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ค าน า 

รายงานสรุปประเด็นการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานและปฏิบัติภารกิจภายใต้แผนการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   โครงการพัฒนาข้าราชการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ  กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
เกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  การเตรียมความพร้อมของภาคราชการของแต่ละประเทศ
สมาชิกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   การศึกษาความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามอนุสัญญา “Luang  
Prabang Joint Declaration” ของส านักงาน ก.พ. แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน   รวมทั้ง การน าหลักสูตร
ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน (ASEAN Executive Management Program) ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือเป็น
ช่องทางในการขยายความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการด าเนินการร่วมกันกับส านักงาน ก .พ. ของประเทศ
สมาชิก   

ตามอนุสัญญา “Luang Prabang Joint Declaration” สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้รับมอบหมายให้
เป็นเจ้าภาพในประเด็น Competency Based Assessment  และสามารถด าเนินการสอบเข้ารับราชการด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มรูปแบบ  ดังนั้น คณะศึกษาดูงานจึงขอเข้าพบและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ National 
Civil Service Agency, Assessment Center and Computer Assisted Test Center, National Institute 
of Public Administration, พร้อมกับได้เยี่ยมชมและสนทนากับ Siam Cement Group (SCG) ซึ่งเปิดส านักงาน
ที่กรุงจาการ์ต้า เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐานของความคิด ความ
เชื่อ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน   

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยภาพรวมการศึกษาดูงาน   ประเด็นการเรียนรู้จากหน่วยงาน
ดังกล่าวข้างต้น บทวิเคราะห์จากการศึกษาดูงาน  รายนามคณะผู้ศึกษาดูงาน  และภาพประกอบการศึกษาดูงาน 

คณะศึกษาดูงานจัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้นโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อ
ข้าราชการส านักงาน ก.พ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง   ทั้งเพ่ือเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริการทรัพยากรบุคคล
ในภาครัฐ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนางานด้านอ่ืน ๆ ของส านักงาน ก.พ. 
ต่อไป 

 

    สิงหาคม ๒๕๕๖ 
  



 การพัฒนาขา้ราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 

 หน้า ๓ 

 

สารบัญ 

 หน้า 

๑. บทคัดย่อส าหรับผู้บริหาร ๔ 
  

๒. ภาพรวมการศึกษาดูงานและประเด็นการเรียนรู้ในหน่วยงานต่าง ๆ  
 National Civil Service Agency  
 Civil Service Assessment Center 
 Computer Assisted Test  
 National Institute of Public Administration 
 Siam Cement Group (SCG) 

 

 
๖ 

๑๗ 
๒๑ 
๒๘ 
๔๐ 

๓. บทวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 ภาพรวมโดยทั่วไป 
 การด าเนินงานตามอนุสัญญา “Luang  Prabang Joint Declaration” 
 การสร้างเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาเซียน 
 การแนะน าหลักสูตร ASEAN Executive Management Program 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาดูงาน 

 

 
๕๐ 
๕๐ 
๕๑ 
๕๑ 
๕๒ 

 
๔. รายนามคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. 
 

๕. ภาพเก็บตกจากการศึกษาดูงาน 

๕๔ 

๕๖ 
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บทคัดย่อส าหรับผู้บริหาร 

สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากท่ีสุดในโลก มีพ้ืนที่ขนาด
ใหญ่และมีสภาพเป็นเกาะน้อยใหญ่ กระจายอยู่ทั่วไป จ านวนประชากรเกือบ ๒๔๐ ล้านคนที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ  ซึ่งทั้งหมดส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารราชการโดยรวม 

สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ด าเนินการปฏิรูประบบราชการตามประกาศประธานาธิบดีในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ 
(The Presidential Regulation Number ๘๑ of ๒๐๑๐) เพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่มีมาตรฐานระดับโลกภายใน
ปี ค.ศ. ๒๐๒๕  และจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการดังกล่าวท าให้หน่วยงานราชการทั้งหลายปรับยุทธศาสตร์
ในการท างานใหม่ เพ่ือช่วยให้การปฏิรูประบบราชการพลเรือนเป็นไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

แม้ว่า สภาพการบริหารราชการในปัจจุบันจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย  ทั้งประเด็นที่
เกี่ยวขอ้งกับการกระจายอ านาจ การขาดความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน  ประชากรในถ่ินทุรกันดารยังมี
สภาพความเป็นอยู่ที่ห่างไกลความเจริญมาก การบริการสาธารณะที่รัฐบาลมอบให้ยังเข้าไม่ทั่วถึง  แต่ถึงกระนั้น 
สาธารณรัฐอินโดนีเซียก็ได้พยายามก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพของระบบราชการและข้าราชการ
พลเรือน  เพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่มีมาตรฐานระดับโลกในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ตามวิสัยทัศน์ของประเทศท่ีได้วางไว้ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพทางด้าน Competency Based Assessment 
ตามอนุสัญญาหลวงพระบาง หรือ “Luang  Prabang Joint Declaration” คณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. 
จึงมีองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่จากส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักตรวจสอบและประเมินผลก าลังคน 
ควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มช่วยอ านวยการซึ่งรับผิดชอบงาน ASEAN Unit   

คณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. ได้ขอเข้าศึกษาดูงานที่ National Civil Service Agency ซ่ึง
เป็นหน่วยงานการก าหนดนโยบายการบริหารระบบราชการพลเรือน (มีบทบาทหน้าที่คล้ายกับส านักงาน ก.พ. ของ
ไทย) พร้อมกับได้เข้าศึกษาดูงานที่ The National Civil Service Agency Assessment Center และศูนย์ 
Computer Assisted Test ซึ่งเป็นศูนย์ที่ด าเนินการสอบเข้ารับราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ  
ซ่ึงจากการศึกษาดูงานกับหน่วยงานทั้งสองแห่งนี้ ท าให้ได้ข้อมูลว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้ความส าคัญกับการ
ประเมินผลข้าราชการอย่างจริงจัง โดยเน้นที่สมรรถนะและความเหมาะสม ก่อนที่จะแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่ง  

เมื่อพิจารณาถึงความตื่นตัวหรือการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕ 
พบว่า  สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความตื่นตัวในระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้านการเตรียมก าลังคน  ซ่ึงวิเคราะห์ได้
จากการพัฒนาข้าราชการของประเทศที่ยังมิได้ยกระดับความส าคัญถึงขนาดที่จะจัดท าหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนเป็นการเฉพาะ มีเพียงการสอดแทรกเนื้อหาหรือหัวข้อวิชาที่เก่ียวกับอาเซียนเข้าไปในหลักสูตร
การฝึกอบรมที่ก าลังด าเนินการอยู่เท่านั้น  การที่คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อมของส านักงาน ก.พ.ที่ก าลังด าเนินการอยู่นี้  ถึงกับท าให้ประธานของ National Institute of 
Public Administration (NIPA) ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนของสาธารณรัฐอินโดนีเซียกล่าวว่า
เป็น “wake up call” ที่จะท าให้องค์กรของเขาต้องกลับมาทบทวนบทบาทในการพัฒนาข้าราชการในอนาคต. 
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ภาพรวมการศึกษาดูงานและประเด็นการเรียนรู้ในหน่วยงานต่าง ๆ 
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National Civil Service Agency (NCSA) หรือที่เรียกตามชื่อภาษา

ท้องถิ่นว่า Badan Kepegawaian Negara เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ
ประธานาธิบดี โดยมีหน้าที่ก าหนดกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ รวมทั้งก ากับดูแล
การด าเนินการของส่วนราชการให้เป็นไปตามที่ NCSA ก าหนด ทั้งนี้การก าหนดกฎ 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์จะต้องมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายระดับชาติซึ่งอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของ Ministry of Administration and Government 
Reform ด้วย นอกจากนี้ภายใต้นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นนับตั้งแต่ปี 
๑๙๙๘ ได้มอบอ านาจในเชิงการบริหารจัดการและการน านโยบายไปปฏิบัติให้แก่
หน่วยงานในระดับจังหวัดและท้องถิ่น อีกท้ังยังได้มีการจัดตั้งส านักงานย่อยของ 
NCSA กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ อีก ๑๒ แห่ง  มีจ านวนข้าราชการในสังกัด ๒,๙๒๕ คน 

พันธกิจ 
๑.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการราชการพลเรือน 
๒.  การด าเนินการตามระบบราชการพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน NCSA 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
๑. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย 
๒. การให้บริการที่เป็นเลิศแก่ทั้งข้าราชการพลเรือนและประชาชน 
๓. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการบริหารจัดการภายใน NCSA 

ประเด็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ   
 สาธารณรัฐอินโดนีเซียด าเนินการปฏิรูประบบราชการตามประกาศประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 

๒๐๑๐ (The Presidential Regulation Number ๘๑ of ๒๐๑๐) เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาล
ที่มีมาตรฐานระดับโลกภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๕   และจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการ
ดังกล่าว NCSA ก็ได้เริ่มด าเนินการโครงการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ ๙ โครงการเพื่อให้การ
ปฏิรูประบบราชการพลเรือนสอดรับกับนโยบายรัฐบาลดังกล่าวในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการพลเรือน (Managing Bureaucratic 
Structure) 

National Civil Service Agency (NCSA) 
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(๒)  การสร้างเสถียรภาพให้แก่จ านวนข้าราชการพลเรือนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างทั่วถึงและอย่างมีคุณภาพ (Managing the Civil Servants’ 
numbers, distribution and their quality) 

(๓)  การปรับปรุงระบบสรรหาและเลือกสรร และระบบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
(Open selection system for civil servants new entry and promotion) 

(๔) การพัฒนาข้าราชการพลเรือนให้มีความเป็นมืออาชีพ (Civil Servants 
profesionalism) 

(๕) การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Developing the e-Government 
system) 

