ระบบบริหารราชการของ
สหพันธรัฐ

มาเลเซีย

ระบบบริหารราชการของ

สหพันธรัฐมาเลเซีย
จัดทำ�โดย :

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
47/111 ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ
อำ�เภอเมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 1000
โทรสาร 0 2547 1108
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ที่ปรึกษาโครงการ : นายสุรพงษ์ ชัยนาม
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราชการใน ASEAN
บรรณาธิการ :
ดร.ประยูร อัครบวร
นักวิจัย :
นายวัฒนชัย สงวนวงศ์
นายสุพัฒน์พิทย์ เทียนเกษม
ผู้ประสานงานและตรวจทานคำ�ผิด : นางสาวเยาวนุช สุมน
เลขมาตรฐานประจำ�หนังสือ : 978-616-548-153-3
จำ�นวนพิมพ์ :
5,400 เล่ม
จำ�นวนหน้า :
200 หน้า
พิมพ์ที่ :
กรกนกการพิมพ์

คำ�นำ�
สำ�นักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเพิม่ ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล
ในระบบราชการ
จากการดำ�เนินการทีผ่ า่ นมาแม้วา่ สำ�นักงาน ก.พ. ได้ด�ำ เนินการจัดอบรม
หลักสูตรความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียนให้แก่ขา้ ราชการหลายครัง้ แต่กย็ งั ไม่ครอบคลุม
บุคลากรภาครัฐซึ่งมีจำ�นวนมากกว่า 2 ล้านคน สำ�นักงาน ก.พ. จึงเห็นควร
พัฒนาชุดการเรียนรู้ “อาเซียน กูร”ู เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ระบบราชการ ซึง่ มีความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ
ให้แก่บุคลากรภาครัฐซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภาครัฐ
ทั้ ง นี้ ท างสำ � นั ก งาน ก.พ. จึ ง ทำ � ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดทำ�หนังสือเรื่อง “ระบบบริหารราชการของ
ประเทศอาเซียน” เพื่อเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการให้แก่
บุคลากรภาครัฐทุกระดับ หวังว่าท่านผู้อ่านคงได้รับความรู้และเพลิดเพลิน
ไปกับหนังสือชุดนี้

สำ�นักงาน ก.พ.

ข้อคิดจากบรรณาธิการ
หนังสือเรื่อง “ระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน” เป็นหนังสือ
ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเสริมทักษะความรู้แก่ข้าราชการไทย เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ
ระบบการบริหารงานภาครัฐของประเทศต่างๆ ในอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์
ในการติดต่อประสานงานกับข้าราชการของประเทศเหล่านี้ในอนาคต
โดยรูปแบบของหนังสือได้ปูความรู้ให้ผู้อ่านตั้งแต่ประวัติ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศ วิสัยทัศน์ รวมถึงความเป็นมาของระบบราชการ นโยบายการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และทีน่ า่ จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรูร้ ะบบราชการของ
ประเทศเหล่านี้คือเนื้อหาในส่วนของยุทธศาสตร์และภารกิจของแต่ละ
กระทรวง ระบบการพัฒนาข้าราชการ ท้ายเล่มผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมาย
และลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ
หนังสือระบบบริหารราชการของประเทศในอาเซียนทั้ง 10 นี้ อาจมี
เนื้ อ หาแตกต่ า งกั น ไปบ้ า ง เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของ
บางประเทศได้ด้วยข้อจำ�กัดด้านภาษาและบางประเทศยังไม่มีการจัดทำ�
ยุทธศาสตร์ของรายกระทรวง ทางคณะผู้จัดทำ�หนังสือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือเล่มนีจ้ ะมีสว่ นในการติดอาวุธองค์ความรูภ้ าครัฐให้แก่ขา้ ราชการไทย
ไม่มากก็น้อย
สุดท้าย ขอขอบคุณเจ้าของรูปภาพและเว็บไซต์ทชี่ ว่ ยเผยแพร่อาเซียนให้
เป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน
ดร.ประยูร อัครบวร
บรรณาธิการ

สารบัญ
1. ประวัติและข้อมูลประเทศและรัฐบาลโดยย่อ
		 1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ
				 1.1.1 ข้อมูลทั่วไป
				 1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
				 1.1.3 ประวัติศาสตร์
				 1.1.4 ลักษณะประชากร
				 1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ
				 1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง
				 1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
				 1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
				 1.1.9 ระบบสาธารณสุข
				 1.1.10 ระบบการศึกษา	
				 1.1.11 ระบบกฎหมาย
				 1.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย
		 1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ

11
12
12
18
20
27
28
29
41
43
49
52
54
56
59

2. วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
		 2.1 วิสัยทัศน์
		 2.2 เป้าหมาย
		 2.3 ยุทธศาสตร์

63
64
64
65

3.		 ประวัติความเป็นมาของระบบราชการ
69
		 3.1 ระบบราชการของมาเลเซียภายใต้การปกครอง		
				 ของอังกฤษ (พ.ศ. 2367 - 2500)
70
		 3.2 ระบบราชการของมาเลเซียหลังการสถาปนาเป็นเอกราช
				 (พ.ศ.2500 - ปัจจุบัน)
75
4. ภาพรวมของระบบราชการ
		 4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
				 4.1.1 นโยบายหลักในการปฏิรูปและพัฒนามาเลเซีย
		 4.2 จำ�นวน และรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ
		 4.3 จำ�นวนข้าราชการทั่วประเทศ พร้อมคุณลักษณะหลัก
				 หรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
				 4.3.1 จำ�นวนข้าราชการทั่วประเทศ
				 4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการ
				 4.3.3 คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่
					
ประชาคมอาเซียน

83
84
88
93
101
101
101
104

5. ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN
		 5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง
		 5.2 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN

105
106
141

6. ระบบการพัฒนาข้าราชการ
		 6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ
		 6.2 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ
		 6.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ

143
144
147
154

7. กฎหมายสำ�คัญที่ควรรู้
		 7.1 กฎระเบียบข้าราชการ
				 7.1.1 การบรรจุ แต่งตั้งและการสรรหา
			 7.1.2 การยืนยันการให้บริการ
			 7.1.3 การหารือรูปแบบบำ�เหน็จบำ�นาญ และค่าตอบแทน
				 7.1.4 การเลื่อนตำ�แหน่ง
				 7.1.5 การโอนย้าย
				 7.1.6 การควบคุมระเบียบวินัย
7.2 กฎหมายแรงงาน
				 7.2.1 บทลงโทษแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำ�งาน
				 7.2.2 วันหยุดตามพระราชบัญญัติแรงงาน
				 7.2.3 เวลางาน
				 7.2.4 การทำ�งานล่วงเวลา
				 7.2.5 ลาป่วย
				 7.2.6 การจ่ายค่าแรง
				 7.2.7 การเลิกสัญญา
				 7.2.8 การยกเลิกสัญญาจ้าง
				 7.2.9 พ.ร.บ. ประกันคนงาน
				 7.2.10 กองทุนเงินสะสม
				 7.2.11 การพิจารณาสิทธิประโยชน์
ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
		 7.3 กฎหมายเข้าเมือง
				 7.3.1 บทลงโทษเกี่ยวกับการเข้าเมืองผิดกฎหมาย
				 7.3.2 ศุลกากร
				 7.3.3 การทำ�วีซ่าเข้าเมือง

157
158
161
163
163
166
167
167
168
170
170
172
172
172
173
174
175
176
177
177
178
180
181
182

8. ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้
		 8.1 กฎหมายภูมิบุตร (Bumiputera)
8.2 การรวมกลุ่มข้าราชการในประเทศมาเลเซีย
				 8.2.1 แนวคิดในการรวมรวมกลุ่มข้าราชการ
				 8.2.2 หลักเกณฑ์ในการรวมกลุ่มของข้าราชการ
				 8.2.3 วิธีการในการรวมกลุ่มของข้าราชการ

183
184
186
187
189
191

บรรณุกรม		

193

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
		
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
		
		
ภาพที่ 7

แผนที่สหพันธรัฐมาเลเซีย
แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธรัฐ ภูมิภาค
และท้องถิ่น
บริษัทอินเดียตะวันออกของบริเตน
ข้าราชการพลเรือนที่มีเชื้อชาติมลายู
ข้าราชการพลเรือนในรัฐมลายู
ร่วมกับเลขาธิการอังกฤษที่คาร์คอซา
ในปี พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929)
คำ�สั่งทั่วไปและหนังสือเวียน
สำ�นักงานการจัดตั้งสหพันธรัฐ
		
ในปีพ.ศ. 2497 - 2503 (ค.ศ. 1954 - 1960)
ภาพที่ 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการ
		
ในภาครัฐ
ภาพที่ 9 โครงสร้างการรวมกลุ่มของข้าราชการ

19
30
39
70
73
76
78
155
190

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
		
ตารางที่ 2
		
ตารางที่ 3
		
ตารางที่ 4
		
		

ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวง
ของแต่ละกระทรวง
อัตราค่าจ้างมาตรฐานขั้นต่ำ�และเงื่อนไข
สำ�หรับการจ้างงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย
ค่าใช้จ่ายสำ�หรับขออนุญาตนำ�แรงงานต่างชาติ
เข้ามาทำ�งานในมาเลเซีย
จำ�นวนสหภาพแรงงานจำ�แนกตามประเภท
ของหน่วยงานในประเทศมาเลเซีย
ปี พ.ศ. 2545 - 2551

106
174
179
187

1

ประวัติและข้อมูลประเทศ
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ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทย และ
มีประวัติที่เกี่ยวพันกันมายาวนาน ด้วยรัฐกลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และ
ปะลิส ในอดีตเคยเป็นดินแดนไทยทีต่ อ้ งตัดให้องั กฤษในช่วงล่าอาณานิคม
อีกทัง้ ดินแดนทางตอนใต้ของไทยในปัจจุบนั ยังคงใช้ภาษามลายูในการสือ่ สาร
ประจ�ำวัน การเรียนรูจ้ กั ประเทศมาเลเซียจึงเป็นความส�ำคัญและมีรายละเอียด
ที่น่าสนใจดังนี้

1.1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ : สหพันธรัฐมาเลเซีย หรือ มาเลเซีย
(Federation of Malaysia)
เมืองหลวง :
กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
พื้นที่ :
330,800 ตารางกิโลเมตร [21]
เขตแดน :
ด้านทิศเหนือติดกับประเทศไทย
ทิศใต้ตดิ กับสิงคโปร์ ทิศตะวันตกติดกับ
ช่องแคบมะละกา ทิศตะวันออกติดกับ
ทะเลจีนใต้กั้นส่วนที่เป็นแหลมมลายู
กับส่วนที่อยู่บนตอนเหนือของเกาะ
บอร์เนียว มีพรมแดนติดกับอินโดนีเซีย
และรัฐซาราวัคทีอ่ ยูบ่ นเกาะนีเ้ ป็นรัฐเดียว
ที่ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลาม
12

ประชากร :
วันชาติ :
ภาษาทางราชการ :
ระบบการปกครอง :
ธงชาติ :

29.30 ล้านคน [23]
31 สิงหาคม
ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia)
ระบบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ
โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข
(Yang-di Pertuan Agong)
ธงชาติมาเลเซีย หรือ ยาลูร์ เกมิลัง
(Jalur Gemilang) มีความหมายว่า
ธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์ มีลักษณะเป็นธง
สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน
พื้นสีแดงสลับสีขาว รวม 13 แถบ
แต่ละแถบมีความกว้างเท่ากัน ที่มุมธง
ด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน�้ำเงิน
กว้าง 8 ใน 13 ส่วนของผืนธงด้านกว้าง
และยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาว
ภายในบรรจุเครื่องหมาย
พระจันทร์เสี้ยวและดาว 14 แฉก
ที่มีชื่อว่า “บินตัง เปอร์เซกูตัน”
(“Bintang Persekutuan”) หรือ
“ดาราสหพันธ์” ส่วนสัญลักษณ์
และสีตา่ งๆ บนธงชาติมคี วามหมายต่างๆ
ที่สามารถแยกออกมาได้ ดังนี้
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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ตราแผ่นดิน :
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แถบริ้วพื้นสีแดงและสีขาว มีด้วยกัน
13 แถบ ซึ่งสื่อถึงสถานะอันเสมอภาค
ของรัฐทั้ง 13 รัฐ ภายในประเทศ [23]
ดาวทีม่ ี 14 แฉก สือ่ ถึงความเป็นเอกภาพ
ของรัฐทั้งหมดภายในประเทศ
รูปพระจันทร์เสีย้ ว สือ่ ถึงศาสนาอิสลาม
ซึ่งเป็นศาสนาประจ�ำชาติ สีเหลือง
ในพระจันทร์เสี้ยวและดาราสหพันธ์
ซึง่ สีเหลืองคือสีแห่ง ยังดี เปอร์ตวน อากง
ผูเ้ ป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐพืน้ สีนำ�้ เงิน
สื่อถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซีย
ประกอบด้วยส่วนหลักๆ 5 ส่วน คือ
โล่ เสือโคร่งสองตัว พระจันทร์เสี้ยว
สีเหลือง และดาวสีเหลือง 14 แฉก
และแถบผ้าตราแผ่นดินของมาเลเซียนี้
สืบทอดมาจากตราแผ่นดิน
สหพันธรัฐมาลายาระหว่างที่เป็น
อาณานิคมของอังกฤษ เครื่องยอด
ประกอบด้วยรูปจันทร์เสีย้ วและดาว
14 แฉก ซึง่ เรียกว่า “ดาราสหพันธ์”
(Bintang Persekutuan)
ทั้งสองรูปนี้เป็นสีเหลือง หมายถึง

ยังดี เปอร์ตวน อากง กษัตริย์ผู้เป็น
องค์อธิปัตย์ของสหพันธรัฐ นอกจากนี้
รูปจันทร์เสี้ยวยังหมายถึงศาสนา
อิสลามอันเป็นศาสนาประจ�ำชาติ
ส่วนดาราสหพันธ์ หมายถึง รัฐทัง้ 13 รัฐ
ของสหพันธ์เดิม รูปดาว 14 แฉก
นั้นใช้เป็นสัญลักษณ์แทนรัฐที่รวมเป็น
ประเทศมาเลเซียเมื่อแรกก่อตั้ง 14 รัฐ
ซึ่งมีสิงคโปร์รวมอยู่ด้วย ต่อมาเมื่อ
สิงคโปร์แยกตัวจากสหพันธรัฐ รูปดาว
14 แฉกนี้ก็มิได้มีการแก้ไข แต่เป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าดาวดังกล่าวได้
รวมความหมายถึงดินแดนของสหพันธรัฐ
ทีม่ อี ยู่ รูปโล่ในตราแผ่นดิน เป็นสัญลักษณ์
แทนการรวมเป็นเอกภาพของรัฐต่างๆ
ภายใต้สหพันธรัฐของชาวมาเลย์
ภายในโล่แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน
ตามแนวนอนสิบส่วนดังนี้ ส่วนบนสุด
หรือส่วนหัวของโล่บรรจุภาพกริช
5 เล่ม บนพื้นสีแดง หมายถึง
อดีตรัฐมลายูทอี่ ยูน่ อกสหพันธรัฐมาลายา
5 รัฐ ได้แก่ รัฐยะโฮร์ รัฐตรังกานู
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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รัฐกลันตัน รัฐเกดะห์ (ไทรบุรี) และ
รัฐปะลิส ส่วนกลางโล่ ทางซ้ายสุด
เป็นรูปต้นปาล์มปีนงั อยูเ่ หนือแพรประดับ
สีฟ้า-ขาว หมายถึง รัฐปีนัง ถัดมา
ตรงกลางเป็นแถวช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า
4 แถว ประกอบด้วย สีของธงชาติ
สหพันธรัฐมาลายา ได้แก่ สีแดง สีด�ำ
สีขาว และสีเหลือง เรียงจากซ้ายไปขวา
สีเหล่านี้ใช้ประกอบในธงประจ�ำรัฐ
สมาชิกในสหพันธรัฐมาลายา ได้แก่
รัฐเนกรี เซมบิลัน (แดง-ด�ำ-เหลือง)
รัฐปาหัง (ด�ำ-ขาว) รัฐเประ (ขาว-เหลือง)
และรัฐสลังงอร์ (แดง-เหลือง)
ทางขวาสุดเป็นรูปต้นมะขามป้อม
(Indiangooseberry) อันเป็นสัญลักษณ์
ของรัฐมะละกา ส่วนล่างหรือท้องโล่
แบ่งออกเป็น สามช่อง ทางซ้ายสุด
เป็นรูปตราสัญลักษณ์ประจ�ำรัฐซาบาห์
(ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2506) ตรงกลาง
เป็นรูปดอกชบา ซึ่งเป็นดอกไม้
ประจ�ำชาติ ทางขวาสุดเป็นรูป
ตราสัญลักษณ์ประจ�ำรัฐซาราวัค
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ดอกไม้ประจ�ำชาติ :

รูปเสือโคร่ง ท่ายืนผงาดที่ประคอง
สองข้างของตราเป็นสัญลักษณ์
ตามธรรมเนียมเดิมของชาวมลายู
หมายถึง ก�ำลังและความกล้า
รูปดังกล่าวนี้มีที่มาจากตราเดิม
ของรัฐแห่งสหพันธ์มาลายา
(Federated Malay States) และ
สหพันธรัฐมาลายา (Federation of
Malaya) ค�ำขวัญประจ�ำดวงตรา
อยู่ในต�ำแหน่งล่างสุดของโล่
ประกอบด้วยแพรแถบ และข้อความ
“Bersekutu Bertambah Mutu”
อันมีความหมายว่า “ความเป็นเอกภาพ
คือพลัง” ข้อความนี้เป็นภาษามลายู
เขียนด้วยอักษรโรมันและอักษรยาวี
ดอกบุหงารายอ (Bunga Raya)
หรือดอกชบาสีแดง มีกลีบดอกห้ากลีบ
ที่เป็นตัวแทน 5 หลักการแห่งความ
เป็นชาติ 1) เชื่อในพระเจ้า 2) ซื่อสัตย์
ต่อองค์สุลต่านและประเทศ
3) กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุด 4) อธิปไตยของกฎหมาย
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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5) ความเอื้อเฟื้อและมีจริยธรรม
ซึ่งเป็นปรัชญาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว
ของชาติที่เข้มแข็ง สง่างาม และ
ความอดทน ส่วนสีแดง หมายถึง
ความกล้าหาญ
เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน :
8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 [23]
สกุลเงินตรา :
ริงกิต (MYR)
อัตราแลกเปลี่ยน :
≈3.09 ริงกิต ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ [23]
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) : 303.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ [21]
รายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP per Capita) : 16,695 ดอลลาร์			
สหรัฐ/ปี

1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ
มาเลเซียเป็นประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งลักษณะ
ทางภูมิประเทศออกเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น
ส่วนแรก คือ คาบสมุทรมลายูมีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย
และทิศใต้ตดิ สิงคโปร์ ภูมปิ ระเทศบนแหลมมลายูเป็นหนองบึงตามชายฝัง่
และพื้นดินจะสูงขึ้นเป็นล�ำดับ จนกลายเป็นแนวเขาด้านในของประเทศ
โดยมีพนื้ ทีร่ าบอยูร่ ะหว่างแม่นำ�้ สายต่างๆ พืน้ ดินไม่คอ่ ยอุดมสมบูรณ์นกั
แต่เหมาะส�ำหรับปลูกยางพาราและต้นปาล์ม ด้านในของประเทศ
จะมีพชื พันธุไ์ ม้นานาชนิดขึน้ ตามบริเวณป่าดงดิบ โดยเฉพาะในแถบภูเขา
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ซึง่ มีความสูงระหว่าง 150 - 2,207 เมตรเหนือระดับนำ�้ ทะเล มีความยาว
ชายฝั่งจากด้านเหนือติดชายแดนไทยถึงปลายแหลมประมาณ 804
กิโลเมตร และความกว้างของแหลมส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ 330
กิโลเมตร [23]
ส่ ว นที่ ส อง คื อ ทางเหนื อ ของเกาะบอร์ เ นี ย วมี พ รมแดนทิ ศ ใต้
ติดอินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน ภูมิประเทศ
บนเกาะบอร์ เ นี ย วเป็ น พื้ น ที่ ร าบตามชายฝั ่ ง และมี ภู เขาเรี ย งราย
อยู่ด้านใน โดยมีความสูงตั้งแต่ 30 - 2,440 เมตรเหนือระดับน�้ำทะเล
ทางตอนเหนือของเกาะเป็นแหล่งน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ส�ำคัญ
ความกว้างจากชายฝัง่ ทะเลถึงอาณาเขตทีต่ ดิ กับกะลิมนั ตันของอินโดนีเซีย
ประมาณ 270 กิโลเมตร และชายฝัง่ ยาว 1,120 กิโลเมตร ในส่วนอาณาเขต
ที่ติดต่อกับกะลิมันตัน

