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1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ
อินโดนีเซียเป็นประเทศ 1 ใน 10 ของสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งมีประชากร
มากกว่าหนึ่งในสามของประชากรรวมของอาเซียน เป็นประเทศที่มี
ประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก เป็นประเทศที่มีความ
หลากวัฒนธรรมทีน่ า่ ศึกษา  ประเทศอินโดนีเซียจึงเป็นประเทศที่
เพื่อนบ้านต้องเรียนรู้ แต่ที่ส�ำคัญการจะเรียนรู้ต้องเข้าใจในเรื่องต่างๆที่
เป็นองค์ประกอบแห่งความเป็นอินโดนีเซียดังนี้
1.1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(Republic of Indonesia)
เมืองหลวง
กรุงจาการ์ตา        
พื้นที่
1,904.6 ล้านตารางกิโลเมตร
ประชากร    
247.21 ล้านคน
วันชาติ      
17 สิงหาคม
ภาษาราชการ
บาฮาซาอินโดนีเซีย
ระบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
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ธงชาติ

พื้นสีแดง คือ ความกล้าหาญ และ
อิสรภาพของชาวอินโดนีเซีย พื้นสีขาว
คือ ความบริสุทธิ์และความยุติธรรม

ตราแผ่นดิน

ตราแผ่นดินมีรายละเอียดดังนี้  
พญาครุฑที่มีปีก 17 แฉก หาง  8 แฉก      
ขนบริเวณโคนหาง 19 ขน ขนบริเวณ
คอ 45 ขน โล่ คือ การบอกเล่าตัวตน
ของอินโดนีเซีย ควายป่า คือ อ�ำนาจแห่ง
ประชาชนชาว อินโดนีเซีย ต้นไทร
คือ ลัทธิชาตินิยม รวงข้าววางเคียงข้าง
กับดอกฝ้าย คือ ความยุตธิ รรมในสังคม
ที่ต้องด�ำรงอยู่ ห่วงเล็กๆ ทรงกลมสลับ
กับสี่เหลี่ยมคล้องกันเป็นสร้อยทอง
เส้นใหญ่ คือ หลักมนุษยธรรม และ
ความผูกพันในสังคมที่ไม่มีจุดสิ้นสุด
โล่ประดับรูปดาว คือ ความเชื่อและ
ความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า ป้ายจารึก
ข้อความว่า “Bhinneka Tunggal Lka”
มีความหมายว่า “อันหนึ่งอันเดียวใน
ความแตกต่าง”
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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ดอกไม้ประจ�ำชาติ   

ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid)
เป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ Phalaenopsis
Amabilis ที่บานได้ยาวนานที่สุด
ชอบอากาศชื้น พบได้ง่ายในพื้นที่
ราบต�่ำของประเทศอินโดนีเซีย

วันที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
สกุลเงินตรา
อัตราการแลกเปลี่ยน     
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP)
รายได้ประชาชนต่อหัว
(GDP per Capita)
Real GDP Growth
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการว่างงาน
จ�ำนวนการจ้างงาน  

8 สิงหาคม 2510
รูเปียห์
≈9.39 รูเปียห์ ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ  
878.0 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ
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4,828  ดอลล่าร์สหรัฐ
ร้อยละ 6.2   
ร้อยละ 4.3   
ร้อยละ 6.1   
118.05 ล้านคน

1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ประเทศอินโดนีเซียหรือชื่อทางราชการ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(Republic of Indonesia) เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหมู่เกาะ
ในภู มิ ภ าคเอเซี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ระหว่ า งมหาสมุ ท รแปซิ ฟ ิ ก กั บ
มหาสมุทรอินเดีย และระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ท�ำให้อนิ โดนีเซีย
สามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทัง้ สองผ่านช่องแคบ
ส�ำคัญต่างๆ อาทิ ช่องแคบมะละกา  ช่องแคบซุนดรา  และช่องแคบ
ล็อมบ็อก ซึง่ ล้วนเป็นเส้นทางทีใ่ ช้ส�ำหรับขนส่งน�ำ้ มันจากตะวันออกกลาง
มายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเซียตะวันออก
โดยอินโดนีเซียมีอาณาเขตดังนี้
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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• ทิศเหนือ

เกาะบอร์เนียวมีอาณาเขตติดกับรัฐ   
ซาราวัคและรัฐซาบาห์ของมาเลเซีย  
• ทิศใต้                    มีเกาะห้อมล้อมสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
• ทิศตะวันออก
มีอาณาเขตติดกับประเทศปาปัวนิวกินี
• ทิศตะวันออก
เกาะอีเรียนจายามีอาณาเขตติดกับ
เฉียงเหนือ
ประเทศฟิลิปปินส์
• ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เกาะสุมาตรามีอาณาเขตติดกับประเทศ
มาเลเซีย
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1.1.3 ประวัติศาสตร์
ในอดีตหมูเ่ กาะต่างๆเหล่านี้ ทีป่ ระกอบขึน้ เป็นประเทศอินโดนีเซีย
ในปัจจุบันยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นรัฐเดียว แต่เรียกแยกกันไปตาม
อาณาจักร เช่น มะตะรัม ศรีวิชัย สิงหสารี มัชฌปาหิต หรือเรียกตาม
กลุ่มชน เช่น ชวา มาตุรา บาหลี [1] จนกระทั่งชาวดัตช์ได้เข้ามาปกครอง
แต่เดิมหมู่เกาะต่างๆ ของอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินเดีย  
ทั้งด้านการค้าและวัฒนธรรม ท�ำให้ได้รับอิทธิพลทางด้านความเชื่อของ
ศาสนาฮินดูและพุทธ จนกระทั่งอิทธิพลของศาสนาอิสลามได้เข้ามา
แทนที่ในศตวรรษที่ 13
ในศตวรรษที่ 15 อินโดนีเซียเริ่มเป็นที่สนใจของชาวยุโรป เนื่องจาก
เป็นแหล่งเครื่องเทศ ชาวโปรตุเกสและสเปนได้เริ่มเข้ามาในภูมิภาคช่วง
ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 และโปรตุเกสได้ยึดครองติมอร์ตะวันออกเป็น    
อาณานิคม ทั้งยังเป็นช่วงที่มีการจัดตั้งบริษัท ดัตช์ อีส อินเดีย หรือ
Vereniging Oost Indische Compagnie-VOC ที่ใช้วิธีการเข้าไปมี
อิทธิพลเหนือผู้ปกครองท้องถิ่น และใน พ.ศ. 2145 นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเข้าปกครองอินโดนีเซียในฐานะอาณานิคมของดัตช์
ต่อมาใน พ.ศ. 2342 หลังจากรัฐบาลฮอลันดาเข้าควบคุมกิจการ
บริษัท VOC รัฐบาลฮอลันดาก็ได้เข้าปกครองอินโดนีเซียในรูปแบบ   
อาณานิคม ในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่ 20 เกิดกระแสชาตินยิ ม
ในอินโดนีเซียต่อต้านการปกครองของเจ้าอาณานิคม
ใน พ.ศ. 2485 ญี่ปุ่นมีชัยชนะเหนือบริษัทดัตช์ อีสท์ อินเดีย และได้
เข้าปกครองอินโดนีเซียระยะหนึ่ง หลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงคราม กลุ่มชาติ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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แผนที่ของดัตช์ในต้นศตวรรษที่ 18 ที่อยู่ชายฝั่งด้านเหนือของเกาะชวา

นิยมน�ำโดย ซูการ์โน และฮัตตา  ได้ประกาศอิสรภาพให้แก่อินโดนีเซีย
ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 อย่างไรก็ตาม ยังมีการต่อสู้กันระหว่าง
อินโดนีเซียกับดัตช์ ซึ่งพยายามกลับมาปกครองอินโดนีเซีย ในฐานะ
เจ้าอาณานิคม จนกระทัง่ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ดัตช์จงึ ได้ยอมมอบ
เอกราชคืนให้แก่อินโดนีเซียอย่างสมบูรณ์
อินโดนีเซียได้ขยายเขตแดนของประเทศ 3 ครั้ง ได้แก่ เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ภายหลังจาก Dutch New Guinea หรือ Irian
Jaya ในปัจจุบันได้รับเอกราช อินโดนีเซียได้ประกาศผนวกดินแดนใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2512 ต่อมาในปี พ.ศ. 2518-2519 อินโดนีเซียได้
บุกเข้ายึดครองและผนวกดินแดนติมอร์ตะวันออก ซึง่ เคยเป็นอาณานิคม
ของโปรตุ เ กส และได้ ป ระกาศผนวกดิ น แดนเข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
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สาธารณรัฐอินโดนีเซียในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519 แต่ประชาคม
ระหว่างประเทศไม่ยอมรับการอ้างสิทธิเหนือติมอร์ตะวันออกของ
อินโดนีเซีย จนท�ำให้สหประชาชาติได้เข้ามามีบทบาทด�ำเนินการให้ตมิ อร์
ตะวันออก (สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต) กลายเป็นประเทศ
อิสระเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
ในเดือนเมษายน 2525 นานาชาติได้ประกาศให้การยอมรับการอ้าง
อธิปไตยเหนือพื้นที่ทะเล ซึ่งเชื่อมเกาะต่างๆ ของอินโดนีเซียเข้าด้วยกัน  
ท�ำให้อนิ โดนีเซียสามารถประกาศให้พนื้ ทีท่ ะเลเป็นเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ
ของประเทศได้ในปี 2526

1.1.4 ลักษณะประชากร
ประชากรอินโดนีเซียประกอบด้วยหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ แต่ละ
เผ่าพันธุ์ต่างก็มีมรดกทางวัฒนธรรมและลักษณะทางสังคมของตน
สืบทอดกันมาจากการทีส่ ภาพทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์ของประเทศอินโดนีเซีย
มีลกั ษณะแยกกันเป็นหมูเ่ กาะมากมาย และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
ประชากรติดต่อกันได้ยาก ท�ำให้แต่ละภูมิภาคมีรูปแบบวัฒนธรรมของ
ตนเอง จึงปรากฏลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี [4] ภาษา
ทีใ่ ช้ และวิถชี วี ติ แตกต่างกันไปในแต่ละกลุม่ ชน ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็น
สามกลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ
กลุ่มแรก เป็นกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเกาะชวาและเกาะบาหลี
ผูค้ นทีอ่ ยูใ่ นแถบนีจ้ ะยึดมัน่ ตามแนวทางของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ
มีวัฒนธรรมเน้นหนักในเรื่องคุณค่าของจิตใจและสังคม ก่อให้เกิดการ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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พัฒนาศิลปะอย่างมากมาย โดยเฉพาะนาฏศิลป์และดุรยิ างคศิลป์ในการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันประชากรจะประพฤติตามหลักจริยธรรม มีการ
เคารพต่อบุคคลตามฐานะของบุคคลนั้นๆ[4]

กลุ่มสอง เป็นกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ตามบริเวณริมฝั่งทะเลของ
เกาะต่างๆ ด�ำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยการประกอบการค้าขาย มีชีวิตทาง
วัฒนธรรมตามหลักของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด และเป็นนักธุรกิจ
ของสังคมอินโดนีเซียยุคใหม่ และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ทาง
ศาสนาและกฎหมาย[4]
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กลุ ่ ม สาม เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ค วามล้ า หลั ง มาก อาศั ย อยู ่ ต ามบริ เวณ
เทือกเขาในส่วนลึกของประเทศ ด�ำเนินชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์และการ
เพาะปลูก รัฐบาลอินโดนีเซียได้เข้าไปปรับเปลี่ยนวิถีชิวิตของชนกลุ่มนี้
แล้ว ชนกลุ่มนี้ยังยึดหลักการปฏิบัติที่เรียกเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า 
“โกตองโรยอง” คือ การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในงานต่างๆ   เช่น
การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแต่งงาน การสร้างบ้านที่อยู่อาศัย และ
การใช้ที่ดินร่วมกัน[4]

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

19

1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ
ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม
มากทีส่ ดุ ในโลก และยังเป็นประเทศทีม่ เี กาะมากทีส่ ดุ ในโลก จึงไม่ใช่เรือ่ ง
แปลกทีจ่ ะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยในปี พ.ศ. 2555 ประเทศอินโดนีเซียมีอตั ราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) สูงถึง 1.237 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ
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ในด้านการลงทุนจากต่างประเทศ อินโดนีเซียสามารถดึงดูดนักลงทุน
ต่ า งชาติ ไ ด้ ม าก ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ก็ คื อ การเมื อ งที่ มี เ สถี ย รภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีตลาดรองรับขนาดใหญ่ เนื่องจาก
มีประชากรมากถึง 245.6 ล้านคน มากกว่าร้อยละ 50 อาศัยอยู่ในเขต
เมือง มีชวี ติ ความเป็นอยูแ่ บบสมัยใหม่ หมายความว่า มีการบริโภคสินค้า
ต่างๆ ในอัตราที่สูง มีการลงทุนเพิ่มขึ้นชัดเจนในช่วงเดือนมกราคมมิถุนายน 2555 ไตรมาสแรกของปีนี้การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ
มีมลู ค่า 11,390 ล้านดอลลาร์ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.4 เมือ่ เทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า  สาขาการลงทุนของต่างชาติในไตรมาสแรกปี
2555 ได้แก่ เหมืองแร่ เคมีภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรม เภสัชภัณฑ์ การคมนาคม
โทรคมนาคม โลหะ เครือ่ งจักร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
อาหาร และการเพาะปลูก ด้านทีต่ งั้ ทีน่ กั ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน
มากที่สุด ได้แก่ เขตตะวันตกของเกาะชวา จาการ์ตา บันเตน เขตทาง
ตะวันออกของชวา และกาลิมันตัน
ด้านการลงทุนของเอกชนไทยในอินโดนีเซียปี 2553 มี 14 โครงการ
มูลค่า  45.2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ปี 2554  มี 30 โครงการ มูลค่า  87.2
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยมีการลงทุนเป็นอันดับสามตามหลังสิงคโปร์และ
มาเลเซีย
ด้านการค้าระหว่างกันโดดเด่นมากใน 2 ปีทผี่ า่ นมา ปี 2554 มีมลู ค่า
สูงถึง 17,454 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีด่ เี นือ่ งจากไทย
ได้ดุลการค้าจากอินโดนีเซีย ตัวเลขส่งออกไปยังไทยมีมูลค่า 7,375 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการน�ำเข้ามีมูลค่า  10,078 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเทศไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า  2,702 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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ในช่วงไตรมาสที่ 2 (มกราคม-พฤษภาคม) ปี 2557 การค้าระหว่างไทย
และอินโดนีเซียมีมลู ค่า 7,080.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยช่วงเดียวกันกับ
ปีกอ่ นหน้ามีมลู ค่า 8,748.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงร้อยละ 23.55
ตารางที่ 1 ตารางแสดงมูลค่าการค้าร่วมไทย-อินโดนีเซีย

มูลค่า: ล้านเหรียญ

รายการ

2554

2555

2556

2556
(ม.ค.-พ.ค.)

2557
(ม.ค.-พ.ค.)

ไทย-โลก
มูลค่าการค้า

451,358.90 479,224.06 479,252.36

203,792.04

187,280.48

การส่งออก

222,579.16 229,236.13 228,529.77

94,005.54

92,862.13

การนำ�เข้า

228,779.74 249,987.93 250,722.59

109,786.50

94,418.35

ดุลการค้า

-6,200.58

-20,751.80 -22,192.82

-15,780.96

-1,556.23

มูลค่าการค้า

17,454.18

19,304.06

18,945.47

8,748.15

7,080.93

การส่งออก

10,078.24

11,209.46

10,872.60

5,079.44

4,040.49

การนำ�เข้า

7,375.29

8,094.60

8,072.87

3,668.71

3,040.44

ดุลการค้า

2,702.29

3,114.86

2,799.73

1,410.73

1,000.05

ไทย-อินโดนีเซีย

ที่มา: International Cooperation Study Center: ICSC [25]

		
สิ น ค้ า ส่ ง ออกหลั ก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก น�้ำตาลทราย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ของเครื่องจักรกล เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องยนต์สันดาป
ภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เครือ่ งปรับอากาศและส่วนประกอบ
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์พลาสติก
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงสินค้าส่งออกที่ส�ำคัญ

มูลค่า: ล้านเหรียญ

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.เม็ดพลาสติก

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�ตาลทราย

595.7

708.7

852.4

852.4

673.5

6.เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

301.6

353.4

389.4

389.4

563.2

7.เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
และส่วนประกอบ

373.6

434.7

508.9

508.9

448.5

8.เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

203.6

250.6

381.7

381.7

386.9

9.รถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบ

190.3

216.9

239.7

239.7

259.3

10.ผลิตภัณฑ์พลาสติก

157.2

184.3

178.7

178.7

242.7

ชื่อสินค้า

รวม 10 รายการ
อื่นๆ
มูลค่ารวม

4,900.2 6,356.7 7,743.8 7,743.8 7,382.0
2,446.2 3,721.5 3,465.6 3,465.6 3,490.6
7,346.4 10,078.2 11,209.5 11,209.5 10,872.6

ที่มา: International Cooperation Study Center: ICSC [25]

สินค้าน�ำเข้าหลัก ได้แก่ นำ�้ มันดิบ ถ่านหิน สินแร่โลหะอืน่ ๆ เศษโลหะ
และผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นงั่ เคมีภณ
ั ฑ์ เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
เรือและสิง่ ก่อสร้างลอยน�ำ ้ สัตว์นำ�้ สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึง่ แปรรูป
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงสินค้าน�ำเข้าที่ส�ำคัญ
ชื่อสินค้า

มูลค่า: ล้านเหรียญ

2555
2556
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.)

2553

2554

2555

1.น�้ำมันดิบ

593.5

442.0

1,316.8

1,316.8

1,589.9

2.ถ่านหิน

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.ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

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.เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

223.1

249.2

379.7

379.7

274.7

9.สัตว์น�้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง
แปรรูปและกึ่งแปรรูป

137.4

131.1

198.1

198.1

199.1

10.เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน�้ำ

0.9

809.0

136.5

136.5

196.3

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

รวม 10 รายการ
อื่นๆ
มูลค่ารวม

4,093.1 5,364.3
1,599.2 2,011.7
5,692.3 7,375.9

ที่มา: International Cooperation Study Center: ICSC [25]

1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง
แม้สภาพประเทศจะเป็นหมู่เกาะ แต่ในอดีตมีการรวมศูนย์อยู่ที่ส่วน
กลาง โดยเฉพาะในช่วง 31 ปีที่ปกครองโดยประธานาธิบดีซูฮาร์โต ที่ได้
กระชับอ�ำนาจในช่วงต้นทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513) จ�ำนวนรัฐมนตรี
กว่าครึ่งหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจ�ำนวน 2 ใน 3 เป็นทหาร
24

ทั้ ง สิ้ น [2] และเริ่ ม เปลี่ ย นแปลงเป็ น การเลื อ กตั้ ง เมื่ อ ประธานาธิ บ ดี
ซูฮาร์โตถูกประชาชนขับไล่ และต้องลาออกจากต�ำแหน่ง โครงสร้างการ
ปกครองของอินโดนีเซียในปัจจุบนั จึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหาร
ส่วนกลางและการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
1. การบริหารส่วนกลาง มีกระทรวง 34 กระทรวง กรม และกอง
ต่างๆ โดยมีข้าราชการตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อ�ำนวย
การกอง ฯลฯ เป็นบุคลากรร่วมบริหารในส่วนราชการ  ส่วนการจัดแบ่ง
กระทรวงประเทศอินโดนีเซียยังแบ่งตามภาระกิจดังต่อไปนี้
			 ประเภทที่ 1  ภารกิจเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคง
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
			
เลขาธิการส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ
      (ต�ำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี)
			
			 ประเภทที่ 2   ภารกิจเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจ การเงิน และ
อุตสาหกรรม
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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●
●
●
●
●
●
●

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เลขาธิการส�ำนักที่ดินแห่งชาติ (ต�ำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์เพื่อกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม

			 ประเภทที่ 3 ภารกิจเกี่ยวกับสวัสดิการประชาชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม
			
			
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
			
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการศาสนา
			
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสังคมสงเคราะห์
●
●
●
●

			 ประเภทที่ 4 รัฐมนตรีประสานงาน (Coordinating Ministers)
รัฐมนตรีประสานงานกิจการการเมืองและความมั่นคง
			
			
รัฐมนตรีประสานงานการเศรษฐกิจ
			
รัฐมนตรีประสานงานการสวัสดิการประชาชน
			
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักประธานาธิบดี
		
●
●
●
●
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			 ประเภทที่ 5 รัฐมนตรีเกี่ยวกับกิจการแห่งรัฐ (State Ministers)
			
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักประธานาธิบดี
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ           
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจัยและเทคโนโลยี
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะ
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกิจการการกีฬา
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการปฏิรูปการบริหารและปฏิรูป
ระบบราชการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่งเสริมสิทธิสตรีและคุ้มครอง
			
เยาวชน
เลขาธิการส�ำนักงานประสานการลงทุน
			
(ต�ำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
			
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

			 ประเภทที่ 6 ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงซึ่งมีสถานะเทียบเท่า
รัฐมนตรี
			
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
			
อธิบดีกรมอัยการ
			
ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ
●
●
●

2. การบริหารส่วนท้องถิน่ ในอินโดนีเซียมีหลายรูปแบบ ทีแ่ ยกการ
บริหารออกเป็นหลายแบบ หลายระดับ ตัง้ แต่ระดับภาคหรือมณฑลจนถึง
ระดับหมู่บ้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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2.1 การบริหารแบบภาคหรือมณฑล มี 32 ภาคหรือมณฑล
(Provinces or Propinsi-Daerah Otonom Tingkat) มีการเลือกตั้ง  
ผูว้ า่ ราชการ (Gubernur-Governor) โดยทางอ้อมผ่านการคัดเลือกของ
สมาชิกสภามณฑลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จึงท�ำให้
สภามณฑล (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I) มีอ�ำนาจ
หน้าที่ส�ำคัญๆ ที่นอกเหนือจากการเป็นผู้เสนอแต่งตั้งและถอดถอน         
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแล้ว ยังเป็นผูค้ ดั เลือกตัวแทนของสมาชิกสภาเพือ่ เป็น
ตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชาติ ร่วมกับผู้ว่าราชการ
มณฑลในการออกกฎหมายและระเบียบของมณฑลจังหวัด ร่วมกับ         
ผูว้ า่ ราชการมณฑลในการจัดท�ำงบประมาณของมณฑล ให้ค�ำแนะน�ำและ
เสนอข้อคิดเห็นต่อการด�ำเนินกิจการต่างๆ ในมณฑล และคอยตรวจสอบ
ซึ่งการบริหารแบบภาคหรือมณฑลนี้ในยุคของประธานาธิบดีซูฮาร์โต
เป็นการปกครองในส่วนภูมิภาค โดยผู้ว่าราชการถูกส่งมาจากส่วนกลาง
2.2 จังหวัด (Regencies) และเมืองใหญ่ (City) ด้วยพื้นที่การ
ปกครองของประเทศอินโดนีเซียกว้างขวางมาก และกระจัดกระจายไป
ตามเกาะต่างๆ จึงท�ำให้การจัดการพืน้ ทีก่ ารปกครองทับซ้อนกัน อย่างใน
จังหวัด (Regencies หรือ Kabupaten) เดียวกัน มีผู้ว่าราชการจังหวัด
(Governor หรือ Bupati) และยังมีการปกครองของเมืองใหญ่ (City)
ที่มีนายกเทศมนตรี (Mayor หรือ Walikota) ทั้งยังมีสภาจังหวัดและ    
สภาเมือง ซึ่งทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง และที่ส�ำคัญการปกครองของ
จังหวัดและเมืองใหญ่จดั อยูใ่ นระดับเดียวกัน เพียงแต่การบริหารงานของ
นายกเทศมนตรีอยู่ในเขตเมืองที่ถูกจัดแบ่งโดยประชากรและเศรษฐกิจ
ในเมืองจะไม่มภี าคการเกษตร ส่วนจังหวัด (Regencies หรือ Kabupaten)
28
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ดูแลพื้นที่รอบๆ เมืองและที่เป็นชนบททั้งหมด ในปัจจุบันทั่วประเทศ
อินโดนีเซียมี 413 จังหวัด และ 98 เมืองใหญ่
2.3 อ�ำเภอ (District หรือ Kecamatan) เป็นการปกครองระดับ
รองลงมา  มีการเลือกตั้งนายอ�ำเภอและสภาอ�ำเภอ   ซึ่งการแต่งตั้ง           
ผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายอ�ำเภอมีกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน คือ ใน
ระดับจังหวัด สภาจังหวัด จะเลือก 2-3 คนจากจ�ำนวนผู้สมัครรับเลือก
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยื่นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และหนึ่งในจ�ำนวนนั้นจะได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีให้ดํารง      
ตําแหน่งภายใต้การก�ำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
ในกรณีของอ�ำเภอ สภาอ�ำเภอจะเลือก 2-3 คนจากจ�ำนวนผู้สมัคร
รับเลือกเป็นนายอ�ำเภอยื่นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และหนึ่งในจ�ำนวนนั้นจะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยให้ด�ำรงต�ำแหน่งภายใต้การก�ำกับของผู้ว่าราชการจังหวัด
2.4 ต�ำบล (Kelurahan) และผู้น�ำของต�ำบล คือ ก�ำนัน (Lurah)
มาจากการแต่งตั้งของนายอ�ำเภอหรือนายกเทศมนตรี
2.5 หมูบ่ า้ น (Desa) เป็นหน่วยการปกครองทีเ่ ล็กทีส่ ดุ มีผใู้ หญ่บา้ น
(Kepala Desa) เป็นผูน้ �ำในหมูบ่ า้ น ท�ำงานร่วมกับ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (The Rural Representative Board) ซึ่งต่างก็มาจากการเลือกตั้ง
ในด้านการบริหารต้องรายงานต่อนายอ�ำเภอ
นอกจากนี้ยังมีการปกครองท้องถิ่นที่ขยายไปตามความเจริญของ
ชุมชนในรูปแบบเทศบาล (Municipality) ทีเ่ รียกว่า เทศบาลเมือง (Kota
หรือ Kotamadya) และยังมีเขตการปกครองพิเศษ (Special Regions
หรือ Daerah-daerah Istimewa) อีก 5 เขตพิเศษ และ 1 เขตนครหลวง
30
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พิเศษ (Special Capital City District-Daerah Khusus Ibukota) คือ
จาการ์ตา

