษา
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	 ผู้ที่จบก�รศึกษ�ระดับมัธยมต้น	(Junior	High	School:	SMP)			จะ
มีประม�ณร้อยละ	22.19	หรือร้อยละ	36.75	ของจำ�นวนแรงง�นที่อยู่
ในวัยทำ�ง�น	และประม�ณ	19.39	ล้�นคนอยู่ในชนบท	ส่วนที่เหลืออยู่
ในเมอืง	ผูท้ีจ่บก�รศกึษ�ระดับมัธยมปล�ย	(Senior	High	School:	SMA)	
มีร้อยละ	20.49	หรือมจีำ�นวน	33.93	ล้�นคน	โดยส่วนใหญ่หรอืประม�ณ	
22.52	ล้�นคนอยู่ในชนบท	และทีเ่หลอือยูใ่นเมอืง	ผูท้ีจ่บก�รศึกษ�ระดบั
ปริญญ�	 (Diploma)	 มีเพียง	 4.14	 ล้�นคน	 อยู่ในชนบทจำ�นวน	 1.31	 
ล้�นคน	และจำ�นวน	2.83	ล้�นคนอยูใ่นเมอืง	ส่วนผูท่ี้จบก�รศึกษ�ระดับ
ปรญิญ�ตรจีำ�นวน	5.09	ล้�นคน	โดยส่วนใหญ่หรือจำ�นวน	4.19	ล้�นคน
อยู่ในชนบท	และที่เหลืออยู่ในเมือง
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ประเภทของงาน
	 บริษทัจะจ้�งพนกัง�นแบ่งเปน็	 3	 ประเภท	 คอื	 พนกัง�นประจำ�
(Permanent	Workers)	พนกัง�นสญัญ�จ้�ง	(Contract	Workers)	และ
พนักง�นรับช่วงต่อ	(Outsourcing	Workers)	
 พนักงานประจำา (Permanent Workers)	จะได้รบัเงนิเดอืน	โบนสั	
และสวัสดิก�รอื่นๆ	 ซึ่งแตกต่�งจ�กพนักง�นสัญญ�จ้�ง	 และพนักง�น
แบบรับช่วงต่อ
 พนักงานสัญญาจ้าง (Contract Workers) จะได้รับค่�จ้�งต�ม
ระยะเวล�ทีก่ำ�หนดต�มสญัญ�จ้�งได้ทำ�กบัน�ยจ้�ง		และในปัจจุบนัก�ร
จ้�งระบบนีเ้ริม่เป็นทีน่ยิมใช้อย่�งแพร่หล�ยในบริษัทต่�งๆ	หลงัจ�กเกดิ
วิกฤตก�รณ์ท�งก�รเงินในปี	พ.ศ.	2541	ซึ่งเป็นช่วงเวล�ที่หล�ยบริษัท
ล้มละล�ยหรอืเริม่จะเกดิก�รล้มละล�ย	จงึจำ�เป็นต้องให้พนกัง�นบริษัท
ออกจ�กง�นโดยก�รจ่�ยเงินชดเชย	 ปัจจุบันหล�ยบริษัทเลือกใช้วิธีก�ร
จ้�งพนักง�นแบบสัญญ�จ้�ง	เพื่อหลีกเลี่ยงก�รจ่�ยเงินชดเชยในช่วงที่มี
ก�รให้พนกัง�นออกจ�กง�น	โดยปกตสิญัญ�ก�รจ้�งง�นจะมตีัง้แต่	6-24	
เดือน	 และน�ยจ้�งมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกหรือต่อสัญญ�จ้�ง	 พนักง�นที่มี
ก�รจ้�งแบบสัญญ�จ้�งจะได้รับเงินเป็นร�ยเดือน	 วันหยุดต�มศ�สน�	
และไม่มีสวัสดกิ�รใดๆ	รฐับ�ลมีกฎระเบยีบว่�สญัญ�ก�รจ้�งง�นจะมอี�ยุ
สูงสุดเพียง	2	ปี	และส�ม�รถต่อสัญญ�ได้	1	ปี	แต่ไม่เกิน	2	ปี
 พนักงานรับช่วงต่อ (Outsourcing Workers) เป็นระบบที่มีก�ร
จัดห�พนักง�นให้กับบริษัทอื่นๆ	ที่มีคว�มต้องก�รพนักง�น	พนักง�นที่
ได้รับก�รคัดเลือกภ�ยใต้ระบบก�รรับช่วงต่อ	 อ�จจะมีสถ�นะเป็น
พนักง�นประจำ�หรือพนักง�นชั่วคร�ว	
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โดยบรษิทัทีใ่ห้บรกิ�รจดัห�พนกัง�นรบัช่วงต่อจะต้องได้รับอนญุ�ตจ�ก
กระทรวงแรงง�น	โดยพนกัง�นรบัช่วงต่ออ�จทำ�ง�นพเิศษนอกเหนอืจ�ก
ง�นประจำ�หรือทำ�ง�นพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับง�นประจำ�ก็ได้ภ�ยใต้
กฎหม�ยแรงง�นเลขที่	13/2546	ม�ตร�ที่	50-55	และม�ตร�ที่	56-59	
ภ�ยใต้กฎหม�ยเลขที่	 13/2546	 ม�ตร�ที	่ 66	 มีง�นเพียง	 5	 ประเภท
เท่�นั้น	 ที่จะได้รับก�รเสนอให้พนักง�นทำ�ง�นภ�ยใต้ระบบก�รรับช่วง
ต่อ	 ได้แก่	 1)	 ง�นบริก�รจัดเลี้ยง	 2)	 ง�นให้บริก�รทำ�คว�มสะอ�ด	 3)	
ง�นรักษ�คว�มปลอดภัย	4)	 ง�นสนับสนุนก�รทำ�เหมือง	และ	5)	 ง�น
ขนส่งพนกัง�น	และห�กเป็นง�นทีน่อกเหนอืจ�กง�น	5	ประเภทดังกล่�ว	
อ�จไม่ได้รับก�รเสนอให้พนักง�นทำ�ง�นภ�ยใต้ระบบดังกล่�วได้	 
อย่�งไรก็ต�ม	 ในท�งปฏิบัติ	 บริษัทหล�ยแห่งไม่ได้ให้คว�มสนใจต่อ 
กฎระเบียบ	และก�รจ้�งแรงง�นภ�ยใต้ระบบรับช่วงต่อ	โดยเฉพ�ะง�น
ประเภทอื่นๆ	ที่น�ยจ้�งมักจะมีก�รหลบเลี่ยงก�รจ้�งง�น	ซึ่งเป็นง�นที่
ขัดกับกฎระเบียบและผลประโยชน์ของพนักง�น	