ภาพที่ 1 แผนที่สหพันธรัฐมาเลเซีย
ที่มา: http://www.apecthai.org/apec/th/profile1
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ลักษณะภูมิอากาศ
มาเลเซียตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศภาคพื้นสมุทร อากาศร้อนชื้นและ
ฝนตกชุก อยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสลมจากมหาสมุทรอินเดียและ
ทะเลจีนใต้ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ท�ำให้เกิดฝนในเขตชายฝัง่ ตะวันออกของคาบสมุทร
มาเลเซียชายฝั่งรัฐซาบาห์และซาราวัค ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อุณหภูมิประจ�ำวัน
โดยเฉลี่ยแตกต่างกันระหว่าง 21 - 35 องศาเซลเซียส และบริเวณที่สูง
มีอณ
ุ หภูมอิ ยูร่ ะหว่าง 26 - 29 องศาเซลเซียส ความชืน้ ประมาณร้อยละ 80
จ�ำนวนน�้ำฝนวัดได้ต่อปีอยู่ระหว่าง 2,032 ถึง 2,540 มิลลิเมตร [8]

1.1.3 ประวัติศาสตร์โดยย่อ
เมือ่ ประมาณพันปีมาแล้ว บริเวณอันเป็นทีอ่ ยูข่ องมาเลเซียในปัจจุบนั
เป็นส่วนหนึง่ ของอาณาจักรศรีวชิ ยั ทีเ่ คยรุง่ เรืองด้านการค้า และมีอ�ำนาจ
ยิง่ ใหญ่ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทีส่ ดุ ประมาณศตวรรษที่ 14
อาณาจั ก รศรี วิ ชั ย ก็ เ สื่ อ มถอยและล่ ม สลายลงในช่ ว งเวลาใกล้ กั น
ศูนย์กลางความเจริญทางการค้าของภูมิภาคได้ไปอยู่ที่เมืองมะละกา
ซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของคาบสมุทรแหลมมลายูที่อยู่
ตรงข้ามเกาะสุมาตรา เมืองมะละกาเป็นศูนย์กลางการค้าการเดินเรือ
ทีส่ �ำคัญ จึงเรียกขานช่องแคบนีว้ า่ ช่องแคบมะละกา และยังเป็นศูนย์กลาง
การเผยแพร่ศาสนาอิสลาม โดยพ่อค้าชาวอาหรับจากตะวันออกกลาง
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ที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับผู้คนบริเวณแถบนี้
ในยุคอาณานิคมโปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกทีเ่ ข้ามายึดครองมะละกา
ได้เมื่อ พ.ศ. 2054 ตามมาด้วยประเทศฮอลแลนด์ในราวปี พ.ศ. 2183
แต่ ทั้ ง สองชาติ ไ ม่ ไ ด้ มุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะเข้ า ยึ ด ครองมลายู เ ป็ น อาณานิ ค ม
อย่ า งแท้ จ ริ ง แต่ มี จุ ด มุ ่ ง หมายต้ อ งการติ ด ต่ อ ค้ า ขายและเผยแพร่
ศาสนาคริสต์มากกว่า โปรตุเกสได้ถ่ายโอนมะละกาให้แก่ฮอลแลนด์
ซึง่ ได้ครอบครองมะละกานานถึง 183 ปี จนกระทัง่ ได้เปลีย่ นผูค้ รอบครอง
มาเป็นจักรภพอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2367 [10]
จักรภพอังกฤษได้เริ่มแผ่ขยายการล่าอาณานิคมมาถึงแหลมมลายู
เมื่อปี พ.ศ. 2329 เมื่อสุลต่านไทรบุรีได้ให้อังกฤษเช่าเกาะหมาก
หรือเกาะปีนงั ต่อมาในปี พ.ศ. 2362 สิงคโปร์กต็ กอยูใ่ นความครอบครอง
ของอั ง กฤษ ซึ่ ง การเข้ า ยึ ด มะละกาของอั ง กฤษเมื่ อ ปี พ.ศ. 2367
เป็ น ผลมาจากสนธิ สั ญ ญาระหว่ า งดั ท ช์ กั บ อั ง กฤษ จะร่ ว มกั น ดู แ ล
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ช่องแคบมะละกา โดยดัทช์อยู่ทางเกาะสุมาตราและอังกฤษอยู่ตรงข้าม
ด้านแหลมมลายู ในปี พ.ศ. 2369 อังกฤษได้จัดตั้งอาณานิคมที่มี
ระบบหน่วยบริหารการปกครองหน่วยเดียว (Straits Settlement)
ประกอบด้วย ปีนงั มะละกา สิงคโปร์ และลาบวน ซึง่ เป็นเกาะนอกชายฝัง่
เกาะบอร์เนียว จากนั้นอังกฤษก็ค่อยๆ แผ่อิทธิพลเข้ามาสู่รัฐต่างๆ
ในแหลมมลายู โดยแต่งตัง้ “ทีป่ รึกษาราชการแผ่นดิน” ซึง่ เป็นชาวอังกฤษ
ไปประจ�ำตามรัฐต่างๆ โดยนัยแล้วก็คือ ผู้ท�ำหน้าที่บริหารราชการ
ของรัฐนั้นๆ และในช่วงเวลาเดียวกัน ซาบาห์ (บอร์เนียวเหนือ) ซาราวัค
และบรูไน ซึ่งเป็นดินแดนในเกาะบอร์เนียวชายฝั่งทะเลจีนใต้ได้ตกอยู่
ภายใต้การปกครองของอังกฤษทั้งหมด
ส�ำหรับมูลเหตุส�ำคัญทีอ่ งั กฤษได้เข้ามายึดครองแหลมมลายู มีดงั นี้ [10]
(1) ได้ มี ก ารส�ำรวจพบแหล่ ง แร่ ดี บุ ก ที่ ใ หญ่ แ ห่ ง หนึ่ ง ของโลก
และเป็นที่ต้องการอย่างมากของอุตสาหกรรมโรงงานผลิตกระป๋อง
โดยแหล่งแร่ที่ใหญ่อยู่ในรัฐเปรัคบนคาบสมุทรมลายู
(2) รัฐบาลเห็นความจ�ำเป็นในการคุ้มครองตลาดการค้าของตน
ในย่ า นนี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง เพราะพ่ อ ค้ า อั ง กฤษกั บ พ่ อ ค้ า ชาวต่ า งชาติ
ต่างแย่งตลาดค้าขายเป็นประจ�ำ
(3) แหลมมลายูมีการขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ท้องถิ่นระหว่าง
สุลต่านรัฐต่างๆ ส่งผลให้เกิดการชะงักงันทางการค้าและการลงทุน
จากต่างประเทศ ท�ำให้กิจการของอังกฤษได้รับผลกระทบ
(4) ต้องการให้เป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การติดต่อค้าขาย
กับจีน
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(5) อังกฤษต้องการแสวงหาที่อยู่ฐานทัพเรือ เพื่อต่อสู้กับคู่แข่ง
คือฝรั่งเศส
ในช่วงระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2481 - 2488) [23]
ดินแดนทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ทั้งที่เป็นของอังกฤษและ
เนเธอร์แลนด์ตกอยูภ่ ายใต้การยึดครองของญีป่ นุ่ กองทัพญีป่ นุ่ เข้ายึดครอง
ดินแดนต่างๆ ในภาคพืน้ เอเซีย เพือ่ เข้าไปประสานกับเยอรมันและอิตาลี
ในยุโรป ท�ำให้องั กฤษได้ถอนตัวออกไปชัว่ คราวใน พ.ศ. 2482 แหลมมลายู
ทั้งหมดอยู่ในการยึดครองของญี่ปุ่น ในระหว่างการยึดครองได้เกิด
ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่น “The Malayan People’s Anti - Japanese
Army (MPAJA)” ซึง่ แกนน�ำคือกลุม่ ชนมลายูทมี่ เี ชือ้ สายจีนเป็นส่วนใหญ่
และกองก�ำลังติดอาวุธทีส่ นับสนุนกลุม่ ต่อต้านคือพรรคคอมมิวนิสต์มลายู
“Malayan Communist Party (MC)” [11]
ภายหลังสิ้นสุดสงครามมหาเอเชียบูรพาในปี พ.ศ. 2488 ประเทศ
อังกฤษกลับเข้าครอบครองมลายูในปี พ.ศ. 2489 โดยพรรคคอมมิวนิสต์
มลายูได้ยนื่ ค�ำขาดให้องั กฤษคืนเอกราชโดยทันที ซึง่ การกระท�ำดังกล่าว
ฝ่ายอังกฤษไม่ยินยอมเพราะเป็นการเสียศักดิ์ศรีและอังกฤษได้ปฏิเสธ
ระยะต่ อ มาเมื่ อ สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องสิ้ น สุ ด ลงได้ เ กิ ด กระแสขึ้ น
ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือ นโยบายสหประชาชาติได้ประกาศ
ให้ ผู ้ ค นซึ่ ง ตกอยู ่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของชาติ อื่ น สามารถเลื อ กวิ ถี ชี วิ ต
ของตนเองนั้น ก็คือการล้มเลิกอาณานิคม ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้กระท�ำเป็นตัวอย่างคือได้ปลดปล่อยฟิลปิ ปินส์ จึงนับเป็นเป็นชาติแรก
ที่ ได้ รับ เอกราชจากตะวัน ตก ท�ำให้ อั งกฤษไม่ส ามารถทวนกระแส
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ความต้องการของประชาคมโลกได้ จึงคืนเอกราชแก่อาณานิคมของตนเอง
แบบค่อยเป็นค่อยไป คือการคืนเอกราชให้แก่มลายูทงั้ หมด ยกเว้นสิงคโปร์
ซึ่งเป็นฐานทัพที่ส�ำคัญ
อังกฤษก�ำหนดจะคืนเอกราชให้แก่มลายูในปี พ.ศ. 2491 โดยพิจารณา
จากสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในขณะนั้น ประกอบด้วย ความเป็นอยู่
ในลักษณะพหุสงั คม ซึง่ มีชาวพืน้ เมืองเดิมและชาวจีนทีเ่ ข้ามาในช่วงทัง้ ก่อน
และหลั ง อั ง กฤษปกครอง และชาวอิ น เดี ย ซึ่ ง อพยพมาจากตอนใต้
ของประเทศอินเดีย ซึง่ บุคคลเหล่านีม้ สี ทิ ธิเท่าเทียมกันหมด โดยโครงการ
คืนเอกราชมีชอื่ ว่า “สหภาพมาลายา หรือ Malayan Union Plan (MUP)”
ซึ่งวางเป้าหมายว่าโครงการจะส�ำเร็จใน พ.ศ. 2491 โครงการ MUP
กลายเป็นชนวนส�ำคัญที่ท�ำให้ชาวพื้นเมืองท้องถิ่นดั้งเดิม (ชาวมลายา)
รู้สึกต่อต้าน ซึ่งเรียกว่า “เชื้อชาตินิยม” (Racialism) ซึ่งกลุ่มชาวมาเลย์
ถือว่าตนเป็นบุตรของแผ่นดิน (Bummiputera) จึงไม่ยอมที่จะให้
คนเชือ้ ชาติอนื่ มีสทิ ธิเท่าเทียมตนเอง (จีนและอินเดีย) ซึง่ ชาวจีนและอินเดีย
มีอ�ำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่าชาวมาเลย์ จึงเกิดองค์การชาวมาเลย์
ต่อต้านโครงการ MUP โดยเริ่มจากความคิดของมุขมนตรีรัฐยะโฮร์
โดยองค์การดังกล่าวชื่อว่า “Pan Malayan Malay Congress”
ในขัน้ แรก ต่อมาเปลีย่ นเป็นองค์การสหชาติมาเลย์ (The United Malay
National Organization: UMNO) ซึง่ เกิดจากมติทปี่ ระชุมในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2489 โดยมีตัวแทนขององค์กรของชาวมลายู 41 องค์กร และ
การประชุมครั้งนี้ ดาโต๊ะออนน์ บินยะอาฟาร์ จากสมาคมชาวมลายู
แห่งรัฐยะโฮร์ (Persatuan Melayu Johor) ได้รับเลือกให้เป็นประธาน
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จากการประชุม มีมติที่ส�ำคัญคือ จัดตั้งองค์การมลายูสามัคคีแห่งชาติ
หรือองค์การสหชาติมาเลย์ (The United Malay National Organization:
UMNO) และต่อต้านการจัดตัง้ สหภาพมาลายาตามแผนการของอังกฤษ
ซึ่งก็ประสบความส�ำเร็จ โดยอังกฤษได้ยอมล้มเลิกโครงการ MUP และ
ท�ำข้อตกลงกับ UMNO ในข้อตกลงว่าด้วยสหพันธรัฐมลายา (Federation
of Malaya Agreement) คือการรวมตัวกันเป็นสหพันธรัฐ
ต่อมาองค์การมลายูสามัคคีแห่งชาติหรือองค์การสหชาติมาเลย์
(The United Malay National Organization: UMNO) ได้พัฒนา
เป็นพรรคการเมือง เมื่อดาโต๊ะออนน์ บินยะอาฟาร์ ได้ลาออกจาก
การเป็ น ประธานพรรคคนแรกและไปจั ด ตั้ ง พรรคการเมื อ งใหม่
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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เมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) โดยพรรคการเมืองใหม่นี้
ใช้ชอื่ ว่า พรรคเอกราชแห่งมาลายา (Independence of Malaya Party)
ที่ไม่จ�ำกัดเฉพาะคนเชื้อสายมาลายู ส่วนพรรคอัมโน (UMNO) ที่เหลือ
ได้ลงมติเลือก ตวนกู อับดุล ราห์มาน เป็นประธานคนใหม่และท่านได้เขียน
บทความในหนังสือพิมม์ The Star ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2530 ว่า
“การต่อสูก้ ารเลือกตัง้ ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2498 นัน้ ฉันได้ขอรับบริจาคเงิน
โดยการเขียนจดหมายถึงบรรดาชนชั้นปกครองทั้งหลายในมาเลเซีย
บรรดาคนรวยชาวอาหรับทีอ่ ยูใ่ นสิงคโปร์และประเทศมุสลิมทุกประเทศ
ในตะวันออกกลางและเมือ่ ฉันเดินทางไปประเทศไทยเพือ่ ขอความช่วยเหลือ

ตวนกู อับดุล ราห์มาน
26

มี แ ต่ เ พื่ อ นในประเทศไทยเท่ า นั้ น ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ” [19] ซึ่ ง ผล
การเลื อ กตั้ ง ครั้ ง นี้ ท่ า นตวนกู อั บ ดุ ล ราห์ ม านได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย
อังกฤษได้มอบเอกราชให้แก่ดินแดนมลายูเกือบทั้งหมดในวันที่
31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ภายใต้ชอื่ ว่า “สหพันธรัฐมาลายา” (Federation
of Malaya) โดยมีจ�ำนวน 11 รัฐ ซึ่งอยู่บนคาบสมุทรมลายู 10 รัฐ
และดินแดนที่เป็นเกาะ 1 รัฐ คือ เกาะปีนัง ยกเว้นสิงคโปร์ ต่อมาในปี
พ.ศ. 2506 สหพันธรัฐมาลายาได้สนิ้ สุดลงเมือ่ ผูน้ �ำของสหพันธรัฐมาลายา
คื อ ท่านตวนกู อับดุล ราห์มาน มีแนวความคิดที่จะรวมเอาดินแดน
ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่ ง อั ง กฤษก�ำลั ง จะให้ เ อกราชดิ น แดนดั ง กล่ า ว คื อ
เกาะสิงคโปร์ ซาบาห์ ซาราวัค และบรูไน เข้าไปอยูใ่ นสหพันธรัฐมาลายา
และเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการจัดตั้งสหพันธ์มาเลเซีย ซึ่งประกอบด้วย
11 รัฐเดิม กับอีก 4 รัฐใหม่ รวมเป็น 15 รัฐ แต่โครงการนี้บรูไนได้ปฏิเสธ
ที่จะเข้าร่วมด้วย ท�ำให้สหพันธ์มาเลเซียมีเพียง 14 รัฐ แต่อย่างไรก็ตาม
ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2508 สิงคโปร์ได้ประกาศถอนตัวออกจาก
สหพันธ์มาเลเซียมาเป็นประเทศเอกราชภายใต้การน�ำของนายลีกวนยู
ท�ำให้สหพันธ์มาเลเซียมีเพียง 13 รัฐ (มาเลเซียตะวันตก 11 รัฐ และ
มาเลเซียตะวันออก 2 รัฐ) [11]

1.1.4 ลักษณะประชากร
มาเลเซียประกอบด้วยชนจากหลายเผ่าพันธุ์ (พหุสังคม) รวมกันอยู่
บนแหลมมลายูมาหลายร้อยปี ซึง่ ในปัจจุบนั ประกอบด้วยเชือ้ ชาติใหญ่ๆ
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3 กลุ่ม คือ ชาวมลายู ชาวจีน และชาวอินเดีย ที่อาศัยอยู่บนแหลมมลายู
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนชนพื้นเมืองอื่นๆ เช่น อิบัน (Ibans) ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในรัฐซาราวัค และคาดาซัน (Kadazans) ทั้งนี้สามารถแบ่งประชากร
ตามเชื่อชาติแล้ว จะเป็นชาวมลายู 14.072 ล้านคน (ร้อยละ 49.68)
จีน 6.465 ล้านคน (ร้อยละ 22.82) ภูมิบุตรที่ไม่ใช่มลายู 3.038 ล้านคน
(ร้อยละ 10.73) อินเดีย 1.929 ล้านคน (ร้อยละ 6.81) อื่นๆ 0.361
ล้านคน (ร้อยละ 1.27) และผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติมาเลย์ 2.461 ล้านคน
(ร้อยละ 8.69) [21]
ส่วนในการสื่อสารยังคงใช้ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia) เป็น
ภาษาราชการ ส�ำหรับภาษาอืน่ ทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลาย คือ ภาษาอังกฤษ
(โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ) และภาษาจีน

1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ริเริ่มนโยบายการปฏิรูปและพัฒนาให้
มาเลเซียก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งต้องท�ำให้มีรายได้มวลรวม
ประชาชาติ (Gross National Income - GNI) ถึง 15,000 ดอลลาร์
สหรัฐต่อคนต่อปี ตามวิสัยทัศน์ พ.ศ. 2563 (Vision 2020)
การค้าระหว่างประเทศของมาเลเซียกับทั่วโลกมีมูลค่ารวม 3.64
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการส่งออกมูลค่า 1.99 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ และเป็นการน�ำเข้ามูลค่า 1.65 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ มาเลเซีย
ได้ดุลการค้า 34 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ [23]
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สินค้าส่งออกที่ส�ำคัญ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปาล์มน�ำ้ มัน ก๊าซธรรมชาติ เคมีภณ
ั ฑ์ นำ�้ มันเชือ้ เพลิง นำ�้ มันดิบ เครือ่ งจักร
และผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากโลหะ
สินค้าน�ำเข้าทีส่ �ำคัญ ได้แก่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภณั ฑ์
เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากโลหะ น�้ำมันเชื้อเพลิง เหล็ก
และเหล็กกล้า และน�้ำมันดิบรถยนต์