1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
อินโดนีเซียมีประชากรทีพ่ ดู ภาษาต่างๆ มากกว่า 100 ภาษา ผูท้ อี่ าศัย
อยู่ตามหมู่เกาะเหล่านี้เป็นพวกมาเลย์-โพลีนีเชียน (Malayo-Polynesian)  ซึง่ ในแต่ละหมูเ่ กาะยังมีภาษาถิน่ ทีใ่ ช้ในการสือ่ สารต่างกันอีกด้วย
ส่วนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที่เป็นภาษาราชการนั้นมีความคล้ายคลึง
กับภาษามาเลย์ มีการน�ำค�ำในภาษาต่างประเทศมาใช้มากมาย เป็นการ
บอกที่มาของประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศ ที่เคยเป็นเมืองขึ้น
และถูกปกครองโดยชนชาติต่างๆ อย่างยาวนานมาในอดีต
ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นั้นใจกว้าง และเป็นมิตรกับคนแปลกหน้า
มักเต็มใจเปิดบ้านรับแขกต่างเมืองเพื่อเป็นการต้อนรับกับทั้งเชื้อเชิญให้
เข้าไปเยือนสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ างศาสนา เมือ่ เห็นผูม้ าเยือนให้ความสนใจ
ในงานเทศกาลต่างๆ และแม้วา่ อินโดนีเซียเป็นรัฐอิสลามใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก
มีผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 88 ของประชากรทั้งประเทศ
แต่ศาสนาอิสลามในอินโดนีเซียไม่เหมือนกับศาสนาอิสลามทัว่ ไปทีพ่ บอยู่
ในประเทศอาหรับหรืออินเดีย มีความแตกต่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือ สตรีมสุ ลิม
ในอินโดนีเซียไม่ต้องแต่งกายหรือคลุมร่างกายทุกส่วนเหมือนสตรีมุสลิม
อาหรับ[4] ศาสนาหลักทุกศาสนาที่เข้ามาเผยแพร่ในอินโดนีเซีย มักมี
พฤติกรรมผสมผสานและเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามความเชื่อดั้งเดิมของ
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ชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นชาวเกาะ มีความเชื่อในลัทธิถือผีหรือจิตวิญญาณ
(Animism) และในธรรมชาติลว้ นมีจติ วิญญาณทีม่ อี ทิ ธิพลต่อชีวติ มนุษย์  
กับทัง้ เชือ่ ว่าวิญญาณของบรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับไปแล้วจะต้องได้รบั การเซ่น
ไหว้บูชา ซึ่งสอดคล้องกับคติศาสนาฮินดูของชาวบาหลีที่ต่างจากฮินดูที่
นับถือกันอยู่ในอินเดียและเนปาล ชาวบาหลีนับถือเทวรูปและพระเจ้า
ทั้งสามของฮินดู คือ พระศิวะ พระพรหม และพระวิษณุ แต่ชาวบาหลีมี
ความเชื่อในเรื่องของอ�ำนาจฤดูกาล มีความเชื่อว่าภูเขาไฟคือสถานที่
ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ป็นทีป่ ระทับของเทพเจ้า มีความเชือ่ ว่าทะเลเป็นทีส่ งิ สถิตของ
วิญญาณชัว่ ร้าย  และแผ่นดินคือทีอ่ ยูอ่ าศัยของมนุษย์ ดังนัน้ เพือ่ ปกป้อง
ภัยพิบัติจากวิญญาณร้ายๆ ในทะเล ชาวบาหลีจึงสร้างวัดสร้างโบสถ์ไว้
ตรงกลางระหว่างภูเขากับทะเล
ในปัจจุบันอินโดนีเซียยังมีพ่อมดหรือหมอผีประจ�ำหมู่บ้านที่เรียกว่า 
“ดูกนั ” (Dukun) ซึง่ คนทัง้ หมูบ่ า้ นให้ความเคารพยกย่องและนับถือมาก  
ในลัทธินี้ยังมีอยู่ที่เกาะสุมาตรา กาลิมันตัน และอีเรียนจายา
ส่วนศาสนาคริสต์ที่มาไล่เลี่ยกับการล่าอาณานิคมของโปรตุเกสและ
ดัตช์ ศาสนาคริสต์เป็นมรดกที่ชาวดัตช์ผู้ปกครองอินโดนีเซียเป็นเวลา
นานถึง 300 กว่าปีทงิ้ ไว้ให้ชาวอินโดนีเซีย แม้วา่ ปัจจุบนั มีชาวอินโดนีเซีย
ที่เป็นคริสเตียนเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ แต่ชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มี
อิทธิพลมากทีส่ ดุ เพราะเป็นกลุม่ คนทีม่ กี ารศึกษา ได้รบั การส่งเสริมให้ไป
ศึกษาในประเทศยุโรป เมือ่ กลับมารับใช้บา้ นเมืองก็ได้รบั ต�ำแหน่งส�ำคัญๆ
ในรัฐบาล กองทัพ และวงการธุรกิจการค้า
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1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

การคมนาคมทางบก แบ่งการเดินทางออกเป็น 2 ส่วน คือ
การเดินทางโดยถนน
ประเทศอินโดนีเซียมีถนนยาว 391,009 กิโลเมตร ส่วนใหญอยู่บน
เกาะชวา นอกนัน้ เป็นโครงข่ายถนนบนเกาะสุลาเวสีและกาลิมนั ตัน ขณะที่
เกาะอื่นๆ ยังคอนข้างจ�ำกัด สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง (Asphalted
Roads) ยาว 216,714 กิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 55 ของถนน
ทัง้ หมดเทานัน้ นอกนัน้ เป็นถนนไมไ ด้ลาดยาง (Non-asphalted Roads)
148,701 กิโลเมตร และถนนพืน้ ผิวอืน่ ๆ 25,594 กิโลเมตร ในอินโดนีเซีย
มีการเดินรถโดยสารปรับอากาศระหว่างเมือง โดยเสนทางเดินรถที่มี      
ผูน้ ยิ มใช้มากทีส่ ดุ   คือ เสนทางบาหลี-บันดาอะเจห์ (Bali-Banda  Aceh
Route) เปิดบริการทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืน นอกจากนั้นยังมี
บริการเดินรถโดยสารอีกหลายสายที่วิ่งรับผูโดยสารระหวางเมืองส�ำคัญ
ต่างๆ ในเกาะชวา
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การเดินทางโดยทางรถไฟ
อินโดนีเซียมีเสนทางรถไฟยาวประมาณ 6,482 กิโลเมตร เป็น        
เส้นทางในเกาะชวายาว 4,684 กิโลเมตร ที่เหลืออย ูบนเกาะสุมาตรา 
ส่วนใหญจะเปนการขนส่งสินค้าเทกอง (Bulk) หรือการขนส่งผู้โดยสาร
ระยะไกล เส้นทางรถไฟที่ส�ำคัญ มีดังนี้
1. เสนทางรถไฟสายเหนือถึงตอนกลางของเกาะชวา 
2. “Bima”เปนรถไฟตู้นอน เชื่อมระหว่างยอร์กยาการ์ต้าและโซโล่
3. “Mutiara” เปนรถไฟตูนอน ผานจังหวัดตางๆ ขึ้นไปทาง        
ตอนเหนือของเกาะชวา 
4. “Senja Utama” เป็นรถดวนชวงกลางวันเชื่อมยอร์กยาการ์ต้า
และโซโล่
5. “Parahyangan” เชื่อมจาการตาและบันดุง ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง
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นอกจากนัน้ ยังมีรถไฟอีกหลายสายใหบริการทุกวันระหว่างจาการ์ตา
กับสุราบายา  รวมถึงรถไฟฟ้า  “Jabo Tabek” ควบคุมดวยระบบ
คอมพิวเตอร์ใหบริการเส้นทางจาการ์ต้า–บอกอร์–ทังเกอรัง–เบกาสี

การคมนาคมทางน�้ำ
เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นหมู่เกาะจ�ำนวนมาก ท�ำให้การ
เดินทาง และการขนสงสินคาทางน�้ำเปนวิธีการที่สะดวกที่สุด ปจจุบัน
ทัง้ ประเทศมีทา่ เรือพาณิชยม ากกว่า 300 แหง แตส ว่ นใหญสรางมานานแล้ว
และมีขนาดเล็ก จึงยังตองการการพัฒนาอีกมาก ท่าเรือส�ำคัญ ไดแก่
1. ท่าเรือ Tanjung Priok อยูใ่ นนครจาการ์ตา เป็นท่าเรือใหญ่ทสี่ ดุ
ของประเทศ ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือปีละประมาณ 2.1 ล้านตัน
2. ท่าเรือ Tanjung Perak อยู่ในเมืองสุราบายา ขนส่งสินค้าได้
ปีละ 1.2 ล้านตัน
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3. ท่าเรือ Belawan อยู่ในเมืองเมดาน ขนส่งสินค้าได้ 2 แสนตัน
4. ท่าเรือ Tanjung Emas อยูใ่ นเมืองเซอมารัง ปริมาณสินค้าผ่าน
ท่าเรือนี้ประมาณปีละ 2.6 แสนตัน
นอกจากนี้ ยังมีทา่ เรืออืน่ ๆ อีก อาทิ ท่าเรือ Makassar ปริมาณสินค้า
ผ่านท่าเรือประมาณ 1.8 แสนตัน ท่าเรือ Pontianak ปริมาณสินค้า 9.3
หมืน่ ตัน ท่าเรือ Panjang ปริมาณสินค้า 7.6 หมืน่ ตัน และท่าเรือ Palembang ปริมาณสินค้า 5 หมื่นตัน
การคมนาคมทางอากาศ
การเดินทางโดยเครือ่ งบินเป็นความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งอ�ำนวยความสะดวก
ในการท�ำธุรกิจหรือการท่องเทีย่ ว ประเทศอินโดนีเซียมีทา่ อากาศยาน
ทัง้ ในประเทศ และท่าอากาศยานระดับสากล รวมกันประมาณ 150 แห่ง
แต่มีท่าอากาศยานนานาชาติส�ำคัญ 7 แหง ดังนี้
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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1. ท่าอากาศยานนานาชาติ Soekarno Hatta อยู่ทางตะวันตก
เฉียงเหนือของนครจาการ์ตา ห่างออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร
2. ท่าอากาศยานนานาชาติ Halim Perdanakusuma อยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงใตของนครจาการ์ตา ห่างออกไปประมาณ 13 กิโลเมตร
3. ท่าอากาศยานนานาชาติ Polonia อยูใ่ นเขตเมืองเมดาน จังหวัด
สุมาตราเหนือ
4. ท่าอากาศยานนานาชาติ Ngurah Rai ตั้งอยู่ทางใตของเมือง  
เดนปาซาร จังหวัดบาหลี ห่างออกไปประมาณ 13 กิโลเมตร
5. ท่าอากาศยานนานาชาติ Juanda อยู่ในเขตเมืองสุราบายา 
จังหวัดชวาตะวันออก
6. ท่าอากาศยานนานาชาติ Ratunkangi อยู่ในเขตเมืองมานาโด  
จังหวัดสุลาเวสีเหนือ
7. ท่าอากาศยานนานาชาติ Hasanuddin ในเขตอุจงั ปันดัง เมือง
มากัสซาร์ จังหวัดสุลาเวสีใต้
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สายการบินแหงชาติของอินโดนีเซีย คือ Garuda Airline (GA)
ใหบริการการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยสายการบินการูด้า 
มีเที่ยวบินไปกลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-จาการตา ทุกวัน และเที่ยวบิน
ไปกลับ กรุงเทพฯ-จาการ์ตา-บาหลี ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ขณะ
ที่การบินไทย (Thai Airways International) บินไปกลับกรุงเทพฯจาการ์ตา  และ กรุงเทพฯ-บาหลี ทุกวัน นอกจากนี้อินโดนีเซียยังมี
สายการบินในประเทศอีกหลายบริษทั อาทิ สายการบิน Merpati Nusantara
สายการบิน Mandala สายการบิน Bouraq Indonesia สายการบิน
Lion และสายการบิน Star Air
ระบบโทรคมนาคม
อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีระบบโทรคมนาคมสื่อสารดีประเทศหนึ่ง
โดยมีสายโทรศัพทครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านโปรแกรมจานดาวเทียม    
ปาลาปา (Palapa Satellite Program) เฉลี่ย 159 เครื่องตอประชากร
1,000 คน โดยมีผู้ให้บริการหลัก 3 ราย คือ
1) PT Telkomsel เปนผู้ใหบริการหลักทั้งระบบพื้นฐาน (Fixed
Line) และบริการไรสายในอินโดนีเซีย รวมทัง้ การใหบ ริการอินเทอร์เน็ต
และการติดตอสื่อสารอื่นๆ
2) PT Indosat ใหบริการดานการติดตอกับตางประเทศทั้งใน
ลักษณะ Switching Telecommunication ของโทรศัพท์ โทรสาร     
โทรเลข Telex Datapocket เครือข่ายดิจิตอล และ Inmarsat Global
System ส่วนบริการในลักษณะNon-Switching Telecommunication
ได้แก่ โทรศัพท์ระบบเครือข่าย (Leasing Circuit) การประชุมนานาชาติ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (International Video Conference)
และเครือข่ายในการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน เปนตน
3) PT Excelcomindo Pratama เปนผู้ให้บริการไรสาย
ในระบบ GSM สวนใหญเปนการใหบริการในกรุงจาการตา  เกาะบาหลี
และล็อมบ็อก มีบริการใยแกวน�ำแสง (Fiber Optic) จากจาการตาไปยัง      
สุราบายา ซึ่งเปนเครือข่ายการเชื่อมตอที่ดีที่สุดในอินโดนีเซีย
ระบบไฟฟ้า
ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึง่ ทีม่ คี วามต้องการด้านไฟฟ้าเป็น
จ�ำนวนมาก แต่จากสภาพภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นหมูเ่ กาะ จึงท�ำให้เกิดโรงผลิต
ไฟฟ้าหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตกระแสไฟฟ้าได 21.0
พันล้านกิโลวัตต  เปนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังไอน�้ำ 
รอยละ 33 จากโรงงานไฟฟ้าระบบผสม (Combine Cycle Power
Plant) รอยละ 33 จากโรงไฟฟ้าพลังดีเซล ร้อยละ 12 จากโรงไฟฟ้า   
พลังน�้ำ รอยละ 15 จากโรงไฟฟ้าพลังก๊าซ รอยละ 6 และจากโรงไฟฟ้า
ประเภท Geothermal Power ร้อยละ 2
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1.1.9 ระบบสาธารณสุข
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลอินโดนีเซียได้เริม่ ด�ำเนินนโยบาย
ประกันสุขภาพให้กบั ประชาชนทัว่ ทุกภูมภิ าค โดยประกาศเป็นกฎหมาย
No. 40/2004 ว่าด้วยระบบความมัน่ คงทางสังคมแห่งชาติทไี่ ด้กระจายอ�ำนาจ
ให้รัฐบาลท้องถิ่นมีอ�ำนาจในการจัดการพัฒนาการประกันสุขภาพ       
บนความต้องการของชุมชน ซึ่งพัฒนาการของการประกันสุขภาพ         
ในอิ น โดนี เซี ย ได้ ข ยายออกไปรอบด้ า น และจากการน�ำเสนอของ
ศาสตราจารย์ Hasbullah Thabrany แห่งมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย       
ในการประชุม The ISPOR 5th Asia-Pacific Conference ที่ไทเป     
เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555 ว่า ประชากรของอินโดนีเซีย 239 คน
โดยแยกเป็นกลุ่มคนสามกลุ่มดังนี้
1. กลุ่มเด็กและเยาวชน จ�ำนวน 119 ล้านคน ได้รับการคุ้มครอง
จากโครงการประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (The National Health
Insurance Program) หรือในภาษาอินโดนีเซีย เรียกว่า Jamkesmas
2. กลุ่มคนที่อายุมากกว่า 56 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 17 ล้านคน ได้รับการ
คุ้มครองจากโครงการประกันสุขภาพแห่งชาติ (The National Health
Insurance Program)
3. กลุ่มแรงงาน จ�ำนวน 104 ล้านคน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยดังนี้
ก) ข้าราชการ จ�ำนวน 5.5 ล้านคน ได้รับการคุ้มครองจากการ
ประกันสุขภาพร้อยละ 100 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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ข) พนักงานเอกชนและลูกจ้างรัฐบางส่วน จ�ำนวน 35.8 ล้านคน
ได้รบั ค่ารักษาพยาบาลบางส่วนจากการประกันสังคม (Jamsostek)
มีกองทุนเลี้ยงชีพ เงินฌาปนกิจศพ และได้รับค่าช่วยเหลืออีกร้อยละ 5
ค) คนว่างงาน จ�ำนวน 9 ล้านคน จะได้รับการคุ้มครองจากการ
ประกันสุขภาพ Jamkesmas เพียงบางส่วน
ง) กลุ่มคนท�ำงานส่วนตัวในชนบท เช่น ชาวนา ชาวประมง ฯลฯ
จ�ำนวน 38.4 ล้านคน จะได้รับการคุ้มครองจากการประกันสุขภาพจาก
Jamkesmas เพียงบางส่วน
จ) กลุ่มคนท�ำงานส่วนตัวในเมือง เช่น ร้านค้าปลีก คนขับแท็กซี่
คนท�ำงาน แม่บา้ น ฯลฯ จ�ำนวน 15.3 ล้านคน จะได้รบั การคุม้ ครองจาก
การประกันสุขภาพ Jamkesmas เพียงบางส่วน
ในปัจจุบนั โครงการประกันสุขภาพแห่งชาติ (The National Health
Insurance Program) หรือ Jamkesmas ยังครอบคลุมไม่ถงึ คนบางกลุม่
จึงมีการจัดตั้งการประกันสุขภาพสังคมของท้องถิ่น (Local Schemes
of Social Health Insurance) หรือ Jamkesda เพื่อความยุติธรรม
ในการได้รับโอกาสรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย
จากโครงการทั้งหมดรัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายจะคุ้มครองดูแล
ให้ทั่วหน้า  โดยด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2557-2563 ซึ่งหากโครงการนี้
ประสบความส�ำเร็จจะท�ำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการประกัน
สุขภาพใหญ่ที่สุดในโลก (The National Health Insurance Program
that will be the largest single payer in the world)

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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1.1.10 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาในโรงเรียน ประกอบด้วย ระดับการศึกษาขั้นต่างๆ
ดังนี้
1) การศึกษาก่อนวัยเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กด้วยการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ใช้เวลา 9 ปี
2) การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาจะก�ำหนดโครงการ
การศึกษาเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งโรงเรียนจะมีลักษณะแตกต่างกัน 2 แบบ คือ
			 ● โรงเรียนประถมศึกษาแบบทั่วไป
(General Primary School)
			 ● โรงเรียนประถมศึกษาพิเศษส�ำหรับเด็กพิการ
(Special Primary School for Handicapped Children)
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3) การศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ส�ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น มี 5 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทัว่ ไป หลักสูตรประกอบด้วย
โครงการวิชาการสอนทั่วไป และการสอนเฉพาะวิชา    
เพื่อเตรียมความรู้และพัฒนาทักษะส�ำหรับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป
แบบที่ 2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทางวิชาชีพ เหมาะส�ำหรับผู้
ต้องการเข้าสู่วิชาชีพ สามารถแยกการศึกษานี้ออกเป็น
6 กลุ่ม ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ดังนี้ คือ
1) เกษตรกรรมและการป่าไม้
2) เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
3) ธุรกิจและการจัดการ
4) ความเป็นอยู่ของชุมชน
5) การท่องเที่ยว
6) ศิลปะหัตถกรรม
แบบที่ 3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้านศาสนา เป็นการจัดการ
ศึกษาด้านศาสนาโดยเฉพาะ
แบบที่ 4 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบบบริการ เป็นการจัดการ
ศึกษา เพื่อเตรียมความรู้ความสามารถส�ำหรับผู้ที่จะเข้า
เป็นพนักงานหรือข้าราชการ
แบบที่ 5 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา
ส�ำหรับนักเรียนที่พิการทางร่างกาย และ/หรือจิตใจ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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4) การศึกษาระดับสูงมีเป้าหมายเพือ่ จัดหาทักษะพืน้ ฐานการพัฒนา
ตนเองในฐานะที่เป็นปัจเจกชน สมาชิกในสังคม ประชากรในประเทศ
และโลก เท่าๆ กับที่เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียน โดยการศึกษา
ระดับสูงหรืออุดมศึกษาเป็นการขยายจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ระดับปริญญาตรีใช้เวลาเรียน 3-4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก
3 ปี สถาบันที่ให้การศึกษาระดับสูงนี้มีลักษณะเป็นสถาบันวิชาการ
โพลีเทคนิค สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย

1.1.11 ระบบกฎหมาย
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เก่าแก่ มีกฎหมายที่ใช้กันมาก่อนศตวรรษ
ที่ 17 เป็นกฎหมายจารีตประเพณี (Customary Law) ที่แตกต่างจาก
จารีตประเพณีทั่วไป (Ordinary Customs) และหลักการตัดสิน
หลักสอดคล้องกับมติของคนส่วนใหญ่ (Consensus through Decision
Making) ต่อมาตกเป็นเมืองขึน้ ของดัตช์ หรือประเทศเนเธอร์แลนด์
ในปัจจุบนั มา 301 ปี ท�ำให้อนิ โดนีเซียได้รบั อิทธิพลของกฎหมายอาณานิคม
ดัตช์ (Dutch Colonial Law) อย่างประมวลกฎหมายพาณิชย์ปี พ.ศ.
2390 จนกระทั่งสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง และได้สร้างระบบกฎหมาย
แห่งชาติขนึ้ มา ซึง่ ยังมีรากฐานกฎหมายจากโรมัน-ดัตช์ (Roman-Dutch
Law) และเนือ้ หาใจความขยายโดยความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซีย และ
สร้างประมวลกฎหมายอาญาใหม่
46
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อินโดนีเชียมีกฎหมายรัฐธรรมนูญครั้งแรกในปี พ.ศ. 2488 และได้มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญได้แยก
อ�ำนาจการปกครองเป็น 3 ส่วน คือ อ�ำนาจบริหาร อ�ำนาจนิติบัญญัติ
และอ�ำนาจตุลาการ โดยในส่วนของอ�ำนาจตุลาการที่เป็นผู้รักษาความ
ยุติธรรม โดยกฎหมายได้แบ่งการบริหารออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. ศาลเขต (District Courts) ซึ่งเป็นศาลชั้นต้น (The Court of
First Instance)
2. ศาลสูง (High Court) ซึง่ เป็นศาลอุทธรณ์ (The Court of Appeal)
3. ศาลสูงสุด (Supreme Court) หรือในอินโดนีเซียเรียกว่า “Mahkamah Agung” ซึ่งเป็นศาลฎีกา

1.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย
ไทยเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 7 มีนาคม
2493 โดยเป็นพันธมิตรที่ส�ำคัญของไทยทั้งในกรอบอาเซียน และในเวที
ระหว่างประเทศอืน่ ๆ การทีอ่ นิ โดนีเซียเป็นประเทศทีม่ จี �ำนวนประชากร
มุสลิมมากทีส่ ดุ ในโลก ท่าทีของอินโดนีเซียเกีย่ วกับปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ย่อมมีผลต่อท่าทีของประเทศมุสลิม โดยเฉพาะในกรอบองค์การ
ความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation: OIC)  
ซึ่งที่ผ่านมาอินโดนีเซียสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล
และช่วยอธิบายให้ประเทศมุสลิมอื่นๆ เข้าใจปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ฯลฯ
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ในด้านการค้า อินโดนีเซียเป็นประเทศคูค่ า้ ทีส่ �ำคัญอันดับ 2 ของไทย
ในอาเซียน รองจากมาเลเซีย และเป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของไทยในโลก ในปี
2554 มูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย เท่ากับ 17,454
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการน�ำเข้า  7,376 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
ส่งออก 10,078 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   ไทยได้ดุลการค้า  2,702 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเท่ากับ
19,297 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการน�ำเข้าจากอินโดนีเซีย 8,087
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่งออก 11,209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้
ดุลการค้า 3,122 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทยไปอินโดนีเซียที่ส�ำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก น�้ำตาลทราย เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
เครือ่ งยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เครือ่ งปรับอากาศ
และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สินค้าน�ำเข้าจากอินโดนีเซียที่ส�ำคัญ ได้แก่ น�้ำมันดิบ ถ่านหิน สินแร่
โลหะอืน่ ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ
ของเครือ่ งจักรกล รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์
เคมีภณ
ั ฑ์ เครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เรือและสิง่ ก่อสร้างลอยน�ำ้
สัตว์น�้ำสด แช่เย็น แช่แข็งแปรรูปและกึ่งแปรรูป
ด้านการลงทุน ในปี 2555 ไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนอันดับที่ 15 ใน
อินโดนีเซีย โดยมีมูลค่าการลงทุน 68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ  2
พั น ล้ า นบาท) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การลงทุ น ด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนไทยหลายรายเข้าไปลงทุนด้านพลังงาน
ในอินโดนีเซีย เช่น บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีการร่วมทุนในโครงการ
ท่อก๊าซ East-West Java กับบริษัท Pertamina บริษัทน�้ำมันแห่งชาติ
ของอินโดนีเซีย บริษัท ปตท. สผ. จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมใน 5 แหล่ง ที่ Semai II, South Malundar, Malundar
Block, Sadang และ South Sageri บริเวณ Makassar Strait นอก
ชายฝั่งตะวันตกของหมู่เกาะสุลาเวสี และประสงค์ที่จะไปส�ำรวจก๊าซ
ธรรมชาติในแหล่ง East Natura ทะเล Natura ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง  
การพิจารณาของรัฐบาลอินโดนีเซีย และบริษัทบ้านปูท�ำธุรกิจเหมือง
ถ่านหินในกาลิมันตันตะวันออกและกาลิมันตันใต้ รวม 6 แห่ง ได้แก่
Indominco, Katidin-Embalut, Kitadin-Tandung Mayang, Jorong,
Trubaindo และ Bharinto ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการขยายการลงทุนใน
อินโดนีเซียในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558  จ�ำนวน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
   ส่วนในด้านอินโดนีเซียเป็นผู้ลงทุนในไทยเป็นอันดับที่ 3 ของกลุ่ม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2555 ซึง่ รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยมีการลงทุน
ในไทยจ�ำนวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 1.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   
(43 ล้านบาท) ผ่านส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซูการ์โนวีรบุรุษที่ต่อสู้เพื่อเอกราชของ
อินโดนีเซียได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ
แรกของประเทศปี 2488 ประธานาธิบดีซูการ์โนใช้หลักปัญจศีลในการ
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ปกครองประเทศ ซึ่งได้แก่
1) นับถือพระเจ้าองค์เดียว  
2) เป็นมนุษย์ที่เจริญและคงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม
3) ความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซีย
4) ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน
5) ให้ความยุตธิ รรมแก่สงั คมชาวอินโดนีเซียทัง้ มวล โดยการบริหาร
ประเทศเป็นการบริหารทีใ่ ช้รปู แบบการบริหารการจัดการ และการก�ำกับ
ดูแลภาครัฐ
แต่การเมืองส�ำหรับประเทศเกิดใหม่ภายใต้โลกที่แบ่งเป็นสองขั้ว
(Bipolar) โดยแบ่งเป็นโลกค่ายเสรีและโลกคอมมิวนิสต์ จึงท�ำให้ต้อง
เลือกฝ่าย แต่ประธานาธิบดีซกู าร์โนเป็นหัวขบวนทีส่ าม คือ ไม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ย
ใด ในที่สุดเมื่อมีปัญหาภายในประเทศจึงยุบสภาในปี พ.ศ. 2502 และ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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ได้จัดตั้งสภาที่ปรึกษาประชาชนขึ้นแทน และน�ำการปกครองแบบ
“ประชาธิปไตยแบบชี้น�ำ” มาใช้   ในด้านต่างประเทศยังต้องเผชิญหน้า
กับเนเธอร์แลนด์และมาเลเซีย ประกอบกับมีปัญหาภายในประเทศทวี
ความรุนแรงในเดือนกันยายน พ.ศ. 2508 มีการสังหารสมาชิกพรรค
คอมมิวนิตส์อินโดนีเซียกว่าแสนคน ในเดือนมีนาคม 2509 พลตรีซูฮาร์โต
ได้เข้ายึดอ�ำนาจการปกครอง และรักษาการในต�ำแหน่งประธานาธิบดี
ในเดือนมีนาคม 2510 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
ต่อมาถึง 7 สมัย ปกครองประเทศโดยใช้ “กลุ่มอาชีพ” หรือโกลคาร์ ซึ่ง
ต่อมาได้เปลีย่ นเป็นพรรคโกลคาร์ เป็นฐานเสียงสนับสนุนอ�ำนาจทางการ
เมือง รวมทัง้ ก�ำหนดให้ทหารมี “ทวิภารกิจ” คือ มีบทบาททางการเมือง
และสังคม นอกเหนือจากบทบาทด้านความมั่นคง ประธานาธิบดีซูฮาร์
โตประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซียให้เจริญ
ก้าวหน้า แต่ปญั หาการคอรัปชัน่ ระบบอุปถัมภ์ ท�ำให้ประชาชนไม่พอใจ
ทีผ่ ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ครอบครัวประธานาธิบดี
ซูฮาร์โตและพวกพ้อง
เมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤตการเงิ น และเศรษฐกิ จ ในปี พ.ศ. 2540 รั ฐ บาล
อินโดนีเซียต้องลงนามความตกลงกู้เงินจาก IMF และมีภาระผูกพันใน
การปฏิรูปเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองท�ำให้ประชาชนไม่พอใจ
รัฐบาลมากขึน้ และในปี 2541 ได้เกิดเหตุการณ์ยงิ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ตรีสักตีเสียชีวิต จึงได้ลุกลามเป็นจลาจล และมีการเผาท�ำลายทรัพย์สิน
หลายฝ่าย รวมทั้งทหารได้สร้างแรงกดดันจนประธานาธิบดีซูฮาร์โต
ประกาศลาออกจากต�ำแหน่ ง ในวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2541 และ
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มอบต�ำแหน่งประธานาธิบดีให้แก่ นายบาคารุดดิน ยูซฟุ ฮาบิบี
รองประธานาธิบดี ตามข้อก�ำหนดในรัฐธรรมนูญ
ประธานาธิบดีฮาบิบีได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2542
และนายอั บ ดุ ล เราะห์ ม าน วาฮิ ด หรื อ กุ ส ดุ ร ผู ้ น�ำองค์ ก ารมุ ส ลิ ม
Nahdlatul Ulama (NU) และผูก้ อ่ ตัง้ พรรค PKB ได้รบั เลือกโดยสภา
ที่ปรึกษาประชาชน (MPR) ชุดใหม่ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี และ
นางเมฆาวดี ซูการ์โนบุตรี ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานาธิบดี
ประธานาธิบดีอับดุลเราะห์มาน วาฮิด ไม่ประสบความส�ำเร็จในการ
บริหารประเทศ และยังมีชื่อเกี่ยวพันกับคดีอื้อฉาวเกี่ยวข้องกับการรับ
เงินจากสุลต่านบรูไน และการยักยอกเงินจากองค์การส�ำรองอาหาร
แห่งชาติ หรือ Bulog ประธานาธิบดีอบั ดุลเราะห์มาน วาฮิด ถูกสภาอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ และถูกสภา  MPR ถอดถอนออกจากต�ำแหน่งในเดือน
กรกฎาคม 2544 และนางเมฆาวตี ซูการ์โนบุตรีได้รับเลือกให้ด�ำรง
ต�ำแหน่ ง ประธานาธิ บ ดี ค นใหม่ ข องอิ น โดนี เซี ย แทนเมื่ อ วั น ที่ 23
กรกฎาคม พ.ศ. 2544
เมื่อมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงครั้งแรกในประวัติศาสตร์
การเมืองอินโดนีเซีย โดยรอบที่ 1 มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 ไม่มี
ผู้สมัครคู่ใดได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
อินโดนีเซียจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 20
กันยายน พ.ศ. 2547 พลโท ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang
Yudhoyono-SBY) ชนะการเลือกตั้ง และได้สาบานตนเข้ารับต�ำแหน่ง
เป็นประธานาธิบดีสืบต่อจากนางเมฆาวตี ซูการ์โนบุตรีเมื่อวันที่ 20
ตุลาคม พ.ศ. 2547
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ส่วนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศอินโดนีเซีย
ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั้งหมด 560 คน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปี มีที่มาจากการ
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
และมาจากการ Gerindra Coalition ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับ
ความนิยมในประเทศอินโดนีเซียเป็นอันดับที่สามได้ไป 73 ที่นั่ง ในการ
เลือกตั้งครั้งล่าสุด 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
เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการการเลือก
ตั้งทั่วไป (KPU) แห่งประเทศอินโดนีเซียประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ของการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา 
โดยปรากฏว่า นายโจโก วิโดโด (Joko Widodo) หรือ โจโกวี (Jokowi)
ได้รับชัยชนะเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ ซึ่งถ้าไม่มีการคัดค้านหรือ
ศาลสั่ ง ให้ ก ารเลื อ กตั้ ง เป็ น โมฆะ โจโกวี ก็ จ ะเข้ า ด�ำรงต�ำแหน่ ง
ประธานาธิบดีในเดือนตุลาคมที่จะถึง
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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นายโจโก วิโดโด (Joko Widodo)