เวลาทำางาน
	 ภ�ยใต้กฎหม�ยแรงง�นเวล�ทำ�ง�นจะต้องไม่ม�กกว่�	40	ชั่วโมงต่อ
สัปด�ห์	 โดยปกติเวล�ทำ�ง�นจะเป็น	8	ชั่วโมงต่อวัน	สำ�หรับผู้ที่ทำ�ง�น	
5	วันต่อสัปด�ห์	หรือ	7	ชั่วโมงต่อวัน	สำ�หรับผู้ที่ทำ�ง�น	6	วันต่อสัปด�ห์	
ทั้งนี้	 กฎระเบียบของเวล�ทำ�ง�นจะไม่มีผลบังคับใช้กับง�นในบ�งส�ข�
ที่กำ�หนด
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การทำางานล่วงเวลา
	 ก�รทำ�ง�นล่วงเวล�จะถูกควบคุมและกำ�กับโดยก�รตัดสินใจของ
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�น	 ต�มกฎกระทรวงเลขที่	 KEP.102/
MEN/VI/2004	 ทั้งนี้	 ก�รทำ�ง�นล่วงเวล�จะเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของ
แต่ละบริษัท	 โดยพนักง�นมีสิทธิที่จะได้รับก�รจ่�ยเงินค่�ล่วงเวล�ใน
อัตร�พิเศษ

การฝึกอบรมพนักงาน
	 ต�มกฎกระทรวงเลขท่ี	KEP.261/MEN/XI/2004	ได้กำ�หนดให้บรษัิท
ท่ีมพีนักง�นตัง้แต่	100	คนขึน้ไป	จะต้องจดัฝึกอบรมให้แก่พนกัง�นอย่�ง
น้อยร้อยละ	5	ของจำ�นวนพนกัง�นทัง้หมดในแต่ละปี	บรษัิททีถู่กกำ�หนด
ให้จัดฝึกอบรมในแต่ละปีนั้น	 จะต้องจัดเตรียมกำ�หนดก�รฝึกอบรม 
ร�ยปี	ประกอบด้วย	ประเภทของก�รฝึกอบรม	ระยะเวล�	และสถ�นที่
ของก�รฝึกอบรม	 ท้ังน้ี	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดฝึกอบรมจะเป็นคว�ม 
รับผิดชอบของบริษัททั้งหมด