1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง
ประเทศมาเลเซี ย แบ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น 13 รั ฐ และ
3 ดินแดนสหพันธ์ เป็นดินแดนที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธรัฐ
ปกครอง เขตการปกครองต่างๆ และชื่อเมืองหลวง ได้แก่
มาเลเซียตะวันตก ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ และปุตราจายา
มาเลเซียตะวันออก ได้แก่ ลาบวน (วิกตอเรีย)
มาเลเซียตะวันตก (คาบสมุทรมลายู) ได้แก่ กลันตัน (โกตาบารู)
เกดะห์ (ไทรบุรี) (อลอร์สตาร์) ตรังกานู (กัวลาตรังกานู) เนกรีเซมบีลัน
(สเรมบัน) ปะหัง (กวนตัน) ปะลิส (กางาร์) ปีนัง (จอร์จทาวน์) เประ
(อีโปห์) มะละกา (มะละกา) ยะโฮร์ (ยะโฮร์บาห์รู) และสลังงอร์
(ชาห์อาลัม)
มาเลเซียตะวันออก (เกาะบอร์เนียวตอนเหนือ) ได้แก่ ซาบาห์
(โกตากินะบะลู) และซาราวัค (กูจิง)
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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ภาพที่ 2 แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง
ที่มา: http://www.wonderfulmalaysia.com/map-maps-malaysia.htm

การแบ่งอ�ำนาจการปกครอง
ในด้านการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ [7]
1. การปกครองส่วนกลาง ประกอบด้วย กระทรวง 24 กระทรวง
กรม และกองต่างๆ
2. การปกครองส่วนภูมภิ าคจะแตกต่างจากประเทศไทยทีไ่ ม่มจี งั หวัด
และโครงสร้างที่ใช้การแต่งตั้งจากส่วนกลาง ตั้งแต่หน่วยการปกครอง
ระดับอ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้าน มีฐานะเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง
การเคหะและการปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ ท�ำให้การปกครองส่วนภูมภิ าค
ของประเทศมาเลเซี ย มี โ ครงสร้ า งและระบบการบริ ห ารราชการ
พอสรุปได้ดังนี้
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อ�ำเภอ (District) เป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด
ของมาเลเซีย ประกอบด้วย ต�ำบลหลายๆ ต�ำบลมารวมกัน โดยมีนายอ�ำเภอ
ซึ่งเป็นข้าราชการประจ�ำมาจากการแต่งตั้งของกระทรวงการเคหะ
และการปกครองส่วนท้องถิน่ [4] เป็นหัวหน้าส่วนราชการผูร้ บั ผิดชอบงาน
บริหารทัง้ หมดภายในอ�ำเภอ และท�ำหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐกับหน่วยงานทีอ่ ยูต่ ำ�่ กว่าระดับอ�ำเภอ ซึง่ จะถูกโยกย้าย สับเปลีย่ น
ได้ตลอดเวลา เพราะเป็นสิทธิ์ขาดของรัฐบาลมลรัฐในการเปลี่ยนตัว
นายอ�ำเภอในเขตต่างๆ สถานะของนายอ�ำเภอเปรียบเสมือนเลขาธิการ
ประจ�ำรั ฐ ในระดั บ อ�ำเภอ หน้ า ที่ ข องนายอ�ำเภอ ซึ่ ง มี ส าระส�ำคั ญ
สรุปได้ดังนี้
1)0 มีอ�ำนาจในการพิจารณาคดีอาญาแผ่นดินในระดับอ�ำเภอ
0หรือต�่ำกว่า ในบางรัฐนายอ�ำเภอมีสถานะเป็นอัยการอีกด้วย
2) 0 ปกครองและดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3) 0 ท�ำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น ภาษีที่ดิน
4) 0 ท�ำหน้ า ที่ ใ นการเป็ น ผู ้ น�ำชุ ม ชนขนาดใหญ่ ร ะดั บ อ�ำเภอ
0เพือ่ การสาธารณะประโยชน์ เช่น เรีย่ ไรเงินเพือ่ บ�ำรุงการศึกษา
0เป็นต้น
5) 0 เป็นประธานคัดเลือกผู้น�ำท้องถิ่นเพื่อท�ำกิจกรรมต่างๆ
6) 0 เป็นประธานกรรมการพัฒนาชนบทในระดับอ�ำเภอ
ส�ำหรับองค์ประกอบของอ�ำเภอที่ส�ำคัญอีกประการก็คือ สภาอ�ำเภอ
ที่ ม าจากคั ด เลื อ กผู ้ น�ำจากต�ำบลต่ า งๆ มาเป็ น สมาชิ ก ท�ำหน้ า ที่
ให้ค�ำแนะน�ำแก่นายอ�ำเภอในการบริหารกิจการต่างๆ แต่ไม่มีอ�ำนาจ
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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ในการบริหารงานร่วมกับนายอ�ำเภอ
การปกครองในระดั บ อ�ำเภอนี้ นั บ เป็ น กลไกหลั ก ของรั ฐ บาล
ในการบริหารงานระดับพื้นที่ให้ได้ผล และเป็นการสื่อสารที่ดีระหว่าง
รัฐบาลกับองค์การต่างๆ ในระดับที่ต�่ำกว่าการปกครองระดับอ�ำเภอ
ที่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แต่อาจมี
การตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นซ้อนกับพื้นที่อ�ำเภอได้ ซึ่งมี
สภาชนบทประจ�ำอ�ำเภอ (Rural District Council) เป็นหน่วยการปกครอง
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ในขณะที่ ร ะดั บ ต�ำบลและหมู ่ บ ้ า นที่ มี ค วามเจริ ญ
เข้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดก็สามารถตั้งองค์การปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขึ้ น และท�ำการยุ บ ต�ำบลหรื อ หมู ่ บ ้ า นได้ ซึ่ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ
การพิจารณาของกระทรวงการเคหะและการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า
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มีศักยภาพ ความสามารถ และองค์ประกอบด้านประชากรที่เข้าเงื่อนไข
หรือไม่
ต�ำบล (Mukim) เป็นการปกครองส่วนภูมิภาคในล�ำดับที่รองจาก
อ�ำเภอ ต�ำบลประกอบขึ้ น จากหมู ่ บ ้ า นหลายๆ หมู ่ บ ้ า นมารวมกั น
หัวหน้าต�ำบล เรียกว่า ก�ำนัน (Head of Mukim หรือ Penhuln)
ก�ำนันในมาเลเซียเป็นข้าราชการเต็มตัว มาจากการสอบแข่งขันและ
แต่งตั้งโดยส่วนกลาง ได้รับเงินเดือนและเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญเหมือน
ข้าราชการทัว่ ไป ก�ำนันในมาเลเซียมีเงินเดือนค่อนข้างสูงและยังมีรายได้
จากทางอื่นๆ เช่น เบี้ยประชุม เป็นต้น ประเทศมาเลเซียมีการตรวจสอบ
การท�ำงานและความรู้ของก�ำนันอยู่เสมอ เช่น การจัดทดสอบความรู้
หลังจากทีไ่ ด้เป็นก�ำนันไปแล้ว 3 ปี หากสอบวัดความรูไ้ ม่ผา่ นก็จะถูกปลด
ออกจากต�ำแหน่ง ก�ำนันไม่มีอ�ำนาจโดยตรงในการจับกุมผู้กระท�ำผิด
กฎหมาย มีเพียงหน้าทีใ่ นการ “จัดเวรยามจากราษฎรเพือ่ ท�ำหน้าทีร่ กั ษา
หมู่บ้านและทุกๆ วัน ก�ำนันต้องรายงานข้อราชการต่อนายอ�ำเภอ และ
ท�ำงานอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของนายอ�ำเภอ นายอ�ำเภอมีสิทธิ์
ทีจ่ ะโยกย้ายก�ำนันไปยังต�ำบลใดก็ได้ภายในเขตอ�ำเภอ ก�ำนันเป็นข้าราชการ
สังกัดกระทรวงการเคหะและการปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนันมีหน้าที่
คอยช่วยเหลืองานของนายอ�ำเภอในด้านต่างๆ เช่น การออกใบอนุญาต
ฆ่าสัตว์ การเก็บภาษีที่ดิน การจัดท�ำทะเบียนราษฎร์
องค์ประกอบที่ส�ำคัญของต�ำบลอีกประการก็คือ คณะกรรมการ
ประจ�ำต�ำบล (Village Committee) ท�ำหน้ า ที่ ใ นการช่ ว ยเหลื อ
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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การบริหารงานของก�ำนัน แต่ในบางต�ำบลอาจจะไม่มีคณะกรรมการ
ประจ�ำต�ำบลก็ได้ จะมีเพียงก�ำนันเท่านั้นท�ำหน้าที่ในการบริหารงาน
ระดับต�ำบล [6]
หมู่บ้าน (Kampongs) เป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาค
ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของมาเลเซีย และเป็นหน่วยการปกครองทีใ่ กล้ชดิ กับประชาชน
มากที่สุดอีกด้วย หัวหน้าหมู่บ้าน เรียกว่า ผู้ใหญ่บ้าน (Head of
Kampongs) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาจากการแต่งตั้ง
แต่หลังจากปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา รัฐสภามาเลเซียได้ผ่านกฎหมาย
การปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ท�ำให้เกิดการปฏิรูปการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศมาเลเซียอย่างจริงจัง ท�ำให้ต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
มาจากการเลือกตัง้ ของประชาชนในเขตหมูบ่ า้ น แต่ยงั คงถือว่าผูใ้ หญ่บา้ น
มีสถานะเป็นส่วนหนึง่ ของการปกครองส่วนภูมภิ าค ผูใ้ หญ่บา้ นมีสถานะ
เป็ น กึ่ ง ข้ า ราชการ กล่ า วคื อ ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นเป็ น ตั ว แทนของชาวบ้ า น
ในขณะเดียวกันรัฐก็สามารถสั่งการผู้ใหญ่บ้านได้โดยผ่านก�ำนันและ
นายอ�ำเภอ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านคือ 5 ปี ส�ำหรับ
ผลตอบแทนที่ผู้ใหญ่บ้านได้รับจากราชการก็คือ เงินประจ�ำเดือนและ
สิทธิพิเศษต่างๆ ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือกิจการของรัฐ เช่น ได้รับสิทธิ
ในการลดหย่อนค่าเช่าที่นา เป็นต้น
3. การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในประเทศมาเลเซี ย มี อั ต ลั ก ษณ์
เป็นของตัวเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ [7]
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(1) การบริหารงานของรัฐบาลแห่งรัฐ (State Government)
รัฐบาลแห่งรัฐเป็นรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐในประเทศมาเลเซียจ�ำนวน
13 รัฐ ท�ำหน้าที่ปกครองบริหารราชการในรัฐนั้นๆ มีลักษณะเป็น
รัฐบาลเล็กๆ 13 รัฐบาลอยู่ในประเทศเดียวกัน เพราะมีโครงสร้าง
เช่นเดียวกับรัฐบาลกลาง
รัฐบาลแห่งรัฐจะมีมุขมนตรีแห่งรัฐ (Menteri Besar) ในรัฐที่มี
เจ้าผู้ครองรัฐ ส่วนในรัฐที่ไม่มีเจ้าผู้ครองรัฐจะมีผู้ว่าการรัฐ (Ketua
Menteri) โดยแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ ท�ำหน้าที่
เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรัฐ (Executive Council - Exco) ดูแล
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ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ความปลอดภัยสาธารณะ การศึกษา หรือ
สุ ข ภาพอนามั ย ของผู ้ ค นในรั ฐ โดยแต่ ล ะรั ฐ มี อิ ส ระในการบริ ห าร
จากรัฐบาลกลางพอสมควร ยกเว้นด้านการต่างประเทศ การทหาร
การเงิน และเศรษฐกิจมหภาคทีย่ งั คงอยูภ่ ายใต้การดูแลของรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลแห่งรัฐ [7]
(2) การปกครองส่วนท้องถิ่นหลังการปฏิรูป พ.ศ. 2519
การปกครองส่วนท้องถิ่นของมาเลเซียที่ยกระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งได้เริ่มจากการปฏิรูปกันอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2519
ได้มีการออกกฎหมายการปกครองท้องถิ่น (Local Government Act
124) กฎหมายฉบับนี้นับว่ามีความส�ำคัญต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น
ของมาเลเซียเป็นอย่างมาก โดยพยายามท�ำให้การปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด แต่ยังคงเป็นการบริหารกิจการ
ท้องถิ่นภายใต้การควบคุมของรัฐบาลแห่งรัฐ ซึ่งมีรูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 รูปแบบดังนี้ [6]
(1) สภานคร (City Council) รัฐบาลท้องถิ่นรูปแบบนี้มีทั้งสิ้น
		 12 แห่ง และมีคณะกรรมาธิการสภานครมาจากการเลือกตั้ง
(2) สภาเทศบาล (นคร) (Municipal Council) ซึ่งมี 39 แห่ง
ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นและคณะกรรมาธิการการปกครองรูปแบบนี้
มาจากการเลือกตั้ง มีอ�ำนาจสมบูรณ์ทางการเงิน การเก็บภาษี
และใบอนุญาตต่างๆ การปกครองท้องถิน่ 2 รูปแบบทีก่ ล่าวมา
จะถูกจัดตัง้ ขึน้ ในเขตทีม่ คี วามเป็นเมืองสูง จ�ำนวนประชากรมาก
และความหนาแน่นของประชากรมีสงู มีรายได้เพียงพอต่อการบริหาร
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กิจการเมืองขนาดใหญ่รายได้ส่วนใหญ่มาจากการจัดเก็บภาษี
ในท้องถิ่น ส่วนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นเพียงรายได้เสริม
ความแตกต่างระหว่างสภาเทศบาล (Municipal Council)
กับสภานคร (City Council) คือ โครงสร้างการบริหารงาน
แตกต่างกัน กล่าวคือ สภาเทศบาล (Municipal Council)
ใช้รปู แบบคณะกรรมาธิการ ไม่มแี ยกฝ่ายนิตบิ ญั ญัตกิ บั ฝ่ายบริหาร
แต่สภานคร (City Council) ใช้รปู แบบแยกฝ่ายบริหารกับสภา
ออกจากกัน
(3) สภาเมือง (Town Council) คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดตั้งขึ้นในเขตเมืองใหญ่ๆ ที่มีประชากรมากกว่า 5,000 คน
แต่ไม่เกิน 100,000 คน มีความสามารถด้านการคลังอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง รัฐบาลท้องถิ่นรูปแบบนี้มาจากการเลือกตั้ง
(4) คณะกรรมการเมือง (Town Board) คือ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก มีหน้าที่คล้ายสภาเมือง แต่สัดส่วน
ของบทบาทหน้า ที่ และการบริหารจั ดการอาจจะแคบกว่ า
คณะกรรมาธิการเมืองจะมาจากการแต่งตัง้ จัดตัง้ ขึน้ ในเขตเมือง
ทีม่ ปี ระชากรมากกว่า 5,000 คนขึน้ ไป มีรายได้ตำ�่ รายได้สว่ นใหญ่
มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล แต่ยังสามารถบริหารจัดการได้
(5) สภาท้องถิ่น (Local Council) หรือ สภาอ�ำเภอ (District
Council) คื อ องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ในเขตอ�ำเภอจ�ำนวน 98 แห่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเขตพื้นที่ชนบท
ที่มีรายได้ต�่ำประชากรน้อย ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนบท
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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และท�ำอาชีพเกษตรกรรม นับเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีขนาดเล็กที่สุดรูปแบบหนึ่งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมาเลเซีย สภาท้องถิ่นมักจะตั้งทับซ้อนอยู่กับการปกครอง
ระดับต�ำบลและหมู่บ้าน มีรูปแบบย่อยดังนี้ สภาชนบท (Rural
Council) คณะกรรมการหมู่บ้าน (Village Committee)
สภาชนบทประจ�ำอ�ำเภอ (Rural District Council) สภาอ�ำเภอ
(District Council) คณะกรรมการชนบท (Rural Broad) คือ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชนบทที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่
และมักจะตั้งทับซ้อนอยู่กับการปกครองในระดับอ�ำเภอ
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จากรูปแบบการปกครองทั้งสามส่วน [6] ได้แสดงความเชื่อมโยง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธรัฐ มลรัฐ ภูมภิ าคและท้องถิน่ ดังแผนผัง
ภาพที่ 3
รัฐบาลสหพันธ์
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการเคหะและการปกครองท้องถิ่น

รัฐบาลมลรัฐ
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการเคหะและการปกครองท้องถิ่น

การปกครองส่วนภูมิภาค

การปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น
เขตชนบท

อ�ำเภอ

เขตเมือง

สภาชนบทประจ�ำอ�ำเภอ

ต�ำบล

สภาท้องถิ่น

หมู่บ้าน
นครกัวลาลัมเปอร์
เมืองหลวง

สภาเทศบาล และ
สภานคร

สภาเมือง

คณะกรรมการ

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธรัฐ มลรัฐ ภูมิภาค และท้องถิ่น
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1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
หลั ง จากประเทศอั ง กฤษได้ เข้ า มาปกครองมาเลเซี ย ในช่ ว งปี
พ.ศ. 2369 ได้มีกลุ่มชาวจีนและชาวอินเดียเป็นจ�ำนวนมากเข้ามา
ประกอบอาชีพค้าขาย [14] จึงเพิ่มความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม (Multiculturalism) ท�ำให้มาเลเซียเป็นประเทศทีม่ ปี ระชากร
ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและเชื้อชาติ โดยประมาณร้อยละ 60
ของชาวมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 32 เป็นชาวจีนซึง่ อาศัยอยู่
ทางตอนใต้ของประเทศนับถือลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธนิกายมหายาน
ร้อยละ 8 เป็นชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู
ในด้านสังคมและวัฒนธรรมของมาเลเซียแต่ละพืน้ ทีจ่ ะแตกต่างกันออกไป
เช่น ชาวมลายูทยี่ ดึ ถือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบ Adat Temenggong [5]
ที่ยึดถือทางฝ่ายบิดาเป็นผู้รับมรดกสืบทอด เป็นขนบธรรมเนียมที่ยึดถือ
ในรัฐส่วนใหญ่ของแหลมมลายู (ยกเว้นรัฐเนกรีเซมบีลนั ) ซึง่ เป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีทยี่ ดึ ถือมาตัง้ แต่ยคุ มะละกาแผ่ขยายไปรัฐต่างๆ ทัว่ แหลมมลายู
ขนบธรรมเนี ย มนี้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดย Datuk Ketemanggungan จาก
เกาะสุมาตรา มีการผสมผสานเข้ากับขนบธรรมเนียมเดิมที่มีอยู่แล้ว
เกิดเป็นกฎหมายทีแ่ ตกต่างกัน เช่น กฎหมายมะละกา (Undang-Undang
Melaka) กฎหมายโยโฮร์ (Undang-Undang Johor) และกฎหมาย
เคดะห์ (Undang-Undang Kedah) ส่วนชาวมลายูทยี่ ดึ ถือขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบ Adat Minangkabau หรือ Adat Perpatih เป็น
ขนบธรรมเนียมที่ยึดถือในรัฐเนกรีเซมบีลันและบางส่วนของรัฐมะละกา
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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ผูส้ ร้างขนมธรรมเนียมประเพณีนี้ คือ Datuk Nan Sebatang ซึง่ เป็นพีน่ อ้ ง
ของ Datuk Ketumanggungan และความโดดเด่ น ของ Adat
Minangkabau หรือ Adat perpatih คือ จะยึดถือทางฝ่ายมารดา
(Matrilineal) หมายถึง อ�ำนาจต่างๆ และทรัพย์มรดกจะถูกสืบทอด
จากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งทางสายเลือดของมารดา มรดกของชาว
Minangkabau จะเป็นของบุตรสาว