(๖) การอ านวยความสะดวกทางด้านการจดทะเบียนธุรกิจและการด าเนินการทาง
ธุรกรรมของภาคเอกชน (Simplyfying the business licensing) 

(๗) การด าเนินการด้านความโปร่งใสในเรื่องการรายงานทรัพย์สินของข้าราชการ 
(Reporting the assets of Civil Servants)  

(๘) การปรับปรุงระบบสวัสดิการของข้าราชการพลเรือน (Increasing the welfare 
of Civil Servants) 

(๙) การสร้างเสริมประสิทธิภาพในเรื่องการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกแก่ข้าราชการ (Efficiency in the Civil Servants’ 
facilities and infrastructure usage) 

 การด าเนินโครงการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๙ โครงการของ NCSA  มีความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ๓ ด้านหลักของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนภายใต้
แผนปฏิบัติการ ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan (๒๐๐๗-๒๐๑๗) ที่ได้ 
ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนและประเทศพันธมิตร ๓ ประเทศ ได้แก่  
จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้  ในการประชุม ก.พ. อาเซียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๐๑๐ อันเป็นที่มาของอนุสัญญาหลวงพระบาง หรือ Luang 
Prabang Joint Declaration ซึ่งประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนรับผิดชอบการด าเนินการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน  ดังนี้ 

(๑) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่การด าเนินการเกี่ยวกับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(๒) การยกระดับหน่วยงานภาครัฐในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใส 

และผลิตภาพ 
(๓) การปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 รฐับาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียภายใต้ความรับผิดชอบของ NCSA ได้รับมอบหมายตาม
อนุสัญญาหลวงพระบางในการเป็นเจ้าภาพด้าน Competency-Based Assessment ซึง่
นอกจากการด าเนินการด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ Assessment Center แล้ว NCSA 
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ยังได้ริเริ่มโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในเรื่อง 
Competency Profile และ Welfare Profile ของข้าราชการพลเรือนเป็นรายบุคคลอีกด้วย 
เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องการสรรหาและแต่งตั้งบุคลากรเข้าด ารงต าแหน่งต่าง ๆ รวมทัง้
การจัดสรรสวัสดิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้มากยิ่งขึ้น  

 ปัจจุบันสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีข้าราชการพลเรือนจ านวนทั้งสิ้น  ๔,๔๖๗,๙๘๒ คน  (ข้อมูล 
ณ กรกฎาคม ๒๕๕๖)  คิดเป็นอัตราส่วน ๑:๔๕ (ข้าราชการ ๑ คน ต่อประชากรอินโดนีเซีย 
๔๕ คน)  ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นอัตราส่วนที่รัฐบาลพยายามควบคุมไม่ให้คลาดเคลื่อนไปจากนี้
มากนัก เพ่ือคงความสมดุลให้กับจ านวนข้าราชการพลเรือนในระบบราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 เนื่องจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ จ านวนข้าราชการพลเรือนที่มี
อยู่ประมาณ ๔.๕ ล้านคน หรือในอัตราส่วน ๑:๔๕ จึงยังกระจายตัวไม่ทั่วถึง ข้าราชการ 
ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ตามพ้ืนที่ที่พัฒนาแล้ว ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียก็ตระหนักถึงปัญหานี้และ
พยายามด าเนินการแก้ไข เพ่ือให้ข้าราชการลงไปอยู่ท่ีพ้ืนที่อย่างทั่วถึงเพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชนในพื้นท่ีทุรกันดารในการรับบริการอย่างทั่วถึงมากข้ึน 

 การบริหารจัดการก าลังคนภาคราชการพลเรือนของสาธารณรัฐอินโดนีเซียประสบกับความ 
ท้าทายหลายประการ  กล่าวคือ   

(๑) ข้าราชการพลเรือนทั่วประเทศร้อยละ ๖๔ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับ
ปริญญา (เข้ารับราชการด้วยวุฒิการศึกษาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย) ซ่ึงมี
สมรรถนะและคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อความต้องการของต าแหน่ง  ท าให้เกิด
สภาพปัญหา non-skilled workforce ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาหลักในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐของสาธารณรัฐอินโดนีเซียในปัจจุบัน  นอกจากนัน้ ยังพบ
ด้วยว่าข้าราชการที่รับผิดชอบด้านการบริหารการศึกษาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษาและสังคมมากกว่าด้านวิทยาศาสตร์  จากสภาพปัญหาดังกล่าว  
รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้พยายามหาทางแก้ไขด้วยการก าหนดมาตรการไม่
สรรหาผู้ที่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีเข้ารับราชการ ซ่ึงสามารถเพ่ิม
จ านวนข้าราชการที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้มากข้ึน  จากเดิมที่มี
จ านวนร้อยละ ๒๕  เป็นร้อยละ ๓๔ ในปัจจุบัน 

(๒) การบริหารก าลังคนในภาคราชการพลเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ห่างไกลนั้น  
ยังด าเนินการไม่เป็นระบบ และมักถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ เป็นผลให้ราชการได้ก าลังคนที่มีความ 
สามารถไม่ตรงกับต าแหน่ง หรือได้ก าลังคนที่ไม่มีศักยภาพ (untalented official) 
เข้ามาท างาน   
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(๓) การบริหารราชการในภูมิภาคมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณท่ีไม่
เหมาะสม กล่าวคือ งบประมาณร้อยละ ๗๐ ที่ส่วนราชการในภูมิภาคได้รับ จะถูก
น าไปใช้เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับบุคลากรแต่เพียงอย่างเดียว  โดย
ไม่ค านึงถึงการพัฒนาหรือการฝึกอบรม ท าให้ส่วนราชการในภูมิภาคประสบกับ
ปัญหาเรื่องคุณภาพก าลังคนรุนแรงยิ่งขึ้น 

(๔) ราชการพลเรือนของสาธารณรัฐอินโดนีเซียก าลังประสบความท้าทายในการเข้าสู่
สังคมสูงอายุ กล่าวคือ อายุเฉลี่ยของข้าราชการสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู่ที่ ๔๕ ปี  
ข้าราชการถูกก าหนดให้เกษียณอายุที่ ๕๖ ปี  แตส่ามารถขยายอายุเกษียณ
ราชการต่อได้จนถึงอายุ ๖๒ ปี ในกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นมีความสามารถโดดเด่น
เป็นที่ต้องการของส่วนราชการ   ทั้งนี้ อายุเกษียณที่มีสิทธิได้รับบ านาญ (Pension 
age) ถูกก าหนดไว้ที่ ๖๕ ปี 

(๕) อีกหนึ่งประเด็นท้าทายในการบริหารราชการพลเรือนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
คือการพัฒนาผู้น า ซ่ึงปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างผู้น าที่มีวิสัยทัศน์
และมีความสามารถในการน าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะคงจ านวนข้าราชการพลเรือนไว้ที่ประมาณ ๔.๕ ล้าน
คน  ท าให้สาธารณรัฐอินโดนีเซียประสบปัญหาการขาดแคลนก าลังคนคุณภาพใน
บางสายงานและบางเวลา  ซึ่ง NCSA แก้ไขปัญหาด้วยการจ้างเหมาเอกชนให้มา
รับงาน (outsourcing) ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

 โครงสร้างประชากรของข้าราชการสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่แต่เดิม (ประมาณ ๑๐ ปีก่อน) มี
จ านวนเพศชายมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยยะส าคัญนั้น  ปัจจุบัน NCSA พยายามลดช่องว่าง
ดังกล่าว ซึ่งท าให้จ านวนข้าราชการเพศชายและเพศหญิงมีความสมดุลกันมากข้ึน  

 การบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพ (talented official) ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็น
รูปธรรม   

 ภาคราชการพลเรือนของสาธารณรัฐอินโดนีเชีย  เปิดให้มีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงจาก
ภายนอกให้เข้ามาท าหน้าที่บริหารองค์กร  อาทิเช่น  รองประธานของ NCSA คนปัจจุบัน 
(Mr. Bima Haria Wibisana) ก็เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากภายนอก  ในการนี้  
รองประธาน NCSA กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารที่อยู่ในส่วนราชการและบุคคลภายนอก
เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกร่วมกัน ในเวทีเดียวกัน  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กร  เพราะ
สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  จากตัวเลือกท่ีมีมากข้ึน  และในขณะเดียวกัน 
ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาก็ต้องมี competency profile ที่เด่นชัดและเหมาะสมกับ
ต าแหน่งด้วย    นอกจากนั้น  รองประธาน NCSA ยังกล่าวด้วยว่า  ข้อมูลสมรรถนะดังกล่าว
ไม่สามารถตัดสินได้ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างเดียว  เพราะประชาชนของอินโดนีเซีย
มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และมีเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่า  ดังนั้น 
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competency profile ของผู้บริหารจึงต้องเปิดทางเลือกให้พิจารณาถึงความเหมาะสมใน
ประเด็นดังกล่าว นอกเหนือไปจากความสามารถทางวิชาการด้วย 

 ส าหรับการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการพลเรือนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
๒๐๑๓ นั้น  NCSA ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่อข้าราชการและประชาชนอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ รัฐบาลจึงต้องด าเนินการอย่างมีกลยุทธ์ภายใต้หลักการที่ว่า “การจับมือเพ่ือ
รวมกลุ่มการท างานนั้นเป็นเรื่องส าคัญ แต่การรวมพลังให้เป็นหนึ่งเดียวในขณะที่ยังต้องคง 
อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศเอาไว้ได้  นับเป็นเรื่องส าคัญและมีความท้าทายยิ่งกว่า” 

 ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งที่ NCSA เล็งเห็นว่าเป็นสิ่งส าคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของภาครัฐได้แก่ “การด าเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน” หรือ 
“Standardization” เพ่ือให้การด าเนินความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกสมาคม
อาเซียนเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุประสิทธิผล  