นายโจโก วิโดโด (Joko Widodo) หรือ โจโกวี (Jokowi) เป็น
นักการเมืองทีแ่ สดงออกถึงความจริงใจและความซือ่ สัตย์ตามด้วยทัศนคติ
“Can do” ทีท่ �ำให้ประชาชนเห็นเมือ่ ครัง้ เป็นนายกเทศมนตรีเมือง Surakarta
(ภาษาอินโดนีเซียเรียกว่าเมือง Solo) โดยปรับภาพลักษณ์หรือทีเ่ รียกว่า
รีแบรนด์ Solo ให้เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมเกาะ Java เพื่อการ
ท่องเทีย่ วภายใต้ค�ำขวัญ “The Spirit of Java” สนับสนุนให้เมือง Solo
เป็นศูนย์กลางการประชุมส�ำคัญระดับโลก จัดท�ำโครงการประกันสุขภาพ
ให้ชาว Solo ทุกคน สร้าง Solo Techno Park เพื่อสนับสนุนโครงการ
รถยนต์ของประเทศ พัฒนาการขนส่งสาธารณะ และเมื่อเป็นมหานคร
จาการ์ตาก็ตัดสินใจท�ำโครงการรถไฟฟ้า  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่
เป็นทีเ่ อือมระอาของประชาชน นายโจโก วิโดโด (Joko Widodo) จึงเป็น
ทั้งความหวังและความท้าทายของประเทศที่มีประชากรเกือบครึ่งหนึ่ง
ของอาเซียนและเป็นประเทศที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมาก
ที่สุดในโลก
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วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
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2.1 วิสัยทัศน์
อินโดนีเซียต้องมีความเจริญรุ่งเรือง ความเสมอภาค และความ
ยุติธรรม[27]

2.2 เป้าหมาย
1. เพื่ อ ด�ำเนิ น การพั ฒ นาไปสู ่ ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งของประเทศ
อินโดนีเซีย
2. เพื่อเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย
3. เพื่อเสริมสร้างความยุติธรรมในทุกๆ ที่
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของรัฐบาล มีรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน
หลากหลายขั้นตอน ดังนั้นการด�ำเนินงานต่างๆ จึงต้องมีการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ เพื่อให้รัฐบาลปฏิบัติงานได้ตามแผนการปฏิบัติงานอย่าง
สะดวกและสามารถประสบความส�ำเร็จ ดังนัน้ แผนงานทัง้ หมดนีส้ ามารถ
ตอบโจทย์ และท้าทายต่อประเทศและรัฐในอนาคตได้เป็นอย่างดี

2.3 ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจมีชอื่ ว่า “แผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
พ.ศ. 2554-2568” (Master Plan for Acceleration and  Expansion
of Indonesia Economic Development 2011-2025) โดยมีชื่อย่อ
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ของแผนแม่บทนี้ว่า  “MP3EI” ด้วยความต้องการของอินโดนีเซียที่จะ
พัฒนาเศรษฐกิจให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2568
ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น แก้ปัญหาความ
ยากจน พัฒนาระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุข เพื่อสร้างชนชั้น
กลางทีม่ คี วามเข้มแข็ง มีศกั ยภาพในการซือ้ และมีศกั ยภาพในการแข่งขัน
กับตลาดโลก[9]
การวางแผนเศรษฐกิจ MP3EI ได้วางกลยุทธ์ใหม่ โดยการพัฒนา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ 8 ด้าน คือ การเกษตร เหมืองแร่
พลังงาน อุตสาหกรรม ประมง ท่องเที่ยว การสื่อสาร และการพัฒนา
พืน้ ทีส่ �ำคัญ ซึง่ ครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ หมด 22 อุตสาหกรรม
เช่น อุตสาหกรรมขนส่ง สิ่งทอ อาหารและเครื่องดื่ม เหล็ก น�้ำมันปาล์ม
ยางพารา โกโก้ และถ่านหิน เป็นต้น
แผน MP3EI นี้ จึงได้ก�ำหนดระยะเวลา 15 ปี คือ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 25542568 (ค.ศ. 2011-2025) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำให้อินโดนีเซีย
กลายเป็นประเทศทีม่ ขี นาดเศรษฐกิจใหญ่ตดิ อันดับ 1 ใน 10 ของโลกภายใน
ปี 2568  โดยการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผน MP3EI  มีหลักการที่ส�ำคัญ
2 ส่วน คือ “เร่ง” และ “ขยาย”  ผ่านองค์ประกอบที่ส�ำคัญของแผน 3
ประการ ได้แก่  
1. การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค 6 เขตเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญตามเกาะต่างๆ ได้แก่ เขตเศรษฐกิจสุมาตรา เขตเศรษฐกิจชวา 
เขตเศรษฐกิจกาลิมันตัน เขตเศรษฐกิจสุลาเวสี เขตเศรษฐกิจบาหลี  
2. สร้างความเข้มแข็งให้กบั การเชือ่ มต่อภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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3. สร้างความเข้มแข็งให้กับทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในแต่ละเขตเศรษฐกิจ
ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2554-2558 (ค.ศ. 2011-2015)
ลดความซ�้ำซ้อนของกฎหมาย ใบอนุญาต ภาษี และจัดสรรงบ
ประมาณสนับสนุน ตลอดจนเตรียมแผนการลงทุนขนาดใหญ่ โดยมี
ยุทธศาสตร์ทั้ง 13 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : แผนปฏิบัติการเพื่อลดความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : แผนปฏิบัติการเพิ่มการจ้างงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : แผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : แผนปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แผนปฏิบตั กิ ารต่อต้านการใช้พลังงานทีส่ นิ้ เปลือง
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : แผนปฏิบัติการปรับปรุงและการด�ำเนินการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : แผนปฏิบัติการบังคับใช้ระบบประชาธิปไตย
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : แผนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายปราบปราม
การทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 11 : แผนปฏิบัติการพัฒนาเพื่อให้มีความยุติธรรม
และครอบคลุม
ยุทธศาสตร์ที่ 12 : แผนปฏิบัติการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 13 : แผนปฏิบัติการพัฒนาวัฒนธรรม
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ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2559-2563 (ค.ศ. 2016-2020)
การลงทุนระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงความ
สามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าสินค้า
ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2564-2568 (ค.ศ. 2021-2025)
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศให้มคี วามสามารถในการแข่งขันระดับ
โลกได้ และปัจจัยส�ำคัญที่จะผลักดันให้แผน MP3EI ประสบความส�ำเร็จ
ก็คอื การผลักดันและน�ำแผนนีไ้ ปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการเชือ่ มโยง
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ๆ จ�ำนวนมาก ที่ต้องด�ำเนินงาน
ทัง้ สนามบิน ทางรถไฟ โทลเวย์ และท่าเรือน�ำ้ ลึก ซึง่ ต้องการการสนับสนุน
จากนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากทุนของรัฐไม่เพียงพอ อินโดนีเซียจึงเปิด
ให้เอกชนมีสว่ นร่วมในบางโครงการ เป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน หรือ PPP (Public Private Partnership)
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3

ประวัติความเป็นมาของระบบราชการ
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3.1 การปฏิรูประบบราชการ
ภายใต้การปกครองระบบซูฮาร์โต 31 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2509 ประเทศ
อินโดนีเซียได้ผ่านการปกครองยุคเผด็จการที่ชาญฉลาดในการครอง
อ�ำนาจ โดยการน�ำระบบทหารเข้าไปมีบทบาทเหนือข้าราชการพลเรือน
ที่เรียกว่า  ระบบเกการ์ยา  (Kekarya System) ที่น�ำทหารเข้าไปด�ำรง
ต�ำแหน่ ง ที่ ส�ำคั ญ ๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อธิ บ ดี ต ามกรมต่ า งๆ ร้ อ ยละ 78
เลขานุการรัฐมนตรีร้อยละ 84 ต�ำแหน่งนายอ�ำเภอร้อยละ 56 ของ
ต�ำแหน่งทั้งหมด[2] และที่เห็นได้ชัดในปี พ.ศ. 2513 คือ การตั้งผู้ว่า
ราชการมณฑลที่เป็นทหารจากกองทัพ 20 คน จากผู้ว่ามณฑลทั้งหมด
26 คน จนถึงปี พ.ศ. 2540 การตัง้ ผูว้ า่ ราชการมณฑลทีเ่ ป็นทหารยังครอง
ต�ำแหน่งผู้ว่าราชการมณฑลเป็นส่วนมากถึง 14 คน จากผู้ว่ามณฑล
ทั้งหมด 27 คน[1]
เมือ่ สิน้ อ�ำนาจของประธานาธิบดีซฮู าร์โต จึงเกิดกฎหมายปฏิรปู ในปี
พ.ศ. 2549 ที่การกระจายอ�ำนาจตามต�ำแหน่งผู้ว่าราชการมาจากการ
เลือกตั้งทั้งหมด ในส่วนราชการอื่นก็ได้เกิดการปฏิรูป จึงนับว่าเป็นการ
ปฏิรูปราชการครั้งแรกของอินโดนีเซียก็ว่าได้
สาธารณรัฐอินโดนีเซียด�ำเนินการปฏิรูประบบราชการตามประกาศ
ประธานาธิบดีในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) (The Presidential
Regulation Number   81 of 2010) เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่มี
มาตรฐานระดับโลกภายในปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และจากนโยบาย
การปฏิรูประบบราชการดังกล่าว องค์การข้าราชการแห่งชาติ (National Civil Service Agency-NCSA) ก็ได้ด�ำเนินการโครงการเร่งด่วนตาม
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ยุทธศาสตร์ 9 โครงการ เพื่อให้การปฏิรูประบบราชการพลเรือนสอดรับ
กับนโยบายรัฐบาลดังกล่าวในประเด็นต่อไปนี้
1) การปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการพลเรือน (Managing
Bureaucratic Structure)
2) การสร้างเสถียรภาพให้แก่จ�ำนวนข้าราชการพลเรือน เพื่อตอบ
สนองความต้องการของประชาชน (Managing the civil servants
numbers distribution and their quality)
3) การปรับปรุงระบบสรรหาและคัดเลือก และระบบการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือน (Open selection system for civil servants new
entry and promotion)
4) การพัฒนาข้าราชการพลเรือนให้มีความเป็นมืออาชีพ (Civil
servants professionalism)
5) การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Developing the        
e-government system)
6) การอ�ำนวยความสะดวกด้านการจดทะเบียนธุรกิจและการด�ำเนิน
การด้านธุรกรรมของภาคเอกชน (Simplifying the business licensing)
7) การด�ำเนินการด้านความโปร่งใสในเรือ่ งการรายงานทรัพย์สนิ ของ
ข้าราชการ (Reporting the assets of civil servants)
8) การปรับปรุงระบบสวัสดิการของข้าราชการพลเรือน (Increasing
the welfare of civil servants)
9) การสร้างประสิทธิภาพในเรื่องการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง   
พื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ (Efficiency in the
civil servants facilities and infrastructure usage)
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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3.2 ระบบราชการภายใต้การปกครองตัง้ แต่ยคุ ซูฮาร์โต
ถึงปัจจุบัน
เมือ่ ประธานาธิบดีซฮู าร์โตได้อ�ำนาจในการบริหารประเทศ สิง่ ทีไ่ ด้ท�ำ
คือ การใช้กฎหมายบังคับให้ข้าราชการเป็นสมาชิกถาวรของสมาคม
ข้าราชการแต่ละอาชีพที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นส�ำนักงานข้าราชการ
พลเรือนทีม่ รี ปู แบบการจัดตัง้ ในลักษณะบรรษัท (Corporations) ทีม่ ชี อื่
เต็มเรียกว่า  “คอร์ปส์ เปกาวาอี เนเกรี” (Korps Pegawai Negeri:
Korpi) ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือนมีชอื่ ย่อทีเ่ รียกกันทัว่ ไปว่า “คอร์ป”ี
(Korpi) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือน
แต่ละสาขา ที่มิใช่จะต้องรับผิดชอบต่อหน่วยงานราชการที่ตนเองสังกัด
อยูเ่ ท่านัน้ แต่จะต้องท�ำตัวเป็นลูกจ้างทีด่ ขี องรัฐบาลโดยถูกกฎหมายและ
วินัยข้าราชการบังคับให้เป็นสมาชิกของพรรคโกลคาร์ในเวลาเดียวกัน
ด้วย เพราะโกลคาร์คือ องค์การทางการเมืองถูกกฎหมายเพียงองค์การ
เดียวที่คอร์ปีต้องเป็นสมาชิกถาวร[2]
ระบบราชการของอินโดนีเซียตัง้ แต่ได้รบั เอกราชก็ไม่ตา่ งกับประเทศ
ที่ได้รับเอกราชใหม่ๆ ที่ต้องการปรับตัว ปรับก�ำลังคน แต่มาถูกจ�ำกัดให้
เป็นระบบที่ถูกก�ำหนดโดยพรรคการเมืองที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี
ซูฮาร์โต ซึ่งเป็นระบบที่ท�ำเพื่อบุคคล ไม่ใช่เพื่อประเทศชาติ ข้าราชการ
ยุคนี้จึงเป็นยุคที่ท�ำงานช้า  ขาดความโปร่งใส ขาดความรับผิดชอบ
และขาดการริเริ่ม บางครั้งมีการคอรัปชั่น จึงจ�ำเป็นต้องปฏิรูปอย่าง
มาก[34] [35]
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หลังยุคของประธานาธิบดีซูฮาร์โตจึงเกิดการเคลื่อนไหวปฏิรูป  และ
กระจายอ�ำนาจภายในยุคระเบียบใหม่ (New Order) ของรัฐบาลในปี
1998 และรัฐบาลได้ผา่ นกฎหมายการกระจายอ�ำนาจสูส่ ว่ นภูมภิ าค (Law
No. 22/1999) และกฎหมายการบริหารข้าราชการ  (Law No. 43/1999)
เปิดให้มีการปฏิรูปการบริการภาครัฐในอินโดนีเซียอย่างจริงจัง  ซึ่ง Prijono Tjiptoherijanto[34] อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียมองว่า
กฎหมายทั้งสองฉบับ (Law no.22/1999 และ Law no.43/1999)
เป็นการก้าวย่างที่ถูกต้อง แต่ยังขาดการเป็นผู้น�ำที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น เพื่อ
น�ำทางสูบ่ ทสรุปตามตรรกของการปฏิรปู ทีเ่ พิม่ สมรรถนะของข้าราชการ
ท�ำให้ข้าราชการมีศักยภาพในการดูแล ช่วยสนับสนุนให้การปกครอง     
สูค่ วามส�ำเร็จตามเป้าหมายของประเทศ และเป็นการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งต้องการปฏิรูประบบราชการทั้งใน
กรอบของความคิดเชิงสถาบัน และในส่วนของประเด็นต่างๆ ทาง
จริยธรรม ซึ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์ที่รัฐบาลอินโดนีเซีย
ต้องตระหนัก และจ�ำเป็นต้องปรับโครงสร้างระบบราชการ โดยยกระดับ
คุ ณ ภาพของข้ า ราชการและการพั ฒ นาระบบให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทันสมัย[35]
จากสภาพความซับซ้อนในสังคมทีม่ ปี ระชากรกว่า 247 ล้านคน และ
กระจายกันอยู่ แม้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการปฏิรูปในอินโดนีเซีย     
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามน�้ ำ หนั ก ของการปฏิ รู ป ยั ง คงต้ อ งผ่ า นกั บ อดี ต ของ
อินโดนีเซียจนถึงที่หมายของความส�ำเร็จ การมีผู้น�ำที่เข้มแข็งและกล้า
ตัดสินใจชี้น�ำการปฏิรูปเป็นเรื่องส�ำคัญมาก และหลายสิ่งที่ด�ำรงอยู่ใน
อินโดนีเซียยังคงเป็นค�ำถามใหญ่ และไม่มีใครสามารถท�ำนายเมื่อความ
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ซื่อสัตย์ การก่อให้เกิดผล การสร้างสรรค์   ความรับผิดชอบ และ
ข้าราชการทีช่ �ำนาญการแบบมืออาชีพจะปรากฏในอินโดนีเซียเหมือนกับ
มุสลิมที่ดีทั้งหลายในอินโดนีเซียพูดในครั้งหนึ่งว่า  “เป็นเจตนาของพระ
อัลลอฮฺ”
นอกจากนี้ยังมีการน�ำเสนอให้เกิดการเรียนรู้ และเปรียบเทียบ
ลักษณะส�ำคัญของการบริหารภาครัฐทั้งสามรูปแบบดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ลักษณะส�ำคัญของการบริหารภาครัฐทั้งสามรูปแบบ
เกณฑ์

การบริหาร
ภาครัฐ

การจัดการ
ภาครัฐ

การก�ำกับดูแลภาครัฐ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนและรัฐ

การเชื่อฟัง
ค�ำสั่ง

การมอบ
ต�ำแหน่ง

ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่อาวุโส

นักการเมือง

นั ก ก า ร เ มื อ ง นักการเมือง ประชาชน
และพลเมื อ ง/ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลูกค้า
ทีเ่ กี่ยวข้อง

หลักการ

การปฏิบัติ
ตามกฎ
และระเบียบ
ผลผลิต

ประสิ ท ธิ ภ าพ ความรับผิดชอบ
และผลสัมฤทธิ์ ความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วม
ผลลัพธ์
กระบวนการ

หลักเกณฑ์
เพื่อความส�ำเร็จ
คุณลักษณะที่ส�ำคัญ

ความเป็นธรรม ความเป็น
มืออาชีพ

ที่มา: United Nations (2005)
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การมอบอ�ำนาจ

การตอบกลับ

4

ภาพรวมของระบบราชการ
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
รัฐบาลอินโดนีเซียในยุคปัจจุบนั อยูภ่ ายใต้การน�ำของประธานาธิบดี
ดร.ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Dr. Susilo Bambang Yudhoyono) ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระละ 5 ปี และโดยการปกครองระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย
นั้น ดร.ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน จึงเป็นทั้งประธานาธิบดี ประมุข และ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยมีรัฐมนตรีร่วมคณะ 35 คน
การเป็นรัฐบาลสมัยทีส่ องไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลาบ ประธานาธิบดี
ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ต้องปรับคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในช่วง 2 ปี  
ในวาระที่สองของประธานาธิบดี เนื่องจากปัญหา 
(1) การฉ้อราษฎร์บังหลวง
(2) ประสิทธิภาพการท�ำงานของพรรคร่วมรัฐบาล      
(3) พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและประเด็นส่วนตัวของรัฐมนตรี      
(4) การแตกความสามัคคีระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล
รวมทั้งการแต่งตั้งผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่       
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และต่อมาในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.
2555 ได้มกี ารประกาศแต่งตัง้ คณะรัฐมนตรีเพิม่ เติม เพือ่ ทดแทนรัฐมนตรี
ที่เสียชีวิต หรือยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ครบถ้วน และเมื่อวันที่ 11
มกราคม พ.ศ. 2556 ได้แต่งตั้งนาย Roy Suryo ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่ง
รัฐมนตรีเยาวชนและกีฬาแทนนาย Andi Mallarangeng ที่ลาออก
เนื่องจากคดีทุจริตโครงการก่อสร้างสนามกีฬา และแต่งตั้งนาย Susilo
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Siswoutomo ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ     
แม้สถานการณ์การเมืองในอินโดนีเซียยังคงมีเสถียรภาพ แต่ประชาชน
มีความเชือ่ มัน่ ต่อพรรครัฐบาล PD ลดลง เนือ่ งจากกรณีการทุจริต
ของนายนาซารุดดิน (Nazaruddin) เหรัญญิกพรรค PD ในโครงการ
ก่อสร้างสถานที่แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ในขณะที่ประธานาธิบดียังคงได้รับ
ความนิยม และรัฐบาลยังคงด�ำเนินการบริหารประเทศตามวิสยั ทัศน์ พ.ศ.
2568 (Indonesian Vision 2025) ที่ให้ความส�ำคัญใน 3 สาขาหลัก คือ
(1) การพึ่งพาตนเอง (2) ความสามารถในการแข่งขัน (3) มีอารยธรรม
ที่สูงส่ง โดยยังคงให้ความส�ำคัญกับการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศ
การส่งเสริมบทบาท และผลประโยชน์ของอินโดนีเซียอย่างต่อเนือ่ ง
ซึง่ ด�ำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลยังคงมุง่ เน้นการส่งเสริมการบริโภค
ภายในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ ทัง้ จัดการการด�ำเนิน
การพัฒนาประเทศตามแผนแม่บท เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจปี พ.ศ.
2554-2568 (Master Plan for Acceleration and Expansion of
Indonesia Economic Development: MP3EI) ซึง่ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาแห่งชาติระยะกลางปี พ.ศ. 2553-2557 และแผนพัฒนา
แห่งชาติระยะยาวปี พ.ศ. 2548-2568 เพื่อเพิ่มและขยายการพัฒนา
เศรษฐกิจอินโดนีเซียให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความก้าวหน้า
รวมทัง้ นโยบายการกระจายตลาดไปสูภ่ มู ภิ าคต่างๆ การส่งเสริมการส่งออก
การบริโภคภายในประเทศ การส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ เพื่อ
สนับสนุนแผน MP3EI โดยการแก้ไขกฎระเบียบด้านการลงทุน การออก
มาตรการภาษีเพือ่ เอือ้ และจูงใจนักลงทุนต่างชาติ และการปรับโครงสร้าง
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อุตสาหกรรมการผลิตภายในเพือ่ ทดแทนการน�ำเข้า โดยการก�ำหนดสาขา
เป้าหมายทีใ่ ห้ความส�ำคัญและให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วม รวมทัง้ ให้
ความส�ำคัญกับการส่งเสริมความมัน่ คงด้านอาหาร ด้านพลังงาน และส่ง
เสริมการท่องเที่ยว โดยอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายที่จะก้าวเป็นผู้น�ำทาง
เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นล�ำดับ ที่ 1 ใน 10 ของโลกในปี พ.ศ. 2568 และเป็น
ล�ำดับที่ 1 ใน 6 ในปี พ.ศ. 2593
ในด้านนโยบายต่างประเทศของประเทศอินโดนีเซียนัน้ ใช้การด�ำเนิน
นโยบายการทูตรอบด้าน (All Direction Foreign Policy) ที่สามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเสริมสร้าง
พลวัตที่สมดุล (Dynamic Equilibrium) นโยบายการทูตพหุภาคี
(Multilateral Diplomacy) นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic
Diplomacy) นโยบายการทูตภูมิภาค (Regional Diplomacy)
การให้ความส�ำคัญต่อบทบาทน�ำของอาเซียน (ASEAN Centrality)
และการส่งเสริมบทบาทของอินโดนีเซียทั้งในระดับภูมิภาคและเวที
ระหว่างประเทศนั้น จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระ และ
ประสิทธิภาพ (Independent and Active) โดยให้ความส�ำคัญกับการ
เสริมสร้างความเท่าเทียมกัน และการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ
ประเทศต่างๆ ทัง้ ทางด้านการเมือง ความมัน่ คง และเศรษฐกิจ เพือ่ สร้าง
ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ ตอบสนองผลประโยชน์ของชาติ จัดการกับภัยคุกคาม
ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงของอินโดนีเซีย และเชื่อมโยงประเด็นท้าทายของ
อินโดนีเซียกับประเด็นท้าทายภายนอก
ในระดับทวิภาคี อินโดนีเซียให้ความส�ำคัญกับประเทศทีเ่ ป็นหุน้ ส่วน
ทางยุทธศาสตร์ โดยเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และใช้กลไกทวิภาคี
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ในกรอบคณะกรรมาธิการร่วมในการฟืน้ ฟูความสัมพันธ์กบั ประเทศต่างๆ
ในระดับภูมิภาค อินโดนีเซียด�ำเนินนโยบายการทูตระดับภูมิภาค
(Regional Diplomacy) ที่เกื้อกูลกับนโยบายการทูตทวิภาคี โดยเน้น
การส่งเสริมบทบาทของอาเซียน เพือ่ ตอบสนองประเด็นท้าทายด้านความ
มั่นคงทั้งรูปแบบเก่าและใหม่ ตลอดจนการเสริมสร้างพลวัตของความ
สมดุลในภูมิภาค (Dynamic Equilibrium) การสร้างบทบาทผู้น�ำให้แก่
อาเซียน โดยเฉพาะในการแก้ไขข้อขัดแย้งในภูมภิ าคให้เป็นทีย่ อมรับจาก
ประชาคมโลก โดยเฉพาะคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติและ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และการน�ำประเทศมหาอ�ำนาจเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระเบียบภูมิภาค โดยมีอาเซียนเป็นแกนน�ำ
และการส่งเสริมประชาธิปไตยในพม่า  รวมทั้งการแก้ไขความขัดแย้งใน
ทะเลจีนใต้  ตลอดจนเข้าไปมีสว่ นร่วมในการจัดการและส่งเสริมให้มกี าร
เปลี่ยนแปลงประเด็นสากลต่างๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน
การจัดการภัยพิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
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4.2 จ�ำนวน และรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ[27]
กระทรวง

1 กระทรวงประสานงานการเมือง
กฎหมาย และความมั่นคง
(Coordinating Ministry for
Political, Legal and Security
Affairs)

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

ที่อยู่
2 กระทรวงประสานงานเศรษฐกิจ
(Coordinating Ministry for the
Economy)