วันทำางาน อัตราคูณพื้นฐาน

ปกติ ชั่วโมงที่ 1 ชั่วโมงถัดไป

วันจันทร์-วันเส�ร์ - 1.5 2

วันอ�ทิตย์และวันหยุด 2 3 4
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สิทธิพนักงาน และวันหยุด
 ●	 เงินเดือน
 ●	 โบนัส
 ●	 สวัสดิก�รอื่นๆ	รวมทั้งค่�ใช้จ่�ยเรื่องที่พักอ�ศัย	และเงินกู้
 ●	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ล
 ●	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รคลอดบุตร	และวันล�พักคลอดบุตร	3	เดือน	
	 		 (1.5	เดือนก่อนคลอดบุตร	และ	1.5	เดือนหลังจ�กคลอดบุตร)	
 ●	 ประกันสังคม
 ●	 วันหยุดร�ยสัปด�ห์	กำ�หนดให้หยุด	1	วัน	หลังจ�กทำ�ง�น	6	วัน
	 			 และวันหยุด	2	วัน	หลังจ�กทำ�ง�น	5	วัน
 ●	 วันหยุดร�ยปี	กำ�หนดให้มวีนัหยดุ	12	วนัทำ�ง�น	หลงัจ�กท่ีทำ�ง�น
	 		 ต่อเนื่องกัน	12	เดือนขึ้นไป
 ●	 วันหยุดพักผ่อน	กำ�หนดให้มวีนัหยดุได้ไม่เกนิ	2	สปัด�ห์	หลงัจ�ก
	 		 ที่ทำ�ง�นม�แล้วอย่�งน้อย	6	ปี
 ●	 วันหยุด	ต�มกฎกระทรวงแรงง�นเลขที่	01/MEN/1994	บริษัท
	 		 จะถูกกำ�หนดให้พนักง�นได้รับวันหยุดท�งศ�สน�ทุกปี

สหภาพแรงงาน
	 ภ�ยใต้กฎหม�ยฉบับที่	21	ปี	พ.ศ.	2543	รัฐบ�ลอนุญ�ตให้แรงง�น
ทุกคนมีสิทธิ ในก�รจัดตั้ งสหภ�พแรงง�นและเป ็นสม�ชิกของ
สหภ�พแรงง�น	ทั้งนี้	บริษัทที่มีแรงง�นอย่�งน้อย	10	คน	ก็ส�ม�รถจัด
ตั้งสหภ�พแรงง�นได้	 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนกับน�ยจ้�ง	
สหภ�พแรงง�นส�ม�รถจดัตัง้โดยพนกัง�นในบรษิทัหรอืบคุคลภ�ยนอก
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บริษัทก็ได้	 ทั้งนี้รูปแบบสหภ�พแรงง�นถือเป็นองค์ก�รอิสระ	 เปิดเผย	
ประช�ธปิไตย	 และรบัผดิชอบในก�รต่อสู้เพ่ือแรงง�นในกรณทีีม่ี
ข้อโต้แย้งกบัน�ยจ้�ง	องค์ก�รของรฐัทีเ่กีย่วข้องกับเรือ่งแรงง�น	คอื	สม�พันธ์
แรงง�นแห่งช�ติ	 (Federation	of	 Indonesian	 Workers:	 FSPSI)
ซึ่งประกอบด้วยสหภ�พแรงง�น	21	แห่ง	และ	SPLP	13	แห่ง
	 ต�มกฎกระทรวงแรงง�นของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�น	 
ฉบับที่	 03/Men/1993	 กำ�หนดให้สม�พันธ์สหภ�พแรงง�นของบริษัท
ต่�งๆ	อย่�งน้อย	5	แห่ง	ใน	25	เก�ะ	และ	5	จังหวัด	หรือมีสม�ชิกเป็น
แรงง�นทั่วประเทศ	 อย่�งน้อย	 10,000	 คน	 หรือมีสม�ชิกเป็น
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สหภ�พแรงง�น	 10	 แห่ง	 สม�ชิกของสหภ�พแรงง�นนั้นต้องจ่�ยค่�
สม�ชิกร�ยเดือนต�มกฎกระทรวงฉบับที่	KEP.187/MEN/IX/2004	
	 นอกจ�กน้ีกำ�หนดให้ส�ม�รถจัดต้ังสภ�แห่งสหภ�พแรงง�นได้	 โดย
มีสม�พันธ์ของสหภ�พแรงง�นตั้งแต่	 3	 สม�พันธ์ขึ้นไป	 นับตั้งแต่ช่วง
ปฏิรูปของประเทศ	 สหภ�พแรงง�นมีบทบ�ทที่สำ�คัญในก�รต่อสู้เรียก
ร้องสิทธิของแรงง�น	 เรียกร้องค่�จ้�งขั้นตำ่�	 (Regional	 Minimum
Weight:	UMR)	ก�รระงับข้อพิพ�ท	ก�รประท้วงต�มท้องถนน	ก�รร้องเรียน
ต่อสภ�ผู้แทนร�ษฎร	 เพื่อป้องกันก�รปลดพนักง�นจำ�นวนม�ก	 และ
ก�รระงับข้อพิพ�ทระหว่�งพนักง�นและน�ยจ้�ง	 รัฐบ�ลจึงได้จัดตั้ง 
คณะกรรมก�ร	 2	 ฝ่�ย	 ข้ึนต�มกฎกระทรวงแรงง�นที่	 PER.32/MEN/
XII/2008	ณ.ปี	พ.ศ.	2552	คณะกรรมก�ร	2	ฝ่�ย	ประกอบด้วย	11,832	
บรษิทั	210	ตวัแทนในเทศบ�ลชมุชนต่�งๆ	ครอบคลุม	31	แห่ง	และคณะ
กรรมก�รของรัฐ	
	 ในระดับช�ติ	คณะกรรมก�รไตรภ�คี	 (LKS)	ประกอบด้วย	ตัวแทน
ภ�ครัฐจ�กสหภ�พแรงง�นและองค์ก�รน�ยจ้�ง	 ซึ่งผลประโยชน์ของ 
ทั้งสองฝ่�ยนี้จะถูกกำ�หนดและปกป้องให้คว�มเป็นธรรมโดยกฎหม�ย