1.1.8 โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค
มาเลเซี ย นั บ เป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ มี ร ะบบสาธารณู ป โภคดี ที่ สุ ด
ของเอเชีย และมีผลอย่างส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในช่วงที่ผ่านมา โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญของมาเลเซียสรุปได้ดังนี้ [1]
การคมนาคมทางบก ซึ่งแบ่งออกเป็นการคมนาคมโดยทางถนน
และการคมนาคมโดยทางรถไฟ
การคมนาคมโดยทางถนน
มาเลเซียเป็นประเทศที่มีระบบโครงข่ายถนนที่สมบูรณ์และก้าวหน้า
ทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2552 มาเลเซียมีถนนลาดยาง
ความยาว 50,214.6 กิโลเมตร (รวมทางด่วน 1,471.6 กิโลเมตร)
ถนนไม่ลาดยางความยาว 15,942 กิโลเมตร รวมระยะทางทัง้ สิน้ 66,156.6
กิโลเมตร มีทางหลวงจากเหนือจรดใต้ จากชายแดนไทยถึงสิงคโปร์
เป็นระยะทาง 850 กิโลเมตร ถนนในมาเลเซียตะวันตกจะครบสมบูรณ์กว่า
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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มาเลเซียตะวันออก
ถนนในมาเลเซียตะวันตก สามารถแบ่งได้ดังนี้
(1) ทางด่วนแบ่งเป็นสองเส้นทางหลัก
เส้นทางสายเหนือ-ใต้ มีระยะทางประมาณ 880 กิโลเมตร เริ่มจาก
บูกิตกายูฮิตัมผ่านจีรากุรุน บัตเตอร์เวอร์ธ จักกัตเยอร์อิโปห์ ตัมยุง
มาลิน กัวลาลัมเปอร์เซเรมปัน อาเยอร์ฮิตัม เชอไน ยะโฮร์บารู
เส้นทางสายตะวันออก–ตะวันตก มีระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร
เริ่มจากเมืองกริก รัฐเปรัคไปรัฐกลันตัน
(2) ทางหลวงแผ่นดิน (Malaysian Federal Roads System)
(3) ทางหลวงของรัฐต่างๆ (Malaysian National Roads System)
การคมนาคมโดยทางรถไฟ
ทางรถไฟในมาเลเซียตะวันตกมี 2 สายหลัก คือ
(1) สายชายฝั่งทะเลตะวันตก สิงคโปร์ ปาดังเบซาร์ บัตเตอร์เวอร์ธ
		 และชายแดนไทย
(2) สายชายฝั่งทะเลตะวันออก เกมัส ในรัฐเนกรีเซมบิลัน และ
		 ตุมปัส ในรัฐกลันตัน รถไฟนี้ยังมีสายย่อยๆ อีกหลายสาย เช่น
		 สายระหว่างกัวลาลัมเปอร์และท่าเรือ Klang ฯลฯ
โครงข่ายรถไฟจะครอบคลุมทุกรัฐในส่วนของมาเลเซียตะวันตก
ด้วยระยะทาง 1,699 กิโลเมตร ในส่วนของมาเลเซียตะวันออกมีเฉพาะ
ในรัฐซาบาห์ โดยรัฐซาบาห์มีทางรถไฟยาว 134 กิโลเมตร เชื่อมระหว่าง
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เมือง Tanjung Aru เมือง Kinabalu และเมือง Tenom เป็นทางรถไฟ
สายเดียวบนเกาะบอร์เนีย
การคมนาคมทางน�้ำ
รัฐบาลมาเลเซียได้พัฒนาการขนส่งทางน�้ำ และสร้างท่าเรือให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางเรื อ มาตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2543
ซึ่งสามารถรองรับการขนส่งสินค้าทางเรือได้มากถึง 280 ล้านตัน และ
ยังมีโครงการขยายท่าเรืออีกในอนาคต ปัจจุบนั มาเลเซียมีทา่ เรือนานาชาติ
ทั้งสิ้น 7 แห่งได้แก่ [1]
1. Port Klang
2. Port of Tanjung Pelepas
3. Kuantan Port
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4. Penang Port
5. Johor Port
6. Kemaman Port
7. Bintulu Port
ท่าเรือ 6 แห่งแรกอยู่ที่แหลมมลายู มีเพียง Bintulu Port เท่านั้น
ที่อยู่บนเกาะบอร์เนียว ทั้งนี้ Port Klang และ Port of Tanjung
Pelepas ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 10 ของท่าเรือที่ดีที่สุดในเอเชีย
ส�ำหรับรายละเอียดของท่าเรือที่ส�ำคัญมีดังนี้
Port Klang เป็นท่าเรือส�ำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตั้งอยู่กึ่งกลางชายฝั่งทางตะวันตกของคาบสมุทรมลายู ปริมาณสินค้า
ทีข่ นส่งผ่านท่าเรือแห่งนีป้ ระมาณ 4.5 ล้านตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต
ซึ่งมีน�้ำหนักบรรจุตู้ได้สูงสุดประมาณ 32-33.5 คิวบิกเมตร (CUM)
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และน�้ำหนักบรรจุตู้ได้ไม่เกิน 21.7 ตัน หรือในภาษาธุรกิจเดินเรือ
เรียกย่อๆ ว่า TEUs ต่อปี สูงเป็นอันดับ 11 ของโลก มีท่าเรือน�้ำลึก
ที่สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้ และเป็นจุดยุทธศาสตร์
ในการขนส่งทางทะเล เนือ่ งจากเป็นท่าเรือทีอ่ ยูร่ ะหว่างช่องแคบมะละกา
(Malacca Straits) นอกจากนี้ยังมี Free Commercial Zone (FCZ)
ซึ่งเป็นเขตพิเศษส�ำหรับการลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในการขนถ่ า ยสิ น ค้ า ด้ ว ยปั จ จั ย ด้ า นภู มิ ศ าสตร์ เพราะเป็ น ท่ า เรื อ
ทีเ่ ป็นทางผ่านส�ำหรับการเดินเรือข้ามจากมหาสมุทรอินเดียไปยังมหาสมุทร
แอตแลนติก รัฐบาลจึงพยายามผลักดันให้ Port Klang เป็นศูนย์กลาง
ขนถ่ายสินค้าของประเทศและของภูมิภาค (Hub Port)
Port of Tanjung Pelepas (PTP) อยู่ทางด้านตะวันออก
ของปากแม่น�้ำ Pulai หรือทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐยะโฮร์ ซึ่งอยู่ใกล้
ประเทศสิงคโปร์ สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ 2.5 ล้าน TEUs
ต่อปี เป็นท่าเรือขนาดใหญ่อันดับที่ 16 ของโลก รัฐบาลมีเป้าหมาย
ส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการขนส่ ง ทางทะเลในระดั บ ภู มิ ภ าคและ
ระดั บ โลก โดยมี ส ายการเดิ น เรื อ เช่ น Mearsk Sealand และ
Evergreen Marine Corporation เข้ามาเป็นหุ้นส่วน และย้ายฐาน
จากท่าเรือสิงคโปร์มาใช้บริการของท่าเรือแห่งนี้ ซึง่ มีจดุ เด่นเพราะตัง้ อยู่
ในชุมนุมของเส้นทางการเดินเรือหลักที่ส�ำคัญ จัดสรรพื้นที่เป็นเขต
อุตสาหกรรมและกระจายสินค้า โดยมีระบบการเชื่อมต่อกับถนน รถไฟ
ท่าอากาศยาน และการขนส่งทางน�้ำที่มีประสิทธิภาพ
Kuantan Port มีอีกชื่อหนึ่งว่า Kertih-Gebeng Corridor
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เป็นท่าเรือด้านชายฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู ใช้ส�ำหรับการขนส่ง
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Bintulu Port เป็นท่าเรือนานาชาติแห่งเดียวบนเกาะบอร์เนียว
และเป็นท่าเรือส�ำหรับขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งแรกของประเทศ
การคมนาคมทางอากาศ
มาเลเซียมีท่าอากาศยานนานาชาติทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่
1. Kuala Lumpur International Airport อยู่ในรัฐสลังงอร์
		 บนแหลมมลายู
2. Penang International Airport อยู่บนเกาะปีนัง
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3. Langkawi International Airport อยู่บนเกาะลังกาวี
4. Kota Kinabalu International Airport อยู่ในรัฐซาบาห์
		 บนเกาะบอร์เนียว
5. Kuching International Airport อยู่ในรัฐซาราวัค บนเกาะ
		 บอร์เนียว
ส�ำหรับท่าอากาศยาน Kuala Lumpur International Airport
(KLIA) มีพื้นที่ 6.25 หมื่นไร่ (25,000 เอเคอร์) เป็นท่าอากาศยาน
แห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย อยู่บริเวณเซปังในรัฐสลังงอร์ ห่างจาก
กั ว ลาลั ม เปอร์ ไ ปทางใต้ ป ระมาณ 55 กิ โ ลเมตร สามารถเดิ น ทาง
ด้วยรถยนต์บนทางหลวงพิเศษใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง รัฐบาลมีแผน
ให้ท่าอากาศยานแห่งนี้สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ปีละ 60 ล้านคน
และขนส่งสินค้าได้ 3 ล้านตันภายในปี พ.ศ. 2563 และมีแผนจะขยาย
การขนส่งผู้โดยสารได้ปีละ 100 ล้านคน และขนส่งสินค้าได้ 6 ล้านตัน
ในอนาคต นอกจากท่าอากาศยานนานาชาติแล้วยังมีท่าอากาศยาน
ภายในประเทศอีก 16 แห่ง และสนามบินทางวิ่งสั้น (Stolport)
อีก 18 แห่ง

1.1.9 ระบบสาธารณสุข
ภาพรวมของระบบสาธารณสุ ข ในมาเลเซี ย เป็ น แบบพหุ ลั ก ษณ์
(Pluralistic Health Care Systems) มีแหล่งที่มาของการเงินแบบผสม
ทั้ง 4 แหล่ง คือ จากภาษีโดยตรง (Direct Taxation) การประกันสังคม
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(Social Insurance) การประกันสุขภาพส่วนบุคคล (Private Health
Insurance) และการจ่ายส่วนตัว (Out-of-Pocket Payments)
มีการให้บริการแบบครอบคลุมทัง้ หมดโดยภาครัฐและเอกชน (Universal
Provision by Public and Private Sectors) เหมือนประเทศอื่นๆ
ในเครือจักรภพ (Commonwealth) ซึง่ จัดบริการโดยภาครัฐและเอกชน
โดยภาครัฐเน้นการให้บริการสาธารณสุขและการป้องกันโรค รวมทั้ง
การรักษาตัง้ แต่ระดับปฐมภูมจิ นถึงตติยภูมิ ส�ำหรับภาคเอกชนมีบทบาท
ในการให้บริการรักษาทัง้ สามระดับ การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
ของรั ฐ จั ด โดยเครื อ ข่ า ยโรงพยาบาลที่ สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ โดยเป็นการให้บริการแบบครอบคลุม
(Comprehensive) ที่ประชาชนโดยทั่วไปไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล
หรือหากต้องเสียก็จ่ายในราคาที่ตํ่ามาก เพราะรัฐให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
ส�ำหรั บ นโยบายด้ า นสาธารณสุ ข ประเทศมาเลเซี ย ที่ มี สั ง คม
แบบพหุลักษณ์ (Plural Society) ประกอบด้วย มาเลย์ร้อยละ 60
จีนร้อยละ 30 และอินเดียร้อยละ 10 จากความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ
ระหว่างชาวจีนและมาเลย์ในช่วงต้น ภายหลังการได้รบั เอกราชก่อให้เกิด
นโยบายเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Policy) เริม่ ต้นในช่วงทศวรรษ
1970 (พ.ศ. 2513) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ก�ำจั ด ความยากจนและ
ปรั บ โครงสร้ า งทางสั ง คมใหม่ ใ ห้ มี ก ารกระจายรายได้ ไม่ ใ ห้ ก ลไก
ทางเศรษฐกิ จ อยู ่ ใ นการควบคุ ม ของชาวจี น เท่ า นั้ น มี ก ารกล่ า วว่ า
นโยบายเศรษฐกิจใหม่น้ีส่งผลต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างมาก
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ในช่วงสองทศวรรษแรกของการด�ำเนินตามนโยบายนี้ ได้มีการพัฒนา
ธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างมาก ส่งผลท�ำให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ก�ำหนดไว้ ต่ อมาในช่ วงทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533)
ได้มีการปรับปรุงนโยบายใหม่ เรียกว่า นโยบายการพัฒนาใหม่ (New
Development Policy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่สมดุล อันจะน�ำไปสู่สังคมที่เป็นเอกภาพและเป็นธรรม นายกรัฐมนตรี
ได้ก�ำหนดนโยบายที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2563 (Vision 2020)
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ความว่า
“ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) มาเลเซียเป็นชาติทมี่ คี วามพร้อมเพรียง
มีความเชือ่ มัน่ ในสังคมชาวมาเลเซียทีม่ คี วามเหนีย่ วแน่น โดยความเข้มแข็ง
ของศีลธรรม คุณค่า จริยธรรมทีด่ ำ� รงอยูใ่ นระบบประชาธิปไตย เสรีนยิ ม
และความอดทน เอื้ออาทร เศรษฐกิจยุติธรรม เที่ยงธรรม ก้าวหน้า
และเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีความเคลื่อนไหว
มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น” [15]
เพื่อให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข
ได้ เ น้ น การส่ ง เสริ ม แนวคิ ด สุ ข ภาพที่ ห มายถึ ง ภาวะความสมบรู ณ ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ และการด�ำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข ซึ่งโอกาส
ของการเข้าสูส่ ภาวะสุขภาพนีจ้ ะต้องได้รบั อย่างเท่าเทียมกันในหมูพ่ ลเมือง
ทั้งหมดของประเทศ
กลยุทธ์ที่จะท�ำให้อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Health Care
Industry) บรรลุตามเป้าหมายปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) คือ การให้
ความเป็นอิสระและการแปรรูป (Liberalisation and Privatisation)
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รวมทั้งการให้โอกาสภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท

1.1.10 ระบบการศึกษา
การบริ ห ารการศึ ก ษาของมาเลเซี ย เป็ น ระบบบริ ห ารการศึ ก ษา
จากส่ ว นกลาง อยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของรั ฐ บาลกลาง โดยมี
กระทรวงศึกษาเป็นผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการ และมีคณะกรรมการชุดต่างๆ
เป็ น ผู ้ ก�ำหนดนโยบาย วางแผน วิ จั ย ติ ด ตาม และประสานงาน
การด�ำเนิ น งานทั้ ง หมด การก�ำหนดแผนงานและโครงการต่ า งๆ
มี ค ณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง รั ฐ เป็ น ผู ้ ค วบคุ ม ดู แ ล โดยแต่ ล ะรั ฐ
มีส�ำนักงานการศึกษาแห่งรัฐ ส่วนในระดับอ�ำเภอมีส�ำนักงานการศึกษา
อ�ำเภอท�ำหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับส�ำนักงานการศึกษา
แห่งรัฐ [13]
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ระบบการศึกษาชาติ (National Education System) ของมาเลเซีย
เป็นระบบแบบ 6:3:2 คือ [18]
ระดับประถมศึกษา หลักสูตร 6 ปีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 3 ปีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 2 ปีการศึกษา
ระดับเตรียมอุดมศึกษา หลักสูตร 1 หรือ 2 ปีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรเฉลี่ยประมาณ 3 ปีครึ่งถึง 4
		 ปีการศึกษา
นอกจากนี้โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแบ่งเป็น
2 แบบ คือ โรงเรียนแห่งชาติ (National School) เป็นโรงเรียน
ที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษากลางในการเรียนการสอน และโรงเรียน
ตัวอย่างแห่งชาติ (National Type School) เป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาจีน
หรือภาษาทมิฬเป็นภาษากลางในการเรียนการสอน ดังนั้นการเรียน
ในระดับประถมศึกษาของนักเรียนบางคนในโรงเรียนตัวอย่างแห่งชาติ
(National Type School) อาจต้องใช้เวลาเรียนมากขึ้นอีก 1 ปี
เพือ่ ให้เด็กใช้ภาษามลายูได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ส�ำหรับนักเรียน
ทีเ่ รียนในชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจะยังมีการใช้ระบบการเรียนการสอน
แบบอังกฤษ คือ มี O Level (Ordinary Level) และ A Level
(Advanced Level) นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีจะเป็นเด็ก
ที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย A Level จะใช้เวลาเรียน 3 ปี
และเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนนักเรียนทีเ่ รียนปานกลางและ
ไม่พร้อมนัก จะเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ปี ก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัย
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ประเทศมาเลเซียได้มีการก่อตั้งโรงเรียนฉลาดหลักแหลม (Smart
Schools) เป็นโรงเรียนน�ำร่องจ�ำนวน 90 โรงเรียน ทัง้ ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา โดยมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่มีครู
เป็นศูนย์กลาง ให้เป็นแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษาเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ส�ำหรับการจัดการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา ประเทศมาเลเซียได้สนับสนุนให้ภาคเอกชน
เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
ส่วนการวัดผลการศึกษาของประเทศมาเลเซียนัน้ ยังใช้การสอบรวม
ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ซึ่งทั้งนี้ข้อสอบต่างๆ ที่ใช้มักจะค�ำนึงถึงคุณภาพที่ต้องมีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับประเทศอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพรับรองผล
แต่ทงั้ นีก้ ารวัดผลโดยใช้การวัดผลรวมทีป่ ระเทศมาเลเซียใช้อยูอ่ าจจะต้อง
เปลี่ยนแปลงไป หากประชากรของประเทศมีจ�ำนวนมากขึ้น

1.1.11 ระบบกฎหมาย
ระบบศาลในประเทศมาเลเซียเป็นระบบศาลเดี่ยว (Unified Court)
คือ ระบบที่ศาลยุติธรรมมีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอรรถคดี
ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง ซึ่งรวมถึง
ศาลประจ�ำรัฐ (State Courts) และศาลประจ�ำประเทศ (Federal Court)
ระบบกฎหมายของประเทศมาเลเซียมีรากฐานมาจากระบบกฎหมาย
แบบจารี ต (Common Law) ของประเทศอั ง กฤษ คดี ส ่ ว นใหญ่
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ถูกน�ำขึ้นพิจารณาคดีต่อศาลแขวง และ Session Court
เนื่องจากประเทศมาเลเซียเป็นสหพันธรัฐ ในแต่ละรัฐจึงมีกฎหมาย
เนือ่ งด้วยการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทเป็นของตนเอง อย่างไรก็ตามกระบวนการ
ด�ำเนินงานและโครงสร้างจะมีลักษณะที่เหมือนกันภายใต้การดูแล
ของรัฐบาลกลาง โดยมีศาลชะรีอะฮ์ (Syariah Court) เป็นหน่วยงาน
ทีท่ �ำหน้าทีใ่ นการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทและมีสภาศาสนาอิสลาม (Jabatan
Agama Islam) ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวอิสลาม
ในคดีที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหมั้น สินสมรส ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
การปกครองบุตร และอื่นๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลชะรีอะฮ์
แห่ ง รั ฐ ปี นั ง จะเริ่ ม โดยคู ่ ก รณี ม าฟ้ อ งต่ อ ศาล เมื่ อ ศาลรั บ ฟ้ อ งและ
นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนั้นอาจมีโอกาสที่จะยุติข้อพิพาท
ดังกล่าว ก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยนายทะเบียน
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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จะก�ำหนดระยะเวลาในการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทไม่ เ กิ น 3 เดื อ น
และจะต้องเริ่มต้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใน 21 วัน นับแต่วัน
ได้รับอนุมัติให้ด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากเห็นว่าไม่มีโอกาส
ทีจ่ ะใช้วธิ กี ารไกล่เกลีย่ ได้ ก็จะน�ำคดีเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาตามปกติ
ในกระบวนการไกล่เกลี่ยจะด�ำเนินการในที่ส่วนตัวที่สุด เพื่อให้สามารถ
ระบายความรูส้ กึ ได้เต็มที่ โดยจะอนุญาตให้เฉพาะคูก่ รณีและผูด้ �ำเนินการ
ไกล่เกลีย่ โดยไม่อนุญาตให้ตวั แทนหรือทนายความเข้าร่วมในการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท นอกจากได้รบั อนุญาตจากผูด้ �ำเนินการเท่านัน้ หากการไกล่เกลีย่
เป็นผลส�ำเร็จก็จะท�ำข้อตกลงร่วมกัน และเพื่อให้ศาลมีค�ำสั่งต่อไป
แต่หากการไกล่เกลี่ยล้มเหลวก็จะน�ำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ตามปกติ โดยกระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ทุ ก ขั้ น ตอนไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย
แต่อย่างใด