3 กระทรวงประสานงานสวัสดิการ
ประชาชน
(Coordinating Ministry for
People Welfare)
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Jl. Lapangan Banteng Timur
No.2-4 Jakarta
โทรศัพท์ 021-380 8384
เว็บไซต์   webster@pacific.net.id
อีเมล      www.ekon.go.id

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

กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่

4 ส�ำนักประธานาธิบดี
(Ministry of the State
Secretariat)

5 กระทรวงการศาสนา
(Ministry of Religious Affairs)

Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat
10110
โทรศัพท์  021-3458595
เว็บไซต์   www.setneg.go.id
อีเมล      webmaster@setneg.go.id
ที่อยู่       Jl. Lapangan Banteng Barat
No. 3-4 Jakarta 10710
โทรศัพท์ 021-381 2306
เว็บไซต์   www.kemenag.go.id
อีเมล      pikda@kemenag.go.id

ที่อยู่		
6 กระทรวงพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(Ministry of Energy and
Mineral Resources)

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

ที่อยู่		
7 กระทรวงการต่างประเทศ
(Ministry of Foreign Affairs)

Jl. Taman Pejambon No. 6
Jakarta Pusat 10110
เว็บไซต์   www.kemlu.go.id
อีเมล      infomed@deplu.go.id
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กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่		

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7
Kuningan Jakarta 12940
โทรศัพท์  021-525 3004
เว็บไซต์   www.depkumham.go.id   
8 กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
(Ministry of Justice And
Human Rights)
ที่อยู่		
9 กระทรวงป่าไม้
(Ministry of Forestry)

Gedung Manggala Wanabakti Jl.
Jend. Gatot Subroto  
Senayan-Jakarta
โทรศัพท์ 021-573 1820
เว็บไซต์ www.dephut.go.id
อีเมล   pusdata@dephut.cbn.net.id
ที่อยู่
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10 กระทรวงสาธารณสุข
(Ministry of Health)

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

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

ที่อยู่
14 กระทรวงสังคมสงเคราะห์
(Ministry of Social Services)

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

15 กระทรวงแรงงาน
และการอพยพย้ายถิ่น
(Ministry of Manpower and
Transmigration)

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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กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่		

16 กระทรวงมหาดไทย
(Ministry of Home Affairs)

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

17 กระทรวงการเดินเรือ
และกิจการการประมง
(Ministry of Maritime
and Fisheries Affairs)

18 กระทรวงการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Ministry of Tourism and
Creative Economy)

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

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

ที่อยู่
19 กระทรวงการสื่อสาร
และสารสนเทศ
(Ministry of Communication
and Informatics)
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Jl. Medan Merdeka Barat No.9
Jakarta 10110
โทรศัพท์  021-384 4227
เว็บไซต์    www.depkominfo.go.id
อีเมล       info@depkominfo.go.id

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

ที่อยู่
21 กระทรวงคมนาคม
(Ministry of Transportation)

22 กระทรวงการศึกษา
และวัฒนธรรม
(Ministry of Education
and Culture)

23 กระทรวงเกษตร
(Ministry of Agriculture)

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

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

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
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

83

กระทรวง

24 กระทรวงวิจัยและเทคโนโลยี
(State Ministry of Research
and Technology)

25 กระทรวงสหกรณ์เพื่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
(State Ministry of Cooperatives
Small and Medium Enterprises)

ข้อมูลติดต่อ
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

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		
26 กระทรวงสิ่งแวดล้อม
(State Ministry of
The Environment)
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Jl. DI Panjaitan Kav. 24 Jakarta
Timur 13410
โทรศัพท์  021-851 7184
เว็บไซต์   www.menlh.go.id
อีเมล      edukom@menlh.go.id

กระทรวง

27 กระทรวงส่งเสริมสิทธิสตรีและ
คุ้มครองเยาวชน
(State Ministry of Women
Empowerment and Child
Protection)

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

ที่อยู่		
28 กระทรวงการปฏิรูปการบริหารและ
การปฏิรูประบบราชการ
(State Ministry for State
Apparatus and
Administrative Reforms)

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

ที่อยู่       Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta
เว็บไซต์    www.kemenegpdt.go.id
โทรศัพท์   021-350 0334
29 กระทรวงการพัฒนาส่วนภูมิภาค
(State Ministry of Acceleration
Development Backward
Regions)
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กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่

30 กระทรวงการวางแผนพัฒนา
แห่งชาติ
(State Ministry of Chairperson
of The National Develop-ment
Planning Agency)

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

ที่อยู่		
31 กระทรวงรัฐวิสาหกิจ
(State Ministry of State Owned
Enterprises)

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

ที่อยู่		
32 กระทรวงการเคหะ
(State Ministry of Public
Housing)
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Jl. Raden Patah I No. 1 Lantai 2
Wing 4 Kebayoran Baru, JakartaSelatan
โทรศัพท์  021-739 7727
เว็บไซต์   www.kemenpera.go.id
อีเมล     m_yusuf@kemenpera.go.id

กระทรวง

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่		
33 กระทรวงเยาวชน
และกิจการกีฬา
(State Ministry of Youth and
Sports Affairs)

34 กระทรวงการค้า
(State Ministy of Trading)

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

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 จ�ำนวนข้าราชการทั่วประเทศพร้อมคุณลักษณะ
หลัก หรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
4.3.1 จ�ำนวนข้าราชการทั่วประเทศ
ในปี พ.ศ. 2555 อินโดนีเซียมีข้าราชการประมาณ 5.5 ล้านคน
ตามการน�ำเสนอของ ศาสตราจารย์ Hasbullah Thabrany แห่งมหาวิทยาลัย
อินโดนีเซียในการประชุม The ISPOR 5th Asia-Pacific Conference
ที่ไทเป เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555 หรือประมาณร้อยละ 2.3 ของ
ประชากร ในขณะที่ The National Civil Service Agency website,
2553 ซึ่งระบุว่ามี  4,732,472 คน[23]

4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการ [24]
การอบรมและการศึกษานัน้ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีส่ ร้างให้ขา้ ราชการ
สามารถรับมือกับสถานการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้เป็นการเพิม่ ทักษะ
ทัศนคติ และความรู้ ระบบการอบรมข้าราชการอินโดนีเซียเป็นส่วนหนึง่
ซึ่งรวมอยู่ในระบบราชการ โดยมีสถาบันการบริหารสาธารณะแห่งชาติ
(NIPA หรือ LAN) เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม
ตามนโยบายกระจายอ�ำนาจในปี พ.ศ. 2542 NIPA ได้มอบอ�ำนาจ
ในการฝึกอบรมข้าราชการให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ ของรัฐบาลท้องถิ่น
ซึง่ ตารางข้างล่างนีไ้ ด้แสดงการแบ่งหน้าทีก่ ารฝึกอบรมให้หน่วยงาน
ฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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ตารางแสดงการบริหารจัดการฝึกอบรมข้าราชการ
ของหน่วยงานต่าง[24]
หน่วยงานฝึกอบรม

ลักษณะ / รูปแบบการฝึกอบรม

สถาบันเพื่อการบริหาร
แห่งชาติ (LAN)

• การฝึกอบรมเพื่อช่วยพัฒนาข้าราชการใน
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
• ฝึกความเป็นผู้น�ำส�ำหรับข้าราชการระดับ 1
และ 2
• การฝึกอบรมย่อยด้านเทคนิคและสายงานที่
เหมาะสม
กระทรวงมหาดไทย
• อบรมด้านเทคนิคเกี่ยวกับกิจการภายใน
(Ministry of Home Affair ) กระทรวงมหาดไทย
• อบรมย่อยเกี่ยวกับกิจการภายในต่างๆ ใน
รัฐบาลท้องถิ่น

กระทรวงต่างๆ      
(Line Ministries)
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• การอบรมเทคนิคเฉพาะด้านส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น  อบรม
เทคนิคส�ำหรับเจ้าหน้าทีค่ วบคุมจราจรทางการ
บินในกระทรวงคมนาคม
• ฝึกความเป็นผู้น�ำส�ำหรับข้าราชการระดับ 4
ไปจนถึงระดับ 2

รัฐบาลท้องถิ่น      
(Local Government)

• ฝึกความเป็นผู้น�ำ (ข้าราชการระดับ 2 3 4
และการฝึกอบรมก่อนข้าราชการจะเริม่ ปฏิบตั ิ
งาน)
• ฝึกความเป็นผู้น�ำส�ำหรับข้าราชการระดับ 4
ไปจนถึงระดับ 2
• ห้วข้อการฝึกอบรมย่อย: การฝึกอบรมด้าน
เทคนิค

สถาบัน เช่น สถาบัน
• ฝึกอบรมนักวิจัย และนักฝึกอบรม
วิทยาศาสตร์แห่งอินโดนีเซีย
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: LIPI)
ศูนย์ฝึกอบรมเอกชน
• ฝึกอบรมที่เหลือทั้งหมดยกเว้นการอบรม
(PrivateTraining Center) ส�ำหรับพนักงานข้าราชการระดับ 1 2 3 4
และ การอบรมก่อนเข้ารับราชการ
• ฝึกอบรมทางเทคนิคอืน่ ๆ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นกับ
พนักงานข้าราชการ
ที่มา: Centre for management Organization Development (CMOD) and Dirk (1997, p2),
modified. อ้างถึงใน Park & SAVIRA, 2010:2
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การฝึกอบรมข้าราชการเป็นส่วนส�ำคัญมากส�ำหรับการบริหาร
ราชการ และการบริหารราชการในอินโดนีเซียมีหน่วยงานหลักๆ เป็น
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ ตามตารางแสดงหน่ ว ยงานบริ ห ารราชการต่ า งๆ ใน
อินโดนีเซีย
ตารางแสดงหน่วยงานบริหารราชการต่างๆ ในอินโดนีเซีย[24]
หน่วยงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

ส�ำนักประธานาธิบดี (ส�ำนัก วางนโยบายทั่วไปส�ำหรับรัฐบาล
เลขาธิการกระทรวงการต่าง
ประเทศ และส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี)
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการปฏิรูป
การบริหารและปฏิรูป
ระบบราชการ
หน่วยงานราชการแห่งชาติ

จ่ายเงินเดือน และบ�ำนาญข้าราชการ
ควบคุม ประสานงาน ตรวจสอบ
และประเมินเรื่องทางราชการทุกเรื่อง
แต่งตั้ง เลื่อนต�ำแหน่ง และโยกย้าย
ข้าราชการ

สถาบันการบริหารรัฐกิจ
ให้การศึกษา ฝึกอบรม และออกแบบ
แห่งชาติ (NIPA) หรือ (LAN) หน่วยงานราชการต่างๆ
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4.3.3 คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคม
				 อาเซียน[24]
บทสรุปเกี่ยวกับความพยายามที่จะปฏิรูปในปัจจุบัน
NIPA ได้ท�ำการศึกษาค้นคว้าในปี 2551 เพื่อประเมินการฝึกอบรม
ข้าราชการในขณะนี้ว่าต้องการอะไร และเพื่อออกแบบการฝึกอบรมที่ดี
ในอนาคต เพือ่ ให้ขา้ ราชการสามารถรับมือกับสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ไปได้ดยี งิ่ ขึน้ NIPA จึงได้ก�ำหนดสภาพแวดล้อมทีพ่ งึ ประสงค์ส�ำหรับการ
ฝึกอบรมข้าราชการ เพือ่ ให้ตรงตามความต้องการของชาวอินโดนีเซียและ
ชาวต่างประเทศ เพื่อสนองความต้องการทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ NIPA ได้พฒ
ั นากรอบ/แนวคิดเพือ่ ใช้เป็นหลักส�ำหรับการฝึก
อบรม ตามกรอบ/แนวคิดดังกล่าว ควรจะมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ
เป็นผู้จัดการฝึกอบรม
การศึกษานี้จะเน้นเรื่องความจ�ำเป็นของการได้รับการฝึกอบรมตาม
หลักสมรรถนะ โดยข้าราชการสามารถเลือกทีจ่ ะไปฝึกอบรมได้ตามความ
จ�ำเป็นตามหลักสมรรถนะ ซึ่งเรื่องนี้เป็นการน�ำกลยุทธ์การฝึกอบรมใน
อนาคตมาปรับใช้กับรูปแบบการฝึกอบรมในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันนี้มี
เพียงหน่วยงานเดียวรับผิดชอบการฝึกอบรมข้าราชการ และข้าราชการ
ต้องเข้ารับการฝึกอบรม ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารวางกระบวนการปรับเปลีย่ นการฝึก
อบรมเป็น 4 ระยะ ดังนี้
1. เป้าหมายการฝึกอบรมในระยะสัน้ ให้ขา้ ราชการเลือกทีจ่ ะเข้ารับ
การอบรม หรือไม่ก็ได้ โดยมีการประเมินความจ�ำเป็นในการเข้ารับการ
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อบรมเรื่องใด ส่วนการฝึกอบรมตามหน้าที่ และการฝึกอบรมตาม
โครงสร้าง ถูกปรับให้เป็นการฝึกอบรมภาคบังคับที่ข้าราชการต้อง
เข้าร่วม ทั้งนี้เนื้อหาการฝึกอบรมยังคงเหมือนเดิม
2. ในช่วงแรกในปี พ.ศ. 2552-2553 (ค.ศ. 2009-2010) การฝึก
อบรมด้านเทคนิคจะเป็นเรื่องที่เป็นไปตามการวิเคราะห์ความจ�ำเป็น
(Training Need Analysis: TNA) แต่การฝึกอบรมเชิงโครงสร้างเป็นเรือ่ ง
ที่บังคับ
3. ในระยะที่สองช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 (ค.ศ. 2010-2012) การ
ฝึกอบรมด้านเทคนิคยังคงเป็นการฝึกอบรมที่เป็นทางเลือก ส่วนการฝึก
อบรมตามโครงสร้างมีการบังคับเฉพาะเรื่องภาวะผู้น�ำเท่านั้น
4. ส่วนในระยะยาวการฝึกอบรมระยะยาว พ.ศ. 2555-2558 (ค.ศ.
2012-2015) ข้าราชการสามารถเลือกที่จะเข้ารับการอบรมทุกประเภท
หรือไม่ก็ได้ ซึ่งเป็นความพยายามปรับให้การฝึกอบรมเป็นเรื่องของ  
หน่วยงานต้นสังกัด เพือ่ ให้สอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์ดงั ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตารางแสดงกลยุทธ์

นโยบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

โครงการน�ำร่อง

การแก้ ไขนโยบายเกี่ ย วกั บ หลั ง จาก NIPA ได้ ก�ำหนดความ
ความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ สามารถต่างๆ ที่ข้าราชการแต่ละคน
ข้าราชการ (Career Path) พึงมี ก็จะมีการก�ำหนดความก้าวหน้า
ในสายอาชีพให้กับข้าราชการผู้นั้น
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นโยบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

โครงการน�ำร่อง

การแก้ไขนโยบายเพื่อพัฒนา ฝ่ายบุคลากรของ NIPA จะประสาน
ข้าราชการ
งานกับศูนย์ฝึกอบรมของ NIPA และ
จะให้เครื่องมือเพื่อน�ำไปใช้วิเคราะห์
ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมของ
ข้าราชการ (TNA) ของแต่ละบุคคล
การแก้ ไ ขนโยบายส�ำหรั บ NIPA จะก�ำหนดภารกิจขององค์การ
หน้าที่หลักและขั้นตอนปฏิบัติ และขั้ น ตอนการด�ำเนิ น งานของ
องค์การ เพื่อปรับให้เข้ากับผลการ
ของหน่วยงาน
ฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติราชการ เช่น
ข้าราชการที่มีความสามารถเฉพาะ
ด้านจะได้รับมอบหมายภารกิจเฉพาะ
ด้าน
การแก้ไขนโยบายส�ำหรับการ NIPA จะมอบเงินทุนส�ำหรับสนับสนุน
พัฒนาอาชีพของข้าราชการ การฝึกอบรมที่จ�ำเป็น โดยดูจาก
ผลการวิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการ
เข้ารับการอบรมของแต่ละบุคคล
(Training Need Analysis : TNA)
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การแก้ ไ ขนโยบายส�ำหรั บ
กฤษฎี ก าที่ 194 ปี 2546
ส�ำหรั บ ผู ้ อ�ำนวยการ NIPA
เกี่ ย วกั บ การให้ เ ครดิ ต และ
รั บ ร อ ง ศู น ย ์ ฝ ึ ก อ บ ร ม
ข้าราชการ
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LAN จะเตรียมรูปแบบขั้นตอนการให้
เครดิตและรับรองหน่วยงานฝึกอบรม
ของรัฐบาลและหน่วยงานฝึกอบรม
เอกชนในการจั ด การฝึ ก อบรมทาง
เทคนิคแก่ข้าราชการ

5

ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละ
กระทรวง และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
งานที่เกี่ยวกับ ASEAN
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5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ของแต่ละกระทรวง มีดังนี้
1. ส�ำนักประธานาธิบดี
2. กระทรวงประสานงานการเมือง กฎหมาย และความมั่นคง
3. กระทรวงประสานงานเศรษฐกิจ
4. กระทรวงประสานงานสวัสดิการประชาชน
5. กระทรวงการศาสนา
6. กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
7. กระทรวงการต่างประเทศ
8. กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
9. กระทรวงป่าไม้
10. กระทรวงสาธารณสุข
11. กระทรวงการคลัง
12. กระทรวงกลาโหม
13. กระทรวงอุตสาหกรรม
14. กระทรวงสังคมสงเคราะห์
15. กระทรวงแรงงานและการอพยพย้ายถิ่น
16. กระทรวงมหาดไทย
17. กระทรวงการเดินเรือและกิจการการประมง
18. กระทรวงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
19. กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ
20. กระทรวงโยธาธิการ
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตร  
กระทรวงการวิจัยและเทคโนโลยี
กระทรวงสหกรณ์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กระทรวงสิ่งแวดล้อม
กระทรวงส่งเสริมสิทธิสตรีและคุ้มครองเยาวชน
กระทรวงการปฏิรูปการบริหารและการปฏิรูประบบราชการ
กระทรวงการพัฒนาส่วนภูมิภาค
กระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ
กระทรวงรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการเคหะ
กระทรวงเยาวชนและการกีฬา
กระทรวงการค้า

1. ส�ำนักประธานาธิบดี
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• ส�ำนักเลขาธิการกระทรวงการ 1. ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและ
บริหารงานในการวางนโยบาย
ต่ า งประเทศตระหนั ก ถึ ง ความ
เพื่อให้ประธานาธิบดีและรอง
ส�ำคั ญ ของการด�ำเนิ น งาน โดย
ประธานาธิบดีได้ใช้อ�ำนาจบริหาร
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น มื อ
ราชการแผ่นดิน
อาชี พ และการด�ำเนิ น งานด้ ว ย
ความโปร่ ง ใสและน่ า เชื่ อ ถื อ 2. จัดงานพิธีการต้อนรับอาคันตุกะ
จากต่างประเทศอย่างดีเยี่ยม
โดยมุ ่ ง ให้ ก ารบริ ก ารที่ ดี เ ยี่ ย ม
ส�ำหรับประธานาธิบดีและ
แ ก ่ ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี แ ล ะ ร อ ง
รองประธานาธิบดี
ประธานาธิบดี
3. ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ประธานาธิบดีได้มีอ�ำนาจ
สูงสุดในกองทัพบก กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ
4. ควบคุม บริหารงานทัว่ ไป ให้ขอ้ มูล
ข่าวสาร และกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันและองค์การต่างๆ
5. ยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในส�ำนักประธานาธิบดี
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ยุทธศาสตร์
1. มุง่ มัน่ แสดงความเป็นผูน้ �ำให้มากทีส่ ดุ เพือ่ สนับสนุนการปฏิรปู ระบบ
ราชการ
2. ท�ำตามข้อก�ำหนดการบริหารงาน และก�ำหนดนโยบายส�ำหรับ
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีให้ได้มากที่สุดผ่านการปฏิรูประบบ
ราชการ
3. มีความเต็มใจและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะแสดงความเป็นผูน้ �ำให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้
บริการเป็นเลิศ
4. ใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถใช้เป็น
กลไกของส�ำนักประธานาธิบดีเพื่อให้บริการเป็นเลิศ

2. กระทรวงประสานงานการเมือง กฎหมาย และความมั่นคง
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• เสริมสร้างความมั่นคง ความ 1. ประสานงานกับรัฐมนตรีและ
หัวหน้าสถาบันต่างๆ ของรัฐในการ
ปลอดภัย และการท�ำให้ปฏิบตั ติ าม
ผสานภารกิจภาคสนาม หรือ
กฎหมาย
ภาคปฏิบัติของการเมืองและ
ความมั่นคงรวมถึงการแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติตามภารกิจ
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ
2. ประสานงานและเพิ่มการเตรียม
การร่วมวางหลักเกณฑ์นโยบาย
รัฐบาลในส�ำนักงานรัฐมนตรี
แผนกงาน หรือสถาบันของรัฐ
ที่ไม่ใช่แผนกงานในภาคสนามหรือ
ภาคการปฏิบัติเรื่องทางการเมือง
และความมั่นคง
3. ประชุมสรุปรายงาน การแนะน�ำ
ต่างๆ และการพิจารณาในภารกิจ
ภาคปฏิบัติต่างๆ ที่เหมาะสม
ที่จะน�ำเสนอต่อประธานาธิบดี

3. กระทรวงประสานงานเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• ก่อให้เกิดการประสานงานของ • ปรับปรุงการประสานงานให้
สอดคล้องกับการวางแผน
หน่วยงานพร้อมๆ กับการพัฒนา
การเตรียมการ และการด�ำเนินการ
ทางเศรษฐกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ตามนโยบายเศรษฐกิจในภาคสนาม
ยั่งยืน  
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ยุทธศาสตร์
1. เพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. ลดอัตราการว่างงาน
3. จัดหาอาหารที่หาได้ง่ายและราคาเหมาะสม เพื่อคนทั้งสังคม
4. ปรับปรุงความต่อเนื่องในการฟื้นฟูการเกษตร ประมง และป่าไม้
5. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชนบทตามบริบทความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงาน
6. ยกระดับการประสานงาน การวางแผนนโยบาย และการด�ำเนินการ
นโยบายที่สอดคล้องของการใช้พลังงาน ทรัพยากรแร่ และการป่าไม้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
7. ยกระดับการประสานงานและการรวมแผนนโยบาย และแผนปฏิบตั ิ
การเร่งการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงาน
8. การเสริมสร้างการก�ำกับดูแล และการด�ำเนินการตรวจสอบการ
บริหารจัดการของอุตสาหกรรมแยกสารผสม (อุตสาหกรรมแยกสารผสม
โปร่งใสตั้งแต่การแยกสารตั้งต้น / EITI)
9. เร่งการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มขึ้นในการส่ง
ออก ที่ไม่ใช่น�้ำมันที่เพิ่มมูลค่าสูงและมีคุณค่าของนวัตกรรม และการเจริญ
เติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายของการลงทุนโดยตรง ทั้งการเพิ่มบทบาท
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และอุตสาหกรรมการบริการรวมถึงการ
ท่องเที่ยว
10. การลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างภูมิภาค
11. ยกระดับการสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
ส�ำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์
12. การปรับปรุงความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจ ร่วมมือพหุภาคี    
เพื่อการสนับสนุนในระดับภูมิภาคให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
13. วัฒนธรรมองค์การประกันคุณภาพขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการและ     
ขีดความสามารถ
14. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การก�ำกับดูแลที่ดี

4. กระทรวงประสานงานสวัสดิการประชาชน
วิสัยทัศน์
• ป ร ะ ส า น ง า น ส วั ส ดิ ก า ร
ประชาชนและพัฒนา  เพื่อความ
ส�ำเร็จรุ่งโรจน์ของอินโดนีเซียในปี
พ.ศ. 2563

ภารกิจ
1. ด�ำเนินการประสานงานและ
ก�ำหนดนโยบายการวางแผนให้
สอดคล้องกับการควบคุม และการ
ก�ำกับดูแลองค์การให้ด�ำเนินการ
ตามนโยบายสวัสดิการประชาชน
และบรรเทาความยากจน
2. พัฒนาสวัสดิการสังคม
3. พัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเพิ่มบทบาทและสวัสดิการ
ของเด็ก
5. พัฒนาด้านการศึกษาและเครือ่ งมือ
ของรัฐ เพื่อเยาวชนและการกีฬา
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ
6. พัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยว
7. ลดความยากจน
8. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ การจัดส่ง การจัดหาเงินทุน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐาน
9. ตั้งองค์การจัดท�ำโปรแกรมพิเศษ
ของประธานาธิบดี และจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาทาง
สวัสดิการของประชาชนและ
ลดความยากจน

5. กระทรวงการศาสนา
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• เปิดการรับรูข้ องชาวอินโดนีเซีย
ทีเ่ ชือ่ ฟังศาสนา บทค�ำสอน ความ
รู้ ความอิสระ และบังเกิดความ
ส�ำเร็จจากภายใน

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางศาสนา
2. การปรับปรุงคุณภาพของความ
สามัคคีทางศาสนา
3. การปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา
ทางศาสนาและวิทยาลัยศาสนา
4. การปรับปรุงคุณภาพของการแสวง
บุญ
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6. กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• ผู้ก�ำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ได้ 1. เพิ่มความสามารถ ความเป็น
กลายมาเป็นผูม้ คี วามสามารถในการ มืออาชีพ และความสามัคคีของ
บริหารอุตสาหกรรมน�้ำมันและแก๊ส ทรัพยากรมนุษย์
ได้อย่างเป็นเลิศ
2. เพิ่มความร่วมมือและการท�ำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสิ่ง
สิ่งแวดล้อมในการท�ำงานที่
สามารถดึงดูดบุคลากรให้มีใจรัก
ในงานได้
4. ก�ำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ที่
เหมาะสม รวมถึงให้บริการที่เป็น
เลิศด้านอุตสาหกรรมน�้ำมันและ
แก๊ส โดยมีการวางเป้าหมายที่ดี

7. กระทรวงการต่างประเทศ
วิสัยทัศน์
• ใช้ภารกิจด้านการทูตทั้งหมด
เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของชาติ

ภารกิจ
1. ปรับปรุงความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่าง
อินโดนีเซียกับประเทศต่างๆ
และความสัมพันธ์ภายในภูมิภาค
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ
2. เข้าไปมีบทบาทที่ส�ำคัญมากขึ้น
และแสดงความเป็นผู้น�ำในความ
ร่วมมือภายในอาเซียน เข้าร่วมใน
กระบวนการก่อตั้งประชาคม
อาเซียนปี พ.ศ.2558 ซึ่งก่อ
ประโยชน์ให้แก่อินโดนีเซียด้วย
การน�ำอิสรภาพ ความก้าวหน้า 
ความสามัคคี ความเป็น
ประชาธิปไตย ความปลอดภัย
ความยุติธรรม และความเจริญ
รุ่งเรืองมาให้
3. เพิ่มความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
ประเทศต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อน�ำ
ความปลอดภัย ความสงบสุขให้มาก
ยิ่งขึ้น และน�ำอิสรภาพ ความ
ก้าวหน้า ความยุติธรรม และความ
เจริญมาให้
4. ใช้การทูตระหว่างประเทศสร้างภาพ
ลักษณ์อินโดนีเซียให้ดียิ่งขึ้น
5. ใช้การทูตให้เกิดประโยชน์สงู สุดด้วย
การท�ำความตกลงร่วมกันในเรื่อง
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ
ข้อกฎหมายและสนธิสัญญาต่างๆ
ระหว่างประเทศ โดยมีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ
6. ให้การบริการที่ดียิ่งขึ้น รวดเร็ว
สุภาพ เรียบง่าย โปร่งใส และ
เชื่อถือได้ในด้านพิธีการทูต กงสุล
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการ
ทูต และการคุ้มครองชาว
อินโดนีเซียและหน่วยงานด้าน
กฎหมายของอินโดนีเซียใน
ต่างประเทศ
7. วางนโยบายต่างประเทศ เพื่อช่วย
รักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ได้
8. ปรับปรุงการควบคุมภายใน
กระทรวง เพื่อสร้างกลไกทีโ่ ปร่งใส
และเป็นระบบภายในกระทรวง
9. ปรับปรุงการบริหารกระทรวงให้
โปร่งใส เชื่อถือได้ และมีความเป็น
มืออาชีพ เพื่อเอื้อแก่การด�ำเนิน
นโยบายต่างประเทศให้ประสบ
ผลส�ำเร็จ