การประกันสังคมของแรงงาน
	 รัฐบ�ลได้จัดตั้งโครงก�รประกันสังคมเพื่อแรงง�นที่ เรียกว ่�	 
Jamsostek	Jaminan	Sosial	Tenaga	Kerja	ภ�ยใต้กฎหม�ยฉบับที่	3	
ปี	2535	ต�มก�รอนุญ�ตของกระทรวงแรงง�นที่	KEP.67/MEN/2004	
โครงก�รประกันสังคมดังกล่�วนี้อยู ่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับของหน่วยง�น
ประกันสังคมของรัฐ	ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่�งๆ	ดังนี้
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 ●	 ก�รประกันก�รเกษียณอ�ยุ
 ●	 ก�รประกันสุขภ�พ
 ●	 ก�รประกันอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�น
 ●	 ก�รประกันก�รเสียชีวิต
	 เบ้ียประกนัของโครงก�รประกนัสงัคมดงักล่�ว	จะคดิจ�กร้อยละ	5.7	
ของเงินเดือน	 เงินสมทบจ�กน�ยจ้�ง	 และที่เหลือจ�กส่วนสมทบของ
พนักง�น	น�ยจ้�งที่มีลูกจ้�ง	10	คนขึ้นไป	มีอัตร�ค่�จ้�งต่อคน	1	ล้�น 
รูเปียห์ขึ้นไป	จะต้องเข้�ร่วมโครงก�รดังกล่�วนี้	ห�กเจ้�ของธุรกิจที่ไม่มี
ลูกจ้�งก็ส�ม�รถเข้�ร่วมโครงก�รนี้ได้เช่นกัน
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	 อย่�งไรก็ต�ม	 มีหล�ยบริษัทที่ไม่ได้คำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญต่อสิทธิของ
แรงง�นที่ควรจะได้	ก็ไม่ต้องก�รที่จะเข้�ร่วมโครงก�รดังกล่�ว	แม้ว่�จะ
มีบริษัทเพียง	91,000	บริษัทเท่�นั้นที่เข้�ร่วมโครงก�รดังกล่�ว	รัฐบ�ล
พย�ย�มทีจ่ะขย�ยขอบเขตของโครงก�รประกนัแห่งช�ตขิึน้	โดยก�รออก
กฎหม�ยฉบับที่	 40	 ในปี	 พ.ศ.	 2547	 เรียกว่�	 โครงก�รประกันสังคม 
แห่งช�ติ	(National	Social	Security	System:	SJSN)