 คณะศึกษาดูงานได้น าเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอาเซียน (ASEAN Executive 
Management Program) ต่อที่ประชุมผู้บริหารของ NCSA ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยความ
สนใจยิ่ง  พร้อมกับแจ้งความประสงคว์่าหากเป็นไปได้ก็จะเข้าร่วมในโครงการนี้กับส านักงาน 
ก.พ. ในอนาคต   

 

ข้อเสนอจาก NCSA ต่อคณะศึกษาดูงาน 
 NCSA ได้เสนอให้มีการจัดตั้งระบบ Talent Pool ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน 

เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายก าลังคนคุณภาพในด้านต่าง ๆ อันจะเอ้ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศอาเซียน ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเด็นยุทธศาสตร์อาเซียน และประสานการ
ท างานร่วมกันระหว่างเจ้าที่ในทุกระดับของประเทศสมาชิก เป็นต้น  

 ข้อเสนอจาก NCSA ต่อโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอาเซียน (ASEAN Executive 
Management Program) คือ ควรมีเวทีส าหรับผู้น าอาเซียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  เพ่ือให้ประเทศสมาชิกมีความตระหนักรู้เก่ียวกับ AEC และ
ร่วมกันปรับปรุงกฎระเบียบและการด าเนินการต่าง ๆ ในประเทศอาเซียนให้เป็นไปอย่าง
ราบรื่น   และเสนอแนะให้มีผู้น าระดับสูงหรือผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับนานาประเทศมา
บรรยายให้ความรู้  จะท าให้หลักสูตรนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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 หน้า ๑๑ 

 
 

 
 

 
 
 

  

Mr. Bima Haria Wibisana รองประธาน National Civil Service Agency  
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. 

 

ตามก าหนดการที่ได้ประสานไว้ล่วงหน้า  ท่านจะใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาทีเพ่ือกล่าวให้การต้อนรับ   
แต่เมื่อได้ทักทายและทราบถึงวัตถุประสงค์ในการมาศึกษาดูงานของคณะจากส านักงาน ก.พ. แล้ว   

ท่านแจ้งต่อที่ประชุมว่า ท่านประสงค์จะอยู่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะผู้มาเยือนจนสิ้นสุดรายการ 
ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นกว่า ๓ ชั่วโมง 
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ภาพบรรยากาศในห้องประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

ข้าราชการของ NCSA ที่ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานกับ 
คณะผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภายในของ NCSA  

ซึ่งน าโดย Mr. Bima Haria Wibisana รองประธาน NCSA  
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คณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. ก าลังรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของ NCSA 
รวมทั้งการบริหารราชการพลเรือนในภาพรวมของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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นางสาวนงนารถ เพชรสม หัวหน้าคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. 
มอบของที่ระลึกเพ่ือแสดงความขอบคุณแก่ Mr. Bima Haria Wibisana รองประธาน NCSA  

และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
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คณะผู้แทนของส านักงาน ก.พ. กลับมาที่ National Civil Service Agency อีกครั้ง 

ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เพ่ือน าเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหารอาเซียน  
(ASEAN Executive Management Program) ให้กับผู้บริหารของ NCSA 
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บรรยากาศการน าเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหารอาเซียน  
(ASEAN Executive Management Program) ให้กับผู้บริหารของ NCSA  
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National Civil Service Agency หรือ NCSA เป็นหน่วยงานที่ข้ึนตรงต่อประธานาธิบดี  รับผิดชอบ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการราชการพลเรือน  การด าเนินการตามระบบราชการพลเรือนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของข้าราชการในประเทศอินโดนีเซีย 
เพ่ือให้ทันกับความการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุค
โลกาภิวัตน์    

ศูนย์ประเมิน (Assessment Center) 
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๐๐๗  รายงานตรงต่อ Head of 
NCSA รับผิดชอบการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ 
ระดับ Echelons I, II, III และ IV   รวมทั้ง ต าแหน่งที่
มีลักษณะปฏิบัติหรืองานบริหารจัดการทั่วไป  และ
ด าเนินการทั้งกับหน่วยงานที่สังกัดส่วนกลาง (Head 
Office) และส่วนภูมิภาค  

ประเด็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ   
 ก่อนที่ข้าราชการจะเข้าสู่กระบวนการประเมินใน Assessment Center นั้น  จะต้องมีการ

วิเคราะห์งานของต าแหน่งที่จะประเมินเสียก่อน เพ่ือก าหนดสมรรถนะที่เหมาะสมของ
ต าแหน่ง ซึ่งรูปแบบหรือวิธีการประเมินมีหลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การใช้
แบบทดสอบ  การใช้สถานการณ์จ าลอง  การแสดงบทบาทสมมุติ    

 ผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติ/งานบริหารจัดการทั่วไป  จะใช้วิธีการประเมิน ๒-๓ วธิีการ
ร่วมกัน  แต่ส าหรับการประเมินต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ระดับ Echelons I, II, III และ IV)  
จะใช้ประมาณ ๕-๖ วิธีการ 

 Assessment Center ได้ก าหนดและจัดท ารายการสมรรถนะ และรายละเอียดพฤติกรรมของ
แต่ละสมรรถนะไว้เป็นถังข้อมูล (Competency Standard Database) ซึ่งเมื่อส่วนราชการมี
ต าแหน่งว่าง และหากก าหนดให้มีการพิจารณาองค์ประกอบด้านสมรรถนะร่วมด้วย ก็จะส่งผู้
ทีม่ีคุณสมบัติมาเข้ารับการประเมินที่ Assessment Center โดยส่วนราชการเจ้าสังกัดจะเป็น
ผู้ให้ข้อมูลว่าต าแหน่งที่จะคัดเลือกนั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร ต้องการผู้มีคุณสมบัติ
และสมรรถนะอย่างไร  โดยปรึกษากับผู้ประเมิน (Assessor) ของ Assessment Center เพ่ือ
ก าหนดสมรรถนะที่จะประเมินจากรายการสมรรถนะที่มีอยู่ ซึ่งการประเมินจะเป็นสัดส่วน  
๑:๑ คือ ผู้รับการประเมิน (Assessee) ๑ คน ต่อผู้ประเมิน (Assessor) ๑ คน  

Civil Service Assessment Center 
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 หน้า ๑๘ 

 ศูนย์ประเมินของ NCSA มีผู้ประเมิน Assessors ประมาณ ๑๒ คน จึงมีข้อจ ากัดในการ
ให้บริการ โดยเฉลี่ยสามารถให้บริการได้เพียงแค่ ๑ องค์กรต่อ ๑ เดือน  เนื่องจากการ
ประเมินผู้รับการประเมิน ๑ คน ต้องใช้หลากหลายวิธี และใช้เวลาในการประเมินพอสมควร 
รวมทั้งการประเมินผู้รับการประเมิน (Assessee) ๑ คน จะใช้ผู้ประเมิน (Assessor) ๑ คน 
ดังนั้น บางครั้ง NCSC จึงต้องใช้ผู้ประเมินจากภายนอกมาร่วมประเมินด้วย  

 อย่างไรก็ตาม  ส่วนราชการไม่จ าเป็นต้องใช้ศูนย์ประเมินของ NCSA เพียงแห่งเดียว แต่อาจ
ใช้บริการจากศูนย์ประเมินอ่ืน ๆ ก็ได้  ซ่ึงส่วนราชการหรือหน่วยงานในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ที่มีศูนย์ประเมิน (Assessment Center) มีประมาณ ๒๐ แห่ง  

 ผลการประเมินโดย Assessment Center มีอายุ ๒ ปี โดยแบ่งผลการประเมินมี ๓ ระดับ คือ 
(๑) Meet Requirement  มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง 
(๒) Meet Requirement with Development  แนะน าให้มีการพัฒนาเพ่ิมเติม

ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
(๓) Not Meet Requirement  ไม่มีคุณสมบตัิที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง 

 กฎหมายข้าราชการพลเรือนของประเทศอินโดนีเซียก าหนดไว้ว่า ต าแหน่งผู้บริหารระดับสงู 
จะต้องใช้การสรรหาแบบระบบเปิด คือ เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก
ไดเ้สมอกัน  โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นข้าราชการของส่วนราชการนั้นเทา่นั้น  อาจเป็น
ข้าราชการจากส่วนราชการอ่ืน  อาจารย์มหาวิทยาลัย  หรือจากหน่วยงาน/องค์กรอ่ืน  และ
ไม่ได้มีกฎหรือหลักเกณฑ์บังคับว่า ผู้บริหารระดับสูงจะต้องผ่านการประเมินจากศูนย์ประเมนิ
หรือ Assessment Center ดังกล่าว   เป็นแต่เพียงข้อเสนอแนะว่า  ก่อนที่จะเข้าสู่ต าแหน่ง  
บุคคลควรต้องผ่านกระบวนการประเมินในลักษณะเดียวกันนี้ 
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คณะผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประเมินข้าราชการพลเรือน (Civil Service 
Assessment Center) โดยมี Mrs. Sri Kusumaingish หัวหน้าศูนย์ประเมิน (ที่สี่จากขวา) 

และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและน าชมสถานที่   
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บรรยากาศการเยี่ยมชมศูนย์ประเมินและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ
ประเมินข้าราชการ  (ภาพล่าง) กระจกบานใหญ่ที่เห็นทางขวามือของภาพ  

เป็น one way mirror ใช้ส าหรับสังเกตพฤติกรรมข้าราชการที่ถูกรับการประเมิน 
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Computer Assisted Test หรือ CAT เป็นรูปแบบการสอบเข้ารับราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
เริ่มด าเนินการในปี ๒๐๐๙  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างมาตรฐานการทดสอบของส่วนราชการ/หน่วยงานทั่วประเทศ 
เพ่ือให้ผลการทดสอบเป็นมาตรฐาน เกิดความโปร่งใส และความมีประสิทธิภาพ   รวมทั้ง สามารถรายงานผล 
การทดสอบได้อย่างรวดเร็ว  