1.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับมาเลเซียเมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2500 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียได้พัฒนาแน่นแฟ้น
จนมี ค วามใกล้ ชิ ด กั น มาก อย่ า ง ตวนกู อั บ ดุ ล ราห์ ม าน ซึ่ ง เป็ น
นายกรั ฐ มนตรี ค นแรกของประเทศมาเลเซี ย มี ม ารดาเป็ น คนไทย
เติ บ โตและเรี ย นจบชั้ น มั ธ ยมที่ โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น
ผู้สร้างธรรมเนียมว่าเมื่อรับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็จะไปเยือนไทย
เป็นประเทศแรก ซึ่งธรรมเนียมนี้ได้รับการปฏิบัติมาตลอดจนกระทั่ง
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ถูกยกเลิกในยุค ดร.มหาเธร์ [19] แต่อย่างไรก็ตามยังมีการแลกเปลี่ยน
การเยือนในระดับต่างๆ ทัง้ ระดับพระราชวงศ์ชนั้ สูง รัฐบาล และเจ้าหน้าที่
ทัง้ อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสมำ�่ เสมอ และความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดกันสองฝ่ายนี้ยังได้ร่วมมือกันแก้ไขในประเด็นปัญหาต่างๆ เช่น
การปักปันเขตแดนทางบก บุคคลสองสัญชาติ การก่อความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
นโยบายของไทยต่ อ มาเลเซี ย เน้ น ส่ ง เสริ ม ความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจ
ระหว่างกันและสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ข้มแข็งให้ความสัมพันธ์ทกุ ระดับงอกงาม
อยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผล เคารพซึ่งกันและกันในฐานะประเทศ
เพื่อนบ้านที่ดี เพราะเหตุการณ์ในประเทศหนึ่งย่อมจะส่งผลเกื้อหนุน
หรือกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในด้านวิชาการทัง้ สองประเทศมีการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกัน เพือ่ ทบทวนและติดตามผลการด�ำเนินงานของทัง้ สองประเทศ
ซึ่ ง มี ส�ำนั ก งานความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ และ
Economic Planning Unit (EPU) ของมาเลเซีย เป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานงานความร่ ว มมื อ ในกรอบทวิ ภ าคี ที่ ฝ ่ า ยไทยให้ แ ก่
ฝ่ายมาเลเซีย ได้แก่ การจัดหลักสูตรประจ�ำปี (Annual International
Training Course: AITC) หลักสูตรศึกษานานาชาติ (Thai International
Postgraduate Programme: TIPP) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ประเทศก�ำลังพัฒนา (Technical Cooperation Among Developing
Country: TCDC) และยังร่วมกันจัดการฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม
(Third Country Training Programme: TCTP)
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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ในด้านการลงทุน ปี พ.ศ. 2554 มาเลเซียลงทุนในไทยจ�ำนวน
34 โครงการ มีมูลค่า 6,135 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
ในสาขาการบริการยานยนต์ การเกษตร และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
ได้รับการอนุมัติจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน
21 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 3,863 ล้านบาท มาเลเซียสนใจมาลงทุน
ในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปยางพารา
และปาล์มนำ�้ มัน เนือ่ งจากมาเลเซียมีศกั ยภาพในการลงทุน และการลงทุน
ในไทยจะช่วยลดต้นทุนการผลิต เนือ่ งจากไทยมีแรงงานและอุตสาหกรรม
สนับสนุนที่ดีกว่ามาเลเซีย ทั้งนี้ หน่วยงานพัฒนาอุตสาหกรรมมาเลเซีย
(Malaysia Industrial Development Authority: MIDA) อนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่มีภาคการลงทุนไทยลงทุนด้วยจ�ำนวน
3 โครงการ มีมูลค่า 2,415 ล้านบาท นักลงทุนไทยที่สนใจไปลงทุน
ในมาเลเซีย ได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท
เครือซีเมนต์ไทย กลุ่มบริษัทสามารถ และร้านอาหารไทย
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1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ
จากอดี ต มาเลเซี ย ที่ เ คยถู ก ตกเป็ น เมื อ งขึ้ น ของอั ง กฤษ จึ ง ได้ มี
การเอาแบบโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของอังกฤษมาใช้
ยกเว้นระบบรัฐสภาซึ่งมาเลเซียมีทั้งรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธ์
(Federal Government) และรัฐบาลแห่งรัฐ (State Government) [11]
โดยแต่ละรัฐมีสลุ ต่านปกครอง และสุลต่านร่วมกันเลือกสมเด็จพระราชาธิบดี
หรือ ยังดี เปอร์ตวน อากง (Yang di-pertuan Agong) เป็นกษัตริย์
ปกครองประเทศ โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันระหว่างสุลต่าน
ทั้ง 9 รัฐ เพื่อเป็นประมุของค์ละ 5 ปี (รัฐที่มีสุลต่านเป็นประมุข จ�ำนวน
9 รัฐ ได้แก่ เปรัค ปาหัง สลังงอร์ เปอร์ลิส เคดาห์ เนกรีเซมบิลัน
ยะโฮร์ กลันตัน และตรังกานู รัฐที่มีผู้ว่าการรัฐเป็นประมุขจ�ำนวน 4 รัฐ
ได้แก่ ปีนัง มะละกา ซาราวัค และ ซาบาห์) ปัจจุบันสมเด็พระราชาธิบดี
แห่งมาเลเซีย คือ Sultan Mizan Zainal Abidin ibni Al-Marhum
จากรัฐตรังกานู (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549) [8]
ซึ่งทั้งรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธ์ (Federal Government) และ
รัฐบาลแห่งรัฐ (State Government) ยังมีโครงสร้างทีร่ องรับการปกครอง
ดังนี้
ระดับสหพันธรัฐ
1. สภาประมุขของผู้ปกครองรัฐ (The Conference of Ruler)
		 และพระราชาธิบดี
2. นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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3. สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (Dewan Rakyat and Dewan
		 Negara)
4. สถาบันตุลาการ
ระดับรัฐ
1. ประมุขแห่งรัฐ
2. สภาการบริหารและมุขมนตรี (Executive Council and
		 Chief Ministers)
3. สภานิติบัญญัติแห่งรัฐ (State Legislative Assembly)
4. เลขาธิการประจ�ำรัฐ (State Secretary)
โครงสร้างทั้งหมดข้างต้น ต่างถูกก�ำหนดอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ของประเทศมาเลเซียหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษ รัฐธรรมนูญนี้
ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกและฉบับเดียว ซึ่งใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2500
แต่ได้มกี ารแก้ไขหลายครัง้ โดยโครงสร้างรัฐสภาของมาเลเซียจะมีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับอังกฤษ ซึง่ สรุปได้วา่ การปกครองของมาเลเซียเป็นแบบรัฐสภา
(Parliament System) ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร (House of
Representative) ที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้งและวุฒิสภา (Senate)
ทีส่ มาชิกมาจากการแต่งตัง้ อ�ำนาจทางการเมืองขึน้ อยูก่ บั สภาผูแ้ ทนราษฎร
โครงสร้างการปกครองของมาเลเซียแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ [8]
1. ฝ่ายนิติบัญญัติ
ประกอบด้วย 2 สภา คือ วุฒสิ ภา หรือสภาสูง (Senate หรือ Dewan
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Negara) จ�ำนวน 70 ที่นั่ง มาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนแรกมาจาก
การแต่งตั้ง โดยนายกรัฐมนตรี จ�ำนวน 44 ที่นั่ง และส่วนที่สองอีก
26 ที่นั่ง มาจากการเลือกโดยสภานิติบัญญัติของทั้ง 13 รัฐ (State
Legislatures) จ�ำนวนรัฐละ 2 คน มีวาระ 6 ปี ส�ำหรับสภาผูแ้ ทนราษฎร
(House of Representative หรื อ Dewan Rakyat) มาจาก
การเลือกตั้ง เขตละ 1 คน รวม 222 คน มีหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย
ที่รัฐบาลหรือวุฒิสภาเป็นผู้เสนอ ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง 5 ปี
2. ฝ่ายตุลาการ
อ�ำนาจตุลาการใช้ระบบกฎหมายของอังกฤษ คือ กฎหมายแบบจารีต
(Common Law) ยกเว้ น ศาสนาอิ ส ลามอยู ่ ภ ายใต้ ร ะบบสหพั น ธ์
ท�ำให้อ�ำนาจตุลาการมีความอิสระมาก เพราะไม่ถกู ควบคุมโดยฝ่ายบริหาร
และนิติบัญญัติ
3. ฝ่ายบริหาร
ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น คื อ นายกรั ฐ มนตรี แ ละคณะรั ฐ มนตรี
นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) เป็นผู้น�ำสูงสุดของฝ่ายบริหารตาม
ระบบรัฐสภาและเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ที่สมาชิกได้รับเลือกเข้ามา
ในสภามากสุด หรืออาจเป็นหัวหน้าพรรคทีเ่ ป็นแกนน�ำในการจัดตัง้ รัฐบาล
นายกรัฐมนตรีจะเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมเข้าร่วมเป็น
คณะรัฐมนตรี (Cabinet) มาด�ำรงต�ำแหน่งตามกระทรวงต่างๆ ตามนโยบาย
ทัง้ 24 กระทรวง ซึง่ ในส่วนความส�ำคัญของฝ่ายบริหารนี้ ประเทศมาเลเซีย
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ให้ความส�ำคัญกับบทบาทนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล
สหพันธ์เป็นอย่างมาก ซึง่ นอกจากจะเป็นผูน้ �ำคณะรัฐบาลในการบริหาร
ประเทศแล้ว นายกรัฐมนตรียังสามารถแต่งตั้งบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงในระบบราชการ ทั้งยังต้องถวายนโยบายการปกครอง
และการบริหารรัฐให้แก่กษัตริย์ทราบ ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ผูพ้ พิ ากษา อธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการบริหารสาธารณะ
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งหลังการประกาศเอกราช ประเทศ
มาเลเซี ย มี น ายกรั ฐ มนตรี ที่ เ ป็ น ผู ้ น�ำฝ่ า ยบริ ห ารมาแล้ ว รวม 6 คน
ทั้งหมดมาจากพรรคการเมืองเดียวกัน คือ พรรค United Malays
National Organization (UMNO) มีแนวนโยบายการบริหารประเทศ
เน้นชาตินิยมแต่ไม่รุนแรง สนับสนุนชาวมาเลย์ให้มีสิทธิในการเข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารประเทศทั้ ง ด้ า นการเมื อ งและเศรษฐกิ จ
แนวนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศหลักๆ สรุปได้ดังนี้
1. ด�ำเนินนโยบายอย่างเป็นอิสระ ไม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ยหนึง่ ฝ่ายใด โดยเฉพาะ
		 ประเทศตะวันตก
2. พยายามเข้ า ไปมี บ ทบาทน�ำในอาเซี ย นและกลุ ่ ม ประเทศ
		 ก�ำลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิม เพื่อเป็นพลังต่อรอง
		 กับประเทศตะวันตกในเวทีระหว่างประเทศ
3. พัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยไม่ยึดติดกับ
		 รูปแบบของประเทศตะวันตก มีแนวด�ำเนินการของตนเอง และ
		 ให้ความส�ำคัญเรื่องความมั่นคงภายในประเทศเป็นหลัก
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2

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์
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2.1 วิสัยทัศน์
“Vision 2020” (ภาษามาเลย์ใช้ค�ำว่า “Wawasan 2020”)
วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2563 คือ วิสัยทัศน์แห่งชาติที่ได้ก�ำหนดอนาคตประเทศ
มาเลเซียไว้วา่ “มาเลเซียจะต้องเป็นประเทศอุตสาหกรรมทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ภายในปี พ.ศ. 2563 (2020)” [41]

2.2 เป้าหมาย
1. มาเลเซียจะต้องเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วภายในปี
พ.ศ. 2563 (2020)
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2. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 7 ต่อปี (ตามค่าจริง) ทุกปี
ตลอด 30 ปี จากปี พ.ศ. 2533 - 2563
3. เศรษฐกิจจะเข้มแข็งขึ้นเป็น 8 เท่า จากปี พ.ศ. 2533 ผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Products - GDP) เท่ากับ
115,000 ล้านริงกิต เมื่อถึงปี พ.ศ. 2563 GDP จะต้องเพิ่มเป็น 920,000
ล้านริงกิต (คิดตามค่าเงินในปี พ.ศ. 2533)

2.3 ยุทธศาสตร์
จากการที่ น ายกรั ฐ มนตรี ข องมาเลเซี ย ได้ ก�ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นปี
พ.ศ. 2563 (Vision 2020) ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์
ที่ครอบคลุมการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
จิตส�ำนึก จิตวิทยา และวัฒนธรรม โดยระบุว่าการจะพัฒนาประเทศ
มาเลเซียให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในปี
พ.ศ. 2563 ให้ส�ำเร็จนั้น รัฐบาลต้องยึดแนวทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง
ประเทศด้วยวิธีการมุ่งเน้นแบบองค์รวมและเฉพาะเจาะจง โดยสามารถ
ประสบความส�ำเร็ จ ได้ หากทุ ก คนใส่ ค วามคิ ด และจิ ต ใจร่ ว มกั น
โดยในแผนพัฒนามาเลเซียฉบับที่ 10 (10th Malaysia Plan) ได้อิง
10 แนวคิด และได้แปลงมาเป็น 10 ข้อเสนอ อันสนับสนุนแนวคิด
ดังกล่าวดังนี้ [45]
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1. ขับเคลื่อนภายในประเทศ และตระหนักถึงภายนอกประเทศ
2. ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างทางเชื้อชาติของคนในประเทศ
3. ใช้ความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประเทศที่มี
		 รายได้สูง
4. สร้างการเจริญเติบโตด้านการผลิตและนวัตกรรม
5. พัฒนา ดึงดูด และรักษาคนเก่งระดับแนวหน้า
6. สร้างความมั่นใจในด้านความเท่าเทียมทางโอกาส และป้องกัน
		 จุดที่เป็นความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจเกิดได้ง่าย
7. ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างการเจริญเติบโต และการพัฒนา
		 อย่างทั่วถึง
8. ให้การสนับสนุนพันธมิตรที่ดีและมีศักยภาพสูง
9. เห็นคุณค่าการรักษาสิ่งแวดล้อม
10. ภาครัฐเป็นเหมือนกับบริษัทที่มีการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์หลัก
ส�ำหรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ตามแผนพั ฒ นามาเลเซี ย ฉบั บ ที่ 10
(10th Malaysia Plan) ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ 2020
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ประการดังนี้ [45]
1. เปลี่ยนแปลงการให้บริการภาครัฐเพื่อเปลี่ยนแปลงมาเลเซีย
การปฏิ รู ป ระบบราชการโดยเน้ น หลั ก การส�ำคั ญ 4 ประการ คื อ
วั ฒ นธรรมส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรมความรวดเร็ ว
ของระบบการตัดสินใจ การปฏิบัติงานความคุ้มค่า และความซื่อสัตย์
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2. สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส ่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
โดยจะเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้ผลักดันหลักทางเศรษฐกิจ
ของมาเลเซีย สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
ปฏิ รู ป บทบาทภาครั ฐ ต่ อ ภาคเอกชน พั ฒ นาธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ส่งเสริมการแข่งขันของมาเลเซียในตลาดโลก
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเน้นการพัฒนาพื้นที่และภาคส่วน
ที่จะเป็นเครื่องจักรของความเจริญเติบโต ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 5
และพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ น กุ ญ แจส�ำคั ญ ของชาติ (National Key
Economic Areas - NKEAs) ทั้ง 12 สาขา ได้แก่ น�้ำมัน ก๊าซ และ
พลังงาน น�้ำมันปาล์มและยาง การบริการด้านการเงิน การท่องเที่ยว
บริการธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ การค้าส่งและค้าปลีก การศึกษา การแพทย์
การสื่ อ สารและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การเกษตร และเขตเศรษฐกิ จ
(KL/Klang Valley)
3. ก้าวไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วม
โดยจะเน้นการยกระดับฐานะและความเป็นอยูข่ องประชากรร้อยละ 40
ที่มีรายได้ต�่ำ ยกระดับการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของชาวภูมิบุตร
โดยยังคงเป้าหมายให้ชาวภูมิบุตรถือครองหุ้นส่วนกิจการไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 30 ในระดับมหภาค เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชน
ทุกคนเข้าถึงได้ และส่งเสริมสังคมที่ก้าวหน้าและมีส่วนร่วมตามแนวคิด
“1 Malaysia”
4. พัฒนาเพือ่ ให้สามารถรักษาทรัพยากรมนุษย์ระดับโลก โดยจะเน้น
การปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อปรับปรุงผลการเรียน การยกระดับฝีมือ
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แรงงานชาวมาเลเซียเพือ่ เพิม่ โอกาสการได้รบั การจ้างงาน และการปฏิรปู
ตลาดแรงงาน เพื่อให้มาเลเซียเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
5. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต จะเน้นการพัฒนา
พื้นที่อยู่อาศัยส�ำหรับประชาชนให้น่าอยู่ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
โดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ปฏิรูประบบสาธารณสุข
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและให้ ป ระชาชนทุ ก คนเข้ า ถึ ง ได้ โครงการ
เคหะสงเคราะห์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพและ
สามารถเป็นเจ้าของได้ การให้บริการระบบสาธารณูปโภคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ลดอาชญากรรมเพือ่ ให้ชมุ ชนปลอดภัยขึน้ และให้ความส�ำคัญกับพืน้ ฐาน
สิ่งแวดล้อมของมาเลเซีย
กล่าวได้วา่ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ส�ำคัญทีจ่ ะเป็นตัวขับเคลือ่ น
วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2563 ให้บรรลุเป้าหมาย คือ นโยบาย “1 Malaysia”
โปรแกรมการปฏิ รู ป ภาครั ฐ (Government Transformation
Programme - GTP) โปรแกรมการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic
Transformation Programme - ETP) และแผนพัฒนามาเลเซีย
ฉบับที่ 10 (10th Malaysia Plan)
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3

ประวัติความเป็นมา
ของระบบราชการ
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3.1 ระบบราชการของมาเลเซียภายใต้การปกครองของ
อังกฤษ (พ.ศ. 2367 – 2500)
ระบบข้าราชการพลเรือนมาเลเซีย รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อ
ข้าราชการพลเรือนมลายู (Malayan Civil Service: MCS) ถือว่า
เป็นกุญแจส�ำคัญในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมของประเทศ

ภาพที่ 4 บริษทั อินเดียตะวันออกของบริเตน (The British East India Company)
ที่มา: http://www.pmo.gov.my/ksn/dokumenattached/rencana/
CIVIL-SERVICE-FULL.pdf
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การบริการสาธารณะในประเทศมาเลเซียนีม้ บี นั ทึกทีน่ า่ สนใจ ซึง่ ถูกตีกรอบ
โดยประวัติศาสตร์การพัฒนาของประเทศและสถาบันทางสังคมและ
การเมือง ในช่วงก่อนจะเป็นเอกราช อังกฤษได้น�ำโครงสร้างและ
การปฏิบตั ทิ จี่ ะช่วยให้การบริการขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ แก่ประชาชน เพือ่ รักษา
กฎหมายและระเบี ย บที่ ส อดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และ
การเมือง โครงสร้างและการปฏิบัติเหล่านั้นเป็นพื้นฐานของราชการ
พลเรือนมลายู
ระบบข้าราชการพลเรือนของมาเลเซียจึงได้สบื ทอดมาจากการบริการ
สาธารณะของอังกฤษทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ �ำคัญ
ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา จากประวัติศาสตร์การบริการระบบราชการ
ของมาเลเซี ย เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ ปลาย พ.ศ. 2243 (ค.ศ. 1700) [41]
โดยบริษัท อินเดียตะวันออก (The British East India Company)
ได้มาที่ปีนังในช่วงเวลานั้น และมีการดึงดูดนักวิชาการที่ดีท่ีสุดและ
ฉลาดที่สุดจากประเทศอังกฤษเพื่อแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
จากรายงานนอร์ธโคต-เทรเวลยาน (The Northcote-Trevelyan
Report) ใน พ.ศ. 2388 ได้มีการวางลักษณะของการบริการสาธารณะ
โดยเน้นย�้ำว่า [47]
1. ข้าราชการพลเรือนทีเ่ ป็นกลางทางการเมือง หมายถึง ความจงรักภักดี
ที่สมบูรณ์ต่อรัฐบาล โดยไม่ค�ำนึงถึงมุมมองทางการเมือง
2. การบริการสาธารณะระดับสูง ควรมีความเป็นธรรมและค�ำแนะน�ำ
ทีเ่ หมาะสม ทุม่ เทให้กบั ผลประโยชน์ของประชาชน และเชือ่ ฟังรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงและคณะรัฐมนตรี
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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3. บริ ก ารสาธารณะควรให้ ค วามมั่ น คงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเมื่ อ มี
การเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล
ต่อมาได้มีการจัดรูปแบบโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน
ออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ [16]
p อาณานิคมในช่องแคบ หมายถึง ช่องแคบมะละกามีดินแดนอยู่
3 ส่ ว น คื อ เกาะปี นั ง เกาะสิ ง คโปร์ และมะละกา ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ บ น
คาบสมุทรมลายู มีการจัดการปกครองด้วยระบบหน่วยบริหารการปกครอง
หน่วยเดียว (Strait Settlements) รัฐบาลอังกฤษได้จัดส่งข้าหลวงใหญ่
มาปกครองโดยตรง ถือว่าเป็นอาณานิคมซึ่งขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์
ของอังกฤษ การบริหารงานโดยมีข้าหลวง สภาบริหาร สภานิติบัญญัติ
ซึ่งล้วนแต่เป็นชาวอังกฤษทั้งสิ้นที่ได้รับการแต่งตั้ง ท�ำหน้าที่โดยมี
ข้าหลวงใหญ่เป็นหัวหน้า
p ดินแดนรัฐสหพันธ์มาเลย์ (Federated Malay States) ได้แก่
ดินแดน 4 รัฐ ที่อยู่บนคาบสมุทรมลายู ได้แก่ เปรัค สลังงอร์ ปาหัง
และรัฐเนกรีเซมบิลัน ซึ่งรัฐเหล่านี้อังกฤษได้ให้สุลต่านปกครองต่อไป
โดยทีอ่ งั กฤษได้สง่ ทีป่ รึกษาด้านถิน่ ทีอ่ ยูม่ าประจ�ำในแต่ละรัฐ โดยมีอ�ำนาจ
เหนือสุลต่าน ที่ปรึกษาขึ้นตรงต่อข้าหลวงใหญ่ที่ประจ�ำอยู่สิงคโปร์ และ
มีศูนย์ประสานงานควบคุมรูปแบบการปกครองอยู่ที่รัฐสลังงอร์
p ดินแดนที่ไม่อยู่ในสหพันธรัฐ (Unfederate Malay State)
ได้แก่ ดินแดนที่เหลืออยู่บนคาบสมุทรมลายูอีก 5 รัฐ ซึ่ง 4 รัฐได้เคยอยู่
กับอาณาจักรสยามมาก่อน และได้ตกเป็นของอังกฤษเพื่อแลกกับ
ความเป็นเอกราชของไทย ได้แก่ ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส
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ส่วนหนึ่ง รัฐที่เหลือ คือ ยะโฮร์ โดยอังกฤษได้ให้สุลต่านปกครองต่อไป
แต่ให้ทปี่ รึกษาควบคุมดูแลอยูอ่ กี ทีห่ นึง่ จะปล่อยให้มอี สิ ระในการปกครอง
ค่อนข้างสูงกว่าการปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐ
โครงสร้างพื้นฐานนี้เป็นการตั้งรูปแบบของข้าราชการพลเรือนมลายู
ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ได้รับเอกราช ในขณะที่ปลาย พ.ศ. 2343
ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นแบบที่เรียกว่าข้าราชการพลเรือน
สหพันธรัฐมลายู (Federated Malay States Civil Service: FMS)
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้อ�ำนาจบริหารส่วนกลางในการสรรหาและแต่งตั้ง

ภาพที่ 5 ข้าราชการพลเรือนคนแรกที่มีเชื้อชาติมลายูคือ นาย ราชา ชูลัน
(Raja Chulan) ลูกชายของอดีตสุลต่านอับดุลลาห์ (Abdullah)
		 โดยทำ�หน้าที่ในราชการของอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2435
ที่มา: http://www.pmo.gov.my/ksn/dokumenattached/rencana/
CIVIL-SERVICE-FULL.pdf
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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และน�ำไปใช้กบั รัฐต่างๆ ของมาเลย์ดว้ ย การรวบอ�ำนาจเข้าสูศ่ นู ย์กลางนี้
ขัน้ ตอนการสรรหาได้รบั การปรับปรุงให้มคี วามน่าสนใจ และดึงดูดผูส้ มัคร
ที่มีคุณสมบัติเข้ามาในองค์การ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการที่ดีและ
มีประสิทธิภาพของข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนสหพันธรัฐมลายู (Federated Malay States
Civil Service: FMS) ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนและขยายตัว เพื่อสร้าง
ระบบราชการในสังกัดภายใต้ชอื่ การบริการทางการปกครองของมาเลย์
(Malay Administrative Service) โดยปี พ.ศ. 2446 ข้าราชการ
พลเรือน มีชาวมลายูถึง 332 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 6,607 คน [47]
ในการให้บริการของภาครัฐ นาย ราชา ชูลนั บี อับดุลลา (Raja Chulan b.
Raja Abdullah) ผู้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยเข้าร่วมการบริหารราชการ
ของภาครัฐในต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ ในเมืองเปรัค (Perak)
กลายมาเป็นเจ้าหน้าที่มาเลย์ท้องถิ่นคนแรกในเมืองเปรัค (Perak)
ตอนเหนือ จากการรับต�ำแหน่งดังกล่าวถือเป็นการยับยั้งการควบคุม
จากชาวยุโรปในการบริการราชการแผ่นดิน ภายใต้การขยายตัวของระบบ
ข้าราชการพลเรือนสหพันธรัฐมลายู (Federated Malay States
Civil Service: FMS) และการบริการทางการปกครองของมาเลย์
(Malay Administrative Service) รวมทั้งการปฏิรูปด้านการปกครอง
ต่างๆ จ�ำนวนมากถูกน�ำมาใช้เพื่อยกระดับและปรับปรุงการบริการ
ในกลุ่มอื่นๆ ของคณะกรรมการเตรียมการจัดวาระการประชุมและ
เงินเดือนของคณะท�ำงาน อีกทั้งการจ�ำแนกคณะกรรมธิการบัคนิล
(Bucknill Commissions) เพื่อก�ำหนดและปรับหลักการให้บริการ
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ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการจ่ายค่าตอบแทน การลาออก บ�ำเหน็จบ�ำนาญ
และเงื่อนไขอื่นๆ ของการให้บริการ เมื่ออังกฤษได้ออกจากแหลมมลายู
ระหว่างการยึดครองของญีป่ นุ่ ในปี พ.ศ. 2484 ถือว่าเป็นอีกหนึง่ บททดสอบ
ที่ส�ำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินมาเลเซีย ด้วยความกล้าหาญ
ของเจ้ า หน้ า ที่ ม ลายู ทั้ ง 85 คน ที่ มี บ ทบาทส�ำคั ญ ในการบริ ห าร
ระบบราชการของประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว ซึง่ บริหารจัดการประเทศ
ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นกลุ่มที่มีบทบาทส�ำคัญในการเป็นเอกราช
ของประเทศ

3.2 ระบบราชการของมาเลเซียหลังการสถาปนาเป็น
เอกราช (พ.ศ. 2500 - ปัจจุบัน)
การก่อตั้งระบบการบริหารราชการแบบครบวงจรได้เริ่มต้นขึ้น
เมื่อมีการรวมการบริหารด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ การศึกษา กฎหมาย
ต�ำรวจ ถูกรวมกันเพื่อจัดตั้งการบริการด้านการบริหารอาณานิคม
(The Colonial Administrative Service) ซึง่ มีขา้ ราชการพลเรือนมลายู
(Malayan Civil Service: MCS) เป็นส่วนประกอบ
ต่อมาข้าราชการพลเรือนมลายู (MCS) ได้รวมตัวกับภาคส่วน
ทีร่ จู้ กั กันในนาม การให้บริการด้านการปกครองและการทูต (Administrative
and Diplomatic Service: ADS) บริการชั้นน�ำที่มีการเปลี่ยนบทบาท
จากเป็นภาคส่วนที่จัดการเรื่องการพัฒนา เป็นภาคส่วนที่จะอ�ำนวย
ความสะดวก และขณะนัน้ ในฐานะผูร้ เิ ริม่ หน่วยงานได้รบั การคาดหวังว่า
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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ภาพที่ 6 ข้าราชการพลเรือนในรัฐมลายูกับเลขาธิการอังกฤษ
		 ที่คาร์คอซาในปี พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929)
ที่มา: http://www.pmo.gov.my/ksn/dokumenattached/rencana/
CIVIL-SERVICE-FULL.pdf

จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการผลั ก ดั น ประเทศไปข้ า งหน้ า เพื่ อ ให้ บ รรลุ
การปกครองทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างการพัฒนาทุนมนุษย์ที่อยู่
บนพื้นฐานความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึง
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และคุ ณ ภาพชี วิ ต อี ก ทั้ ง การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ให้สถาบันการศึกษา และความสามารถในการด�ำเนินการ การให้บริการ
ด้ า นการปกครองและการทู ต (ADS) ได้ รั บ การระบุ โ ดยทั่ ว ไปว่ า
เป็นหน่วยงานที่ทรงเกียรติ ซึ่ง ADS มีทั้งเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
76

ในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ ลักษณะขององค์การ คือ เจ้าหน้าที่
จะให้บริการและท�ำงานในฐานะผูบ้ ริหาร และผูพ้ ฒั นานโยบายหน่วยงาน
ภาครัฐหรือกระทรวงต่างๆ ซึ่งมีมุมมอง วัตถุประสงค์ และบทบาท
ที่ ไ ม่ ฝ ั ก ใฝ่ ฝ ่ า ยใด ทั้ ง มี บ ทบาทเป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการด�ำรงต�ำแหน่ ง
ทางการเมืองเมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2533 ได้มนี โยบายการรับสมัครเจ้าหน้าที่
จากหลากหลายภูมิหลังทางการศึกษาและการวางต�ำแหน่งในกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง
ข้าราชการพลเรือนมลายู (MCS) มีรากฐานในระบบการบริหารราชการ
ของอาณานิคมซึ่งก่อตั้งโดยอังกฤษ ดังนั้นมาเลเซียจึง “สืบทอด”
ระบบข้าราชการพลเรือนทีม่ ปี ระสิทธิภาพไม่นอ้ ยไปกว่าระบบทีช่ าวต่างชาติ
ที่อยู่ในมาเลเซียวางไว้ให้ในช่วง พ.ศ. 2493 - 2503 ส�ำหรับสิ่งที่มี
ความแตกต่างกับระบบอาณานิคมอื่นๆ ตรงที่อังกฤษคงไว้ซึ่งโครงสร้าง
ทางสังคมแบบดั้งเดิม และสถาบันทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง
บางอย่าง แม้ก่อนจะเป็นเอกราช อังกฤษท�ำให้มั่นใจได้ว่าขุนนางมาเลย์
และชนชั้นสูงทางการเมืองจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีส�ำหรับบทบาท
ในระบบการบริหารอาณานิคม การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในช่วงที่ได้รับ
เอกราช คือ “นโยบายการบริหารการให้บริการสาธารณะของมาเลเซีย”
สิ่งนี้ถือเป็นวาระส�ำคัญของพันธมิตรรัฐบาลในการที่จะท�ำให้เป็นระบบ
บริหารราชการแผ่นดินมาเลเซียอย่างสมบูรณ์
ในทีส่ ดุ เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2511 การจัดตัง้ ส�ำนักงานสหพันธรัฐ
ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (Public Service
Department)” [47] โดยมีเป้าหมายหลักคือ การคิดริเริ่ม พัฒนา
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
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ภาพที่ 7 คำ�สั่งทั่วไปและหนังสือเวียนสำ�นักงานการจัดตั้งสหพันธรัฐ
ในปี พ.ศ. 2497 - 2503 (ค.ศ. 1954 - 1960)
ที่มา: http://www.pmo.gov.my/ksn/dokumenattached/rencana/
CIVIL-SERVICE-FULL.pdf

ตลอดจนปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบข้าราชการพลเรือนมาเลเซีย
เพื่อตอบสนองวาระการพัฒนาประเทศ
หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (PSD) ยังคงมีบทบาทส�ำคัญในปีทผี่ า่ นมา
ต่อไปนี้ ตามที่ Merdeka ได้กล่าวไว้ว่า
“มาเลเซี ย ได้ ผ ่ า นความยากล� ำ บากต่ อ ไปในช่ ว งปี แรกหลั ง จาก
ที่เป็นเอกราช เช่น ปัญหาฉุกเฉินในปี พ.ศ. 2512 จะเป็นประเด็น
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ความหลากหลายทางเชื้อชาติของประชากร อีกทั้งระบบการบริการ
สาธารณะที่ได้รับการวางแผนอย่างต่อเนื่อง แนวทางการบ�ำรุงรักษา
และการด� ำ เนิ น นโยบายของรั ฐ บาลและโปรแกรม ที่ จ ะมุ ่ ง ไปที่
การประสบความส�ำเร็จในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และทุนทาง
สังคมในการเดินหน้าของประเทศที่มีต่อการพัฒนาและก้าวไปสู่ภาวะ
ทันสมัย” [40]
ระบบการบริการสาธารณะมีบทบาททีแ่ ข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร และสังคม ผ่านแผน 5 ปี และนโยบายเศรษฐกิจใหม่
ของปี พ.ศ. 2513 ซึ่งจะช่วยรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาชนบท
และอุตสาหกรรมให้เกิดแรงกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป
ขณะทีก่ ารจัดการผลกระทบทางสังคมของประเทศทีม่ คี วามหลากหลาย
ด้านเชื้อชาติ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาระบบการบริการสาธารณะมีการพัฒนา
และได้ พ บกั บ ความท้ า ทายที่ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ ประเทศที่ มี ก ารปรั บ ตั ว
การเปลี่ยนแปลง การปรับสภาพแวดล้อมเข้าหากันทั้งในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ทีม่ สี ว่ นท�ำให้เป็นหนึง่ ประเทศในภูมภิ าคทีท่ นั สมัย
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ได้รับเอกราช ระบบข้าราชการพลเรือนเพื่อการบริการ
สาธารณะของมาเลเซียได้มีความหลากหลายของมิติในการตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่นๆ ด้วยระบบการบริการสาธารณะที่ในปัจจุบันมีข้าราชการพลเรือน
ทั่วประเทศกว่า 1.4 ล้านคน ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้เจรจาต่อรอง ผู้ควบคุม
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และผูอ้ �ำนวยความสะดวก นอกจากนีห้ น่วยงานข้าราชการพลเรือน (PSD)
ยังกลายเป็นหน่ ว ยงานส�ำคั ญ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงระบบบริ ห ารแผ่ น ดิ น
ของประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งมอบบริการที่มีการจัดการผลประโยชน์
ของประชาชน บริการที่ให้ความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน
และชุมชน
ในปัจจุบันมาเลเซียที่เคยได้รับอิทธิพลของโครงสร้างทางการเมือง
การปกครองของประเทศอังกฤษตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น คือ การปกครอง
ด้วยโครงสร้างของระบบรัฐสภา ยกเว้นระบบรัฐบาล ทีม่ ที งั้ ระบบรัฐบาล
กลางหรือสหพันธ์ (Federal Government) และรัฐบาลแห่งรัฐ
(State Government) ซึ่งการจัดระบบราชการต่างรองรับโครงสร้าง
ข้างต้นในส่วนกลางมีกระทรวงต่างๆ ทั้งหมด 24 กระทรวง ในระดับ
สหพันธรัฐจะส่งตัวแทนของตนเข้าไปอยูป่ ระจ�ำรัฐต่างๆ เพราะโครงสร้าง
การบริ ห ารงานในแต่ ล ะรั ฐ จะมี ก ระทรวงที่ เ ลี ย นแบบโครงสร้ า ง
การปกครองระดับชาติ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ตวั แทนจากสหพันธ์คอยให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำ เป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาล มลรัฐ และรัฐบาลแห่งสหพันธ์
การมีโครงสร้างในการแบ่งกระทรวงที่ถอดแบบมาจากส่วนกลางนี้
เป็นเครื่องมือในการควบคุมการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลแห่งสหพันธ์ ปัจจุบันกระทรวงต่างๆ มีดังนี้ [40]
w สํานักนายกรัฐมนตรี
w กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
w กระทรวงกลาโหม
w กระทรวงการค้าภายใน สหกรณ์ และการคุ้มครองผู้บริโภค
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กระทรวงศึกษาธิการและอุดมศึกษา
w กระทรวงพลังงาน เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน�้ำ
w กระทรวงกิจการดินแดนสหพันธรัฐ
w กระทรวงการคลัง
w กระทรวงการต่างประเทศ
w กระทรวงสาธารณสุข
w กระทรวงสวัสดิภาพชุมชนเมือง การเคหะ และการปกครองส่วน
		 ท้องถิ่น
w กระทรวงทรัพยากรมนุษย์
w กระทรวงการสื่อสาร และมัลติมีเดีย
w กระทรวงมหาดไทย
w กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม
w กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
w กระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและโภคภัณฑ์
w กระทรวงการพัฒนาชนบทและภูมิภาค
w กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
w กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
w กระทรวงการขนส่ง
w กระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการพัฒนาสังคม
w กระทรวงโยธาธิการ
w กระทรวงเยาวชนและกีฬา
w
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จากโครงสร้างข้างต้น ข้าราชการตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวง อธิบดี
กรม ผู ้ อ�ำนวยการกอง ฯลฯ ทั้ ง ในระดั บ สหพั น ธรั ฐ หรื อ ระดั บ รั ฐ
ต่างถูกก�ำหนดบทบาทที่จะสนองนโยบายรัฐบาลในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ก ารบริ ห ารส่ ว นกลางได้ สั่ ง การและมอบนโยบาย
การปฏิบัติงาน ให้การบริหารส่วนภูมิภาค ที่ข้าราชการได้รับการแต่งตั้ง
จากส่วนกลางไปบริหารตั้งแต่ระดับอ�ำเภอ ระดับต�ำบล และระดับ
หมู่บ้าน ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงสร้างระบบราชการของประเทศมาเลเซีย
เข้มแข็งและมีอิทธิพลถึงระดับชุมชน
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4