อัตราค่าจ้างแรงงาน
	 อัตร�ค่�จ้�งขั้นตำ่�	(The	Regional	Minimum	Wage:	UMR)	เป็น
ม�ตรฐ�นค่�จ้�งแรงง�นในประเทศ	 อัตร�ค่�จ้�งขั้นตำ่�นี้ถูกกำ�หนดโดย
สภ�ค่�จ้�ง	ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบดูแลของประธ�น�ธิบดีที่	 107	ในปี	
พ.ศ.	2547	ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมก�รไตรภ�คี	คือ	ตัวแทนภ�ครัฐ
ก�รกำ�หนดอตัร�ค่�จ้�งขัน้ตำ�่เริม่จ�กก�รสำ�รวจค่�ใช้จ่�ยท่ีเหม�ะสมใน
ก�รดำ�รงชีวิต	 ซึ่งนำ�เสนอโดยสภ�ค่�จ้�งในแต่ละภูมิภ�คต่อองค์ก�ร
ปกครองท้องถิน่นัน้ๆอตัร�ค่�จ้�งข้ันตำ�่น้ีจะมกี�รทบทวนคว�มเหม�ะสม
ทุกปีให้กับแรงง�นทั่วไป	และแรงง�นที่มีสัญญ�จ้�ง	1	ปีขึ้นไป	
	 อตัร�ค่�จ้�งในแต่ละภมูภิ�คถกูกำ�หนดโดยผูว่้�ของแต่ละจังหวัด	ซ่ึง
จะแตกต่�งกันไป	 ในปี	 พ.ศ.	 2552	 อัตร�ค่�จ้�งขั้นตำ่�ถูกปรับสูงขึ้น 
ร้อยละ	9-16		จ�กปี	พ.ศ.	2551	ในหมู่เก�ะอีเรียน	จ�ย�ตะวันตก	อัตร�
ค่�จ้�งขั้นตำ่�ปี	พ.ศ.	2552	อยู่ที่	1,180,000	รูเปียห์	ขณะที่หมู่เก�ะชว�
ตะวันออก	ค่�จ้�งขั้นตำ่�อยู่ที่	570,000	รูเปียห์
	 วันที่	 22	 ตุล�คม	 พ.ศ.	 2551	 ภ�ยใต้ก�รประชุมร่วมของรัฐมนตรี								
ที่เกี่ยวข้อง	3	กระทรวง	คือ	กระทรวงแรงง�น	กระทรวงอุตส�หกรรม	
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และกระทรวงมห�ดไทย	 ได้เปลี่ยนแปลงก�รกำ�หนดค่�จ้�งขั้นตำ่�ว่�
รัฐบ�ลจะไม่เข้�ไปเก่ียวข้องกับก�รกำ�หนดอัตร�ค่�จ้�งขั้นตำ่�อีกต่อไป	
ห�กแต่จะเป็นก�รเจรจ�ต่อรองระหว่�งตัวแทนของน�ยจ้�งและลูกจ้�ง
เท่�นั้น

แรงงานต่างชาติ
	 ต�มกฎกระทรวงแรงง�นฉบับที่	PER	02/MEN/III/2008	อนุญ�ตให้
แรงง�นต่�งช�ตทิีถื่อวีซ่�อินโดนเีซยี	ส�ม�รถทำ�ง�นในอนิโดนเีซียได้	ร่วม
กับแรงง�นท้องถิ่น	เพื่อก�รถ่�ยทอดคว�มรู้
	 หน่วยง�นที่อนุญ�ตให้ส�ม�รถจ้�งแรงง�นต่�งช�ติได้	(TKAs)
 ●	 สำ�นักง�นตัวแทนก�รค้�ระหว่�งประเทศ
 ●	 สำ�นักตัวแทนบริษัทในต่�งประเทศ	หรือสำ�นักข่�วต่�งประเทศ
 ●	 บริษัทลงทุนต่�งประเทศ	(PMA)
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 ●	 บริษัทลงทุนอินโดนีเซีย	(PMDN)
 ●	 บริษัทที่ดำ�เนินง�นเพื่อโครงก�รของรัฐ	และโครงก�รช่วยเหลือ		
	 		 ต่�งๆ
  ●	 สถ�บันเพื่อสังคม	ก�รศึกษ�	วัฒนธรรม	และศ�สน�
 ●	 ธุรกิจบริก�ร
	 น�ยจ้�งแรงง�นต่�งช�ติจะต้องมีก�รจัดทำ�แผนก�รใช้แรงง�น 
ต่�งช�ต	ิ(PPTKA)	ซึง่จะต้องมเีหตผุลในก�รใช้แรงง�นต่�งช�ติ	ตำ�แหน่ง	 
ค่�จ้�ง	จำ�นวน	สถ�นที่ทำ�ง�น	ระยะเวล�ก�รจ้�ง	และจำ�นวนแรงง�น
ท้องถิ่นที่จะทำ�ง�นด้วย	 และแผนก�รใช้แรงง�นต่�งช�ติที่ม�กกว่�	 50	
คนขึ้นไป	 จะต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กอธิบดีกระทรวงแรงง�น	 แต่ห�ก
คว�มต้องก�รจ้�งแรงง�นต่�งช�ติท่ีน้อยกว่�	 50	 คนนั้น	 ก็ส�ม�รถ 
ขออนุมัติจ�กผู้อำ�นวยก�รกอง	 กระทรวงแรงง�น	 ทั้งนี้ใบอนุญ�ตให้ใช้
แรงง�นต่�งช�ตินี้จะต้องมีก�รต่ออ�ยุทุกๆ	ปี	
	 น�ยจ้�งที่มีแรงง�นต่�งช�ติทำ�ง�นนั้น	จะต้องจัดให้แรงง�นต่�งช�ติ
น้ันเข้�ร่วมโครงก�รประกันสังคมด้วย	 โดยท่ีแรงง�นต่�งช�ติที่ได้รับ 
ค่�จ้�งต่อเดือนเกิน	100	เหรียญสหรัฐ	น�ยจ้�งจะต้องจ่�ยเงินล่วงหน้�
ให้กับกองทุนพัฒน�ฝีมือแรงง�น	 (Dana	Pengembangan	Keahlian	
dan	 Keterampilan:	 DPKK)	 โดยก�รโอนเข้�บัญชีธน�ค�รของรัฐ
ที่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�นกำ�หนดไว้	
	 แรงง�นต่�งช�ตไิม่อนญุ�ตให้ทำ�ง�นม�กกว่�	1	ตำ�แหน่ง	และทำ�ง�น
สองแห่ง	 ตำ�แหน่งของแรงง�นต่�งช�ติ	 คือ	 ช่�งเทคนิค	 ผู้เชี่ยวช�ญ	 
ผู้จัดก�ร	ผู้อำ�นวยก�ร	คณะผู้แทน	ที่ปรึกษ�
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7.3 กฎหมายเข้าเมือง