ประเด็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ   
 รูปแบบการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ CAT แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ Basic 

Competency Test และ Civil Service Competency Test  ซึ่งการทดสอบแต่ละประเภท
ประกอบด้วยหัวข้อการทดสอบ ๓ ส่วน ดังนี ้

(๑)  Basic Competency Test เป็นการทดสอบส าหรับผู้ที่จบการศึกษาและประสงค์
จะบรรจุเข้ารับราชการในระดับแรกบรรจุ ประกอบด้วยการทดสอบ ๓ ส่วน คือ  

(๑.๑)  ความสามารถทั่วไป (General Intelligency Test : GIT) 
ประกอบด้วย  ความสามารถทางด้านภาษา  การคิดค านวณ  และ
ความสามารถด้านเหตุผล  

(๑.๒)  ความรู้ ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (National 
Insight Test : NT)  เช่น การทดสอบวิชารัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ 
สังคมและวัฒนธรรม  กฎหมาย  

(๑.๓)  การทดสอบคุณลักษณะของบุคคล (Personal Characteristic 
Test : PCT)  เช่น  การควบคุมตนเอง (Self Control)  จริยธรรม 
(Integrity)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) 

(๒)  Civil Service Competency Test เป็นการทดสอบส าหรับระดับ Echelon II, 
III และ IV ประกอบด้วยการทดสอบ ๓ ส่วน คือ  

(๒.๑) National Insight Test : NT  แบ่งเป็นระดับสากลและระดับ 
ประเทศ (การพัฒนา ความพร้อมรับผิด การบริหารบ้านเมืองที่ดี 
นโยบายรัฐบาล และการให้บริการ)  

(๒.๒) Civil Service Test : CST  เช่น  การสรรหา การพัฒนา การเลื่อน
ระดับ สวัสดิการ ฯลฯ  

(๒.๓) Personal Characteristic Test : PCT)  เช่น  ความสามารถ 
ในการปรับเปลี่ยน (Adaptive Ability)  การควบคุมตนเอง (Self 

Computer Assisted Test (CAT) 
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Control)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
จริยธรรม (Integrity)  และการคิดริเริ่ม (Initiative) 

 ประโยชน์ของการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAT) ประกอบด้วย 
(๑) ผู้รับการทดสอบจะได้รับค าถามท่ีมีระดับความยากง่ายเท่ากัน  เพราะระบบจะสุ่ม

เลือกค าถามจากถังค าถาม 
(๒) ค าถามจะเป็นความลับ ไม่รั่วไหล เพราะเป็นการทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

ไม่ได้ใช้กระดาษค าถาม ค าตอบ 
(๓) ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถตรวจสอบเวลาการท าข้อสอบ และเวลาคงเหลือใน

การท าข้อสอบได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์   และสามารถทราบว่าค าถามเหลืออีก
กี่ข้อค าถาม 

(๔) การก าหนดวัน เวลาการทดสอบ สามารถก าหนดได้โดย CAT  และสามารถ
ด าเนินการสอบได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ยุ่งยาก 

(๕) ผลคะแนนการทดสอบจะสามารถทราบได้ทันทีหลังการทดสอบเสร็จ 
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หัวหน้าศูนย์ CAT ก าลังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการด าเนินการสอบเข้ารับราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
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(ภาพบน) ศูนย์ CAT จัดเป็นห้องสอบขนาดใหญ่ และมีอุปกรณ์การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบ  
นอกจากนั้น (ภาพล่าง) ในระหว่างการสอบ  ผู้สอบสามารถตรวจสอบจ านวนเวลาที่เหลืออยู่  
รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นบนจอภาพขนาดใหญ่ ซึ่งติดตั้งอยู่หน้าห้องสอบ  

เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการท าสอบและช่วยให้ผู้สอบสามารถคุมเวลาในการท าข้อสอบได้ด้วย 
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ผู้แทนของส านักงาน ก.พ. ทดลองท าแบบทดสอบของศูนย์ CAT  
เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ 
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เยี่ยมชมห้องสังเกตการณ์ หรือ Observation Room ของศูนย์ CAT  
ซึ่งจัดท าเป็นห้องขนาดกะทัดรัด อยู่ติดกับห้องสอบ ภายในติดตั้ง one way mirror  

และจอภาพขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อจากกล้อง CCTV  เพ่ือให้ผู้สังเกตการณ์สามารถตรวจสอบ
และควบคุมพฤติกรรมของผู้สอบได้อย่างใกล้ชิด 
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ภาพที่ได้จากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งในห้องสอบ   
และส่งภาพมายังจอมอนิเตอร์ที่ห้องสังเกตการณ์ 
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The National Institute of Public Administration (NIPA) ก่อตั้งตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๓๐  
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๕๗  เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและทักษะการบริหารจัดการของผู้บริหารใน
ระบบราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  รวมถึง การวิจัยและพัฒนาการบริหารงานของรัฐให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสถาบันที่เชื่อถือได้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการเพ่ิมสรรถนะบุคลากร

ภาครัฐ 

พันธกิจ (Mission) 
ให้มีส่วนร่วมที่แท้จริงในการพัฒนาความสามารถของระบบราชการและระบบการบริหารราชการ

เพ่ือให้บรรลุการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

บทบาทหน้าที ่
๑. วิจัยและพัฒนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  และก าหนดนโยบายแห่งชาติในสาขาเดียวกัน 
๒. ศึกษาประสิทธิภาพของระบบราชการและพัฒนาคุณภาพของระบบราชการ 
๓. วิจัยและพัฒนานโยบายและจัดการบริการสาธารณะ 
๔. วิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาการบริหารราชการและระบบราชการอัตโนมัติ 
๕. สนับสนุนและจัดการศึกษาและฝึกอบรมในระบบราชการ  
๖. ติดต่อประสานงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ NIPA 
๗. ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการภาครัฐ 
๘. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการภาครัฐในสาขาการวางแผน การบริหารรัฐกิจ  การบริหาร 

การจัดการองค์กร  งานการบุคคล  การเงิน  กฎหมาย  ภาคขนส่งและครัวเรือน  รวมทั้ง
งานเอกสารส าคัญ   

  

The National Institute of Public Administration (NIPA) 
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ตราสัญลักษณ์ NIPA 

 
 พวงมาลัยรัศมี ๕ แฉก หมายถึง หลักในการบริหารจัดการภาครัฐ ๕ ประการ  ได้แก่ 

เป้าประสงค์ ประชาชน ภารกิจ ความร่วมมือ และการให้บริการ 

 กลีบดอกไม้ ๕ กลีบ เป็นสัญลักษณ์ของปัญจศีล (Pancasila) หมายถึงหลัก ๕ ประการที่
เป็นปรัชญาแห่งรัฐของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คือ   

(๑) ความเชื่อในพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว  
(๒) มนุษยนิยม คือ เป็นมนุษย์ที่เจริญและเที่ยงธรรม 
(๓) ความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซีย  
(๔) หลักการแห่งประชาธิปไตยท่ีอ านาจอธิปไตยของปวงชน  
(๕) ความยุติธรรมในสังคมส าหรับชาวอินโดนีเซียทั้งหมดโดยเท่าเทียมกัน  

 การมัดรวมของดอกฝ้ายและรวมข้าวเข้าด้วยกัน  หมายถึง  การศึกษาและการฝึกอบรม  
การวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ NIPA ซึ่งเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน 

 ดอกฝ้าย ๖ ดอกเป็นสัญลักษณ์ของวันที่หก  การผูกปม ๘ ปม หมายถึงสัญลักษณ์ของเดือน
สิงหาคม และรวงข้าว ๕๗ เมล็ด แทนสัญลักษณ์ของปี ๕๗ (๑๙๕๗)  ซึ่งเป็นวันก่อตั้ง NIPA 

ประเด็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ   
 ภารกิจหลักของ NIPA คือ การก าหนดนโยบายเพ่ือควบคุมมาตรฐานสถาบันการฝึกอบรม  

และการก าหนดนโยบายในการด าเนินการจัดการฝึกอบรม  โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามโครงสร้างขององค์กรภายใน NIPA ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถาบันส่งเสริมการฝึกอบรม  (หน้าที่หลัก) 
(๒) สถาบันควบคุมการฝึกอบรม 
(๓) หน่วยงานส่งเสริมอาชีพข้าราชการพลเรือน 
(๔) สถาบันส่งเสริมการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน 
(๕) สถาบันฝึกอบรมมีหน้าที่ฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน 
(๖) ทีมเพ่ือคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ตราสัญลักษณ์ NIPA หมายถึง  การท างานอย่างทุ่มเทและการ
อุทิศตนเพ่ือประเทศชาติ  (Working for and devotion to the 
State)  
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 จากภารกิจหลักของ NIPA ในการท าหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานการฝึกอบรมของ
หน่วยงานต่าง ๆ นั้น  ขอบข่ายงานของ NIPA จึงครอบคลุมทั้งหน่วยงานราชการส่วนกลาง
และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

(๑) หน่วยงานราชการส่วนกลาง (Central Government) ๘๓ หน่วยงาน  
ประกอบด้วย หน่วยงานประสานงานกระทรวง (Coordinating Ministry)  
หน่วยงานกลางประจ ารัฐ (State Ministry) กระทรวง (Ministries) และ
หน่วยงานของรัฐที่ไม่สังกัดกระทรวง (Non Ministerial Government 
Institution) 