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 109

8. กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• ส่ ง เสริ ม กฎหมายและสิ ท ธิ 1. วางแผนทางกฎหมาย
มนุ ษ ยชนเพื่ อ บรรลุ ผ ลในการ 2. สร้าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และ
การบัญญัติกฎหมาย
สนั บ สนุ น ความปลอดภั ย ทาง
สังคม ความเป็นเอกภาพ ความ 3. บังคับการใช้กฎหมาย การให้บริการ
ทางด้านกฎหมาย และการบังคับใช้
กลมกลืน ความสงบ ยุตธิ รรม และ
กฎหมาย
ความเจริญรุ่งเรือง
4. เตรียมการให้ค�ำแนะน�ำและพัฒนา
กฎหมาย
5. ยกระดับและควบคุมการใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง
6. ควบคุมดูแลการด�ำเนินการตาม
หน้าที่ของกฎหมาย
7. ยกระดับและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การหาเอกสาร และเครือข่ายข้อมูล
กฎหมายนานาชาติ
8. เพิ่มความตระหนักในการป้องกัน
ส่งเสริม บังคับใช้ ร่วมมือยอมรับ
และการนับถือเพื่อสิทธิมนุษยชน
9. ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาด้าน
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ
10. ปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เข้าใจกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
11. ส่งเสริมและป้องกันทรัพย์สินทาง
ปัญญา และงานด้านวัฒนธรรมที่
มีผลต่อนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์
12. ปรับปรุงงานทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย

9. กระทรวงป่าไม้
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• บริหารจัดการป่าไม้อย่างยัง่ ยืน 1. สร้างพื้นที่ป่าไม้
เ พื่ อ ส วั ส ดิ ก า ร ท า ง สั ง ค ม ที่ 2. ฟื้นฟูป่าและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการน�้ำ
เป็นธรรม
3. ป้องกันและควบคุมไฟป่า
4. อนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
5. ฟืน้ ฟูการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และ
อุตสาหกรรมป่าไม้
6. พัฒนาชุมชนเพื่อประชาชน
ที่อาศัยอยู่รอบๆ ป่า
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10. กระทรวงสาธารณสุข
วิสัยทัศน์
• ดูแลสุขภาพชุมชนและ
ส่วนบุคคลอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม

ภารกิจ
1. ให้การบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทัว่ ถึง เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน รวมถึงภาคเอกชน
และภาคราชการ
2. ให้การป้องกันด้านสาธารณสุข
เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจในการได้รบั
การดูแลอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม
3. ให้ความมั่นใจในการใช้ประโยชน์
และกระจายทรัพยากรด้าน
สาธารณสุข
4. สร้างธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
1. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสุขภาพให้มีความเท่าเทียม สามารถเข้า
ถึงได้ รวมทั้งมีการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันอย่างทั่วถึง
2. ปรับปรุงด้านการเงินของระบบสาธารณสุข เพื่อให้สามารถสร้างหลัก
ประกันทางสังคมและสุขภาพในระดับชาติได้
3. ส่งเสริมให้เกิดการใช้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีการดูแล
สุขภาพที่มีคุณภาพและเท่าเทียม
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ยุทธศาสตร์
4. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาและเครื่องมือทางการ
แพทย์ รวมถึงมัน่ ใจว่าจะได้รบั ประโยชน์ ความปลอดภัยจากตัวยา เครือ่ งมือ
แพทย์ และอาหาร
5. ปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารสุ ข ภาพให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ โปร่ ง ใส มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายความรับผิด
ชอบด้านสาธารณสุข

11. กระทรวงการคลัง
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• เป็นผู้บริหารการเงินของแผ่น 1. สร้างองค์การบริหารจัดการภาครัฐ
ตามความต้องการสาธารณะ
ดินที่ได้รับความไว้วางใจและเชื่อ
ถื อ ในระดั บ ภู มิ ภ าค เพื่ อ ให้ 2. สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้รู้จักหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นมือ
อินโดนีเซียมีความเจริญรุ่งเรือง
อาชีพ ความซือ่ สัตย์
เป็นประชาธิปไตย และมีความ
และความรับผิดชอบ
เสมอภาค
3. พัฒนาองค์การบริหารการเงินให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน
4. พัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลการเงิน
ให้ทันสมัยเทียบเท่าโครงสร้าง
พื้นฐานด้านกลยุทธ์อื่นๆ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 113

12. กระทรวงกลาโหม
วิสัยทัศน์

ภารกิจ
=ไม่พบข้อมูล   =

13. กระทรวงอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• สร้ า งความมั่ น คงและความ 1. ปรับปรุงการเพิ่มมูลค่าแก่วัตถุดิบ
อุตสาหกรรม
สามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
แก่อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็น 2. ปรับปรุงการน�ำสินค้าเข้าสู่ตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ
ฐานพัฒนาอุตสาหกรรมชั้นน�ำใน
3. ปรับปรุงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
อนาคต
ภาคบริการ
4. ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
5. ส่งเสริมโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มี
ความมั่นคง
6. เพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมนอก
เกาะชวา
7. เพิม่ บทบาทวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการเพิ่มผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP)
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14. กระทรวงสังคมสงเคราะห์
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• มองเห็ น ความเป็ น จริ ง ของ
สังคม และสวัสดิการสังคม

1. ปรับปรุงความสามารถในการเข้าถึง
การป้องกันทางสังคม เพื่อให้ได้รับ
การปฏิบัติตามความต้องการขั้น
พื้นฐาน การบริการทางสังคม
การใช้สิทธิทางสังคม และการ
ประกันต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาด้าน
สวัสดิการสังคม
2. พัฒนาความมั่นคงทางสังคมและ
การป้องกัน เพื่อแก้ปัญหาด้าน
สวัสดิการสังคม
3. เพิ่มความเชี่ยวชาญการป้องกัน
สังคมในรูปแบบของความช่วยเหลือ
สังคม การฟื้นฟู การใช้อ�ำนาจ และ
ความปลอดภัย เป็นวิธกี ารลดความ
ยากจน
4. ยกระดับความช�ำนาญในการ
ป้องกันของการบริการสังคม
การฟื้นฟู การใช้อ�ำนาจในหน้าที่
ความปลอดภัย และการลดความ
ยากจน
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ
5. เพิ่มและรักษาคุณค่าของความ
กล้าหาญ งานบุกเบิก ความ
สมานฉันท์ของสังคม และเพือ่ ความ
ยั่งยืนของชุมชนให้ดีเท่าๆ กับ
บทบาทหน้าที่ของการ
สังคมสงเคราะห์ในสถานที่ผู้คนมา
พบปะกัน
6. เพิ่มความโปร่งใสและความ
รับผิดชอบในการด�ำเนินการของ
สวัสดิการสังคม

15. กระทรวงแรงงานและการอพยพย้ายถิ่น
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• สร้างแรงงานและชุมชนผู้ย้าย 1. เพิ่มโอกาสในการท�ำงาน พัฒนา
คุณภาพแรงงาน การบริการ
ถิน่ พ�ำนักให้มคี วามสามารถในการ
ทดแทน ข้อมูลตลาดแรงงานที่มี
ผลิ ต แข่ ง ขั น และมี ฐ านะทาง
ประสิทธิภาพ และงานตลาด
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น
แรงงาน
2. พัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์ของ
อุตสาหกรรม และความมั่นคงของ
แรงงานและชุมชนผู้ย้ายถิ่น
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ
3. เพิ่มทักษะแรงงานให้มีขีดความ
สามารถในการแข่งขัน การผลิต
และชุมชนผู้ย้ายถิ่น
4. ปรับปรุงการตรวจสอบแรงงาน
5. เร่งการพัฒนาภูมิภาคอย่างสมดุล
6. การประยุกต์ให้องค์การมีความ
ยั่งยืน มีการร่วมมืออย่างมี
ประสิทธิผลด้วยหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งสนับสนุนการวิจัยที่มี
ประสิทธิผล การพัฒนาและการ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร

16. กระทรวงมหาดไทย
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• ด�ำเนิ น งานระบบการเมื อ ง 1. เสริมสร้างความสมบูรณ์โดยการ
ประชาธิปไตย การกระจายอ�ำนาจ
สร้างระบบการเมืองภายในประเทศ
การปกครอง การพัฒนาภูมิภาค
เพื่อให้เกิดประชาธิปไตย
อย่างยัง่ ยืน โดยให้สงั คมมีสว่ นร่วม 2. สร้างองค์การเพื่อภารกิจของการ
ทั้งการประเมินและการสนับสนุน
บริหารราชการ
โดยกลไกทรั พ ยากรของรั ฐ ที่ 3. สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เชี่ยวชาญและความมีเอกภาพใน
ในการด�ำเนินงานกระจายอ�ำนาจ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ของรัฐบาล
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17. กระทรวงการเดินเรือและกิจการการประมง
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• พัฒนาการคมนาคมทางทะเล 1. ใช้ทรัพยากรทางทะเลและการ
ประมงให้เกิดประโยชน์สงู สุด และ
และการประมงให้มีความสามารถ
รักษาคุณภาพทรัพยากรเหล่านี้
ในการแข่งขันและยั่งยืน เพื่อผล
2. เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางทะเลและ
ประโยชน์ของประชาชน
การประมงให้มีความสามารถใน
การแข่งขัน

18. กระทรวงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• ก�ำหนดทิ ศ ทางการท่ อ งเที่ ย ว 1. อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมบน
พื้นฐานคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของชาติ เพื่อเป็นเอกภาพความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรมของ 2. ส่งเสริมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน
ประเทศ รวมไปถึงสวัสดิการของ
ประชาชนและความร่วมมือระหว่าง 3. พัฒนาวัฒนธรรมและแหล่ง
ทรัพยากรทีส่ ่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเทศ
4. พัฒนาให้มคี วามโปร่งใสและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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19. กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• พั ฒ นาระบบการสื่ อ สารและ 1. เพิ่มขีดความสามารถในการให้
บริการข้อมูลและเพิ่มศักยภาพ
สารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เพื่อชุมชนในระเบียบสังคมที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ลภายใต้ ก รอบของ
ความศิวิไลซ์ด้านข้อมูลข่าวสาร
สาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ไม่สามารถ
2. เพิ่มการควบคุมดูแลโครงสร้าง
แบ่งแยกได้
พื้นฐาน การสื่อสาร และระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้ชุมชนได้เข้าถึง
ข้อมูลและลดช่องว่างการรับข้อมูล
ข่าวสาร
3. กระตุ้นให้เกิดการใช้งานที่เพิ่มขึ้น
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารส่งรับ และจัดเก็บ
ข้อมูลจากอุปกรณ์ระยะไกล เพื่อ
เพิ่มมูลค่าการให้บริการ และการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
4. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
และการให้ใบรับรอง เพื่อสร้าง
บรรยากาศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการ
สร้างสรรค์ในภาคอุตสาหกรรมการ
สื่อสารและสารสนเทศ
5. เพิ่มความร่วมมือ ความเป็นหุ้น
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ
ส่วนสถาบันต่างๆ ของรัฐบาลด้าน
การสื่อสารและสารสนเทศ และ
สังคม
6. เพิ่มบทบาทของสื่อมวลชนในการ
ปรับปรุงข้อมูลตามระเบียบที่มี
จริยธรรมและความรับผิดชอบ และ
จัดเตรียมมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างชาติ
7. ปรับปรุงคุณภาพการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเอง
และการแข่งขันด้านการสือ่ สารและ
สารสนเทศ
8. เพิม่ ขีดความสามารถของทรัพยากร
บุคคลด้านการสื่อสารและ
สารสนเทศ เพื่อปรับปรุงความรู้
และความเป็นมืออาชีพ
9. เพิม่ ความมีสว่ นร่วมของอินโดนีเซีย
ในเวทีต่างประเทศด้านการสื่อสาร
และสารสนเทศ  อีกทั้งยกระดับ
ความคิดเชิงบวกของระดับชาติ
และระดับรัฐ
10. ปรับปรุงคุณภาพของการควบคุม
ดูแล เพือ่ ท�ำให้ระบบธรรมาภิบาล
ประสบผลส�ำเร็จ
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20. กระทรวงโยธาธิการ
วิสัยทัศน์
• เพิ่มสิ่งก่อสร้างสาธารณะและ
โครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ สร้างความ
เจริญรุ่งเรืองในปี 2568

ภารกิจ
1. น�ำภาพแผนผังการพัฒนาที่อ้างอิง
มิตทิ างพืน้ ที่ (Spatial Dimension)
ของประเทศและภูมิภาค และการ
บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้
เกิดกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากร
เหล่านี้ โดยให้มีการพัฒนาการใช้
และการธ�ำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ท�ำลายแหล่งน�้ำต่างๆ
3. การเพิ่มพื้นที่การเข้าถึงเพื่อ
สนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และการปรับปรุงสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน
โดยการจัดท�ำเครือข่าย บูรณาการ
การตัดถนนแต่ละสาย
4. ปรับปรุงสภาพโดยรอบของพื้นที่
บริเวณใกล้เคียง โดยปรับปรุงและ
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ
บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความน่าเชื่อถือและยั่งยืน
5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อมั่นใจได้ว่าธุรกิจก่อสร้างจะมี
การบริหารจัดการที่ดี และไม่
กระท�ำผิดกฎหมาย เพือ่ ให้สามารถ
เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
6. จัดให้มีการวิจัยและพัฒนา การใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อปรับเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติ คู่มือ หรือเกณฑ์
เพื่อการสนับสนุนการวาง
โครงสร้างพื้นฐาน
7. สนับสนุนให้มีนวัตกรรมที่
บูรณาการการบริหารทรัพยากร
เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
8. ลดการทุจริตคอรัปชัน่ ในกระทรวง
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการตรวจ
สอบ และการท�ำงานอย่างมืออาชีพ
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21. กระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• สร้ า งบุ ค ลากรให้ มี ค วาม
สามารถด้านการขนส่งทางบกทั่ว
ภู มิ ภ าคในประเทศอิ น โดนี เซี ย
ภายในปี 2014

1. ส่งเสริมความส�ำเร็จในการก�ำหนด
มาตรฐานและการรับรองของ
อาจารย์ สื่อการเรียนการสอน สิ่ง
อ�ำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้น
ฐาน และการบริหารจัดการด้าน
การฝึกอบรม
2. ส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเดินทางไปศึกษาและ
ฝึกอบรม
3. ด�ำเนินการสร้างเส้นทางเชื่อมโยง
การสื่อสารให้มีความสัมพันธ์กับ
การฝึกอบรมพื้นฐานที่ท�ำต่อเนื่อง
กับสถาบันต่างๆ ที่เป็นศูนย์กลาง
การขนส่งสาธารณะในส่วนภูมภิ าค
4. จัดเตรียมการให้บริการด้านการ
ศึกษาและการฝึกอบรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สูง มีความเท่าเทียม ราคาไม่สูง
และมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อที่จะเข้าถึงสภาพ
แวดล้อมในระดับภูมภิ าคและระดับ
ชาติ
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22. กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• สร้างความเป็นเลิศด้านการ
ศึ ก ษาและวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง
สร้ า งประชาชนที่ ฉ ลาด และ
มีบุคลิคภาพที่ดี

1. ยกระดับความสามารถในการเข้าถึง
การศึกษาและวัฒนธรรม
2. ขยายความสามารถการได้รับการ
บริการด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรม
3. ปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการ
การศึกษาและวัฒนธรรม
4. สร้างความเท่าเทียมกันในการเข้า
รับการศึกษาและวัฒนธรรมอย่าง
แพร่หลาย
5. สร้างความยั่งยืนและส่งเสริมความ
แข็งแกร่งด้านภาษาและวัฒนธรรม
ของอินโดนีเซีย

23. กระทรวงเกษตร
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• สร้างการเกษตรอุตสาหกรรม 1. สร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ชัน้ สูงบนความยัง่ ยืนของทรัพยากร
การเกษตรที่ยั่งยืนบนฐานทาง
ท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร
สวัสดิการแก่เกษตรกร
ท้องถิ่น และวิสัยทัศน์ของ
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ
สิ่งแวดล้อมเข้าถึงระบบธุรกิจ
การเกษตร
2. สร้างความสมดุลในระบบเกษตร
ธรรมชาติ เกษตรที่สามารถสร้าง
ความยั่งยืนให้ผลิตภัณฑ์เกษตร
และ ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีพลัง
เสริมสร้างด้านอาหาร
3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สด
สะอาดและปลอดภัย ถูกอนามัย
และทั้งหมดต้องเป็นฮาลาล
4. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆ

24. กระทรวงการวิจัยและเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• ใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ 1. ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
รากฐานของนโยบายการพัฒนาชาติ
ส�ำคัญในการปรับปรุงอารยธรรม
ที่ยั่งยืน
ความสบายอย่างต่อเนื่อง
2. วางรากฐานการพัฒนาที่มีจรรยาบรรณ
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ
3. ส่งเสริมความสามารถของชาติใน
ด้านความคิดริเริ่ม เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันระดับสากล
4. ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์การต่างๆ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สร้างทรัพยากรมนุษย์ เครื่อง
อ�ำนวยความสะดวก โครงสร้าง
พื้นฐาน และสถาบันวิทยาศาสตร์
ที่มีคุณภาพในการแข่งขัน
6. สร้างอินโดนีเซียให้เป็นสังคมผู้มี
ความรู้และฉลาด มีความคิด
สร้างสรรค์ในสังคมบนฐานความรู้

25. กระทรวงสหกรณ์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการสร้ า ง
สหกรณ์และกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้เข้มแข็ง เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการผลิต
การแข่ ง ขั น และการพึ่ ง พา
ตนเอง

1. ส่งเสริมการเติบโตและการ
พัฒนา 70,000 ผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับการ
สนับสนุน และอีก 6 ล้านผู้
ประกอบการ SMEs ใหม่
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ
2. สร้างเงื่อนไขและสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เอื้อต่อการพัฒนา
สหกรณ์และกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้ก้าวหน้าในทุก
ระดับ
3. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต
แข่งขัน และพึ่งพาตนเองทั้งตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาชุมชนและกิจการต่างๆ ให้
สามารถร่วมงาน และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสหกรณ์และกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้ม
แข็ง
5. ให้การบริการประชาชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
รวดเร็ว กระชับ โปร่งใส และ
น่าเชื่อถือ

26. กระทรวงสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• เน้นการสร้างเศรษฐกิจที่เป็น 1. วางนโยบายการจัดการทรัพยากรมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าไปมี
ธรรมชาติ และสร้างสิง่ แวดล้อมองค์
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ

บทบาทในการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย
เศรษฐกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

รวมที่เอื้อต่อการสร้างเศรษฐกิจที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
2. น�ำเศรษฐศาสตร์และนิเทศวิทยามา
รวมเข้าด้วยกัน และสังเคราะห์
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ป้องกันความเสียหายและควบคุม
มลพิษที่จะเกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. สร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาความ
สามารถของหน่วยงานต่างๆ  ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม

27. กระทรวงส่งเสริมสิทธิสตรีและคุ้มครองเยาวชน
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• สร้างความเสมอภาคระหว่าง
เพศ และพิทักษ์สิทธิเด็ก

• พัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตสตรีและเด็ก
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28. กระทรวงการปฏิรูปการบริหารและการปฏิรูประบบราชการ
วิสัยทัศน์
• มีความเป็นมืออาชีพที่เชื่อถือ
ได้ และมี คุ ณ ธรรมบนพื้ น ฐาน
ธรรมาภิบาล

ภารกิจ
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้ประโยชน์จาก
กลไกการประสานงาน
2. การปรับปรุงคุณภาพการบริการ
สาธารณะ
3. ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน
4. ปรับปรุง ก�ำกับ ดูแลการประสาน
งาน
5. จัดตั้งสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดการ
7. เพิ่มความเป็นมืออาชีพในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
8. ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
ท�ำงานของกระทรวง
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29. กระทรวงการพัฒนาส่วนภูมิภาค
		
วิสัยทัศน์

• เนื่ อ งจากยั ง มี พื้ น ที่ จ�ำนวน
มากทีย่ งั ไม่ได้รบั การพัฒนา กระ
ทรวงฯ จึงมีวสิ ยั ทัศน์ทจี่ ะพัฒนา
ภาคชนบทด้วยการพัฒนาพื้นที่
ห่างไกลความเจริญให้เป็นพืน้ ทีท่ ี่
มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า และ
ทั ด เที ย มกั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ใน
อินโดนีเซีย
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ภารกิจ
1. ใช้ทรัพยากรมนุษย์และหน่วยงาน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถิน่ นัน้ ๆ โดยให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียทั้งหมดมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา
2. สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วย
การท�ำให้ผู้คนได้มีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาและบริการสาธารณสุข
มากยิ่งขึ้น
3. สร้างงานและเพิ่มโอกาสในการ
ร่วมทุน เข้าถึงเทคโนโลยี ตลาด
และข้อมูลข่าวสาร
4. พัฒนาความสามารถของหน่วย
งานต่างๆ ในรัฐบาลท้องถิ่นและ
ชุมชนพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก การติดต่อสื่อสาร การ
คมนาคมเพือ่ ให้พนื้ ทีห่ า่ งไกลความ
เจริญสามารถติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ
ได้

วิสัยทัศน์

ภารกิจ
5. เร่งฟื้นฟู บรรเทาพื้นที่ที่ได้รับผล
กระทบจากภัยธรรมชาติ และมี
ความขัดแย้ง

30. กระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• วางแผนพัฒนาแห่งชาติให้มี
ประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ
และสามารถก�ำหนดทิศทางได้

1. ด�ำเนินแผนพัฒนาแห่งชาติ
อย่างมีคุณภาพ
2. ประเมินประสิทธิภาพและตรวจ
สอบผลการปฏิบตั งิ านตามแผน
พัฒนาแห่งชาติและประเมินผล
ของนโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับ
ปัญหาการพัฒนา เพื่อน�ำเป็น
ข้อมูลในการวางแผนกระบวนการต่อไป หรือ ก�ำหนดนโยบาย
การพัฒนาในภาคสนามต่างๆ
3. ด�ำเนินการประสานงานต่างๆ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานของแต่ละกระทรวง
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31. กระทรวงรัฐวิสาหกิจ
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• จัดการรัฐวิสาหกิจอย่างเหมาะ 1. เพิ่มความสามารถการแข่งขันของ
สมแบบมืออาชีพและเพิ่มมูลค่า
รัฐวิสาหกิจในระดับชาติ ระดับ
รัฐวิสาหกิจ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ
2. สร้างองค์การที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
3. เพิ่มการขยายตัวของเศรษฐกิจแห่ง
ชาติด้วยรัฐวิสาหกิจ

32. กระทรวงการเคหะ
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• ทุกๆ คนในครอบครัวอาศัยอยู่ 1. ช่วยเพิ่มแนวโน้มที่เอื้อในการอยู่
บ้านที่มีความคุ้มค่าในอินโดนีเซีย
อาศัยและพัฒนาถิ่นฐาน
2. เพิ่มอ�ำนาจในชุมชน สถาบัน และ
กฏระเบียบที่อยู่อาศัย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างและ
พัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย
4. ปรับปรุงบ้านที่ต้องการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย และ
ปรับปรุงคุณภาพของบ้านและ
ชุมชนที่อยู่อาศัย
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33. กระทรวงเยาวชนและการกีฬา
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

• ส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนมี ค วาม 1. เพิ่มศักยภาพเยาวชนให้รู้จักมีใจ
นึกถึงสังคม ตระหนักถึงศักยภาพ
สามารถในการแข่งขัน และความ
ตนเอง ศักยภาพการเรียนรู้
สามารถด้านกีฬา
วิทยาศาสตร์ การมีความเชื่อมั่น
ความคิดสร้างสรรค์ และการท�ำงาน
ในองค์การ เพือ่ กระตุน้ ให้เยาวชนมี
ส่วนร่วม แสดงความเป็นผู้น�ำและ
เพิ่มผลผลิต เพื่อพัฒนาตนเอง
ชุมชน และประเทศชาติ
2. ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันของเยาวชน สร้าง
เยาวชนให้มีใจรัก มุ่งมั่น มีจิตอาสา
มีความรับผิดชอบ มีความกล้าหาญ
มีความกล้าคิดกล้าวิจารณ์ มี
อุดมการณ์ มีความคิดริเริ่ม ความ
คิดก้าวหน้า ความกระตือรือร้น
ความเป็นนักพัฒนา และคิดถึง
อนาคต โดยรักษารากเหง้า
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อ
พัฒนาการศึกษา ความเป็นผู้
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ
ประกอบการ ความเป็นผู้น�ำ ความ
คิดริ่เริ่ม และจิตอาสาเยาวชน เพื่อ
สร้างเยาวชน
ให้เป็นผู้น�ำที่ดีในอนาคต
3. พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อส่ง
เสริมการกีฬาในครอบครัว สถาน
ศึกษา และสาธารณชน เพื่อให้ผู้คน
มีใจรักกีฬา และสร้างสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง มีความสุข และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนใน
สังคม
4. ส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬา
เยาวชน และนักกีฬาระดับชาติเพื่อ
ให้มีความสามารถในการแข่งกีฬา
ระดับภูมิภาคและสากล ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กีฬาสมัยใหม่อย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน เพื่อพัฒนานักกีฬาที่มี
พรสวรรค์ และพัฒนาคุณภาพโค้ช
กีฬาในระดับสากล
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34. กระทรวงการค้า
วิสัยทัศน์

ภารกิจ
=ไม่พบข้อมูล   =

5.2			 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN
คณะกรรมการด�ำเนินงานแผน MP3EI ประกอบด้วย ทีมด�ำเนินแผน
งาน ทีมปฏิบัติการ และทีมเลขา 
1. ทีมด�ำเนินแผนงาน ประกอบด้วย รัฐมนตรี ประธานหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานตัวแทน ทีมด�ำเนิน
แผนงานมีหน้าที่ให้ค�ำชี้แนะทั่วไป อนุมัติมติต่างๆ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การด�ำเนินงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิด
ขึ้นระหว่างการด�ำเนินแผนงาน MP3EI
2. ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย ข้าราชการระดับ 1 และข้าราชการ
ที่ส�ำคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนในการด�ำเนินตามแผนงาน
MP3EI ทีมปฏิบัติการมีหน้าที่ประสานงานในการด�ำเนินโครงการลงทุน
และสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทีมปฏิบัติงานจะร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง มีหน้าทีแ่ ก้ปญั หาระหว่างกระทรวงต่างๆ และสร้างความมัน่ ใจ
ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผน MP3EI
3. ทีมเลขา  เป็นทีมส่งเสริม MP3EI ซึ่งท�ำงานเต็มเวลาและด้วยใจ
ทุ่มเท มีหน้าที่พัฒนาระบบการตรวจตราและประสานงาน เพื่อให้การ
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ด�ำเนินงานตามแผน MP3EI มีความคืบหน้า  ทีมเลขาจะสนับสนุนทีม
ด�ำเนินแผนงาน และทีมปฏิบตั กิ ารอย่างขันแข็ง ด้วยการให้การวิเคราะห์
ทีช่ ดั เจนและข้อเสนอทางเทคนิค เพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากการตรวจตรา
ในแต่ละวัน
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6

ระบบการพัฒนาข้าราชการ

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 137

6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
ประเทศอินโดนีเซียมีจ�ำนวนข้าราชการประมาณ 3.74  ล้านคน  หรือ
ร้อยละ 1.7 ของจ�ำนวนประชากรในปี 2005 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็น
ถึงปริมาณที่ลดลงจากปี 2517 (ค.ศ. 1974) โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
มีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 2.1 ของประชากร จ�ำนวนข้าราชการ
พลเรือนที่ได้รับมอบอ�ำนาจให้อยู่ในระดับภูมิภาคมากกว่าข้าราชการ
ส่วนกลาง ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการให้
บริการที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นแก่ประชาชน เช่นเดียวกับภาครัฐที่ได้เคลื่อน
ย้ายตนเองให้ใกล้ชิดกับสังคม ซึ่งแท้จริงแล้ววัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญของ
การปฏิรูประบบราชการโดยส่วนใหญ่ของประเทศต่างๆ ในเอเชีย คือ
การปรับปรุงบริการให้แก่ประชาชน
หน่วยงาน ก.พ. ของอินโดนีเซีย (The National Civil Service
Agency) มีขอ้ มูลเกีย่ วกับข้าราชการกับระดับการศึกษาพบว่า ข้าราชการ
ส่วนใหญ่จบมัธยมปลายร้อยละ 35.77 ในขณะที่จบปริญญาตรี โท และ
เอก อยู่ที่ร้อยละ 32.24 ส่วนที่จบระดับประถมศึกษาประมาณร้อยละ
2.34 และระดับมัธยมต้นร้อยละ 3.17 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ระดับการศึกษาของข้าราชการในประเทศอินโดนีเซีย