	 พลเมืองของทุกประเทศจำ�เป็นต้องขอวีซ่�สำ�หรับก�รเดินท�งเข้�
ประเทศอินโดนีเซีย	โดยต้องทร�บหลักเกณฑ์ดังนี้

 7.3.1 เอกสารในการยื่นขอวีซ่าอินโดนีเซีย 
    (Indonesia Visa) 

  7.3.1.1 วีซ่าธุรกิจ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
	 		 1)	 แบบฟอร์มวีซ่�ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน	พร้อมเซ็นชื่อ	
1	ชุด	และต้องมีใบอนุญ�ตจ�กกองตรวจคนเข้�เมืองที่อินโดนีเซีย	
	 		 2)	 หนงัสอืเดนิท�ง	(Passport)	ทีม่อี�ยมุ�กกว่�	6	เดือน		มหีน้�
ว่�งอย่�งน้อย	3	หน้�	พร้อมสำ�เน�	และหนังสือเดินท�งเล่มเก่�	(ถ้�มี)	
	 		 3)	 รูปสีพื้นหลังข�ว	ขน�ด	2×2	นิ้ว	จำ�นวน	2	รูป
	 		 4)	 หลักฐ�นก�รเงินย้อนหลังอย่�งน้อย	6	เดือน	เช่น	สมุดบัญชี
เงินฝ�ก	หนังสือรับรองจ�กธน�ค�ร
	 		 5)	 หลักฐ�นก�รจองที่พัก/โรงแรม
	 		 6)	 ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ	พร้อมสำ�เน�
	 		 7)	 จดหม�ยรับรองก�รทำ�ง�น	 (ตัวจริง)	 และใบอนุญ�ตให ้
ล�หยุด	โดยระบุตำ�แหน่ง	เงินเดือน	อ�ยุก�รทำ�ง�น	และวันล�หยุดง�น
	 		 8)	 ใบอนุญ�ตทำ�ง�น	(Work	Permit)	สำ�หรับช�วต่�งช�ติ
	 		 9)	 จดหม�ยเชญิจ�กบรษิทั	หรอืองค์ก�รจ�กประเทศอนิโดนเีซีย
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 7.3.1.2 วีซ่าท่องเที่ยว ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
	 		 1)	 แบบฟอร์มวีซ่�ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน	พร้อมเซ็นชื่อ	
1	ชุด
	 		 2)	 หนงัสอืเดนิท�ง	(Passport)	ทีม่อี�ยมุ�กกว่�	6	เดอืน	มหีน้�
ว่�งอย่�งน้อย	3	หน้�	พร้อมสำ�เน�	และหนังสือเดินท�งเล่มเก่�	(ถ้�มี)
	 		 3)	 สำ�เน�บัตรประช�ชน	และสำ�เน�ทะเบียนบ้�น
	 		 4)	 รูปสีพื้นหลังข�ว	ขน�ด	2×2	นิ้ว	จำ�นวน	2	รูป
	 		 5)	 หลักฐ�นก�รเงินย้อนหลังอย่�งน้อย	6	เดือน	เช่น	สมุดบัญชี
เงินฝ�ก	หนังสือรับรองจ�กธน�ค�ร
	 		 6)	 เอกส�รก�รจองที่พัก/โรงแรม
	 		 7)	 ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
	 		 8)	 จดหม�ยรับรองก�รทำ�ง�น	 (ตัวจริง)	 และใบอนุญ�ตให ้
ล�หยุด	โดยระบุตำ�แหน่ง	เงินเดือน	อ�ยุก�รทำ�ง�น	และวันล�หยุดง�น