(๒) หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น (Local Government) ๕๓๐ หน่วยงาน ซ่ึง
ครอบคลุมถึงจังหวัด (Province) และเขตปกครองหรือเมือง (Regencies/cities) 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการฝึกอบรมของสาธารณรัฐอินโดนีเซียประกอบด้วย 
(๑) กฎหมายเลขท่ี ๔๓ ปี ค.ศ. ๑๙๙๙  เป็นกฎหมายที่เน้นสมรรถนะและความ

เชี่ยวชาญในระบบราชการของข้าราชการพลเรือน 
(๒) กฎข้อบังคับของรัฐบาลเลขท่ี ๑๐๑ ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ การให้การศึกษาและฝึกอบรม

ข้าราชการพลเรือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะต้องเน้นการพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการพลเรือน 

(๓) ระเบียบของ  NIPA เป็นแนวทางให้สถาบันการฝึกอบรมปรับปรุงสมรรถนะของ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและข้าราชการพลเรือนใน
ระบบราชการ 

 NIPA  แบ่งประเภทของการพัฒนาข้าราชการพลเรือนเป็น ๒ ประเภท   
(๑) การพัฒนาข้าราชการก่อนการปฏิบัติราชการ (Pre-Service Training)  
(๒) การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการ (In Service Training)   

 การพัฒนาข้าราชการก่อนปฏิบัติราชการ (Pre-Service Training)  แบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ออกเป็น ๓  ระดับ คือ   

(๑) ระดับท่ี ๑ เป็นกลุ่มทีมี่การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี   
(๒) ระดับท่ี ๒ เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี   
(๓) ระดับท่ี ๓ เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี   

และหากผู้ใดไม่ผ่านการประเมินในขั้นของการพัฒนาก่อนการปฏิบัติราชการ (Pre-Service 
Training) ก็จะไม่สามารถสมัครกลับเข้ามารับราชการได้อีก  ทั้งนี้เพราะความต้องการเข้ารับ
ราชการของประชาชนในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีอัตราสูงมาก   แม้เงินเดือนข้าราชการจะต่ า
กว่าเอกชน  แต่ข้าราชการก็มีสวัสดิการอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการมากกว่าอัตราเงินเดือนที่สูง
เพียงอย่างเดียว   จึงท าให้อาชีพรับราชการยังเป็นความต้องการในอันดับต้นของประชาชน
ชาวอินโดนีเซียในอยู่ในปัจจุบัน 
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 การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการ (In Service Training) จะประกอบด้วย
เนื้อหาหลัก ๓ กลุ่ม คือ  

(๑) การพัฒนาภาวะผู้น า (Leadership Training) แบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 
ระดับท่ี ๑  ใช้ระยะเวลาอบรม ๑๐ สัปดาห์   
ระดับท่ี ๒  ใช้ระยะเวลาอบรม ๑๐ สัปดาห์ 
ระดับท่ี ๓  ใช้ระยะเวลาอบรม ๗ สัปดาห์ 
ระดับท่ี ๔  ใช้ระยะเวลาอบรม ๖ สัปดาห์ 

(๒) การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ซึ่งจะให้ความส าคัญ 
ในการพัฒนาที่แตกต่างกันตามลักษณะงาน (Functional Training)   โดย
สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีต าแหน่งงานที่หลากหลายประมาณ ๑๐๐ สายงาน  เช่น  
ครู นักวิจัย นักส ารวจ  นักฝึกอบรม เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติราชการตามต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ
(Technical Training) เช่น การบริหารโครงการ ภาษาต่างประเทศ  
คอมพิวเตอร์  เกษตรกรรม  การน าเข้าและส่งออก  เป็นต้น  รวมถึงทักษะเฉพาะ
ตามสาขาวิชาชีพ   

 บทบาทท่ีส าคัญของ NIPA นอกจากจะด าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียแล้ว ยังมีบทบาทส าคัญในการควบคุมและก ากับดูแลเพื่อให้สถาบันการฝึกอบรม
ของหน่วยงานต่าง ๆ  ด าเนินการตามมาตรฐานและเงื่อนไขการพัฒนาข้าราชการที่ NIPA 
ก าหนดด้วย 

 NIPA มีโครงการพัฒนาผู้น านานาชาติ  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารระดับสูงในระบบราชการของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความสามารถในการบริหารโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์สากลบนนโยบายสากล  โดยใช้ชื่อโครงการว่า “Development Programme 
for National Executives”   

 NIPA ให้ความส าคัญกับการสร้างตัวคูณวิทยากรฝึกอบรม โดยถือว่าเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเป็น
กลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งในกับระบบราชการ  พร้อมกันนี้ ก็ได้จัดท า
เป็นหลักสูตรเฉพาะ  เน้นการพัฒนาสมรรถนะในการสอนและการถ่ายทอดความรู้  และแบ่ง
ระดับการฝึกอบรมเป็น ๔ ระดับ กล่าวคือ 

ระดับท่ี ๑ ระดับต้น (Pertama Level หรือ Elementary Level) เน้นทักษะการ
สื่อสารที่ใช้ในการฝึกอบรม 

ระดับท่ี ๒ ระดับกลาง (Muda Level หรือ Intermediate Level) เน้นการ
เรียนรู้รูปแบบ วิธีการ และวิธีการช่วยสอน 
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ระดับท่ี ๓ ระดับสูงกว่าระดับกลาง (Madya Level หรือ Upper Intermediate 
Level) เน้นกลยุทธ์ส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการเขียน
กรณีศึกษา 

ระดับท่ี ๔ ระดับสูง (Utama Level หรือ Advanced Level) เน้นการพัฒนา
หลักสูตร การวิเคราะห์และประเมินผลการฝึกอบรม ทักษะการให้
ค าปรึกษาและการสอนงาน 

โดยการเลื่อนระดับจะขึ้นอยู่กับคะแนนสะสมในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม   

 NIPA ก าหนดขั้นตอนการสมัครเป็นนักฝึกอบรมไว้ดังนี้ 
(๑) หน่วยงานต้นสังกัดส่งขื่อและข้อมูลนักฝึกอบรมให้ NIPA  
(๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมของ NIPA 
(๓) NIPA  ให้การรับรองและแจ้งใหห้น่วยงานต้นสังกัดทราบ 
(๔) หน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งให้เป็นนักฝึกอบรม 

 คณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. ได้น าเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอาเซียน 
(ASEAN Executive Management Program) ต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ NIPA ซ่ึง
ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะจาก Prof. DR. Agus Dwiyanto ซ่ึงด ารงต าแหนง่
ประธาน NIPA ที่ได้กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนด้วยการจัดท าหลักสูตรส าหรับนักบริหารขึ้นมาเป็นการเฉพาะในครั้งนี้ ถือเป็น 
“wake up call” ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องกลับมาทบทวนบทบาทในการเตรียมความ
พร้อมให้กับข้าราชการพลเรือนในประเทศโดยด่วนด้วย 

 Prof. DR. Agus Dwiyanto  ประธาน NIPA  ยังได้แสดงความสนใจทีจ่ะเข้าร่วมในโครงการนี ้
(หรือส่งผู้บริหารระดับสูงให้เข้าร่วมโครงการ) ในอนาคต  รวมทั้ง การน าแนวคิดของโครงการ
นี้ไปพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้น าระดับสูงของสาธารณรัฐอินโดนีเซียต่อไป  พร้อมกับให้
ข้อสังเกตว่าโครงการดังกล่าวควรมีเวทีให้ผู้น าอาเซียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน  เพ่ือให้ประเทศสมาชิกมีความตระหนักรู้เก่ียวกับ AEC และร่วมกนัปรับปรุง
กฎระเบียบและการด าเนินการต่าง ๆ ในประเทศอาเซียนให้เป็นไปอย่างราบรื่น  และควรมี
ผู้น าระดับสูงมาบรรยายให้ความรู้  เช่น  นายกรัฐมนตรี  หรือผู้มีชื่อเสียงระดับโลก  ซ่ึงจะท า
ให้หลักสูตรนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนั้น  ประธาน NIPA  ยังได้ให้ความสนใจต่อระบบการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงของ
ส านักงาน ก.พ. เช่น  HiPPS  และ New Wave Leader  เป็นอย่างมาก   เพราะ NIPA  
ก าลังพัฒนาระบบการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงอยู่เช่นกัน  โดยการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงของ 
NIPA จะประเมินระดับความสามารถของผู้มีศักยภาพสูงเป็นระดับ A – B – C และให้กลับไป
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของตนเอง   
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 Prof. DR. Agus Dwiyanto ยังแสดงเจตจ านงว่าการประชุมหารือในครั้งนี้อาจจะน ามาซึ่ง 
การมาศึกษาดูงาน ณ ส านักงาน ก.พ.ของไทย   รวมถึงอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการประสาน
ความร่วมมืออย่างเป็นทางการในรูปแบบของการท าบันทึกความเข้าใจ  หรือ Memorandum 
of Understanding ระหว่าง NIPA และส านักงาน ก.พ. ต่อไปด้วย 

ข้อเสนอจาก NIPA ต่อคณะศึกษาดูงาน 
 Prof. DR. Agus Dwiyanto กล่าวให้ข้อเสนอต่อการด าเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

อาเซียน (ASEAN Executive Management Program) ว่า  โครงการดังกล่าวสามารถจัดให้
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกันได้   โดยแต่ละประเทศสมาชิกอาจจะด าเนินการพัฒนา
ผู้บริหารของตนในส่วนที่เป็นการฝึกอบรมในชั้นเรียนตาม module ต่าง ๆ ได้เอง   และจัดให้
มีเวทีส าหรับผู้บริหารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพบปะกัน  มี
เวทีที่จะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ระหว่างกัน  ในเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินภารกิจและ
การประสานความร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียน  เพราะในปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนก าลัง
เผชิญกับประเด็นปัญหาหลายประการ  การจับมือร่วมกัน  หรือการมีเวทีร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  จะท าให้ประชาคมอาเซียนเข้มแข็งขึ้น  และช่วยให้
ผู้บริหารของอาเซียนมีเครือข่ายการท างานที่เข้มแข็งระหว่างกันด้วย ซึ่งอาจเรียกเวทีดังกล่าว
ได้ว่าเป็น ASEAN Public Sector 
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ผู้บริหารของ NIPA ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากส านักงาน ก.พ.  
พร้อมกับให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
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 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
ผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. เข้าพบ Prof. Dr. Agus Dwiyanto ประธาน NIPA  