หมายเลข

ระดับการศึกษา

1

ประถมศึกษา

ร้อยละ
(%)
110.816
2.34

2

มัธยมต้น

150.353

3.17

3

มัธยมปลาย

1,693.115

35.77

4

Diploma 1

82.305

1.73

5
6

Diploma 2
Diploma 3

710.104
477.586

15.04
9.45

7

Diploma 4

11.729

0.24

8

ปริญญาตรี

1,423.238

30.07

9

ปริญญาโท

93.512

1.97

10

ปริญญาเอก

9.714

0.20

ทั้งหมด

จ�ำนวน

4,732.472

100.00

ที่มา: The National Civil Service Agency, Website 2010
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ข้าราชการเองยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้าราชการ
ของรัฐบาลกลาง และข้าราชการของรัฐบาลท้องถิ่น[28] จากข้อมูลของ
หน่วยงานข้าราชการแห่งชาติ (Badan Kepegawaian Negara: BKN)
ทีท่ �ำหน้าทีด่ แู ลเรือ่ งการบริหารข้าราชการประเทศอินโดนีเซีย โดยข้อมูล
ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ข้าราชการทั้งหมดของประเทศอินโดนีเซีย
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,732,472 คน
โดยในมุมล�ำดับขัน้ ของข้าราชการในประเทศอินโดนีเซีย สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ I, II, III, และ IV โดยที่ข้าราชการระดับ I นั้น
จะเป็นระดับต�่ำที่สุด ในขณะที่ระดับที่ IV เป็นระดับสูงที่สุด (Dewi &
Winarsih, 2011: 6) โดยข้าราชการส่วนใหญ่นนั้ จะอยูท่ รี่ ะดับ III คิดเป็น
ร้อยละ 47.43 ของข้าราชการทั้งหมด รองลงมาเป็น ระดับ II, IV, และ
I ตามล�ำดับ ดังแสดงให้เห็นในตารางสัดส่วนของข้าราชการแบ่งตาม
ระดับปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
ตารางที่ 7 สัดส่วนของพนักงานข้าราชการแบ่งตามระดับปี พ.ศ. 2553

ล�ำดับ
1
2
3
4

ระดับขั้น
ระดับ I
ระดับ II
ระดับ III
ระดับ IV
รวม

จ�ำนวน
124,445
1,458,055
2,244,785
904,187
4,732,472

ร้อยละ (%)
2.65
30.81
47.43
19.11
100.00

ที่มา: The National Civil Service Agency website, 2010 อ้างถึงใน Dewi & Winarsih, 2011: 6
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การสรรหาและการคัดเลือก
เมื่อมีการกระจายอ�ำนาจ ดังนั้น การสรรหาและคัดเลือกจึงไม่ใช่
หน้าที่ของหน่วยงานกลาง แต่เป็นภาครัฐในแต่ละจังหวัดที่จะสามารถ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเองได้ โดยขั้นตอนการสมัครประกอบด้วย        
ใบสมัคร และการสอบ เพือ่ ดูวา่ เหมาะสมกับงานหรือไม่ โดยการสอบจะ
สอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการภาครัฐ  เช่น ภาษาอินโดนีเซีย ปรัชญา
ภาครัฐ ประวัตศิ าสตร์ นโยบายรัฐ ซึง่ จะไม่คอ่ ยมีขอ้ สอบทีเ่ กีย่ วกับทักษะ
ความถนัดในการท�ำงาน เมือ่ สอบผ่านข้อเขียน ผูส้ มัครจะต้องทดลองงาน
ประมาณ  1 หรือ 2  ปี และเมื่อผ่านการทดลองงาน จึงจะได้เข้าเป็น
บุคลากรของรัฐ
การจ่ายค่าตอบแทน
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนในภาครั ฐ จะจ่ า ยน้ อ ยกว่ า ภาคเอกชน ซึ่ ง
ภาคเอกชนจะจ่ายให้มากกว่า  3-4 เท่า  ต่อมาในปี 2549-2550 (ค.ศ.
2006-2007)  ภาครัฐพยายามจ่ายเงินเดือนเพิม่ ขึน้ เพือ่ ไม่ให้คนไหลออก
จากระบบ โดยสูงขึ้นอีกร้อยละ 15 ค่าตอบแทนที่ภาครัฐจ่ายประกอบ
ด้วย เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก โดยการจ่ายค่าตอบแทน
รายได้ เรี ย กว่ า  “Combination Scale System”   หมายถึ ง
การผสมผสานการจ่ายค่าตอบแทน ซึง่ จะรวมค่าเบีย้ เลีย้ ง (Allowance)
ซึ่งอาจจ่ายในรูปแบบเงินสงเคราะห์ครอบครัว  (Family Allowances)
เงินพิเศษตามโครงสร้าง (Structural Allowance) และเงินพิเศษ
(Special Allowance)
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ข้าราชการพลเรือนได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ระดับ จาก 1 (ระดับ         
ล่างสุด) ถึง 4 (ระดับสูงสุด) แต่ละระดับประกอบด้วย ระดับขัน้ เงินเดือน  
พื้นฐาน โดยระดับที่ 1-3  แบ่งออกเป็น 4 ขั้น (a, b ,c และ d) ส่วนใน
ระดับที่ 4 ประกอบด้วย 5 ขั้น (a,b,c, d และ e) จากระดับ 1 ถึง 4 รวม
ทัง้ สิน้ 17 ขัน้   ซึง่ ต�ำแหน่งข้าราชการแต่ละคนขัน้ ขึน้ อยูก่ บั วุฒกิ ารศึกษา
และระดับอาวุโส โดยระดับ 1-3 ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาของ
มหาวิ ท ยาลั ย และเงิ น เดื อ นพื้ น ฐานส�ำหรั บ ข้ า ราชการพลเรื อ นจะ
ประมาณ 66 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ส่วนเงินเดือนส�ำหรับพนักงานรัฐ
ในระดับ 4 จะได้รับประมาณ 207 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
อัตราส่วนระหว่างเงินเดือนของข้าราชการในระดับล่างสุดและระดับ
สูงสุดเริ่มเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2544 (2001) โดยส�ำนักงานของ
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต (President Suharto) ได้ท�ำการปฏิรูปอย่าง
จริงจังเมื่อเดือนพฤษภาคม 2541 (ค.ศ. 1998) โดยอัตราส่วนการจ่าย
เงินเดือนข้าราชการระดับล่างสุดและสูงสุดเป็น 1 : 7 แต่เมื่อปี พ.ศ.
2544 (2001) เป็นเพียง 1 : 3 เท่านั้น เงินเดือนข้าราชการเมื่อเปรียบ
เทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของภาคเอกชนพบว่า  ภาครัฐจ่ายค่า
ตอบแทนน้อยกว่า  ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการระดับล่างมีแนวโน้มจะท�ำ
กิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย เช่น การรับสินบน และการขอค่าตอบแทนในการ
ให้บริการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 (2003) ข้าราชการระดับภูมภิ าคได้ถกู แบ่ง
ออกเป็นภาครัฐในส่วนจังหวัด และผู้ส�ำเร็จราชการหรือภาครัฐในส่วน
เทศบาล ผลลัพธ์ของการกระจายอ�ำนาจข้าราชการพลเรือนได้เริม่ ต้นขึน้
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2543 (2000) อย่างไรก็ตาม เมื่อปี พ.ศ. 2546 (2003)
ได้มีการก�ำหนดจ�ำนวนข้าราชการ ซึ่งได้รับมอบหมายงาน 2 ระดับ        
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นับเป็นเรื่องยาก ซึ่งการกระจายอ�ำนาจเป็นกระบวนการที่ช่วยให้การ
จัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกัน
สร้างความโปร่งใส และสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น รวม
ถึงความรับผิดชอบที่ดีเช่นกัน จึงถือได้ว่าเป็นการปรับปรุงธรรมาภิบาล
ให้ดยี งิ่ ขึน้ ภาครัฐในท้องถิน่ ตระหนักและมีความคุน้ เคยกับประชาชนใน
ท้องถิน่ มากกว่าภาครัฐในส่วนกลาง ซึง่ หมายความว่า รัฐบาลท้องถิน่ อาจ
มีความเข้าใจในโครงการและนโยบายในพื้นที่อาศัยของประชาชน
มากกว่า  สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ในแต่ละภูมภิ าคแตกต่างกัน ส่วนผลกระทบอืน่ ๆ จากการกระจายอ�ำนาจ
ได้มีการปรับปรุงเงื่อนไข เพื่อข้าราชการในส่วนภูมิภาคเหล่านั้น เช่น
จังหวัดเรียว (Riau) ในสุมาตราตะวันตก (West Sumatra) มีพระราช
กฤษฎีกาในเดือนธันวาคมให้ข้าราชการจากระดับล่างสุดหรือระดับ 1  
ได้รับเงินเพิ่ม 1.6 ล้านรูเปียห์ (ประมาณ 160  ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อเดือน
ในขณะที่ระดับ 4 ได้รับเพิ่ม 4.5 ล้านรูเปียห์ (ประมาณ 450 ดอลลาร์
สหรัฐ) ต่อเดือน ข้าราชการในจังหวัดนี้ได้รับเงินเดือนเกือบเท่ากับผู้
บริหารระดับกลางภาคธุรกิจในเมืองหลวงจาการ์ตา (Jakarta)
นอกจากนี้ข้าราชการในระดับภูมิภาคได้มีการจ่ายเงินมากขึ้นตาม
สายอาชีพการท�ำงาน โดยวิธีการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงในหน้าที่ เช่น ผู้ส�ำเร็จ
ราชการของคูตาตะวันออก (East  Kuta) ในจังหวัดกาลิมนั ตันตะวันออก
(East Kalimantan) ส่วนครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้มี
การจ่ายเพิ่มเป็น 1.2 ล้านรูเปียห์ (ประมาณ 120 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อ
เดือน เพราะฉะนั้นครูเหล่านี้ที่อยู่ในระดับ 2 หรือ 3 จะมีรายได้มากขึ้น
ประมาณ 250-290 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อเดือน ซึ่งมากขึ้นกว่าค่าจ้าง       
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ขัน้ ตำ�่ ทีก่ �ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลก�ำหนดที่ 150 ดอลลาร์
สหรัฐต่อเดือน
อย่ า งไรก็ ต ามแม้ จ ะมี ก ารปรั บ ปรุ ง เกิ ด ขึ้ น โดยด�ำเนิ น การตาม
กฎหมายปกครองตนเองในภูมิภาค ซึ่งภาครัฐของอินโดนีเซียยังคงต้อง
ได้รบั การเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในการจัดตัง้ หลักธรรมาภิ
บาลที่จะช่วยให้ประเทศไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลก

6.2 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในภาครัฐ
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ภาครัฐได้จา้ งสถาบันรัฐกิจแห่ง
ชาติ (National Institute of Administration) ให้จดั หลักสูตรฝึกอบรม
โดยเป้าหมายเพือ่ พัฒนาประเทศให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยผูท้ มี่ รี ะดับ
การศึกษาสูงจะได้รบั โอกาสในการฝึกอบรมมากกว่าผูท้ มี่ รี ะดับการศึกษา
น้อย เช่น หมอ บรรณารักษ์ นักวิชาการ เพื่อพัฒนาให้คนกลุ่มนี้มีความ
เป็นมืออาชีพมากขึ้น มีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ การฝึกอบรมและพัฒนาส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรม
เกี่ยวกับทักษะความสามารถทั่วไป อาจมีเรื่องการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
เพิ่มสมรรถนะในการท�ำงาน
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอินโดนีเซีย
ในด้านทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ. 2553 (2010) อินโดนีเซียถือว่าเป็น
ประเทศทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 4 ของโลก มีจ�ำนวนประชากร
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ประมาณ 240 ล้านคน ซึ่งการมีประชากรจ�ำนวนมหาศาลในประเทศ
ท�ำให้เกิดความต้องการซื้อภายในประเทศที่สูงมาก จึงเกิดเป็นตลาด
ขนาดใหญ่ภายในประเทศ และจ�ำนวนประชากรที่มากนี้ ในที่สุดก็จะ
กลายเป็นแรงงานส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาประเทศ ศักยภาพด้านแรงงาน
ของอินโดนีเซียเกิดขึน้ จากการทีป่ จั จุบนั ประชากรส่วนใหญ่ยงั มีอายุนอ้ ย
โดยประชากรมากกว่าร้อยละ 50 มีอายุตำ�่ กว่า  29 ปี ท�ำให้มกี าร
คาดการณ์วา่ จ�ำนวนแรงงานในประเทศจะเพิม่ ขึน้ ทุกปีไม่ตำ�่ กว่า 2 ล้านคน
ส่งผลให้อนิ โดนีเซียเป็นประเทศหนึง่ ในภูมภิ าคอาเซียนทีม่ คี า่ แรงต�ำ ่ และ
ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2573 (2020–2030) จะกลายเป็นปีที่มีจ�ำนวน
ประชากรวัยท�ำงานเพิม่ ขึน้ สูงสุด ในช่วงนีอ้ นิ โดนีเซียจึงมีโอกาสจากการ
มีแรงงานและก�ำลังการผลิตจ�ำนวนมาก
จากแผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย MP3EI ในส่วนของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์[10] ของรัฐบาลอินโดนีเซียที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
การขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และต้องการเพิ่มมูลค่าของสินค้าผ่าน
การพัฒนาเทคโนโลยีและการสนับสนุนฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์
ทีจ่ ะขยายภาคอุตสาหกรรมทีม่ อี ยูเ่ ดิม และการรับเอากระบวนการวิทยา
การใหม่ๆ   เข้ามาปรับใช้ในการท�ำงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง
ถือว่าได้เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
อินโดนีเซีย ด้วยความตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาคนให้มกี าร
ศึกษาในระดับทีส่ ามารถเป็นแรงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติให้ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายได้
ในปัจจุบันระบบการศึกษาในประเทศอินโดนีเซียไม่ได้สร้างแรงงาน
ที่มีศักยภาพมากพอที่จะเข้าสู่ตลาดโลก อีกทั้งภาคธุรกิจยังขาดแคลน
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ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างของธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชีพ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดในการให้ความ
รู้แก่แรงงานได้ แม้กระทั่งศูนย์กลางการฝึกอบรมของประเทศก็ยังไม่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ เนื่องจากยังมีหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอีก
มากมายทีไ่ ม่ตระหนักถึงการก�ำหนดการฝึกอบรมในองค์การต่างๆ ยิง่ ไป
กว่านัน้ เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ยังขาดจิตส�ำนึกทางการเมือง และขาดความรับ
ผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์ฝึกอบรม
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ MP3EI นอกจากนั้น โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอินโดนีเซียก�ำลังขาดแคลนผูท้ เี่ คยผ่านการ
อบรมภาคสนาม และผู้ที่มีความพร้อมทางการศึกษาที่จะท�ำให้แผน
พัฒนาเศรษฐกิจนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริง
การขาดทักษะและการให้ความร่วมมือในการวางแผนระหว่าง
องค์การถือว่าเป็นปัญหาส�ำคัญตามทีโ่ ฆษกของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
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ก�ำลังคนและการย้ายถิน่ ฐานได้กล่าวในการสัมมนาเมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ.
2553 ถึงการวางแผนระยะสัน้ และระยะยาวส�ำหรับทุกภาคส่วนทีจ่ ะต้อง
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ MP3EI ในวาระทีเ่ กีย่ ว
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องได้รบั
ทราบข้อมูลที่แม่นย�ำและเท่าทันสถานการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขา รวมไปถึงการสนับสนุนจากศูนย์กลางการอบรมด้วย
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย
มีความคาดหวังว่าจะสามารถเพิม่ ปริมาณนักศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์
ได้ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขของนักศึกษาอินโดนีเซียกับกลุ่ม
ประเทศ BRIC อย่างเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และประเทศไทยแล้วพบว่า    
ค่อนข้างต�่ำ  รัฐบาลอินโดนีเซียจึงตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจ�ำนวนนักศึกษา
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ถงึ ห้าเท่าจากเดิมภายในปี พ.ศ. 2568 ควบคูไ่ ปกับ
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน รวมไปถึงต้องจัดตัง้ โรงเรียน
เกีย่ วกับอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเตรียมความพร้อม
บุคลากรด้านวิชาชีพให้ดีพอที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของนักศึกษาตาม
ที่ได้ตั้งเป้าไว้
อินโดนีเซียเริม่ สร้างคนด้วยการพัฒนาระบบการศึกษาใหม่ ทีก่ �ำหนด
มาตรฐานการศึกษาให้เด็กและเยาวชนอินโดนีเซียได้รบั การศึกษาระดับ
มาตราฐานโลก โดยจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นมาตรฐานนานาชาติ อิ น โดนี เซี ย        
(Indonesia International Standard School) โดยได้ก�ำหนดมาตรฐาน
การศึกษาทั้งระบบให้เท่ากับมาตรฐานการศึกษาขององค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของยุโรป (Organization of
Economic Cooperation and Development: OECD) และให้
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องค์การรับรองมาตรฐานการศึกษาในรัฐสมาชิก OECD เข้ามาประเมิน
และรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน RSBI
โรงเรียน RSBI มีมาตรฐานเท่ากับหรือสูงกว่ามาตรฐานของ OECD
ซึ่งครูทุกคนต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และอาชีวศึกษา และครูใหญ่ทกุ คนต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เพือ่ เชือ่ มโยง
เครือข่ายการศึกษาในระดับนานาชาติได้

การสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

ในด้านทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาทีด่ จี ะท�ำให้แรงงาน
มีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้มกี ารน�ำความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิต เพื่อท�ำให้สินค้าเกิดมูลค่าเพิ่ม
โดยจะมีการจัดการศึกษาที่ประกอบไปด้วย หลักสูตรวิชาการ หลักสูตร
วิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อสร้างแรงงานในการพัฒนา
เศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ และมีการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบ
วิจัยของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการสร้างนวัตกรรมของ
ชาติ และต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อใช้ใน
การแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันของแต่ละสถาบัน
ขณะที่การศึกษาในสายวิชาชีพจะมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะ
สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่และแต่ละเศรษฐกิจที่บัณฑิต
ท�ำการศึกษาผ่านวิทยาลัยชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน โดยรัฐบาล
ส่วนกลางและภาคธุรกิจจะเข้ามามีสว่ นในการดูแลวิทยาลัยชุมชนนี้ เพือ่ ให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตรงกับความต้องการของเศรษฐกิจนั้นๆ
ได้  และในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อินโดนีเซียมี
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เป้าหมายจะสร้างให้เกิดเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมด้วยการ
สนับสนุนให้เกิดการวิจยั ในวงกว้าง โดยรัฐบาลมีเป้าหมายทีจ่ ะสนับสนุน
งบประมาณด้านการวิจยั เพิม่ เป็นร้อยละ 1 ของ GDP จนถึงปี พ.ศ. 2557
(2014) และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นร้อยละ 3 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2568
(2025)
โดยจะท�ำให้เกิดศูนย์นวัตกรรมต่างๆ ขึ้นทั่วประเทศ และเพื่อ
สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมให้หันมาใช้นวัตกรรมเพื่อการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มมากกว่าเน้นการใช้ทรัพยากรหรือแรงงาน และมุ่งสร้างให้เกิด

แผนภาพที่ 1 การบูรณาการระหว่างการศึกษาระดับกลางและระดับสูง
ของอินโดนีเซีย
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แรงงานทีม่ ฝี มี อื มีการศึกษา และมีทกั ษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มมากขึ้น
โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจ�ำนวนผู้จบปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ขึ้ น อี ก 7,000-10,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2557  
เนื่องจากแผน MP3EI เชื่อว่า  ในยุคเศรษฐกิจแห่งปัญญาและความรู้
(Knowledge-based Economy) เศรษฐกิจต้องพัฒนาจากการผลิตที่
ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม รัฐบาลจึงจ�ำเป็นต้องจัดการศึกษาที่ดีให้แก่
ประชากร เพื่อท�ำให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปใน
อนาคต เพื่อเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของอินโดนีเซีย

6.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ
6.3.1 องค์การข้าราชการแห่งชาติ
		 (National Civil Service Agency-NCSA)
องค์การข้าราชการแห่งชาติ (NCSA) หรือทีเ่ รียกตามชือ่ ภาษาท้องถิน่
ว่ า  Badan Kepegawaian Negara เป็ น หน่ ว ยงานที่ ขึ้ น ตรงต่ อ
ประธานาธิบดี มีหน้าทีก่ �ำหนดกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ รวมทัง้ ก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินการของส่วนราชการให้เป็นไปตามที่ NCSA  ก�ำหนด ทัง้ นี้
การก�ำหนดกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์จะต้องมีความสอดคล้องกับแนว
นโยบายของชาติ
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6.3.2 ศูนย์การประเมินข้าราชการ
		 (Civil Service Assessment Center)
ศูนย์การประเมินข้าราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินระบบ
การบริหารจัดการราชการพลเรือน โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ คือ การพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะของข้าราชการในประเทศอินโดนีเซีย เพือ่ ให้ทนั
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์