 7.3.2 ศุลกากร 

 7.3.2.1 สิ่งของที่อินโดนีเซียอนุญาตให้นำาเข้า 
	 		 1)	 ย�สูบ	บุหรี่	200	มวน	และซิก�ร์	50	มวน
	 		 2)	 เครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์จำ�นวน	1	ลิตร		
	 		 3)	 นำ้�หอมสำ�หรับใช้ส่วนตัว	
	 		 4)	 สิ่งของมีค่�ที่มีมูลค่�ไม่เกิน	1,000	ดอลล�ร์สหรัฐ
	 		 5)	 สินค้�อิเล็กทรอนิกส์	 เสื้อผ้�	 ของเด็กเล่น	 รองเท้�	 อ�ห�ร
และเครื่องดื่ม
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	 โดยก�รนำ�เข้�สินค้�ในข้อที่	5	นั้น	ต้องนำ�เข้�ผ่�นท่�เรือที่กำ�หนด	5	
แห่งเท่�นั้น	คือ	 1)	ท่�เรือ	Belawan	 เมืองเมดัน	2)	ท่�เรือ	Tanjung	
Priok	เมืองจ�ก�ร์ต�	3)	ท่�เรอื	Tanjung	Emas	เมอืงเซอม�รงั	4)	ท่�เรอื	
Tanjung	Perak	เมืองสุร�บ�ย�	และ	5)	ท่�เรือ	Soekarno	Hatta	เมือง	
ม�กัสซ�ร์	 และท่�อ�ก�ศย�นระหว่�งประเทศทุกแห่งต�มกฎระเบียบ
รัฐมนตรีก�รค้�อินโดนีเซีย	คือ	Regulation	of	the	Minister	of	Trade	
Number	44/M-DAG/	PER/	20/2008	dated	October	31,	2008	
Concerning	Importation	of	Certain	Products	ลงวันที่	31	ตุล�คม	
พ.ศ.	2551	และกฎระเบียบฉบับแก้ไข	คือ	กฎระเบียบรัฐมนตรีก�รค้�
ของอินโดนีเซีย	คือ	Regulation	of	the	Minister	of	Trade	Number	
52/M-DAG/PER/12/2008	Concerning	Changing	in	the	Minister	
of	 Trade	 Regulation	 No.44/M-DAG/PER/10/2008	 ลงวันที่	 12	
ธันว�คม	พ.ศ.	2551

 7.3.2.2 สิ่งของต้องห้ามที่ประเทศอินโดนีเซียไม่อนุญาตให้นำาเข้า 
	 		 1)	 ส�รเสพติดและย�เสพติด	(มีโทษรุนแรงถึงขั้นประห�รชีวิต)
	 		 2)	 สื่อล�มกอน�จ�ร	
	 		 3)	 อ�วุธปืนและวัตถุระเบิด																	
	 		 4)	 สื่อหรือสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับคว�มอ่อนไหวท�งก�รเมือง	
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7.4 กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้

กฎหมายการลงทุน
	 อินโดนีเซียทบทวนสัดส่วนก�รลงทุนของต่�งช�ติใหม่เมื่อปล�ยปี	
2556	 โดยรัฐบ�ลอินโดนีเซียได้ทบทวนสัดส่วนก�รลงทุนและก�รถือ
กิจก�รของต่�งช�ติในอินโดนีเซีย	(Negative	Investments	List-DNI)	
ในส�ข�สำ�คัญต่�งๆ	 อ�ทิ	 ก�รบริห�รจัดก�รท่�อ�ก�ศย�น	 ท่�เรือ	
โทรคมน�คม	 โรงไฟฟ้�	 รวมถึงอัตร�ส่วนก�รลงทุนของต่�งช�ติใน
ลักษณะ	 PPP	 ในส�ข�ต่�งๆ	 ซึ่งรัฐบ�ลได้เร่ิมทบทวนม�ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.
2553	ร�ยละเอียดสำ�คัญ	ดังนี้