ภาพรวมของระบบราชการ
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ภายหลั ง ที่ ป ระเทศมาเลเซี ย ได้ รั บ เอกราช เมื่ อ ปี พ.ศ. 2500
มาเลเซียมีระบบราชการพลเรือนมาแล้วหลายระบบ คือ มีทงั้ ข้าราชการ
ของรัฐบาลกลาง องค์การปกครองส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ ตามทีไ่ ด้กล่าว
ไว้ในบทที่ 1 จึงท�ำให้เกิดปัญหาในการติดต่อสือ่ สารและประสานงาน [16]
ในการแก้ปัญหาข้างต้น รัฐบาลจึงได้ตัดสินใจใช้โครงสร้างส่วนราชการ
และข้าราชการตามทีม่ อี ยูเ่ ดิมไปก่อน แล้วปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไป
การปฏิรูประบบราชการในระดับโครงสร้างที่ส�ำคัญ คือ การจัดตั้ง
กระทรวงพัฒนาแห่งชาติและชนบท เพื่อท�ำหน้าที่ในการประสานงาน
และพัฒนา รวมทัง้ ผลักดันและเร่งรัดพัฒนา ตลอดจนจัดท�ำ “สมุดปกแดง”
อันเป็นที่มาของแผนพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญในการปฏิรูประบบราชการในช่วงเริ่มแรกก็คือ
การพัฒนาและอบรมเจ้าหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกอบรมคือ [44]
w มีข้าราชการพลเรือนที่ก้าวหน้า
w มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ และประหยัด
w พัฒนาข้าราชการให้มีความช�ำนาญ และมีความสามารถที่ยั่งยืน
ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีพ และวิชาการ ตลอดจน
ความก้าวหน้าด้านการจัดการทั้งภายในและภายนอกราชการ
w มีการเข้าออกของเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด
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มีการบริหารการฝึกอบรมที่เป็นแบบเดียวกันทั้งระบบ โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
w มีการปฏิบัติต่อข้าราชการพลเรือนอย่างยุติธรรมและสม�่ำเสมอ
ในเรื่องการฝึกอบรม
การพัฒนาประเทศตามแผนดังกล่าวในช่วงต้นนัน้ ท�ำให้ภาคราชการ
ขยายตัวทั้งที่เป็นหน่วยงานกลางและหน่วยงานปฏิบัติการ เช่น ในกรณี
ของหน่วยงานกลางได้มีการเพิ่มหน่วยงานจากเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2503
ซึ่งมีเพียง 3 หน่วย คือ ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน กระทรวงการคลัง
และหน่วยงานเศรษฐกิจ โดยหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นอีก 3 หน่วย คือ
หน่วยงานประสานงานการปฏิบตั กิ าร (Implementation Co-ordination
Unit - ICU) หน่วยงานบริหารและวางแผนอัตราก�ำลังของมาเลเซีย
(Malaysian Administration and Manpower Planning Unit MAMPU) และหน่วยงานวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์สงั คม (Social-Economic
Research Unit - SERU)
ส�ำหรั บ การขยายตั ว ในแง่ คุ ณ ภาพนั้ น กระทรวงการคลั ง ได้ มี
การน�ำเข้าระบบงบประมาณแบบโครงการและแผนปฏิบัติการมาใช้
ท�ำให้ระบบการจัดท�ำงบประมาณของหน่วยงานปฏิบตั กิ ารดีกว่าเดิมมาก
ส่วนส�ำนักข้าราชการพลเรือนก็มีการเปลี่ยนแปลงภายใน กล่าวคือ
ในปี พ.ศ. 2513 ได้จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรมและ
ได้ยกระดับศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขึ้นเป็นสถาบันบริหารรัฐกิจแห่งชาติ
(National Institute of Public Administration - INTAN) [44]
อย่างไรก็ตาม การที่ภาคราชการเติบโตอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดปัญหา
w
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หลายประการเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและการบริหารราชการ
เช่น ความซ�้ำซ้อนในบทบาทและหน้าที่ ความไม่สอดประสานกัน
ของโครงสร้างการจัดการหน่วยงาน ความไม่เพียงพอของระบบการบริหาร
ข้อมูล เป็นต้น
จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว เมื่ อ ประเทศมาเลเซี ย เข้ า สู ่ ยุ ค การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2523 รัฐบาลจึงได้ปรับนโยบาย โดยการผลักดัน
ให้ ภ าคเอกชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นามากยิ่ ง ขึ้ น โดยอดี ต
นายกรัฐมนตรีมหาธีร์ มูฮมั หมัด ได้ประกาศแนวคิดทีจ่ ะให้มกี ารร่วมมือกัน
ในรูปของ “บริษทั มาเลเซีย” เพือ่ เร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ประเทศมาเลเซียได้มกี ารปฏิรปู ราชการอีกครัง้
โดยใช้ชื่อว่า “Civil Service Reforms towards Malaysia’s Vision
2020” นโยบายแห่งชาตินจี้ ะเน้นการปฏิรปู ภาคราชการในเรือ่ งการปฏิรปู
การจัดระบบการบริหารและการจัดการภาคราชการ และเรือ่ งการปฏิรปู
การจัดการระบบการให้บริการแก่ประชาชน จุดมุ่งหมายในการปฏิรูป
ภาคราชการครั้งนี้ เพื่อที่จะเผชิญความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
เรื่องส�ำคัญที่น�ำมาปฏิรูประบบราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มีอยู่
6 เรื่องส�ำคัญคือ [44]
1. การพัฒนาผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
2. การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ
3. การปรับปรุงผลิตภาพและคุณภาพ
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น
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5. การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชน
6. การจัดการด้านการเงิน
รัฐบาลปัจจุบนั ทีน่ �ำโดย นายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค ได้ด�ำเนินนโยบาย
สานต่อวิสัยทัศน์ พ.ศ. 2563 (2020) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มาเลเซีย
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี พ.ศ. 2563 ให้ส�ำเร็จ นายนาจิบ ราซัค
ได้ก�ำหนดนโยบายมาเลเซียเป็นหนึ่งเดียว (1 Malaysia) ซึ่งมุ่งเน้น
ที่ จ ะพั ฒ นาประเทศ โดยเอาประโยชน์ สุ ข ของประชาชนเป็ น หลั ก
(People First) [46] พร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของประเทศ
เพื่อรองรับภารกิจต่างๆ ของประเทศที่จะน�ำพาประชาชนชาวมาเลเซีย
ไปสูจ่ ดุ หมายเดียวกันผ่าน 2 กลยุทธ์ทใี่ ช้ขบั เคลือ่ นประเทศ คือ โปรแกรม
การปฏิรูปการปกครอง (Government Transformation Program GTP) [43] ที่มุ่งเน้นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การแก้ปัญหาการจราจร
ติดขัดในเขตเมือง การแก้ปัญหาอาชญากรรม การยกระดับมาตรฐาน
และการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน การลดช่องว่างระหว่างคนรวย
และคนจน การพัฒนาพื้นที่ทุรกันดาร และการลดอัตราการคอรัปชั่น
ส่ ว นกลยุ ท ธ์ ที่ 2 เป็ น โปรแกรมการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ (Economic
Transformation Program - ETP) ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนา 12 สาขา
เป้าหมายเศรษฐกิจแห่งชาติ (12 National Key Economic Areas NKEAs) โดยได้ควบรวมนโยบายทั้งจากภาคการผลิตที่ส�ำคัญ และ
ภาคบริ ก ารที่ ก�ำลั ง ทวี ค วามสาคั ญ ในเวที ก ารค้ า ระหว่ า งประเทศ
ของ IMP3 มาปรับเข้าไว้ดว้ ยกัน ประกอบเป็นสาขาต่างๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
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และต้ อ งด�ำเนิ น การพั ฒ นาเป็ น อั น ดั บ แรก คื อ ภาคอุ ต สาหกรรม
จ�ำนวน 3 สาขา ได้แก่ น�ำ้ มันก๊าซและพลังงาน น�ำ้ มันปาล์ม เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ภาคบริการจ�ำนวน 9 สาขา ได้แก่ การเงิน การค้าปลีก
การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา การบริการธุรกิจ
การบริการสุขภาพ การเกษตร การพัฒนากรุงกัวลาลัมเปอร์ให้เป็น
เมืองชั้นน�ำ [42] โดย NKEAs ถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของมาเลเซียให้มีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

4.1.1 นโยบายหลักในการปฏิรูปและพัฒนามาเลเซีย
นายกรัฐมนตรีนาจิบได้รเิ ริม่ นโยบายการปฏิรปู และพัฒนาให้มาเลเซีย
ก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้มีรายได้มวลรวมประชาชาติ (Gross
National Income - GNI) 15,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ คนต่ อ ปี
ตามวิสัยทัศน์ พ.ศ. 2563 หรือ Vision 2020
โดยมีแนวคิดและนโยบายเป็น 4 เสาหลัก (Pillars) [45] ดังนี้
1. หนึ่ ง มาเลเซี ย ประชาชนมาก่ อ น และปฏิ บั ติ ทั น ที (One
Malaysia, People First, Performance Now) เป็ น แนวคิ ด
เพือ่ ส่งเสริมความเป็นเอกภาพของประเทศชาติ การยอมรับชาวมาเลเซีย
ต่างเชือ้ สาย และรัฐบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยจะส่งเสริมคุณค่า 8 ประการ
ในสั ง คมมาเลเซี ย ได้ แ ก่ 1) ความมานะบากบั่ น 2) การยอมรั บ
3) การศึกษา 4) ความซื่อตรง 5) ระบบสังคมที่เชื่อในการท�ำความส�ำเร็จ
ด้วยตนเอง 6) ความอ่อนน้อมถ่อมตน 7) ความจงรักภักดี 8) วัฒนธรรม
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ด้านความเป็นเลิศ
2. โปรแกรมการปฏิรปู การปกครอง (Government Transformation
Program - GTP) เป็นนโยบายปรับปรุงและปฏิรูปการท�ำงาน และ
การให้บริการของภาครัฐให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยก�ำหนดประสิทธิผลส�ำคัญระดับชาติ
(National Key Result Areas - NKRA) 7 ประการ คือ 1) ลดอาชญากรรม
2) ต่อต้านการคอรัปชัน่ 3) ปรับปรุงผลการศึกษาของนักเรียน 4) ยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชากรที่มีรายได้ต�่ำ 5) อัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้น
6) ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานในพื้ น ที่ ช นบท 7) ปรั บ ปรุ ง ระบบ
ขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่ โดยแต่ละเป้าหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะจัดท�ำตัวชี้วัด (Key Performance Indicators - KPIs) และด�ำเนิน
โครงการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียได้จัดตั้ง
หน่วยการบริหารจัดการการปฏิบัติการและส่งมอบ (Performance
Management and Delivery Unit - PERMANDU) สั ง กั ด
ส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ม าเลเซี ย ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการติ ด ตาม
การด�ำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามนโยบายโปรแกรม
การปฏิรูปการปกครอง (GTP)
3. แนวคิดต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Model - NEM)
เป็นส่วนประกอบทีเ่ ป็นพืน้ ฐานส�ำหรับนโยบายการปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ
(Economic Transformation Program - ETP) ทั้งเป็นแนวคิด
การพัฒนาเศรษฐกิจ ซึง่ นายกรัฐมนตรีนาจิบได้มอบหมายให้สภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจแห่งชาติ (National Economic Advisory Council - NEAC)
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เป็นผู้ศึกษาและเสนอต่อรัฐบาล โดยมีจุดประสงค์หลัก 3 ประการ
คือ การเพิ่มรายได้ การกระจายรายได้และผลประโยชน์ให้ครอบคลุม
ทุกภาคส่วน และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และก�ำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรปู
(Strategic Reform Initiatives - SRIs) 8 ประการ เพื่อให้เศรษฐกิจ
มาเลเซียบรรลุเป้าหมายตาม NEM ได้แก่ 1) ผลักดันให้ภาคเอกชน
เป็นผู้ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2) เพิ่มคุณภาพแรงงาน
ชาวมาเลเซีย และลดการพึง่ พาแรงงานต่างชาติ 3) สร้างสรรค์เศรษฐกิจ
เพือ่ การแข่งขันภายในมาเลเซีย 4) สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบราชการ
5) ให้สทิ ธิพเิ ศษส�ำหรับผูด้ อ้ ยโอกาสทีโ่ ปร่งใสและเป็นมิตรกับระบบตลาด
6) การสร้างคลังความรู้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7) ส่งเสริมปัจจัย
ทีก่ อ่ ให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ 8) ส่งเสริมการเจริญเติบโต
แบบยั่งยืน โดย ETP เป็นนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่มีแนวคิด
NEM เป็นรากฐาน โดยจะใช้ยุทธศาสตร์การปฏิรูป SRIs 8 ประการ
ของ NEM เป็นตัวช่วยขับเคลื่อน (Enablers) และก�ำหนดภาคส่วน
ทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญระดับชาติ (National Key Economic Areas NKEA) ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก (Drivers) ในการพัฒนาและปฏิรูป
เศรษฐกิจมาเลเซีย โดยภายหลังการประกาศแนวคิด NEM เมือ่ 30 มีนาคม
พ.ศ. 2553 PERMANDU ได้จัดการประชุมร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ
ทัง้ ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อก�ำหนด NKEA และต่อมา
ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ NKEA Labs เพื่อก�ำหนดรายละเอียด
เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ โครงการพั ฒ นาต่ า งๆ ในแต่ ล ะ NKEA ซึ่ ง ได้ แ ก่
1) การพัฒนาพื้นที่กัวลาลัมเปอร์ที่ยิ่งใหญ่ 2) อุตสาหกรรมน�้ำมัน
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ก๊าซธรรมชาติ และพลังงาน 3) อุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมัน และยางพารา
4) การค้าปลีกและค้าส่ง 5) การบริการการเงิน 6) การท่องเที่ยว
7) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 8) การบริการด้านธุรกิจ
9) เนื้ อ หาของการสื่ อ สารและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน 10) การศึ ก ษา
11) เกษตรกรรม และ 12) การบริการทางการแพทย์
4. แผนมาเลเซียฉบับที่ 10 (10 th Malaysia Plan - 10MP)
เป็นแผนพัฒนาประเทศระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2558
โดยมีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนามาเลเซียให้ก้าวไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง (High Income Country) งบประมาณ 230 พันล้านริงกิต
โดยเป็นงบประมาณพัฒนาด้านกายภาพร้อยละ 60 และเป็นงบประมาณ
ที่ไม่ใช่การพัฒนาด้านกายภาพร้อยละ 40 และสามารถแบ่งสัดส่วน
ตามภาคส่วนต่างๆ ได้ดังนี้ งบประมาณด้านเศรษฐกิจร้อยละ 55
งบประมาณด้านสังคมร้อยละ 30 งบประมาณด้านความมั่นคงร้อยละ
10 และงบประมาณบริหารจัดการทั่วไปร้อยละ 5 เป้าหมายทาง
เศรษฐกิจ GDP ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี GNI เพิ่มเป็น 12,139
ดอลลาร์สหรัฐ (38,845 ริงกิต) ต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2558 การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 12.8 ต่อปี การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
ร้อยละ 7.7 ต่อปี การลงทุนภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี การบริโภค
ภาครัฐขยายตัวร้อยละ 4.8 ต่อปี การขาดดุลงบประมาณลดลงเหลือ
ร้อยละ 2.8 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2558 การส่งออกขยายตัวร้อยละ 7.2
ต่อปี การน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ 8.6 ต่อปี
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4.2 จำ�นวน และรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ
ระบบราชการมาเลเซียมีกระทรวงทั้งหมด 24 กระทรวง ดังนี้ [40]
รายชื่อกระทรวง

ข้อมูลติดต่อ

สำ�นักนายกรัฐมนตรี
(The Prime Minister’s Office)

ที่อยู่ :
		
		
		
อีเมล :

Main Block, Perdana Putra
Building, Federal Government
Administrative Centre, 62502
PUTRAJAYA
ppm@pmo.gov.my

กระทรวงเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร
(Ministry of Agriculture
and Agro-based Industry)

ที่อยู่ :
		
		
		
		
อีเมล :

Level 17 Wisma Tani, No. 28,
Persiaran Perdana, Precint 4,
Federal Governmen
Administrative Centre,
62624 PUTRAJAYA.
pro@moa.gov.my
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รายชื่อกระทรวง

กระทรวงกลาโหม
(Ministry of Defence)

กระทรวงการค้าภายในสหกรณ์
และการคุ้มครองผู้บริโภค
(Ministry of Domestic Trade,
Cooperatives and Consumerism)

กระทรวงพลังงานเทคโนโลยี
เพื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน�้ำ
(Ministry of Energy, Green
Technology and Water)
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ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :
		
		
อีเมล :

Wisma Pertahanan,
Jalan Padang Tembak,
50634 KUALA LUMPUR
portal@mod.gov.my

ที่อยู่ : Level 13 (Tower), No. 13,
Persiaran Perdana, Precint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan, 62623
PUTRAJAYA.
อีเมล : hasan@kpdnkk.gov.my

ที่อยู่ : Level 6, Block E4/5, Parcel E,
Federal Government
Administrative Centre, 62668
PUTRAJAYA.
เว็บไซต์ : http://www.kettha.gov.my/

รายชื่อกระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการและอุดมศึกษา
(Ministry of Education and
Higher Learning)

กระทรวงกิจการดินแดนสหพันธรัฐ
(Ministry of Federal Territories)

กระทรวงการต่างประเทศ
(Ministry of Foreign Affairs)

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : Level 18, No. 2, Tower 2,
Jalan P5/6, Presint 5, 62200
PUTRAJAYA. Level 4
West Block, Perdana
Putra Building, Federal
Government Administrative
Centre, 62502 Putrajaya,
MALAYSIA
เว็บไซต์ : http://www.moe.gov.my
อีเมล : muhyiddin@moe.gov.my

ที่อยู่ : Level 4, Block B2,
		 Menara Seri Wilayah,
		 Precint 2, Federal
		 Government Administrative
		 Centre, 62100 PUTRAJAYA.
เว็บไซต์ : http://www.kwpkb.gov.my/

ที่อยู่ :
		
		
		
อีเมล :

Level 3, Wisma Putra,
Presint 2, Federal
Government Administrative
Centre, 62602 PUTRAJAYA.
anifah@kln@gov.my
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รายชื่อกระทรวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :
		
		
		
		
		
		
		
อีเมล :
		

Main Block, Perdana Putra
Building, Federal
Government Administrative
Centre, 62502 PUTRAJAYA.
Level 11, Centre Block,
Precint 2, Federal
Government Administrative
Centre, 62592 PUTRAJAYA
ppm@pmo.gov.my
husni@tresury.gov.my

กระทรวงสาธารณสุข
(Ministry of Health)

ที่อยู่ :
		
		
		
อีเมล :

Level 13, Block E7, Parcel E,
Federal Government
Administrative Centre, 62590
PUTRAJAYA.
s.subra@moh.gov.my

กระทรวงสวัสดิภาพชุมชนเมือง
การเคหะและการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(Ministry of Urban Wellbeing,
Housing and Local Government)

ที่อยู่ :
		
		
		
อีเมล :

Level 18, No.51, Persiaran
Perdana, Precint 4, Federal
Government Administrative
Centre, 62100 PUTRAJAYA.
Am_mpkt@ktkt.gov.my

กระทรวงการคลัง
(Ministry of Finance)
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รายชื่อกระทรวง

ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์
(Ministry of Human Resources)

ที่อยู่ :
		
		
		
อีเมล :

Level 9, Block D3, Parcel D,
Federal Government
Administrative Centre,
62530 PUTRAJAYA.
richardriot@mohr.gov.my

กระทรวงการสื่อสาร
และมัลติมีเดีย
(Ministry of Communication and
Multimedia)

ที่อยู่ :
		
		
		
อีเมล :

Lot 4G9, Persiaran Perdana,
Precint 4 Federal
Government Administrative
Centre, 62100 PUTRAJAYA
shabery@kpkk.gov.my

กระทรวงมหาดไทย
(Ministry of Home Affairs)

ที่อยู่ :
		
		
		

Level 12, Block D1, Parcel D,
Federal Government
Administrative Centre,
62502 PUTRAJAYA.