6.3.3 สถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติ
				 (National Institute of Public
				 Administration-NIPA)
ก่อตัง้ เพือ่ พัฒนาทักษะการเป็นผูน้ �ำและทักษะการบริหารจัดการของ
ผูบ้ ริหารในระบบราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงการวิจยั และ
พัฒนาการบริหารงานของรัฐให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปในอนาคต
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กฎหมายสำ�คัญที่ควรรู้
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการ
บรรดาข้าราชการอินโดนีเซียถือได้ว่าเป็นข้าราชการแห่งชาติ แม้ว่า
บางส่วนจะมีการสรรหาและบริหารงานโดยรัฐบาลในระดับภูมิภาค
(Pegawai daerah) กฎหมายการกระจายอ�ำนาจทีถ่ กู น�ำมาใช้ในปี พ.ศ.
2542 ให้อ�ำนาจกับรัฐบาลในระดับภูมิภาคในการจัดการกับข้าราชการ
ทีท่ �ำงานในระดับภูมภิ าค รวมทัง้ การสรรหาเจ้าพนักงานใหม่และการจ่าย
เงินเดือน โดยวางอยู่บนพื้นฐานของนโยบาย มาตรฐาน และวิธีการ
ที่ก�ำหนดจากศูนย์กลาง
พื้นฐานกฎหมายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ระบบราชการได้จัดอยู่ในกฎหมายฉบับที่ 8 ปี พ.ศ. 2517  และได้
รับการแก้ไขเพิม่ เติมในฉบับที่ 43 ปี พ.ศ. 2542  ระบบราชการอินโดนีเซีย
ถูกควบคุมและจัดการโดยหน่วยงานราชการระดับชาติ (Badan Kepegawai Negri: BKN) ซึ่งจะท�ำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ และมี
ส่วนในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบางต�ำแหน่ง การเปลี่ยนแปลง
ต�ำแหน่งทุกๆ ต�ำแหน่งจะต้องผ่านการยินยอมจาก BKN กฎหมายใหม่
ที่ ว ่ า ด้ ว ยระบบราชการนี้ จะเน้ น ที่ ค วามถู ก ต้ อ งในการท�ำงานของ
ข้าราชการที่ต้อง “บริการประชาชน” อย่างที่รัฐควรจะท�ำ  และก�ำจัด
การกระท�ำทุจริต การเล่นพรรคเล่นพวก
การตระหนักถึงความต้องการในการบรรจุ ความต้องการต�ำแหน่ง
และการเลื่อนต�ำแหน่ง สิ่งเหล่านี้จะพิจารณาจากประสิทธิภาพในการ
ท�ำงาน การแข่งขันและความจ�ำเป็นในการปฏิรปู เงินเดือน นอกจากนี้
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ในกฎหมายฉบับทีไ่ ด้รบั การแก้ไขแล้วนี้ ยังมีเรือ่ งการห้ามไม่ให้ขา้ ราชการ
เข้าร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายใดอีกด้วย
กระทรวงการปฏิรูปการบริหาร (The Ministry of Administrative
Reform : MENPAN) จะท�ำหน้าทีใ่ นการรับผิดชอบข้อบังคับ การบริหาร
งานของประเทศ ซึ่งต้องผ่านการประกาศนโยบายและลงนามจาก
รัฐมนตรีก่อน หน่วยงานราชการระดับชาติ (Badan Kepegawaian
Nasional: BKN) เป็นหน่วยงานราชการทีร่ บั ผิดชอบการด�ำเนินการตาม
กฎหมายฉบับที่ 8 ปี พ.ศ. 2517 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่ 43 ปี พ.ศ.
2542 ซึ่งวางแนวทางในการบรรจุ การถอดถอน และการเลื่อนขั้นของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในขณะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการ
จัดสรรงบประมาณ ซึ่งก็มีผลต่อการควบคุมขนาดข้าราชการพลเรือน
ซึ่งในประเทศอินโดนีเซีย  อาชีพที่เรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการมากที่สุด
คือ การเป็นข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการคืออะไร
ผู้สมัครเข้ารับราชการ (Calon Pegawai Negeri Sipil) เรียกสั้นๆ
ว่า CPNS เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ได้ผ่านการทดสอบ และได้รับการยอมรับ
ในขั้นตอนแรก แต่ยังไม่ได้มีการท�ำสัญญาข้อตกลงใดๆ อย่างข้าราชการ
ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วอย่างสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้รับเลือกแล้ว จะได้
รับค่าจ้างในอัตราร้อยละ 80   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยผู้สมัคร
ข้าราชการพลเรือน (SKCPNS) ระบุไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายที่
บังคับใช้ในประเทศอินโดนีเซีย การระบุสถานะของผู้สมัครข้าราชการ
ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน จะเกิดขึ้นเมื่อผู้สมัครแสดงความสามารถ
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และประสิทธิภาพของตน โดยการผ่านการทดสอบต่างๆ หากผู้สมัคร
เหล่านีย้ งั ไม่ผา่ นเกณฑ์ขนั้ ทีส่ องของการประเมิน สถานะของผูส้ มัครอาจ
เลื่อนไปได้ตามการข้อบัญญัติเวลา  หากเกินระยะเวลาที่ก�ำหนดก็อาจ
ถูกตัดสิทธิ์หรือตัดออกจากการเป็นข้าราชการ
ข้อตกลงก่อนการเป็นข้าราชการ
ก่อนการเข้าเป็นข้าราชการ ผู้สมัครทุกคนจะต้องยอมรับกฏเกณฑ์
บางประการ ดังต่อไปนี้
1) ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนการเป็นข้าราชการ
นอกจากนี้ เมือ่ ผ่านการผึกอบรมแล้ว ผูส้ มัครทุกคนจะต้องได้รบั ใบรับรอง
เพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการอบรมนี้แล้ว (ต่างจากของประเทศไทยที่ไม่มี
การฝึกอบรมลักษณะนี้) ในขณะเดียวกันเอกสารที่ผู้สมัครต้องมี คือ
ใบรับรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
2) ผู้สมัครจะต้องมีเอกสารการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการท�ำงาน
ตามที่กฎหมายบังคับ (DP3) หมายถึง การประเมินผลการท�ำงานของ
แต่ละคนในแต่ละหน่วยงาน โดยในเอกสารจะต้องมีการวินิจฉัยการ
ประเมินค่าขั้นต�่ำสุดที่ผ่านการก�ำหนดแล้ว หมายถึง จะต้องมีการสรุป
ผลการประเมินของแต่ละบุคคลเป็นขั้นต�่ำสุด
3) หลังจากผ่านการทดสอบต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ขัน้ ตอนทีส่ ามทีเ่ กิดขึน้ คือ ผูส้ มัครข้าราชการพลเรือนจะได้รบั สถานะเป็น
ข้าราชการพลเรือนเต็มรูปแบบ และได้รบั อัตราเงินเดือนเต็มจ�ำนวนก็ตอ่
เมื่อได้รับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบรรจุเป็นข้าราชการ (SKPNS)
แทนที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยผู้สมัครข้าราชการพลเรือน (SKCPNS)
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ที่ได้รับมาเมื่อยังเป็นผู้สมัคร
4) ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายฉบับที่ 8 ปี พ.ศ. 2517 ในประเด็น
หลักที่เกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายฉบับที่
43 ปี  พ.ศ. 2542 ระบุว่า ข้าราชการที่เคยผ่านการทดสอบการเข้าเป็น
ข้าราชการพลเรือนอย่างน้อย 1 ปี สามารถเข้าเป็นข้าราชการพลเรือน
ได้ เมื่อปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อก�ำหนดอย่างครบถ้วน
เปรียบเทียบกับต�ำรวจและทหาร
1) สถานะของผู้สมัครข้าราชการพลเรือนตรงกับกระบวนการของ
ผู้สมัครข้าราชการทหาร หรือข้าราชการทหารเรือ
2) การสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนถือเป็นกระบวนการที่จะน�ำไป
สู่การจัดล�ำดับขั้นต�่ำสุดของทหารและต�ำรวจ
3) การสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนถือเป็นขั้นที่สองของการสมัคร
เป็นข้าราชการทหารเรือ
4) อ�ำนาจและพื้นที่ในการท�ำงานของผู้สมัครข้าราชการพลเรือนไม่
ต่างจากของทหารและต�ำรวจ
5) เงินเดือนของผูส้ มัครข้าราชการขัน้ ทีส่ ามยังไม่แตกต่างกันในช่วง
เวลานี้ ข้าราชการพลเรือนมีสถานะเหมือนกับทหารและต�ำรวจ
6) บ่อยครั้งที่ข้าราชการพลเรือนเหล่านี้ไม่ได้ใส่ใจและตระหนักถึง
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อันมีผลมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และการขัดเกลา
ทางสังคมเกีย่ วกับการเผยแพร่ขา่ วสารข้อมูลต่างๆ แต่ในทางตรงกันข้าม
ฝ่ายต�ำรวจและกองทัพกลับมีความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับข้าราชการ
พลเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจ้างงาน
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7) การแต่งตั้ง การถ่ายโอน และการสิ้นสุดการเป็นข้าราชการ
พลเรือนตามที่กฎหมายฉบับที่ 8 ปี พ.ศ. 2517 เกี่ยวกับหลักการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายฉบับที่ 43 ปี พ.ศ.
2542 เพื่อให้ได้รับการยืนยันว่าหน่วยงาน และองค์การของรัฐบาล
รวมถึงข้าราชการพลเรือนจะท�ำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
“ในการบริหารงานของข้าราชการพลเรือนซึ่งขึ้นตรงกับประธานาธิบดี
ในฐานะของหัวหน้าคณะรัฐบาลตามมาตราที่ 25 กฎหมายฉบับที่ 8 ปี
พ.ศ. 2517 ซึง่ ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมในกฎหมายฉบับที่ 43 ปี พ.ศ. 2542
เกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และการหมดวาระการเป็นข้าราชการ
พลเรือนเป็นหน้าทีข่ องประธานาธิบดี และเพือ่ การด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและราบรื่น ประธานาธิบดีสามารถมอบอ�ำนาจให้แก่เจ้าหน้าที่
กรรมาธิการบุคลากรศูนย์กลาง (Pejabat Pembina Kepegawaian
Pusat) และเจ้าหน้าทีก่ รรมาธิการบุคลากรในพืน้ ที่ (Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah) เพื่อมีอ�ำนาจในการแต่งตั้ง โยกย้ายและ
ถอดถอนข้าราชการพลเรือนได้ ภายใต้กฎระเบียบที่ออกโดยรัฐบาล
(Peraturan Pemerintah)”
8) ตามค�ำสัง่ ของพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวข้างต้น มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องแก้ไขบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการแต่งตัง้ โยกย้าย และถอดถอนข้าราชการ
พลเรือน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการที่จะเปิด
โอกาสให้ข้าราชการพลเรือนอื่นๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ และความ
ช�ำนาญขึ้ น มาท�ำหน้ า ที่ ด ้ ว ยความเต็ ม ใจและมี ค วามเป็ น ผู ้ น�ำ  ซึ่ ง ก็
สอดคล้องกับกฎหมายฉบับที่ 8 ปี พ.ศ. 2517 เกี่ยวกับหลักการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายฉบับที่ 43 ปีพ.ศ.
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2542 ว่า  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้ ในความหมายของรัฐบาลเห็นว่าเป็นสิ่งที่รัฐควรจะกระท�ำเพื่อ
ให้การด�ำเนินงานของรัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบโครงสร้างอาชีพที่
ต้องบังคับตามกฎหมาย จึงหมายถึงระบบการท�ำงานแบบปิดในความ
หมายของรัฐบาล
9) ด้วยระบบปิดในความหมายของรัฐบาลแล้ว ก็เป็นไปได้ว่าการ
แทนที่ข้าราชการพลเรือนจากกรม สถาบัน จังหวัด อ�ำเภอ และเทศบาล
ทีห่ นึง่ ไปยังกรม สถาบัน จังหวัด อ�ำเภอ และอีกเทศบาลหนึง่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต�ำแหน่งต่างๆ ที่มีลักษณะของการบริหาร นี่ก็หมายความว่า  
ข้าราชการพลเรือนทัง้ หมดเป็นเอกภาพเพียงแค่สถานทีท่ �ำงานทีแ่ ตกต่าง
กันเท่านั้น
10) ในกฎระเบียบรัฐบาลนี้ จะถูกจัดการโดยกลไกการควบคุมเรื่อง
การแต่งตั้งและการถอดถอนเลขานุการส่วนภูมิภาคหรือจังหวัด โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกลไกการแต่งตั้งและถอดถอน
เลขานุการส่วนอ�ำเภอและเมือง พร้อมด้วยโครงสร้างเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
ระดับสองในอ�ำเภอหรือเมือง โดยเจ้าหน้าที่กรรมาธิการบุคลากรส่วน
ท้องถิ่น
11) การจัดการโครงสร้างลักษณะนี้ มีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้ตระหนักถึง
โครงสร้างอาชีพข้าราชการพลเรือนในประเทศ และเพื่อเน้นย�้ำถึงความ
เท่าเทียมของคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของงานในประเทศ
12) ในกฎระเบียบของรัฐบาลนี้ ยังรวมถึงการฝึกฝนเตรียมความ
พร้อมก่อนการเป็นข้าราชการพลเรือนส่วนภูมิภาค ในขั้นตอนนี้โดย
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เฉพาะอย่างยิง่ การฝึกฝนทีเ่ พิม่ ระดับของข้าราชการเหล่านัน้ ดังนัน้ จึงยัง
คงมีความสัมพันธ์ที่จะท�ำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลภูมิภาค (จังหวัด)
และรัฐบาลท้องถิ่น (อ�ำเภอหรือเมือง)
“โครงสร้างอาชีพนี้มีไว้เพื่อให้การท�ำงานของข้าราชการพลเรือนมี
ประสิทธิภาพและบรรลุจดุ มุง่ หมายของรัฐบาล และเพือ่ ฝึกให้ขา้ ราชการ
มีความซือ่ สัตย์ มีความรับผิดชอบ และเป็นกลาง การฝึกฝนนีก้ ระท�ำผ่าน
ความส�ำเร็จจากการท�ำงานและโครงสร้างอาชีพ”
ด้วยผลกระทบจากโลกโลกาภิวัตน์ รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามที่จะ
พัฒนาระบบราชการในประเทศ ทั้งในแง่ของข้าราชการซึ่งถือเป็น
บุคลากรที่ส�ำคัญของรัฐบาล พร้อมทั้งพัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จ�ำเป็นจะต้องพัฒนาระบบการให้การบริการแก่ประชาชนเสียก่อน
ซึ่งถือเป็นงานหนักส�ำหรับรัฐบาลอินโดนีเซียที่ต้องเผชิญหน้ากับความ
หลากหลายของการพัฒนาอยู่ตลอด เช่น ระบบประชาธิปไตย หรือการ
กระจายอ�ำนาจ
เพือ่ ความก้าวหน้าของระบบข้าราชการพลเรือนอินโดนีเซีย ได้มกี าร
ออกแบบหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรบและการสอบบรรจุ ซึ่ ง ด�ำเนิ น การ
โดยสถาบันการบริหารแห่งชาติ (The National Administration Institute: LAN) การประเมินผลการปฎิบตั งิ านเหล่านีจ้ ะถูกบันทึกโดยผูบ้ งั คับ
บัญชาในหน่วยงานต่างๆ การตัดสินใจมักจะขึน้ กับหัวข้อความภักดี การ
เชือ่ ฟังและความซือ่ สัตย์สจุ ริต เมือ่ มีต�ำแหน่งว่างสถาบันการบริหารแห่ง
ชาติจะไม่มีส่วนในการจัดหาข้าราชการมาด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ถือเป็น
หน้าทีข่ องผูบ้ งั คัญบัญชาทีจ่ ะท�ำการเลือกผูส้ มัครทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
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โดยดูจากประวัติส่วนตัวและผลการประเมินงาน คณะกรรมการที่ท�ำ
หน้าทีด่ แู ลการเลือ่ นต�ำแหน่งภายในจะท�ำการคัดเลือก โดยทัว่ ไปแล้วจะ
ไม่มกี ารสอบสัมภาษณ์ใดๆ การเลือ่ นขัน้ ในต�ำแหน่งทีส่ องและตำ�่ กว่าจะ
ถูกท�ำอย่างมีประสิทธิภาพในกรมหรือหน่วยงานต่างๆ
การแต่งตัง้ ข้าราชการระดับหนึง่ จะท�ำด้วยความเห็นชอบส่วนบุคคล
ของผู้มีอ�ำนาจในการบริหาร (หรือในบางกรณีรองประธานโดยคณะ
ผู้แทน) ต�ำแหน่งเหล่านี้รวมถึงเลขาธิการของแต่ละกรม คณะกรรมการ
ทั่วไป (อาจจะห้าหรือหกคนในแต่ละกรม) และหัวหน้าของหน่วยงานที่
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ไม่สังกัดกระทรวงใด คณะกรรมการคัดเลือกในระดับสูง (Baperjanas)
จะได้รับการแต่งตั้งและมีสิทธิ์ตรวจสอบศักยภาพของผู้สมัคร รวมทั้ง
รายงานการประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบ (BPKP) รายชือ่ ของผูส้ มัคร
อย่างน้อยสามคนจะถูกส่งต่อไปยังผู้มีอ�ำนาจในการบริหารต่อไป ซึ่งถือ
เป็นการคัดเลือกรอบสุดท้าย
จ�ำนวนของข้าราชการพลเรือนในประเทศอินโดนีเซียปี พ.ศ. 2555
ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจ�ำนวนของข้าราชการพลเรือน
โดยประมาณ 4,467,982 คน ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งจ�ำนวนดังกล่าวนี้
ลดลงจากปี พ.ศ. 2517 ในช่วงต้นปีนั้น เรียกได้ว่าเป็น New Order
Government (พ.ศ. 2509–2541) ในปีน้ีมีอัตราส่วนของข้าราชการ
พลเรือนอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ของประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ. 2517 ซึ่งใกล้
เคียงกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อย่างอินเดีย (ร้อยละ 1.2) ปากีสถาน
(ร้อยละ 1.5) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 2.1) และเวียดนาม (ร้อยละ 3.2)
ระบบเงินเดือน
ในขณะเดียวกัน แม้ว่าจ�ำนวนข้าราชการในประเทศอินโดนีเซียจะมี
เพียงร้อยละ 1.9 ของประชากรทัง้ หมด ด้วยจ�ำนวนเพียงเล็กน้อยนี้ มีผล
จากระบบเงินเดือนที่ข้าราชการได้รับไม่ดึงดูดพอ ด้วยการท�ำงานของ
บรรดาข้าราชการที่ท�ำงานให้กับภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่
ทุจริต ข้าราชการจึงต้องการเงินเดือนและผลประโยชน์ทเี่ หมาะสม เพราะ
การมี เ งิ น เดื อ นที่ เ หมาะสมไม่ เ พี ย งแต่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การท�ำงานของ
ข้าราชการ แต่ยงั เป็นการลดการทุจริตของข้าราชการพลเรือนเหล่านีด้ ว้ ย
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เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนจะถูกก�ำหนดจากระดับความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคล ประเภทของงาน และค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน
โดยจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระบบเดียว (The Single
Scale System) และกลุ่มสองระบบ (The Double Scale System)
ภายใต้กลุ่มระบบเดียว หมายถึง ข้าราชการที่ท�ำงานในระดับเท่ากันจะ
ได้รบั เงินเดือนเท่ากัน โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงประเภทของงานทีท่ �ำ หรือระดับ
ความรับผิดชอบ ภายใต้กลุม่ สองระบบ เงินเดือนข้าราชการจะวางอยูบ่ น
ฐานของระดับความรับผิดชอบและประเภทของงานที่ท�ำ โดยทั่วไปแล้ว
ประสิทธิภาพในการปฎิบตั งิ านของแต่ละบุคคลมักเข้ามาเกีย่ วข้องกับการ
รับเงินเดือนภายใต้ระบบของการแบ่งเป็นสองกลุ่มดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
นัน้ ข้าราชการบางคนอาจจะมีเงินเดือนทีม่ ากกว่าเพือ่ นร่วมงานในระดับ
เดียวกัน
การสรรหา
ข้าราชการพลเรือนจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ระดับ จากระดับที่ 1
(ต�่ำที่สุด) ถึงระดับที่ 4 (สูงที่สุด) แต่ละระดับจะมีเงินเดือนขั้นพื้นฐานที่
ถูกก�ำหนดไว้แล้ว นอกจากนี้ ระดับที่ 1-4 ก็จะถูกแบ่งออกมาอีกเป็น 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 จาก 1a-4e   
ซึง่ ระดับของข้าราชการพลเรือนแต่ละคน จะวางอยูบ่ นพืน้ ฐานของระดับ
การศึกษาและความอาวุโส ซึ่งแยกออกเป็นล�ำดับตามตารางด้านล่าง
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ชื่อระดับ
(Nama Pangkat)

ระดับ
(Golongan)

ระดับที่ 4 (GOLONGAN 4)
Pembina Utama
4
Pembina Utama Madya
4
Pembina Utama Muda
4
Pembina Tingkat I
4
Pembina
4
ระดับที่ 3 (GOLONGAN 3)
Penata Tingkat I
3
Penata
3
Penata Muda Tingkat I
3
Penata Muda

3
ระดับที่ 2 (GOLONGAN 2)
Pengatur Tingkat I
2
Pengatur
2
Pengatur Muda Tingkat I
2
Pengatur Muda
2
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ขั้น
(Ruang)
E
D
C
B
A
D
C
B
A
D
C
B
A

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

ข้าราชการในระดับที่ 3 และ 4 ต้องมีวุฒิปริญญามหาวิทยาลัย
ข้าราชการระดับ 1A ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป   ไม่
ค�ำนึงถึงอาชีพและระดับของความรับผิดชอบ เงินเดือนขั้นพื้นฐานอยู่ที่   
41- 61  ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน ส�ำหรับกลุม่ อาชีพต�ำ่ สุดและสูงสุด เงิน
เดือนส�ำหรับเจ้าหน้าทีร่ ะดับ 4E  เงินเดือนขัน้ พืน้ ฐานอยูท่ ี่ 155 ดอลลาร์
สหรัฐต่อเดือน ความจริงแล้วเงินเดือนของข้าราชการเหล่านี้ในช่วงก่อน
ปี พ.ศ. 2544 ขาดความเสถียรอย่างมาก ระหว่างกลุ่มข้าราชการระดับ
สูงและระดับต�่ำอยู่ที่อัตราส่วน 1 : 7 แต่หลังจากปี พ.ศ. 2544
ประธานาธิบดีซูฮาร์โตพยายามที่จะปฎิวัติระบบการปกครองให้มีความ
เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนจึงถูกปรับ
ไม่ให้มีความแตกต่างกันมากจนเกินไปอยู่ที่อัตราส่วน 1 : 3
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เมื่อไม่กี่ปีมานี้ รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียได้ตระหนักถึงการ
เชือ่ มโยงเงินเดือนข้าราชการพลเรือนกับเงินเดือนทีข่ า้ ราชการจะต้องจ่าย
ให้กับภาคเอกชน หากต้องการที่จะดึงดูดและรักษาประสิทธิภาพการ
ท�ำงานของภาครัฐไว้ และการที่ระบบการจ่ายเงินเดือนที่ต�่ำ  ยิ่งส่งเสริม
ให้เกิดการกระท�ำผิดทางกฎหมายมากขึ้น เช่น การรับสินบน หรือ
การขอรับค่าชดเชยส�ำหรับการให้บริการต�ำแหน่งการท�ำงานในกรม
จะแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ กลุ่มโครงสร้าง (การบริหารงานทั่วไป)
และกลุม่ อเนกประสงค์ (ผูเ้ ชีย่ วชาญในวิชาชีพและกลุม่ งานเทคนิค) กลุม่
โครงสร้างจะแบ่งแยกย่อยออกเป็นระดับต่างๆ ระดับที่อาวุโสที่สุด คือ
ระดับ 1 การฝึกอบรบตามที่กฎหมายก�ำหนดและการสอบ จะท�ำหน้าที่
เป็นอุปสรรคในการเลื่อนขั้นแต่ละระดับ ส่วนกลุ่มอเนกประสงค์จะแบ่ง
ย่อยอีก 48 ประเภท (Families) ขึ้นอยู่กับพื้นฐานวิชาชีพ (แพทย์
เจ้าหน้าทางการแพทย์ อาจารย์ หรืออื่นๆ)
BKN รับผิดชอบโดยรวมในการรับสมัคร การบรรจุ การส่งเสริม
นโยบาย การเก็บระเบียนบุคลากร การออกใบรับรอง การแต่งตั้ง
การเลื่อนต�ำแหน่ง ในทางปฏิบัติ กรมและหน่วยงานระดับสูงจะควบคุม
การตัดสินใจของบุคลากรแต่ละคนภายใต้ข้อจ�ำกัดต่างๆ
การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในกฎระเบียบรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียฉบับที่ 53 ปี พ.ศ. 2553
เกี่ยวกับวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ
1) เพื่อให้ตระหนักถึงความน่าเชื่อถือของข้าราชการพลเรือน ความ
เป็นมืออาชีพ และความมีศีลธรรม เป็นสิ่งที่ผู้ได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งของ
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ประชาชนพึงปฎิบัติ และการยึดหลักธรรมาภิบาล คือ การปฎิบัติหน้าที่
ของตนเองอย่างดีที่สุดและไม่ทุจริต ข้าราชการพลเรือนถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลที่ต้องเคารพในหลัก Pacasila หรือหลัก
คุณธรรม 5 ประการ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียปี 2488
สาธารณรัฐอินโดนีเซียและรัฐบาลจะต้องรักษาวินยั ความซือ่ สัตย์ ความ
ยุติธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับ
2) ข้าราชการพลเรือนจะต้องยึดหลักผลประโยชน์ของรัฐต้องมาก่อน
ผลประโยชน์ส่วนตน และต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่
ตนสังกัดทันทีที่พบความผิดปกติใดๆ อันจะส่งผลต่อการรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
3) เพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของข้าราชการพลเรือนตาม
มาตราที่ 30 ในกฎหมายฉบับที่ 8 ปี พ.ศ. 2517 เกีย่ วกับหลักการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในหัวข้อวินยั ของข้าราชการพลเรือน แม้วา่ จะมีการตรา
กฎหมายไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในความเป็นจริงวินัยของ
ข้าราชการพลเรือนเหล่านี้ ก็สามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เข้ากับสภาพ
และสถานการณ์ในปัจจุบันได้ การตระหนักถึงข้าราชการพลเรือนที่
เชือ่ ถือได้ มีความเป็นมืออาชีพและมีศลี ธรรมทีเ่ กิดขึน้ แน่นอนว่ามีความ
จ�ำเป็นอย่างมากทีจ่ ะท�ำให้กฎระเบียบวินยั ข้าราชการพลเรือนเกิดขึน้ ได้
เปรียบเสมือนกับเป็นแนวทางส�ำหรับการบังคับใช้ระเบียบวินยั ต่อไป และ
เพื่อให้มั่นใจว่าความเป็นระเบียบและการด�ำเนินงานเพื่อประเทศชาติ
อย่างราบรื่นจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือน
สามารถสร้างผลผลิตที่ตั้งอยู่บนฐานของระบบอาชีพ (Sistem Karier)
ได้มากขึ้น และการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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4) กฎระเบียบของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องของวินัยข้าราชการพลเรือน  
ภาระหน้าที่ ข้อห้าม และบทลงโทษส�ำหรับข้าราชการที่ถูกตัดสินว่า
กระท�ำผิด การก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยนี้ มีไว้เพื่อให้ข้าราชการที่
กระท�ำผิดเกิดความละอายต่อตนเอง และไม่กระท�ำความผิดอีกเป็นครั้ง
ที่สอง รวมทั้งเพื่อให้ข้าราชการเหล่านี้ปรับปรุงแก้ไขตนเองต่อไปใน
อนาคต
5) ในกฎระเบียบของรัฐบาลนี้ได้กล่าวถึง ประเภทของการลงโทษ
ทางวินยั ไว้อย่างชัดเจน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ
ที่จะลงโทษผู้กระท�ำผิด และสร้างความเชื่อมั่นในการพิจารณาคดีต่างๆ
ในท�ำนองเดียวกันข้อจ�ำกัดของผู้มีอ�ำนาจในการลงโทษผู้กระท�ำผิดก็ได้
ถูกก�ำหนดเอาไว้ในระเบียบของรัฐบาลด้วยเช่นกัน
6) ระดับความรุนแรงในการลงโทษ จะพิจารณาจากการกระท�ำผิด
โดยค�ำนึงถึงเจตนาและผลกระทบจากการละเมิดกฎระเบียบที่ตั้งไว้ แต่
หากว่าผู้ที่มีอ�ำนาจตัดสินใจยกฟ้องต่อการกระท�ำผิดของข้าราชการ
พลเรือนสามารถท�ำได้ โดยวางอยู่บนฐานระเบียบของรัฐบาลเป็นหลัก
7) ประเภทของการลงโทษทางวินัยในกรณีที่ข้าราชการพลเรือน
ปฎิบตั ติ นผิดกฎหมาย และผิดวินยั ราชการ มีสองประเภท คือ การลงโทษ
หนักและการลงโทษเบา การลงโทษอย่างเบาแบ่งเป็นการเรียกเตือนและ
การเตือนทางลายลักษณ์อักษร การลงโทษที่รุนแรงที่สุด คือ การถอด
ออกจากการเป็นข้าราชการ 3 ปี หรือการลดระดับราชการลง
8) มาตราที่ 7 ว่าด้วยการลงโทษ กรณีทขี่ า้ ราชการพลเรือนไม่ปฎิบตั ิ
ตามหน้าที่ การลงโทษทางวินยั จะเบากว่า ตัวอย่าง การกระท�ำผิดโดยไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ เช่น
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หากข้ า ราชการนั้ น ค�ำนึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ส ่ ว นตนมากกว่ า
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
● การหยุดท�ำงานโดยไม่มีสาเหตุ กรณีที่ข้าราชการนั้นหยุดงาน
เกิน 5 วัน ต้องมีการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบ หากไม่ปฎิบัติ
โทษจะอยู่ที่การเรียกไปเตือน
● ส�ำหรับข้าราชการที่หยุดงาน 6-10 วัน จะได้รับการเตือนเป็น
ลายลักษณ์อักษร
● นอกเหนือไปจากกรณีข้างต้นแล้ว ส�ำหรับข้าราชการพลเรือนที่
ถูกตัดสินจ�ำคุกทางวินัย ให้ได้รับสิทธิส�ำหรับการปกป้องตนเอง เช่น
การฟ้องศาลอุทธรณ์ กรณีที่ข้าราชการพลเรือนไม่พอใจต่อการตัดสิน
ความผิด หรือไม่พอใจกับการลงโทษ
●

การฝึกอบรบก่อนการเป็นข้าราชการ และการฝึกอบรบการท�ำงานของ
ข้าราชการ
การฝึกอบรมและการเตรียมความเป็นผู้น�ำ  จะถูกจัดท�ำขึ้นโดย
โปรแกรมการฝึกอบรมภายใน โดย LAN และการฝึกอบรบย่อยในสาขา
ของหน่วยงาน หรือกรมที่ข้าราชการนั้นๆ สังกัดอยู่ มุ่งเน้นไปที่การ
ประเมินและการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ความรูเ้ กีย่ วกับกฏระเบียบ
และวิธีการปฎิบัติ การปฎิบัติงานในส�ำนักงาน การใช้และประยุกต์
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในส�ำนักงาน และความเข้าใจกฎหมายและกรอบคิด
เกี่ยวกับการจ้างงานและการเลื่อนขั้นในระบบข้าราชการ การมีการฝึก
อบรมนี้ จะช่วยให้ผสู้ มัครเป็นข้าราชการ (CPNS) มีการเตรียมพร้อม และ
เรียนรู้การท�ำงานก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการจริงๆ (PNS) นับว่าเป็น
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สิ่งที่ดีและหลายๆ ประเทศควรเอาเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ข้าราชการใน
ประเทศ  มีความเป็นผูน้ �ำและท�ำงานเพือ่ ประเทศและประชาชนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

7.2 กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานและอัตราค่าจ้างแรงงาน
กฎหมายแรงงานหลักที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และมีความสัมพันธ์กับ
อุตสาหกรรมมีทั้งหมด 4 ฉบับ ได้แก่
1. กฎหมายเลขที่ 3/2535 ว่าด้วยสวัสดิการทางสังคมของแรงงาน
ซึง่ เกีย่ วข้องกับสิทธิประโยชน์ของการเกษียณอายุ การได้รบั อุบตั เิ หตุจาก
การท�ำงาน การเสียชีวิต และการประกันสุขภาพ (ใช้บังคับในบริษัทที่มี
แรงงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)
2. กฎหมายเลขที่ 21/2546 ว่าด้วยสหภาพแรงงาน ซึง่ เกีย่ วข้องกับ
สิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน
การจัดตั้งสมาพันธ์สหภาพแรงงาน และสภาแห่งชาติแรงงาน
3. กฎหมายเลขที่ 13/2546 ว่าด้วยก�ำลังคน ซึง่ เกีย่ วข้องกับองค์การ
ความร่วมมือด้านแรงงานแบบพหุภาคีและไตรภาคี
4. กฎหมายเลขที่ 2/2547 ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทของแรงงาน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีระงับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การน�ำคดี
ไปสู่ศาล และการตัดสินชี้ขาดตามกฎหมาย
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านแรงงาน คือ กระทรวงแรงงานและ
การอพยพย้ายถิ่น (Ministry of Manpower and Transmigration)  
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ซึง่ มีนโยบายก�ำลังคนอยูบ่ นพืน้ ฐานของกฎหมายแรงงานเลขที่ 13/2546
ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ถึงปัจจุบัน สาระส�ำคัญของกฎหมายแรงงาน
ประกอบด้วย
● พื้นฐาน หลักการ และเป้าหมายของการพัฒนาแรงงาน
● การวางแผนแรงงาน และข้อมูลข่าวสารแรงงาน
● การจั ด หาโอกาสที่ เ ท่ า เที ย มของแรงงาน และการปฏิ บั ติ ต ่ อ
แรงงาน
● การฝึกอบรมแรงงาน เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงทักษะแรงงานและ
ประสิทธิภาพในการท�ำงานให้ดีขึ้น
● การจ้ า งแรงงานภายใต้ โ ครงการสร้ า งพลั ง อ�ำนาจที่ ส มดุ ล ของ
แรงงาน ซึง่ เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลในการขยายโอกาสการท�ำงาน
● การจ้างแรงงานต่างชาติทถ
ี่ กู ต้องและตรงกับทักษะความสามารถ
ของแรงงาน
● การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ของแรงงานตามแนวทางปั ญ จศี ล
(Pancasila) เพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน (Harmonious)
มีพลังและสร้างสรรค์ (Dynamic) และมีความสัมพันธ์กัน (Relation)
● การพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สถาบัน และข้อตกลงร่วมกัน
รวมทัง้ องค์การพหุภาคี องค์การไตรภาคี ความร่วมมือกันทางสังคม และ
การแก้ปัญหาความขัดแย้งของแรงงาน
● ปกป้องคุม
้ ครองแรงงาน รวมทัง้ สิทธิของแรงงานในการเจรจาต่อ
รองกับนายจ้าง ความมั่นคงของแรงงาน สวัสดิภาพในการท�ำงาน การ
คุ้มครองแรงงานสตรี แรงงานเด็ก และแรงงานทุพลภาพ ประกันค่าจ้าง
แรงงาน สวัสดิการและความมั่นคงทางสังคมของแรงงาน
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●