	 1)	 ส�ข�ที่เปิดให้มีก�รลงทุนจ�กต่�งช�ติม�กขึ้น

สาขา อัตราเดิม 
ร้อยละ

อัตราใหม่ 
ร้อยละ

สิง่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รคมน�คมท�งบก	 0 49

ก�รตรวจเช็คย�นพ�หนะ 0 49

เภสัชภัณฑ์ 75 85

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน	 80 85

ธุรกิจโฆษณ�	(เฉพ�ะนักลงทุนจ�กอ�เซียน) 0 49

ตารางที่ 9 ตารางอัตราการลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น



191ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สาขา อัตราเดิม (ร้อยละ) อัตราใหม่ (ร้อยละ)

ก�รกระจ�ยสินค้� 100 33

ก�รจัดเก็บสินค้� 100 33

ห้องเย็น 100 33*/37**

ฟ�ร์มเกษตรกรรม 95 30

* ในเกาะสุมาตรา ชวาบาหลี  
** ในเกาะกาลิมันตัน สุลาเวสี นูซาเตงการาตะวันออก มาลุกุ และปาปัว

ตารางที่ 10 ตารางแสดงข้อจำากัดของการลงทุนจากต่างชาติ

สาขา อัตราเดิม 
(ร้อยละ)

อัตราใหม่ 
(ร้อยละ)

Fixed	
Telecommunications

ไม่มีก�รควบคุม 65

โครงข่�ยโทรคมน�คม
มัลติมีเดีย

ไม่มีก�รควบคุม 65

ผู้ให้บริก�รมัลติมีเดีย ไม่มีก�รควบคุม 49

ตารางที่ 11 ตารางการลงทุนในสาขาโทรคมนาคม

	 2)	 ส�ข�ที่จำ�กัดก�รลงทุนจ�กต่�งช�ติม�กขึ้น

	 3)	 สัดส่วนก�รลงทุนในส�ข�โทรคมน�คม
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	 4)	 อัตร�ส่วนก�รลงทุนของต่�งช�ติในลักษณะ	PPP

ด้าน
อัตราเดิม 
(ร้อยละ)

อัตราใหม่ 
(ร้อยละ)

ท่�อ�ก�ศย�น - 49

สถ�นีขนส่งท�งบก - 49

ท่�เรือ - 95

ประป� - 95

ท�งด่วน - 95

โรงไฟฟ้�	กำ�ลังผลิต	1-10		เมกะวัตต์ - 49

โรงไฟฟ้�	กำ�ลังผลิตม�กกว่�	10	เมกะวัตต์ - 100

ก�รส่งและก�รกระจ�ยไฟฟ้�	 - 100

ตารางที่ 12 ตารางอัตราส่วนการลงทุนของต่างชาติในลักษณะ PPP
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ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้

8
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การจัดตั้งนโยบายทางความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ในสังคมชนบท 
(โกตองโรยอง)

	 	 คว�มคิดเร่ืองคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร	
(Corporate	Social	Responsibility)	 หรือ	CSR	นั้น	 เป็นเรื่องใหม่ที่
พูดกันในกระแสของโลก�ภิวัตน์ที่ต้องก�รให้องค์กรท�งธุรกิจเข้�ไป
มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม	ในขณะเดียวกันองค์กรภ�ครัฐก็ต้องเอื้ออำ�นวย
ให้เกดิก�รพัฒน�ไปพร้อมๆ	กนั ซึง่ก�รจดัต้ังนโยบ�ยด้�นคว�มรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร	(CSR)	ในสงัคมชนบทของอินโดนเีซีย
ที่ได้จัดทำ�นั้น	 ต้องว�งนโยบ�ยให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดท�งกฎหม�ย
ประเพณใีนสงัคมต�มคว�มเช่ือในศ�สน�	 ท่ียังต้องปฏิบตัอิย่�งเคร่งครดั
และสบืทอดกนัม�น�นแล้ว	 โดยมสี�ระสำ�คญั	 คอื	 คว�มผกูพนัระหว่�ง
ส�มีกับภรรย�	พ่อแม่กับลูก และพลเมืองต่อสังคม	คือ	ก�รช่วยเหลือพึ่งพ�
อ�ศยักนัในง�นด้�นต่�งๆ	 เช่น	 ก�รเพ�ะปลกู	ก�รเกบ็เกีย่ว	ก�รแต่งง�น	
และก�รสร้�งบ้�นที่อยู่อ�ศัย	[4]
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