และคณะผู้บริหารของ NIPA เพ่ือน าเสนอโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอาเซียน  
(ASEAN Executive Management Program) 
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ผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. น าเสนอ
โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
อาเซียน (ASEAN Executive 
Management Program) ต่อ  
Prof. Dr. Agus Dwiyanto ประธาน 
NIPA และคณะผู้บริหารของ NIPA  
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ประเด็นที่ถูกหยิบยกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวทีดังกล่าว  นอกจากโครงการพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน (ASEAN Executive Management Program) แล้ว  

ที่ประชุมยังให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อระบบการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง   
และการพัฒนาข้าราชการด้วยระบบ e-Learning อีกด้วย 
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นางสาวนงนารถ เพชรสม หัวหน้าคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. 
มอบของที่ระลึกเพ่ือแสดงความขอบคุณแก่ Prof. Dr. Agus Dwiyanto ประธาน NIPA 

และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
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ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. Agung Nugroho ผู้อ านวยการงานวิเทศสัมพันธ์ของ NIPA  
ซึ่งเป็นผู้ประสานงานของฝ่ายสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
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บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย ก่อตั้งตามพระบรม
ราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ เพ่ือผลิตปูนซีเมนต์ทดแทนการ
น าเข้าจากต่างประเทศในยุคที่มีการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคเพ่ือการพัฒนาประเทศจ านวนมากใน
ขณะนั้น    

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ได้พัฒนาสินค้าและบริการจนกลายเป็นกลุ่มบริษัทสยามซีเมนต์ (Siam 
Cement Group)  ซึ่งแบ่งการด าเนินกิจการเป็น ๕ ธุรกิจหลัก  คือ   (๑) SCG เคมิคอลล์   (๒) SCG เปเปอร์  (๓) 
SCG ซีเมนต์   (๔) SCG ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  และ (๕) SCG ดิสทริบิวชั่น  โดยได้ขยายการลงทุนไปใน ๑๑ ประเทศ
ทั่วโลก และมีการลงทุนในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน มีสินทรัพย์ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รวม ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๔๓ 

คณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. ได้เข้าพบผู้บริหารของ SCG ในกรุงจาการ์ต้า เพ่ือขอ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในวัฒนธรรมที่แตกต่าง  รวมทั้ง การบริหารงานภายใต้
สถานการณ์การควบรวมบริษัท  ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ SCG เข้าไปลงทุนและควบรวมบริษัท PT KOKOH ของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ซึ่งมีสถานภาพทางการเงินที่ขาดทุนสะสมตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๔  ซ่ึงอาจจะเป็นประเด็นที่ 
ท าให้พนักงานเดิมของ PT KOKOH ไม่ยอมรับการเข้ามาของ SCG   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ SCG เป็นบริษัท
ต่างชาติ  ซึ่งอาจเป็นผลให้การบริหารก าลังคนเป็นไปด้วยความท้าทายมากยิ่งขึ้น 

อุดมการณ์ SCG 
อุดมการณ์ ๔ ประการในการประกอบธุรกิจของ SCG ประกอบด้วย  

(๑) ตั้งมั่นในความเป็นธรรม 
(๒) มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 
(๓) เชื่อมั่นในคุณค่าของคน 
(๔) ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 

วิสัยทัศน์ SCG 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  SCG จะเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่า

ร่วมงานด้วย  และเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
By 2015,  SCG as ASEAN Sustainable Business Leader 

Siam Cement Group (SCG) 
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ประเด็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
 SCG ใช้กลยุทธ์ในการลงทุนในต่างประเทศ ด้วยวิธี M&A (Mergers & Acquisitions) 

มากกว่าการเข้าไปลงทุนเองโดยตรง (Green Field)  เนื่องจากใช้เวลาน้อยกว่ามาก   และท า
ให้การขยายธุรกิจของกลุ่มเติบโตได้อย่างรวดเร็ว   SCG ได้เข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  ด้วยการเปิดส านักการค้า (SCG Trading) ก่อนทีจ่ะขยาย
ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนอีก  เช่น  ธุรกิจพีวีซี  เซรามิกส์  รวมทั้งวัสดุก่อสร้างที่มีการร่วมทุนกบั
บริษัทท้องถิ่น  รวมถึงการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีในสัดส่วนร้อยละ ๓๐ ของ 
Chandra Asri Petrochemicals  ซึ่งเป็นธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งเดียวในอินโดนีเซีย 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ด้วยเหตุผลว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นตลาดที่มีความแข็งแกร่งมาก  มี
ก าลังซื้อภายในประเทศมากกว่าการส่งออก สินค้าท่ีผลิตได้จึงสามารถวางขายในตลาด
ภายในประเทศได้เกือบทั้งหมด 

 SCG มีแผนด าเนินการที่จะใช้สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นฐานในการผลิต  เพ่ือกระจายสินค้า
ไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค  ในอนาคต 

 ในภูมิภาคอาเซียน  SCG มีมูลค่าการลงทุนมากที่สุดอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
(ประมาณ ๙๗๐ ล้านดอลลาร์)  รองลงมาคือประเทศเวียดนาม (๓๘๐ ล้านดอลลาร์)  โดยที่
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย SCG  มีทรัพย์สินรวม ๒๙,๐๐๐ ลา้นบาท  ในจ านวนนี้เป็นการลงทุน
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบันประมาณ ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท  

 เหตุผลในการที่  SCG เข้าไปลงทุนในบริษัท PT KOKOH ซ่ึงมีสถานภาพทางการเงินที่ขาดทุน
สะสมตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๔  เนื่องจากเล็งเห็นว่าบริษัทมีศักยภาพในการผลิตซึ่งจะท าก าไรให้ 
SCG ได้ในอนาคต  และตลาดอินโดนีเซียเป็นตลาดที่ใหญ่มีความต้องการสินค้าและบริการ
มาก  สินค้าท่ีผลิตได้ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ  ต้อง
น าเข้ามาจากต่างประเทศ  นอกจากนั้น ประชากรที่มีฐานะด ี (น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ประเทศ) ประมาณ ๒๐-๓๐ ล้านคน  มีก าลังซื้อสูงและนิยมสินค้าที่มีคุณภาพ 

 รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้การคุ้มครองแรงงานค่อนข้างสูง โดยเฉพาะด้านสวัสดิการ 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ าของแรงงานของชาวอินโดนีเซียแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ เช่น จาการ์ตา 
๙๗๒,๖๐๔ รูเปี๊ยะห/์เดือน (ประมาณ ๒,๓๐๐ บาท/เดือน)  นอกจากนี้ นายจ้างยังต้อง
จ่ายเงินค่าประกันสังคมและประกันสุขภาพให้ลูกจ้างด้วย ในอัตราร้อยละ ๓.๗ ของค่าจ้าง 
ส่วนลูกจ้างสมทบร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง 

 การจ้างงานตามสัญญา (Contract worker) สามารถกระท าได้สูงสุดไม่เกิน ๓ ปี  หลังจากนั้น
ต้องบรรจุเป็นพนักงานประจ า นอกจากนี้ ยังจ ากัดลักษณะงานของลูกจ้างแบบรับช่วงต่อ 
(Outsourcing worker) ในงาน ๕ ประเภท ได้แก่ บริการท าความสะอาด รักษาความ
ปลอดภัย ขับรถ กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการท าเหมืองแร่ และงานจัดเลี้ยง   
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 การน าเข้าแรงงานจากต่างชาติมีข้อจ ากัดค่อนข้างมาก ต้องระบุต าแหน่งงานให้ตรงกับ
รายการที่คณะกรรมการประสานงานการลงทุนอินโดนีเซีย (BKPM) อนุญาต และในอนาคต
อาจต้องสอบภาษาอินโดนีเซียด้วย  และห้ามคนต่างชาติเป็นนักบัญชีและท างานด้านการ
บริหารงานบุคคล  ดังนั้น พนักงานของ SCG จึงต้องท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านธุรกิจ 
(Business Support Coordinator) และคอยควบคุมดูและการบริหารจัดการภายในบริษัท
ร่วมทุน  

 แรงงานและนายจ้างในสาธารณรัฐอินโดนีเซียสามารถต่อรองในเรื่องการจ้างแรงงานได้เสรี  
โดยพื้นฐานของความสมัครใจเพ่ือท าสัญญาเกี่ยวกับค่าจ้างและสภาพการจ้าง สัญญาจ้าง
แรงงานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลและจะบังคับใช้ได้สูงสุดเป็นเวลา ๓ ป ี
ซึ่งปกติก าหนดเวลาการทดลองงานคือ ๓ เดือน และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบล่วงหน้า ๓ เดือนก่อนที่จะเลิกการจ้าง  ยกเว้นในกรณีทีลู่กจ้างกระท าความผิดอย่าง
ร้ายแรง เช่น กระท าผิดอาชญากรรม นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
ในการเลิกจ้างนั้น ลูกจ้างจะได้รับเงินคิดจากค่าจ้าง ๑ หรือ ๒ เดือนของทุกปีไปจนถึง ๔ ป ี
และรวมด้วยค่าจ้าง ๑ หรือ ๒ เดือนของการท างานต่อไปอีก ๕ ปี   กรณทีี่ลูกจ้างลาออกจาก
งานด้วยตนเองจะไม่รับเงินเลิกจ้าง หรือ Termination Payment ดังกล่าวนี้ 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนเจ้าของกิจการ  พนักงานสามารถจะลาออกได้ทันที  พร้อมกับได้รับเงิน
ชดเชยจากเจ้าของกิจการคนใหม่  หรือสามารถลาออกได้ภายใน ๑ ปี  หากไม่พอใจในการ
บริหารงานของบริษัทร่วมทุน  และทางบริษัทต้องจ่ายชดเชยให้กับพนักงานที่ขอลาออกนั้น  
ในกรณีที่พนักงานจะประท้วง ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบแจ้งก่อนล่วงหน้า ๗ วัน และใน
ระหว่างการประท้วง บริษัทจะต้องจ่ายค่าจ้างรายวันให้กับแรงงานด้วย   