ถูกต้อง

การควบคุมก�ำกับแรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่าง

จ�ำนวนแรงงาน
จากข้อมูลทางสถิติด้านแรงงานของหน่วยงานสถิติแห่งชาติ (The
Central Bureau of Statistics: BPS) จะเห็นได้ว่าจ�ำนวนแรงงาน
(วัยท�ำงาน) ในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.01 ต่อปี จากจ�ำนวน
158.92 ล้านคน ในปี พ.ศ.2547 และเป็นจ�ำนวน 166.64 ล้านคน ในปี
พ.ศ. 2551
ในปี พ.ศ. 2551 จ�ำนวนแรงงานรวมทั้งสิ้น 111.95 ล้านคน เพิ่มขึ้น
จากจ�ำนวน 102.97 ล้านคนในปี พ.ศ. 2547 หรือมีอัตราขยายตัวโดย
เฉลี่ยต่อปีร้อยละ 1.87
โอกาสในการท�ำงานของแรงงานได้เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 90.14
ในปี พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 91.60 ในปี พ.ศ. 2551 และหากพิจารณา
จากพืน้ ฐานการศึกษาพบว่า ผูท้ จี่ บการศึกษาระดับประถมต้น (Elementary School: SD) หรือผู้ที่จบการศึกษาต�่ำกว่าระดับพื้นฐานจะเป็น
คนส่วนใหญ่ของแรงงานกลุ่มวัยท�ำงานในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีจ�ำนวนรวม
ทั้งสิ้น 85.66 ล้านคน โดยส่วนใหญ่จ�ำนวน 59.57 ล้านคน อยู่ในชนบท
และที่เหลืออยู่ในเมือง
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ตารรางที่ 8 จ�ำแนกแรงงานตามพื้นฐานการศึกษา

จ�ำนวนแรงงานวัยท�ำงานแยกตามพื้นฐานของ
การศึกษาปี พ.ศ. 2551
ประเภทของนายหน้าค้าหลักทรัพย์

จ�ำนวน (ล้านคน)

จ�ำนวนแรงงานวัยท�ำงาน

166.64

ก�ำลังแรงงาน

111.95

คนว่างงาน

9.39

แรงงานวัยท�ำงานแยกตามการศึกษา:
ระดับประถมต้น (SD)
ระดับมัธยมต้น (SMP)

85.66
36.75

ระดับมัธยมปลาย (SMA)

33.93

ระดับอนุปริญญา (Diploma)

4.14

ระดับมหาวิทยาลัย (University)

5.09

ที่มา: Manpower and Transmigration Ministry
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ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น (Junior High School: SMP)   จะ
มีประมาณร้อยละ 22.19 หรือร้อยละ 36.75 ของจ�ำนวนแรงงานที่อยู่
ในวัยท�ำงาน และประมาณ 19.39 ล้านคนอยู่ในชนบท ส่วนที่เหลืออยู่
ในเมือง ผูท้ จี่ บการศึกษาระดับมัธยมปลาย (Senior High School: SMA)
มีรอ้ ยละ 20.49 หรือมีจ�ำนวน 33.93 ล้านคน โดยส่วนใหญ่หรือประมาณ
22.52 ล้านคนอยูใ่ นชนบท และทีเ่ หลืออยูใ่ นเมือง ผูท้ จี่ บการศึกษาระดับ
ปริญญา  (Diploma) มีเพียง 4.14 ล้านคน อยู่ในชนบทจ�ำนวน 1.31
ล้านคน และจ�ำนวน 2.83 ล้านคนอยูใ่ นเมือง ส่วนผูท้ จี่ บการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจ�ำนวน 5.09 ล้านคน โดยส่วนใหญ่หรือจ�ำนวน 4.19 ล้านคน
อยู่ในชนบท และที่เหลืออยู่ในเมือง
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ประเภทของงาน
บริษทั จะจ้างพนักงานแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ พนักงานประจ�ำ
(Permanent Workers) พนักงานสัญญาจ้าง (Contract Workers) และ
พนักงานรับช่วงต่อ (Outsourcing Workers)
พนักงานประจ�ำ (Permanent Workers) จะได้รบั เงินเดือน โบนัส
และสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งแตกต่างจากพนักงานสัญญาจ้าง และพนักงาน
แบบรับช่วงต่อ
พนักงานสัญญาจ้าง (Contract Workers) จะได้รับค่าจ้างตาม
ระยะเวลาทีก่ �ำหนดตามสัญญาจ้างได้ท�ำกับนายจ้าง  และในปัจจุบนั การ
จ้างระบบนีเ้ ริม่ เป็นทีน่ ยิ มใช้อย่างแพร่หลายในบริษทั ต่างๆ หลังจากเกิด
วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายบริษัท
ล้มละลายหรือเริม่ จะเกิดการล้มละลาย จึงจ�ำเป็นต้องให้พนักงานบริษทั
ออกจากงานโดยการจ่ายเงินชดเชย ปัจจุบันหลายบริษัทเลือกใช้วิธีการ
จ้างพนักงานแบบสัญญาจ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินชดเชยในช่วงที่มี
การให้พนักงานออกจากงาน โดยปกติสญั ญาการจ้างงานจะมีตงั้ แต่ 6-24
เดือน และนายจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกหรือต่อสัญญาจ้าง พนักงานที่มี
การจ้างแบบสัญญาจ้างจะได้รับเงินเป็นรายเดือน วันหยุดตามศาสนา 
และไม่มสี วัสดิการใดๆ รัฐบาลมีกฎระเบียบว่าสัญญาการจ้างงานจะมีอายุ
สูงสุดเพียง 2 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
พนักงานรับช่วงต่อ (Outsourcing Workers) เป็นระบบที่มีการ
จัดหาพนักงานให้กับบริษัทอื่นๆ ที่มีความต้องการพนักงาน พนักงานที่
ได้รับการคัดเลือกภายใต้ระบบการรับช่วงต่อ อาจจะมีสถานะเป็น
พนักงานประจ�ำหรือพนักงานชั่วคราว
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โดยบริษทั ทีใ่ ห้บริการจัดหาพนักงานรับช่วงต่อจะต้องได้รบั อนุญาตจาก
กระทรวงแรงงาน โดยพนักงานรับช่วงต่ออาจท�ำงานพิเศษนอกเหนือจาก
งานประจ�ำหรื อ ท�ำงานพิ เ ศษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานประจ�ำก็ ไ ด้ ภ ายใต้
กฎหมายแรงงานเลขที่ 13/2546 มาตราที่ 50-55 และมาตราที่ 56-59
ภายใต้กฎหมายเลขที่ 13/2546 มาตราที่ 66 มีงานเพียง 5 ประเภท
เท่านั้น ที่จะได้รับการเสนอให้พนักงานท�ำงานภายใต้ระบบการรับช่วง
ต่อ ได้แก่ 1) งานบริการจัดเลี้ยง 2) งานให้บริการท�ำความสะอาด 3)
งานรักษาความปลอดภัย 4) งานสนับสนุนการท�ำเหมือง และ 5) งาน
ขนส่งพนักงาน และหากเป็นงานทีน่ อกเหนือจากงาน 5 ประเภทดังกล่าว
อาจไม่ ไ ด้ รั บ การเสนอให้ พ นั ก งานท�ำงานภายใต้ ร ะบบดั ง กล่ า วได้
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ บริษัทหลายแห่งไม่ได้ให้ความสนใจต่อ
กฎระเบียบ และการจ้างแรงงานภายใต้ระบบรับช่วงต่อ โดยเฉพาะงาน
ประเภทอื่นๆ ที่นายจ้างมักจะมีการหลบเลี่ยงการจ้างงาน ซึ่งเป็นงานที่
ขัดกับกฎระเบียบและผลประโยชน์ของพนักงาน
เวลาท�ำงาน
ภายใต้กฎหมายแรงงานเวลาท�ำงานจะต้องไม่มากกว่า 40 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ โดยปกติเวลาท�ำงานจะเป็น 8 ชั่วโมงต่อวัน ส�ำหรับผู้ที่ท�ำงาน
5 วันต่อสัปดาห์ หรือ 7 ชั่วโมงต่อวัน ส�ำหรับผู้ที่ท�ำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
ทั้งนี้ กฎระเบียบของเวลาท�ำงานจะไม่มีผลบังคับใช้กับงานในบางสาขา
ที่ก�ำหนด
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วันท�ำงาน
วันจันทร์-วันเสาร์
วันอาทิตย์และวันหยุด

อัตราคูณพื้นฐาน
ปกติ
2

ชั่วโมงที่ 1 ชั่วโมงถัดไป
1.5
2
3

4

การท�ำงานล่วงเวลา
การท�ำงานล่วงเวลาจะถูกควบคุมและก�ำกับโดยการตัดสินใจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวงเลขที่ KEP.102/
MEN/VI/2004 ทั้งนี้ การท�ำงานล่วงเวลาจะเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
แต่ละบริษัท โดยพนักงานมีสิทธิที่จะได้รับการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาใน
อัตราพิเศษ
การฝึกอบรมพนักงาน
ตามกฎกระทรวงเลขที่ KEP.261/MEN/XI/2004 ได้ก�ำหนดให้บริษทั
ทีม่ พี นักงานตัง้ แต่ 100 คนขึน้ ไป จะต้องจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่าง
น้อยร้อยละ 5 ของจ�ำนวนพนักงานทัง้ หมดในแต่ละปี บริษทั ทีถ่ กู ก�ำหนด
ให้จัดฝึกอบรมในแต่ละปีนั้น จะต้องจัดเตรียมก�ำหนดการฝึกอบรม
รายปี ประกอบด้วย ประเภทของการฝึกอบรม ระยะเวลา และสถานที่
ของการฝึกอบรม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมจะเป็นความ
รับผิดชอบของบริษัททั้งหมด
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สิทธิพนักงาน และวันหยุด
● เงินเดือน
● โบนัส
● สวัสดิการอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักอาศัย และเงินกู้
● ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
● ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร และวันลาพักคลอดบุตร 3 เดือน
(1.5 เดือนก่อนคลอดบุตร และ 1.5 เดือนหลังจากคลอดบุตร)
● ประกันสังคม
● วันหยุดรายสัปดาห์ ก�ำหนดให้หยุด 1 วัน หลังจากท�ำงาน 6 วัน
และวันหยุด 2 วัน หลังจากท�ำงาน 5 วัน
● วันหยุดรายปี ก�ำหนดให้มว
ี นั หยุด 12 วันท�ำงาน หลังจากทีท่ �ำงาน
ต่อเนื่องกัน 12 เดือนขึ้นไป
● วันหยุดพักผ่อน ก�ำหนดให้มว
ี นั หยุดได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังจาก
ที่ท�ำงานมาแล้วอย่างน้อย 6 ปี
● วันหยุด ตามกฎกระทรวงแรงงานเลขที่ 01/MEN/1994 บริษัท
จะถูกก�ำหนดให้พนักงานได้รับวันหยุดทางศาสนาทุกปี
สหภาพแรงงาน
ภายใต้กฎหมายฉบับที่ 21 ปี พ.ศ. 2543 รัฐบาลอนุญาตให้แรงงาน
ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ใ นการจั ด ตั้ ง สหภาพแรงงานและเป็ น สมาชิ ก ของ
สหภาพแรงงาน ทั้งนี้ บริษัทที่มีแรงงานอย่างน้อย 10 คน ก็สามารถจัด
ตั้งสหภาพแรงงานได้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนกับนายจ้าง
สหภาพแรงงานสามารถจัดตัง้ โดยพนักงานในบริษทั หรือบุคคลภายนอก
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บริษัทก็ได้ ทั้งนี้รูปแบบสหภาพแรงงานถือเป็นองค์การอิสระ เปิดเผย
ประชาธิปไตย และรับผิดชอบในการต่อสูเ้ พือ่ แรงงานในกรณีทมี่ ี
ข้อโต้แย้งกับนายจ้าง องค์การของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งแรงงาน คือ สมาพันธ์
แรงงานแห่งชาติ (Federation of Indonesian Workers: FSPSI)
ซึ่งประกอบด้วยสหภาพแรงงาน 21 แห่ง และ SPLP 13 แห่ง
ตามกฎกระทรวงแรงงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ฉบับที่ 03/Men/1993 ก�ำหนดให้สมาพันธ์สหภาพแรงงานของบริษัท
ต่างๆ อย่างน้อย 5 แห่ง ใน 25 เกาะ และ 5 จังหวัด หรือมีสมาชิกเป็น
แรงงานทั่ ว ประเทศ อย่ า งน้ อ ย 10,000 คน หรื อ มี ส มาชิ ก เป็ น
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 181

สหภาพแรงงาน 10 แห่ง สมาชิกของสหภาพแรงงานนั้นต้องจ่ายค่า
สมาชิกรายเดือนตามกฎกระทรวงฉบับที่ KEP.187/MEN/IX/2004
นอกจากนี้ก�ำหนดให้สามารถจัดตั้งสภาแห่งสหภาพแรงงานได้ โดย
มีสมาพันธ์ของสหภาพแรงงานตั้งแต่ 3 สมาพันธ์ขึ้นไป นับตั้งแต่ช่วง
ปฏิรูปของประเทศ สหภาพแรงงานมีบทบาทที่ส�ำคัญในการต่อสู้เรียก
ร้องสิทธิของแรงงาน เรียกร้องค่าจ้างขั้นต�่ำ  (Regional Minimum
Weight: UMR) การระงับข้อพิพาท การประท้วงตามท้องถนน การร้องเรียน
ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อป้องกันการปลดพนักงานจ�ำนวนมาก และ
การระงับข้อพิพาทระหว่างพนักงานและนายจ้าง รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง
คณะกรรมการ 2 ฝ่าย ขึ้นตามกฎกระทรวงแรงงานที่ PER.32/MEN/
XII/2008 ณ.ปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการ 2 ฝ่าย ประกอบด้วย 11,832
บริษทั 210 ตัวแทนในเทศบาลชุมชนต่างๆ ครอบคลุม 31 แห่ง และคณะ
กรรมการของรัฐ
ในระดับชาติ คณะกรรมการไตรภาคี (LKS) ประกอบด้วย ตัวแทน
ภาครัฐจากสหภาพแรงงานและองค์การนายจ้าง ซึ่งผลประโยชน์ของ
ทั้งสองฝ่ายนี้จะถูกก�ำหนดและปกป้องให้ความเป็นธรรมโดยกฎหมาย
การประกันสังคมของแรงงาน
รั ฐ บาลได้ จั ด ตั้ ง โครงการประกั น สั ง คมเพื่ อ แรงงานที่ เรี ย กว่ า 
Jamsostek Jaminan Sosial Tenaga Kerja ภายใต้กฎหมายฉบับที่ 3
ปี 2535 ตามการอนุญาตของกระทรวงแรงงานที่ KEP.67/MEN/2004
โครงการประกันสังคมดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้การก�ำกับของหน่วยงาน
ประกันสังคมของรัฐ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
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การประกันการเกษียณอายุ
● การประกันสุขภาพ
● การประกันอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
● การประกันการเสียชีวิต
เบีย้ ประกันของโครงการประกันสังคมดังกล่าว จะคิดจากร้อยละ 5.7
ของเงินเดือน เงินสมทบจากนายจ้าง และที่เหลือจากส่วนสมทบของ
พนักงาน นายจ้างที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป มีอัตราค่าจ้างต่อคน 1 ล้าน
รูเปียห์ขึ้นไป จะต้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ หากเจ้าของธุรกิจที่ไม่มี
ลูกจ้างก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นกัน
●
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อย่างไรก็ตาม มีหลายบริษัทที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญต่อสิทธิของ
แรงงานที่ควรจะได้ ก็ไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว แม้ว่าจะ
มีบริษัทเพียง 91,000 บริษัทเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รัฐบาล
พยายามทีจ่ ะขยายขอบเขตของโครงการประกันแห่งชาติขนึ้ โดยการออก
กฎหมายฉบับที่ 40 ในปี พ.ศ. 2547 เรียกว่า  โครงการประกันสังคม
แห่งชาติ (National Social Security System: SJSN)
อัตราค่าจ้างแรงงาน
อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ (The Regional Minimum Wage: UMR) เป็น
มาตรฐานค่าจ้างแรงงานในประเทศ อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำนี้ถูกก�ำหนดโดย
สภาค่าจ้าง ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของประธานาธิบดีที่ 107 ในปี
พ.ศ. 2547 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการไตรภาคี คือ ตัวแทนภาครัฐ
การก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ เริม่ จากการส�ำรวจค่าใช้จา่ ยทีเ่ หมาะสมใน
การด�ำรงชีวิต ซึ่งน�ำเสนอโดยสภาค่าจ้างในแต่ละภูมิภาคต่อองค์การ
ปกครองท้องถิน่ นัน้ ๆอัตราค่าจ้างขัน้ ตำ�่ นีจ้ ะมีการทบทวนความเหมาะสม
ทุกปีให้กับแรงงานทั่วไป และแรงงานที่มีสัญญาจ้าง 1 ปีขึ้นไป
อัตราค่าจ้างในแต่ละภูมภิ าคถูกก�ำหนดโดยผูว้ า่ ของแต่ละจังหวัด ซึง่
จะแตกต่างกันไป ในปี พ.ศ. 2552 อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำถูกปรับสูงขึ้น
ร้อยละ 9-16  จากปี พ.ศ. 2551 ในหมู่เกาะอีเรียน จายาตะวันตก อัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่ำปี พ.ศ. 2552 อยู่ที่ 1,180,000 รูเปียห์ ขณะที่หมู่เกาะชวา
ตะวันออก ค่าจ้างขั้นต�่ำอยู่ที่ 570,000 รูเปียห์
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ภายใต้การประชุมร่วมของรัฐมนตรี        
ที่เกี่ยวข้อง 3 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
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และกระทรวงมหาดไทย ได้เปลี่ยนแปลงการก�ำหนดค่าจ้างขั้นต�่ำว่า
รัฐบาลจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำอีกต่อไป
หากแต่จะเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างตัวแทนของนายจ้างและลูกจ้าง
เท่านั้น
แรงงานต่างชาติ
ตามกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ PER 02/MEN/III/2008 อนุญาตให้
แรงงานต่างชาติทถี่ อื วีซา่ อินโดนีเซีย สามารถท�ำงานในอินโดนีเซียได้ ร่วม
กับแรงงานท้องถิ่น เพื่อการถ่ายทอดความรู้
หน่วยงานที่อนุญาตให้สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ (TKAs)
● ส�ำนักงานตัวแทนการค้าระหว่างประเทศ
● ส�ำนักตัวแทนบริษัทในต่างประเทศ หรือส�ำนักข่าวต่างประเทศ
● บริษัทลงทุนต่างประเทศ (PMA)
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บริษัทลงทุนอินโดนีเซีย (PMDN)
● บริษัทที่ด�ำเนินงานเพื่อโครงการของรัฐ และโครงการช่วยเหลือ
ต่างๆ
● สถาบันเพื่อสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และศาสนา
		
● ธุรกิจบริการ
นายจ้างแรงงานต่างชาติจะต้องมีการจัดท�ำแผนการใช้แรงงาน
ต่างชาติ (PPTKA) ซึง่ จะต้องมีเหตุผลในการใช้แรงงานต่างชาติ ต�ำแหน่ง
ค่าจ้าง จ�ำนวน สถานที่ท�ำงาน ระยะเวลาการจ้าง และจ�ำนวนแรงงาน
ท้องถิ่นที่จะท�ำงานด้วย และแผนการใช้แรงงานต่างชาติที่มากกว่า  50
คนขึ้นไป จะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกระทรวงแรงงาน แต่หาก
ความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่น้อยกว่า  50 คนนั้น ก็สามารถ
ขออนุมัติจากผู้อ�ำนวยการกอง กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ใบอนุญาตให้ใช้
แรงงานต่างชาตินี้จะต้องมีการต่ออายุทุกๆ ปี
นายจ้างที่มีแรงงานต่างชาติท�ำงานนั้น จะต้องจัดให้แรงงานต่างชาติ
นั้นเข้าร่วมโครงการประกันสังคมด้วย โดยที่แรงงานต่างชาติที่ได้รับ
ค่าจ้างต่อเดือนเกิน 100 เหรียญสหรัฐ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้า
ให้กับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (Dana Pengembangan Keahlian
dan Keterampilan: DPKK) โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของรัฐ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก�ำหนดไว้
แรงงานต่างชาติไม่อนุญาตให้ท�ำงานมากกว่า 1 ต�ำแหน่ง และท�ำงาน
สองแห่ง ต�ำแหน่งของแรงงานต่างชาติ คือ ช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการ คณะผู้แทน ที่ปรึกษา
●
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7.3 กฎหมายเข้าเมือง
พลเมืองของทุกประเทศจ�ำเป็นต้องขอวีซ่าส�ำหรับการเดินทางเข้า
ประเทศอินโดนีเซีย โดยต้องทราบหลักเกณฑ์ดังนี้

7.3.1 เอกสารในการยื่นขอวีซ่าอินโดนีเซีย
				 (Indonesia Visa)
		7.3.1.1 วีซ่าธุรกิจ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
1) แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อ
1 ชุด และต้องมีใบอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่อินโดนีเซีย
2) หนังสือเดินทาง (Passport) ทีม่ อี ายุมากกว่า 6 เดือน  มีหน้า
ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมส�ำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
3) รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป
4) หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชี
เงินฝาก หนังสือรับรองจากธนาคาร
5) หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
6) ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมส�ำเนา
7) จดหมายรับรองการท�ำงาน (ตัวจริง) และใบอนุญาตให้
ลาหยุด โดยระบุต�ำแหน่ง เงินเดือน อายุการท�ำงาน และวันลาหยุดงาน
8) ใบอนุญาตท�ำงาน (Work Permit) ส�ำหรับชาวต่างชาติ
9) จดหมายเชิญจากบริษทั หรือองค์การจากประเทศอินโดนีเซีย
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 187

7.3.1.2 วีซ่าท่องเที่ยว ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
1) แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อ
1 ชุด
2) หนังสือเดินทาง (Passport) ทีม่ อี ายุมากกว่า 6 เดือน มีหน้า
ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมส�ำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
3) ส�ำเนาบัตรประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้าน
4) รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป
5) หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชี
เงินฝาก หนังสือรับรองจากธนาคาร
6) เอกสารการจองที่พัก/โรงแรม
7) ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
8) จดหมายรับรองการท�ำงาน (ตัวจริง) และใบอนุญาตให้
ลาหยุด โดยระบุต�ำแหน่ง เงินเดือน อายุการท�ำงาน และวันลาหยุดงาน

7.3.2 ศุลกากร
7.3.2.1 สิ่งของที่อินโดนีเซียอนุญาตให้น�ำเข้า
1) ยาสูบ บุหรี่ 200 มวน และซิการ์ 50 มวน
2) เครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์จ�ำนวน 1 ลิตร  
3) น�้ำหอมส�ำหรับใช้ส่วนตัว
4) สิ่งของมีค่าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
5) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า  ของเด็กเล่น รองเท้า  อาหาร
และเครื่องดื่ม
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โดยการน�ำเข้าสินค้าในข้อที่ 5 นั้น ต้องน�ำเข้าผ่านท่าเรือที่ก�ำหนด 5
แห่งเท่านั้น คือ 1) ท่าเรือ Belawan เมืองเมดัน 2) ท่าเรือ Tanjung
Priok เมืองจาการ์ตา 3) ท่าเรือ Tanjung Emas เมืองเซอมารัง 4) ท่าเรือ
Tanjung Perak เมืองสุราบายา และ 5) ท่าเรือ Soekarno Hatta เมือง
มากัสซาร์ และท่าอากาศยานระหว่างประเทศทุกแห่งตามกฎระเบียบ
รัฐมนตรีการค้าอินโดนีเซีย 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 ตุลาคม
พ.ศ. 2551 และกฎระเบียบฉบับแก้ไข คือ กฎระเบียบรัฐมนตรีการค้า
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
ธันวาคม พ.ศ. 2551
7.3.2.2 สิ่งของต้องห้ามที่ประเทศอินโดนีเซียไม่อนุญาตให้น�ำเข้า
1) สารเสพติดและยาเสพติด (มีโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต)
2) สื่อลามกอนาจาร
3) อาวุธปืนและวัตถุระเบิด                 
4) สื่อหรือสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวทางการเมือง
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7.4 กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้
กฎหมายการลงทุน
อินโดนีเซียทบทวนสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติใหม่เมื่อปลายปี
2556 โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้ทบทวนสัดส่วนการลงทุนและการถือ
กิจการของต่างชาติในอินโดนีเซีย (Negative Investments List-DNI)
ในสาขาส�ำคัญต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการท่าอากาศยาน ท่าเรือ
โทรคมนาคม โรงไฟฟ้า  รวมถึงอัตราส่วนการลงทุนของต่างชาติใน
ลักษณะ PPP ในสาขาต่างๆ ซึ่งรัฐบาลได้เริ่มทบทวนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553 รายละเอียดส�ำคัญ ดังนี้
1) สาขาที่เปิดให้มีการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น
ตารางที่ 9 ตารางอัตราการลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น

สาขา

อัตราเดิม อัตราใหม่
ร้อยละ ร้อยละ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการคมนาคมทางบก 0
49
การตรวจเช็คยานพาหนะ
0
49
เภสัชภัณฑ์
75
85
ธุรกิจเงินร่วมลงทุน
80
85
ธุรกิจโฆษณา (เฉพาะนักลงทุนจากอาเซียน)
190

0

49

2) สาขาที่จ�ำกัดการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น
ตารางที่ 10 ตารางแสดงข้อจ�ำกัดของการลงทุนจากต่างชาติ

สาขา
การกระจายสินค้า
การจัดเก็บสินค้า

อัตราเดิม (ร้อยละ) อัตราใหม่ (ร้อยละ)
100
33
100
33

ห้องเย็น
ฟาร์มเกษตรกรรม

100
95

33*/37**
30

* ในเกาะสุมาตรา ชวาบาหลี
** ในเกาะกาลิมันตัน สุลาเวสี นูซาเตงการาตะวันออก มาลุกุ และปาปัว

3) สัดส่วนการลงทุนในสาขาโทรคมนาคม
ตารางที่ 11 ตารางการลงทุนในสาขาโทรคมนาคม

สาขา
Fixed
Telecommunications
โครงข่ายโทรคมนาคม
มัลติมีเดีย
ผู้ให้บริการมัลติมีเดีย

อัตราเดิม
(ร้อยละ)

อัตราใหม่
(ร้อยละ)

ไม่มีการควบคุม

65

ไม่มีการควบคุม

65

ไม่มีการควบคุม

49
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4) อัตราส่วนการลงทุนของต่างชาติในลักษณะ PPP
ตารางที่ 12 ตารางอัตราส่วนการลงทุนของต่างชาติในลักษณะ PPP

ด้าน

อัตราเดิม อัตราใหม่
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ท่าอากาศยาน
สถานีขนส่งทางบก
ท่าเรือ
ประปา
ทางด่วน
โรงไฟฟ้า ก�ำลังผลิต 1-10  เมกะวัตต์

-

49
49
95
95
95
49

โรงไฟฟ้า ก�ำลังผลิตมากกว่า 10 เมกะวัตต์

-

100

การส่งและการกระจายไฟฟ้า 

-

100
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ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้
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การจัดตั้งนโยบายทางความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ในสังคมชนบท
(โกตองโรยอง)
ความคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
(Corporate Social Responsibility) หรือ CSR นั้น เป็นเรื่องใหม่ที่
พูดกันในกระแสของโลกาภิวัตน์ที่ต้องการให้องค์กรทางธุรกิจเข้าไป
มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะเดียวกันองค์กรภาครัฐก็ต้องเอื้ออ�ำนวย
ให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ซึง่ การจัดตัง้ นโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กร (CSR) ในสังคมชนบทของอินโดนีเซีย
ที่ได้จัดท�ำนั้น ต้องวางนโยบายให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
ประเพณีในสังคมตามความเชือ่ ในศาสนา  ทีย่ งั ต้องปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
และสืบทอดกันมานานแล้ว โดยมีสาระส�ำคัญ คือ ความผูกพันระหว่าง
สามีกับภรรยา พ่อแม่กับลูก และพลเมืองต่อสังคม คือ การช่วยเหลือพึ่งพา
อาศัยกันในงานด้านต่างๆ เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกีย่ ว การแต่งงาน
และการสร้างบ้านที่อยู่อาศัย [4]
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