 กรณีท่ีผู้ประกอบการพบว่าพนักงานในเครือทุจริต  จะไม่สามารถไล่ออกได้ทันที  แต่ต้องฟ้อง
ศาลแรงงานและจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานคนดังกล่าวไปจนกว่าศาลแรงงานจะมีค าสั่งให้ยุติ  
และไม่สามารถเรียกเงินค่าจ้างคืนได้   

 การเข้ามาควบรวมบริษัทของ SCG ท าให้ต้องวางกลยุทธ์ในการบริหารก าลังคนอย่างมาก  
และด้วยเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงาน SCG จึงก าหนดวิธีการท างานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์  ในบรรยากาศการท างานที่เปิดเผยโปร่งใส  เปี่ยมด้วยพลังแห่งความ
กระตือรือร้น  และให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
วัฒนธรรม และประสบการณ์  ให้มีความมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีโลก
ทัศน์ที่กว้างไกล  โดยได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานดังนี้ 

(๑) การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อการด าเนินกิจการ (Training & 
Development employee to assure Business Running)   
กฎหมายสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (KEP.261/MEN/XI/2004) ก าหนดให้บริษัทที่มี
พนักงานตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป จะต้องจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างน้อยร้อยละ 
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๕ ของจ านวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละปี  บริษัทที่ถูกก าหนดให้จัดฝึกอบรมในแต่
ละปีนั้น จะต้องจัดเตรียมก าหนดการฝึกอบรมรายปี  ประกอบด้วยประเภทของ
การฝึกอบรม ระยะเวลาและสถานที่ของการฝึกอบรม  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมจะเป็นความรับผิดชอบของบริษัททั้งหมด  ซึ่ง SCG ได้ฝึกอบรมพนักงาน
และน าหัวหน้างานมาฝึกอบรมที่ประเทศไทยเพ่ือให้พนักงานเห็นว่าบริษัทให้
ความส าคัญกับพนักงานทุกคน 

(๒) ความเป็นครอบครัวเดียวกัน (Engage local staff to “One SCG”) 
SCG ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือต้องการปรับทัศนคติของ
พนักงาน  เพราะพนักงานที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากบริษัทเดิมจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารว่า SCG เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินดี  จึงไม่คิดท่ีจะปรับปรุงวิธีการ
ท างานให้ดีขึ้น  SCG จึงใช้นโยบายปรับปรุงการสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  โดยการชี้แจงให้ความรู้  ติดประกาศ  เปิดรับฟังความ
คิดเห็นของพนักงาน  จัดให้มีระบบการสื่อสารแบบ Top Down และ Bottom 
up  ให้ผู้แทนพนักงานชี้แจงและท าความเข้าใจแก่พนักงานทั่วไป  มีวิธีการท างาน
แบบ PGA Walk and Talk เพ่ือเก็บข้อมูลการตอบสนอง (Feedback) ต่อ
นโยบายของบริษัท  ท าให้ลดช่องว่างระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  
และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบว่า “เราคือครอบครัวเดียวกัน” พนักงานทุกคน
ในบริษัทจะเติบโตไปด้วยกัน  และแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่า หากพนักงาน
ปรับปรุงวิธีการท างาน ตัวพนักงานเองก็จะได้รับประโยชน์จากการด าเนินการ
ดังกล่าว  เช่น  การเพ่ิมเงินเดือน  ค่าตอบแทน  หรือได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ  เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน (Building Employee Relation) 
SCG  เน้นกิจกรรมที่ให้ความส าคัญแก่พนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งกิจกรรมระหว่าง
พนักงานท้องถิ่นและผู้บริหาร SCG  การดูแลพนักงานท้องถิ่นและครอบครัว เช่น  
การรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างพนักงานที่เกษียณอายุกับผู้บริหารบริษัท  
กิจกรม Family Day หรอืงานกีฬาภายในบริษัท  งานเลี้ยงฉลองในโอกาสพิเศษ
ต่าง ๆ  รวมถึงการจัดท า CSR ให้แก่ชุมชน   เช่น   การปกูระเบื้องให้กับโรงเรียน  
การมอบทุนการศึกษา  การมอบเครื่องยังชีพให้แก่พนักงานที่ประสบเหตุอุทกภัย  
หรือการมอบสัตว์เท้ามีกีบ  (ธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาอิสลาม) ให้กับชุมชน 
เป็นต้น 
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(๔) การปรับปรุงมาตรฐานสภาพแวดล้อมในการท างาน (Achieve Safety & 
environmental Standard) 
SCG  ได้เข้าไปการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก  โดยจัดให้มีความต้องการพ้ืนฐาน (Basic 
Need)  เช่น  อาหาร น้ าดื่ม  มัสยิด  การรักษาความสะอาด  สร้างระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล   

จากการบริหารงานของ SCG  ท าให้ผลการประกอบการของบริษัท PT KOKOH กลับมามี
ก าไรได้ภายใน ๒ ปีหลังจากการเข้ามาบริหารของ SCG 

 
 

 

 คณะผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. ได้รับการต้อนรับจากนายสาธิต ยินดีพิธ  

President-Director – PT SCG Indonesia (เสื้อขาว)  

และนายชาติชาย จาดตานิม  Business Support Coordinator (ที่สองจากซ้าย)  

ก่อนน าชมสถานที่ท างานและรับฟังการบรรยายสรุป 
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SCG ให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

(ภาพบน) จัดที่นั่งท างานให้ทุกคนมองเห็นกันและกัน  รวมทั้ง ทลายห้องท างานของผู้บริหาร 

จากเดิมที่แบ่งก้ันเป็นห้องส่วนตัวขนาดเล็กและปิดมิดชิด  เปลี่ยนให้เป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง   

พนักงานและผู้บริหารสามารถมองเห็นกันได้อย่างชัดเจน  เพื่อผลทางจิตวิทยา  

และการสื่อความหมายที่ให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่มีการแบ่งระดับในองค์กร  รวมถึง (ภาพล่าง) การใช้

สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรที่เหมาะสม  เพ่ือกระตุ้นความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน  
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นายชาติชาย จาดตานิม Business Support Coordinator บรรยายถึงภาพรวมของบริษัท 
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(ภาพบน) ทีมเจ้าหน้าที่ของ SCG ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการบริหารจัดการด้านบุคคลของ PT KOKOH 

ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นทีมที่อยู่ใกล้ชิดพนักงานท้องถิ่น  

เป็นที่น่าสังเกตว่า พนักงานทั้งสามรายนี้เป็นบุคคลที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

จากมหาวิทยาลัยคุณภาพของเมืองไทย  และเข้าท างานโดยผ่านวิธีการเข้าค่ายกับ SCG  

ในช่วงปีที่ 3 และ 4 ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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  นางสาวนงนารถ เพชรสม หัวหน้าคณะผู้แทนจากส านักงาน ก.พ.  

มอบของที่ระลึกเพ่ือแสดงความขอบคุณแก่นายสาธิต ยินดีพิธ  

President-Director – PT SCG Indonesia  

และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะวิทยากรของ SCG และ PT KOKOH 
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บทวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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บทวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 
1. ภาพรวมโดยทั่วไป 

สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากท่ีสุดในโลก มีพ้ืนที่ขนาด
ใหญ่และมีสภาพเป็นเกาะน้อยใหญ่  กระจายอยู่ทั่วไป  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ  ซึ่งทั้งหมด
ส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารราชการโดยรวม 

จากสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศดังกล่าวและจ านวนประชากรที่มีเกือบ ๒๔๐ ล้านคน  ท าให้
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเคลื่อนตัวค่อนข้างล าบาก  ประชากรในถิ่นทุรกันดารยังมีสภาพความเป็นอยู่ที่ห่างไกลความ
เจริญมาก การบริการสาธารณะที่รัฐบาลมอบให้ยังเข้าไม่ทั่วถึง และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  

สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ด าเนินการปฏิรูประบบราชการตามประกาศประธานาธิบดีในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ 
(The Presidential Regulation Number ๘๑ of ๒๐๑๐) เพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่มีมาตรฐานระดับโลกภายใน
ปี ค.ศ. ๒๐๒๕   และจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการดังกล่าวจึงท าให้หน่วยงานราชการทั้งหลายปรับ
ยุทธศาสตร์ในการท างานใหม่  เพ่ือช่วยให้การปฏิรูประบบราชการพลเรือนเป็นไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล 

การกระจายอ านาจเพ่ือให้ส่วนราชการในภูมิภาคได้บริหารจัดการเองนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป
ระบบราชการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับราชการภูมิภาค  แต่การด าเนินการดังกล่าวยังไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้  โดยมีสาเหตุมาจากการขาดความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการของส่วนภูมิภาค  การถูกแทรกแซงจากฝ่าย
การเมือง  การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ  และ ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานหลักในการบริหาราชการพลเรือนของประเทศ  อาทิ  National Civil 
Service Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานการก าหนดนโยบายการบริหารระบบราชการพลเรือน และ National 
Institute Public Administration ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาข้าราชการพลเรือน  ต่างก็ตระหนักถึงประเด็นความ
ท้าทายดังกล่าว  และได้พยายามก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพของข้าราชการพลเรือน เพ่ิม
ศักยภาพในการบริหารราชการ  เพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่มีมาตรฐานระดับโลกในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ตามวิสัยทัศน์
ของประเทศท่ีได้วางไว้ 

 

2. การด าเนินงานตามอนุสัญญา “Luang  Prabang Joint Declaration” 
สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพทางด้าน Competency Based Assessment 

ตามอนุสัญญาหลวงพระบาง หรือ “Luang  Prabang Joint Declaration” คณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. 
จึงมีองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่จากส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักตรวจสอบและประเมินผลก าลังคน 
ควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มช่วยอ านวยการซึ่งรับผิดชอบงาน ASEAN Unit   
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คณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. ได้ขอเข้าศึกษาดูงานที่ National Civil Service Agency ซ่ึง
เป็นหน่วยงานการก าหนดนโยบายการบริหารระบบราชการพลเรือน (มีบทบาทหน้าที่คล้ายกับส านักงาน ก.พ. ของ
ไทย) พร้อมกับได้เข้าศึกษาดูงานที่ The National Civil Service Agency Assessment Center และศูนย์ 
Computer Assisted Test (CAT) ซึ่งเป็นศูนย์ที่ด าเนินการสอบเข้ารับราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างเต็ม
รูปแบบ   

จากการศึกษาดูงานกับหน่วยงานทั้งสองแห่งนี้ ท าให้ได้ข้อมูลว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้ความส าคัญ
กับการประเมินผลข้าราชการอย่างจริงจัง โดยเน้นที่สมรรถนะและความเหมาะสม ก่อนที่จะแต่งตั้งข้าราชการให้
ด ารงต าแหน่ง 

อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากจ านวนข้าราชการมีมากถึง ๔.๕ ล้านคน  ศูนย์ประเมินและเจ้าหน้าที่ผู้ท า
หน้าที่ประเมินจึงไม่สามารถให้บริการได้ตามค าขอทั้งหมด   ดังนั้น ส่วนราชการจึงมีทางเลือกท่ีจะใช้บริการจาก
ศูนย์ประเมินอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งศูนย์ประเมิน (Assessment Center) ในลักษณะเดียวกันนี้มีอยู่ประมาณ ๒๐ แห่ง 
กระจายอยู่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ทั่วประเทศ  

 

3.  การสร้างเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN 
จากการศึกษาดูงานที่ National Civil Service Agency และ National Institute Public 

Administration ได้ข้อมูลว่า ทั้งสองส่วนราชการหลักในการบริหารข้าราชการพลเรือนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ยังไม่มีหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรับผิดชอบภารกิจของ ASEAN เป็นการเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้หน่วยงาน
วิเทศสัมพันธ์รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว 

แม้จะไม่ได้พบกับหน่วยงาน ASEAN Unit โดยตรง  แต่คณะศึกษาดูงานก็ได้พบกับหน่วยงานที่ด้รับ
มอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงาน ASEAN ของทั้ง NCSA และ NIPA  นอกจากนั้น ยังพบด้วยว่าการเปิดตัวเข้าหา
ประเทศสมาชิกอาเซียนในลักษณะเชิงรุกนี้  นับเป็นโอกาสดีที่ให้เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติได้พบปะและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกัน   ในกลุ่มคนที่ท างานภารกิจเดียวกัน   ได้เรียนรู้และหารือกันในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ   
เป็นการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  อันจะช่วยให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น  และ
เป็นกลไกที่ดทีี่จะช่วยสนับสนุนภารกิจระหว่างประเทศขององค์กรในอนาคต นอกจากนั้น  ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้  
ยังสามารถสร้างเป็น KM เครือข่ายระหว่างประเทศส าหรับการใช้ประโยชน์ขององค์กรต่อไปในอนาคต 

 

4. การแนะน าหลักสูตร ASEAN Executive Management Program 
คณะผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. ได้น าเสนอหลักสูตร ASEAN Executive Management Program 

ให้แก่หน่วยงานที่ก ากับดูแลข้าราชการพลเรือน ๒ หน่วยงาน  ได้แก่ National Civil Service Agency (NCSA) 
และ  National Institute of Public Administration (NIPA)  ซ่ึงผู้บริหารของ NCSA และ NIPA ได้ให้ความ
สนใจในโครงการนี้เป็นอย่างมาก  พร้อมกับแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมในโครงการนี้ในอนาคต  รวมถึงจะน า
แนวคิดของโครงการนี้ไปพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้น าระดับสูงของสาธารณรัฐอินโดนีเซียต่อไป  พร้อมกับให้
ข้อสังเกตว่าโครงการดังกล่าวควรมีเวทีให้ผู้น าอาเซียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  เพ่ือให้
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 หน้า ๕๒ 

ประเทศสมาชิกมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับ AEC และร่วมกันปรับปรุงกฎระเบียบและการด าเนินการต่าง ๆ ใน
ประเทศอาเซียนให้เป็นไปอย่างราบรื่น  และควรมีผู้น าระดับสูงมาบรรยายให้ความรู้  เช่น  นายกรัฐมนตรี  หรือผู้
ทีม่ีชื่อเสียงระดับโลก  ซ่ึงจะท าให้หลักสูตรนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 

จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  คณะผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. ได้เล่าถึงระบบการ
พัฒนาผู้มีศักยภาพสูงทีส่ านักงาน ก.พ. ด าเนินการอยู่  อาทิเช่น  HiPPS  และ New Wave Leader  ซึ่งผู้บริหาร
ของ NIPA ได้ให้ความสนใจอย่างยิ่ง  เนื่องจาก NIPA อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง  และ
จะประเมินระดับความสามารถของผู้มีศักยภาพสูงให้เป็นระดับ A – B – C ก่อนที่จะส่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานของตนเอง   

การประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. ในครั้งนี ้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความ 
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างส านักงาน ก.พ. และ NIPA   ทั้งในรูปแบบของการขอมาศึกษาดูงาน  รวมทั้งการลงนาม
ร่วมในบันทึกความเข้าใจ หรือ MoU (Memorandum of Understanding) ระหว่าง NIPA และส านักงาน ก.พ. 
ต่อไปในอนาคต 

 

5. ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาดูงาน 
 เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th) 

 รายงานประเด็นส าคัญในฝ่ายบริหาร  

 KM ในระบบ Intranet ของ ส านักงาน ก.พ. 

 อ่ืน ๆ  
 

--------------------------------------------------------- 
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รายนามคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. 
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รายนามคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. 
 

หัวหน้าคณะ  ๑.  นางสาวนงนารถ  เพชรสม  
 ที่ปรึกษาระบบราชการ      

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลัก 
   ๒.  นายเทพประสิทธิ์  อุตตะโมท 
  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สตป. 
 ๓.  นางณัฐปรียา  ตันชัชวาล 
  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   สวพ. 

๔. นางสาวพรสิริ  สุปัญญา 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สวพ. 

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
๕. นายพิชาวุธ  เพ็งทอง  
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส่วนกลาง กพร. 

เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยอ านวยการ / เลขานุการคณะ 
๖.  นางศิริวรรณ  เมนะโพธิ  
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  ส่วนกลาง ชอ. 
๗.  นางสาวฉัตรทองกร  วิบูลยประพันธ์    
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ส่วนกลาง ชอ. 
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ภาพเก็บตกจากการศึกษาดูงาน 
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“Connection เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการท างานในปัจจุบัน” 

ผู้แทนของส านักงาน ก.พ. และเพ่ือนข้าราชการชาวอินโดนีเซียทีป่ฏิบัติงาน ณ National Civil 

Service Agency ซึ่งพบและรู้จักกันผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในเวทอีาเซียน  

มีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกครั้ง  และต่างก็ยังคงรักษา connection ที่มีต่อกันไว้อย่างเข้มแข็ง 
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ป้ายรถโดยสารประจ าทางของกรุงจาการ์ต้าติดตั้งอยู่กลางถนน   

โดยอาคารหลังเดียวกันนี้ สามารถใช้ประโยชน์ได้ส าหรับผู้โดยสารทั้งขาเขา้และขาออก 



 การพัฒนาขา้ราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 

 หน้า ๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงจาการ์ต้าเป็นเมืองหลวงที่มีการจราจรคับคั่งติดอันดับโลก  

การใช้รถจักรยานยนต์จึงเป็นทางเลือกท่ีประชาชนนิยมใช้กันมาก  

เพราะเดินทางได้รวดเร็วกว่าการใช้รถยนต์หรือรถประจ าทาง   

ทุกสี่แยกไฟแดงจึงเห็นภาพรถจักรยานยนต์จอดรอสัญญาณไฟอย่างหนาแน่นเสมอ 
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ระหว่างเดินทางกลับที่พัก  มีโอกาสได้พบกับ

ขบวนรถยนต์ของรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย (จากค าบอกเล่าของคนขับรถ)  

สังเกตเห็นว่า ในขบวนดังกล่าวมีรถยนต์ประจ า

ต าแหน่ง ๒ คัน ซึ่งเป็นรถรุ่นเดียวกัน สีเดียวกัน 

และใช้ป้ายทะเบียนหมายเลขเดียวกัน   

ด้วยเหตุผลของความปลอดภัย 



 การพัฒนาขา้ราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 

 หน้า ๖๐ 

 

 

 อาหารพื้นเมืองของสาธารณรัฐอินโดนีเซียมักเสริฟ sambal ควบคู่กับอาหารจานหลักด้วยเสมอ 

sambal มีลักษณะคล้ายน้ าพริกของไทย  

บ้างก็เหมือนน้ าพริกเผา บ้างก็คล้ายน้ าพริกหนุ่ม ช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารให้จัดจ้านขึ้น  