ที่อยู่ :
		
		
		
อีเมล :

Level 15, Block 10,
Government Office
Complex, Jalan Duta, 50622
KUALA LUMPUR.
mustapa@miti.gov.my

กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ
และอุตสาหกรรม
(Ministry of International
Trade and Industry)
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รายชื่อกระทรวง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(Ministry of Natural Resources and
Environment)

กระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูก
และโภคภัณฑ์
(Ministry of Plantation Industries
and Commodities)

กระทรวงการพัฒนาชนบท
และภูมิภาค
(Ministry of Rural and Regional
Development)
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ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ :
		
		
		
อีเมล :

Level 17, Wisma Sumber Asli,
No.25 Persiaran Perdana,
Presint 4, 62574 Putrajaya,
Malaysia
Palanivel@nre.gov.my

ที่อยู่ :
		
		
		

Level 13, No. 15, Persiaran
Perdana, Presint 2, Federal
Government Administrative
Centre, 62654 PUTRAJAYA.

ที่อยู่ :
		
		
อีเมล :

Level 32, No. 47 Persiaran
Perdana, Presint 4, 62100
PUTRAJAYA.
shafieapdal@rurallink.gov.my

รายชื่อกระทรวง

กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Ministry of Science, Technology
and Innovations)

กระทรวงการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม
(Ministry of Tourism and Culture)

กระทรวงการขนส่ง
(Ministry of Transport)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : Level 7, Block C5, Parcel C,
Federal Government
Administrative Centre, 62662
PUTRAJAYA.
เว็บไซต์ : http://www.mosti.gov.my/

ที่อยู่ : Level 18, No. 2, Tower 1,
Jalan P5/6 Precinct 5,
62200 PUTRAJAYA
อีเมล : info@motour.gov.my

ที่อยู่ : Wisma Pertahanan,
Jalan Padang Tembak,
50634 KUALA LUMPUR
อีเมล : portal@mod.gov.my
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รายชื่อกระทรวง

กระทรวงกิจการสตรี
ครอบครัว และการพัฒนาสังคม
(Ministry of Women, Family and
Society Development)

กระทรวงโยธาธิการ
(Ministry of Works)

กระทรวงเยาวชนและกีฬา
(Ministry of Youth and Sports)
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ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : No.55, Persiaran Perdana,
		 Precint 4, 62100 PUTRAJAYA.
อีเมล : rohanikarim@kpwkm.gov.my

ที่อยู่ :
		
		
		
อีเมล :

Level 5, Block A, Kompleks
Kerja Raya, Jalan Sultan
Salahuddin, 50580
KUALA LUMPUR.
fadillah@kkr.gov.my

ที่อยู่ : Level 17, KBS Tower,
Precint 4, Federal
Government Administrative
Centre, 62570 PUTRAJAYA
อีเมล : kj@kbs.gov.my

4.3 จำ�นวนข้าราชการทั่วประเทศ พร้อมคุณลักษณะ
หลัก หรือ คุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
4.3.1 จำ�นวนข้าราชการทั่วประเทศ
ประเทศมาเลเซียมีขา้ ราชการทีห่ น่วยงานข้าราชการพลเรือน (Public
Service Department: PSD) รับผิดชอบทั้งหมดในปี พ.ศ. 2555
จ�ำนวน 1,118,392 คน แบ่งเป็นต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจ�ำนวน
1,711 คน (ร้อยละ 0.15) ผู้บริหารระดับกลางและนักวิชาการจ�ำนวน
224,794 คน (ร้อยละ 20.09) และต�ำแหน่งสนับสนุนจ�ำนวน 891,917
คน (ร้อยละ 79.75) ใน พ.ศ. 2556 จ�ำนวนข้าราชการทั้งหมด 1.3
ล้านคน และใน พ.ศ. 2557 เพิ่มจ�ำนวนเป็น 1.4 ล้านคน จากประชากร
ทั้งหมด 29.30 ล้านคน ซึ่งเป็นอัตราข้าราชการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเทียบกับสถิติอัตราข้าราชการพลเรือนในอดีต

4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการ
มาเลเซี ย ได้ ก�ำหนดคุ ณ ลั ก ษณะหลั ก ของข้ า ราชการทั้ ง ในด้ า น
ความเป็นเลิศของผลการปฏิบตั งิ าน และด้านจริยธรรมและความซือ่ ตรง
ในการปฏิบัติหน้าที่
ในด้านความเป็นเลิศของผลการปฏิบตั งิ าน ข้าราชการมาเลเซียทุกคน
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ต้องมีคุณลักษณะหลักดังต่อไปนี้
w มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ
w เน้นความฉลาดล�้ำ และความน่าเชื่อถือ
w มุ่งการท�ำงานเป็นทีม
w มุ่งมั่นการปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลา
w หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ
ส่วนในด้านของจริยธรรมและความซื่อตรง จากค�ำกล่าวของอดีต
นายกรัฐมนตรี Badawi ที่ได้กล่าวไว้เมื่อปี พ.ศ. 2547 ว่า
“มาเลเซียประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาประเทศ และก�ำลัง
ก้าวไปสูป่ ระเทศพัฒนาด้วยการก�ำหนดรูปแบบในการพัฒนาตนเอง และ
การบริหารจัดการ เพือ่ แก้จดุ อ่อนและข้อบกพร่องต่างๆ ซึง่ ความท้าทายหลัก
คือ ต้องพยายามสร้างความเข้มแข็งในเรื่องจริยธรรมและความซื่อตรง
(Ethic and Integrity) ให้เกิดขึ้นกับข้าราชการ” [12]
การมุ่งเน้นความซื่อตรงในการบริหารจัดการ โดยมีการก�ำหนด
เป้าหมายในการพัฒนาให้มาเลเซียเป็น “สังคมแห่งศีลธรรมจรรยา” และ
ได้ก�ำหนดค่านิยมหลักของประเทศ เพือ่ พัฒนาลักษณะนิสยั ของคนในชาติ
6 ประการ ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์
2. ความน่าไว้วางใจ
3. ความมีสติปัญญา
4. ความเป็นธรรม
5. ความโปร่งใส
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6. ความกตัญญู
แผนพัฒนา “คน” 5 ปีแรกของมาเลเซีย (พ.ศ. 2541 - 2546) มุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อน
ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง “คณะกรรมการบริ ห ารแผนพั ฒ นาความซื่ อ ตรง”
ในทุกส่วนราชการ โดยยังไม่มีการเชื่อมโยงไปยังภาคส่วนต่างๆ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้จัดท�ำแผนพัฒนา “คน” ฉบับที่ 2
โดยเปลี่ยนเป็นจัดท�ำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (National
Integrity Plan) ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2547 - 2551 เพื่อเป็นแผนหลักในการ
ชีน้ �ำทุกภาคส่วนก้าวไปสูเ่ ป้าหมายของชาติรว่ มกันในลักษณะบูรณาการ
และประสานงานขับเคลือ่ นการสร้างความซือ่ ตรงของชาติ โดยเป้าหมาย
ส�ำคัญของแผนฉบับดังกล่าว มี 5 ประการ ดังนี้ [12]
1. ลดการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และการฉ้ อ ราษฎร์ บั ง หลวง
อย่างได้ผล
2. เพิม่ ประสิทธิภาพการบริการในภาครัฐ และลดกระบวนการท�ำงาน
ที่มีหลายขั้นตอนซ�้ำซ้อนกัน
3. สร้างประมวลจริยธรรมในภาครัฐและเอกชน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย 103

4.3.3 คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่
		 ประชาคมอาเซียน
มาเลเซี ย ได้ เ น้ น คุ ณ ลั ก ษณะส�ำคั ญ ของข้ า ราชการ เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้ อ มเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น โดยข้ า ราชการต้ อ งมี ทั ก ษะ
ในการปรั บ ตั ว ทางวั ฒ นธรรม และการฝึ ก ฝนตนเองให้ เ ป็ น ผู ้ เรี ย น
อยู่ตลอดเวลา เห็นได้จากนโยบายการศึกษาที่ต้องการพัฒนาบุคลากร
ที่มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในด้านวิชาการ ความกระหาย
ทีจ่ ะเรียนรูพ้ ฒั นาตนเองไปตลอดชีวติ และมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
เปิดใจพร้อมรับวัฒนธรรมต่างๆ พร้อมๆ ไปกับส่งเสริมให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มาเลเซียเองตระหนักดีว่าเมื่อแรงงานสามารถเคลื่อนย้ายได้
อย่างเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาชนภายในประเทศ
จะต้องพบกับการแข่งขันในตลาดงานจากแรงงานฝีมอื ต่างชาติทไี่ หลเข้ามา
ในประเทศ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ข ้ า ราชการและประชาชนของมาเลเซี ย
พร้อมส�ำหรับการแข่งขันในตลาดงาน ยกตัวอย่างเช่น งานด้านบริการ
รัฐบาลมาเลเซียได้บรรจุหลักสูตรด้านการให้บริการ และการสร้างเสริมจิตใจ
รักบริการลงไปในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัย
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5

ยุทธศาสตร์ และภารกิจ
ของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN
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5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง
ส�ำหรั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละภารกิ จ แต่ ล ะกระทรวงของมาเลเซี ย
สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
วิสัยทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท�ำงานตามวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี
ทีจ่ ะมุง่ สูก่ ารเป็นรัฐบาลเชิงนวัตกรรมทีเ่ ป็นเลิศและซือ่ สัตย์ เพือ่ ให้บริการ
ประชาชนและประเทศ

ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์และภารกิจของกระทรวงแต่ละกระทรวง
ยุทธศาสตร์
สร้ า งมาเลเซี ย ให้ เ ป็ น ชาติ ที่ มี
ความเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียว มีความส�ำนึก
และจุดมุ่งหมายร่วมกัน เป็นชาติที่มี
ความสงบ มีบูรณาการด้านดินแดน
มีความสามัคคี มีความรักและเสียสละ
ต่อชาติบ้านเมือง
w สร้ า งสั ง คมที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
มั่ น คงและพั ฒ นา ซึ่ ง เป็ น สั ง คมที่ มี
ความเชือ่ มัน่ ศรัทธาและมัน่ ใจในตนเอง
มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นอยู่และ
ความส�ำเร็จที่ได้รับ มีความแข็งแกร่ง
พอที่จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ
แสวงหาความเป็ น เลิ ศ ตระหนั ก
w
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ภารกิจ
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ อ�ำนวย
ต่อนายกรัฐมนตรีในการด�ำเนินงานตาม
บทบาทและหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเวลาที่เหมาะสม
w

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

ในศักยภาพของตน ไม่ตกอยูใ่ ต้อ�ำนาจ
ของผูห้ นึง่ ผูใ้ ด และเป็นทีย่ อมรับนับถือ
จากประชาชนชาติต่างๆ
w สร้างสังคมประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์
เต็มรูปแบบ เป็นสังคมประชาธิปไตย
ที่ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งเต็ ม ที่
เป็ น ประชาธิ ป ไตยแบบมาเลเซี ย
ที่ยึดถือชุมชนเป็นส�ำคัญ และสามารถ
เป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นๆ
w เสริ ม สร้ า งสั ง คมที่ มี ค วามเจริ ญ
งอกงามทัง้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
อย่างสมบูรณ์ ท�ำให้พลเมืองเคร่งครัด
ต่อศาสนาและค่านิยมที่ดี
w สร้ า งสั ง คมที่ มี ค วามอดทนและ
เสรีภาพ ที่ให้ชาวมาเลเซียทุกเชื้อชาติ
และศาสนามี อิ ส ระที่ จ ะปฏิ บั ติ แ ละ
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และความเชือ่ ทาง
ศาสนา โดยมีจติ ส�ำนึกในความเป็นชาติ
เดียวกัน
w สร้างมาเลเซียให้เป็นสังคมวิทยา
ศาสตร์และมีความก้าวหน้า เป็นสังคม
ที่ มี น วั ต กรรมและรู ้ จั ก การมอง
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ยุทธศาสตร์
ไปในอนาคต โดยมิใช่เป็นแต่เพียง
ผู้บริโภคเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ร่วม
เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�ำหรับ
อนาคต
w ส ร ้ า ง สั ง ค ม ที่ มี วั ฒ น ธ ร ร ม
ความเป็นอยู่ท่ีเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
เป็นระบบสังคมที่ค�ำนึงถึงส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว มีการสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมที่มิใช่แค่การให้ แต่มุ่งสร้าง
สังคมให้แข็งแกร่งและฟืน้ ฟูสภาพสังคม
ให้ดีขึ้น
w สร้างสังคมทีม่ คี วามเทีย่ งธรรมทาง
เศรษฐกิจ มีหลักประกันการเป็นสังคม
ที่มีความยุติธรรมและความเท่าเทียม
ในการกระจายความมัง่ คัง่ ของประเทศ
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ
w สร้างสังคมให้มีความมั่งคั่ง มีการ
เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน
ความแข็งแกร่ง และยืดหยุ่น
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2. กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
วิสัยทัศน์ การปฏิรูปการเกษตรให้อยู่ในระดับแนวหน้า
ยุทธศาสตร์
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดย
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนมากขึ้น
w ขยายกิจกรรมหรือกระบวนการ
ทางการเกษตรและผลผลิตที่มีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น
w เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
ตลาดและสร้างเครือข่ายทั่วโลก
w เพิม่ รายได้ของเกษตรกรรายย่อย
ชาวนา และชาวประมง
w ปรับปรุงระบบการให้บริการจัดส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
w

ภารกิจ
เปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรให้ทันสมัย
อย่างเป็นพลวัต และสามารถสร้าง
ความได้เปรียบด้านการแข่งขัน
w มาเลเซี ย เป็ น ผู ้ ส ่ ง ออกอาหารที่
ส�ำคัญของโลก
w พัฒนาภาคการเกษตรให้เติบโต
เป็นก�ำลังหลักของประเทศ
w

3. กระทรวงกลาโหม
วิสยั ทัศน์ เพือ่ ให้เป็นองค์การทีน่ า่ เชือ่ ถือภายใต้นโยบายการป้องกัน
ประเทศระดับสากล
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์เชิงพาณิชย์
1) ความร่วมมือด้านการผลิตกับ
		 บริษัทต่างชาติ
w

ภารกิจ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการบริหารจัดการ
ป้องกันประเทศมีความเป็นเลิศและ
สามารถแข่งขันได้
w
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ยุทธศาสตร์
2) การใช้งานร่วมกัน
3) เพิ่ ม ความสามารถของภาค
		 อุตสาหกรรมการผลิต
		 ในท้องถิ่น
4) การซื้อคืน
5) การลงทุน
6) การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
7) การช่วยเหลือด้านเทคนิค
8) การช่วยเหลือด้านการตลาด
		 ระหว่างประเทศ
9) การซื้อชิ้นส่วนการผลิต
w กลยุทธ์เส้นทางน�้ำและทางอากาศ
1) เส้นทางน�ำ้ และอากาศเป็นเส้น
		 ทางการเชื่อมโยงระหว่าง
		 คาบสมุทรมาเลเซีย
		 กับรัฐซาบาห์และรัฐซาราวัค
2) การเข้าถึงช่องแคบมะละกา
3) การเข้าถึงช่องแคบสิงคโปร์
w กลยุทธ์ด้านงบประมาณ
1) การจัดจ้างกิจกรรมหรือบริการ
		 สนับสนุนจากหน่วยงาน
		 ภายนอก (โดยภาคเอกชนจะ
		 เข้ามามีสว่ นร่วม) และจะมุง่ ที่
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ยุทธศาสตร์
		
		
2)
		
		
3)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
4)
		
		

ภารกิจ

กิจกรรมหลัก (การป้องกัน
ประเทศ) เท่านั้น
การรักษาก�ำลังหลักและขยาย
ก�ำลังส�ำรอง (กลยุทธ์ในการ
ปรับก�ำลังพลที่เหมาะสม)
ค่าใช้จา่ ยการป้องกันประเทศ
ส�ำหรับเงินค่าตอบแทน
บุคลากร ซึง่ ไม่ใช่เงินเดือนส่วน
บุคคล แต่จะเป็นค่ารักษาแบบ
40:60 หมายความว่า เงินทีไ่ ด้
รับจะถูกจัดสรรไว้ส�ำหรับ		
เสริมสร้างความสามารถ
ในการปฏิบัติภารกิจ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลักดัน
ความรูพ้ นื้ ฐานและคุณภาพชีวติ
ของทหาร
รูปแบบนวัตกรรมทางการเงิน
เหมือนกับการริเริม่ นวัตกรรม
ทางการเงินของภาคเอกชน
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4. กระทรวงการค้าภายใน สหกรณ์ และการคุ้มครองบริโภค
วิสัยทัศน์ เป็นผู้น�ำในการพัฒนาการค้าภายใน สหกรณ์ และ
การคุ้มครองผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
การค้าในประเทศเพื่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ
w ดูแลและตระหนักถึงผู้บริโภค
w สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย
ต่อธุรกิจ
w มุ่งสู่การเปิดตลาดอย่างเสรี
w มุง่ มัน่ เพือ่ ความเป็นเลิศขององค์การ
โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาทุนมนุษย์
การจัดการด้านการเงินอย่างรอบคอบ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
การด�ำเนินงาน
w ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังความ
เป็นสากล
w โครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่
เข้มงวดและระบบการบริหารทีเ่ คร่งครัด
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
w
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เตรียมการสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจเพื่อพัฒนาการค้าภายใน
w น�ำประเทศไปสู่การเอื้อประโยชน์
ต่อชุมชนผู้บริโภคที่มีจิตส�ำนึกในความ
ถูกต้องของสิทธิและอ�ำนาจที่มีอยู่ใน
แต่ละบุคคล
w พัฒนาการแข่งขันความก้าวหน้า
ด้วยสหกรณ์ที่ยืดหยุ่น
w สนั บ สนุ น การสร้ า งสรรค์ แ ละ
นวัตกรรม ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ
ทางปัญญา
w

5. กระทรวงศึกษาธิการ และอุดมศึกษา
วิสัยทัศน์ คุณภาพของการศึกษาจะท�ำให้ผู้ศึกษาเจริญก้าวหน้า
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ด้านการขยายโอกาสการ
เข้าถึงและการเพิ่มความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา
1) ร้อยละ 50 ของประชากรที่มี
		 การเข้าถึงการศึกษาระดับ
		 อุดมศึกษา และร้อยละ 33
		 ของแรงงานที่มีวุฒิการศึกษา
		 ระดับอุดมศึกษา
2) ทุนส�ำหรับการพัฒนา
		 ทรัพยากรมนุษย์ระดับ
		 อุดมศึกษา ทุนอันทรงเกียรติ
		 (ส�ำหรับนักเรียนที่มีผลการ
		 ศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์ดเี ยีย่ ม) และ
		 ทุนการศึกษาพิเศษ (ส�ำหรับ
		 กลุ่มเฉพาะในสาขาต่างๆ)
w กลยุทธ์ด้านการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนและการสอน
1) นโยบายแห่งชาติส�ำหรับการ
		 ฝึกงานส�ำหรับนักเรียนและ
		 การฝึกสอนของอาจารย์
w

ภารกิจ
พัฒนาและเสริมสร้างสถาบันการ
ศึกษาในระดับสูงขึ้น เพื่อผลิตบุคคลที่
มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น และ
นวัตกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางศีลธรรมสูงและ
ตอบสนองความปรารถนาของประเทศ
w
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ยุทธศาสตร์
2) ปรับปรุงระยะเวลาของ
		 หลักสูตร วิธีการเรียนรู้ในรูป
		 แบบโต้ตอบ และการใช้งาน
		 ภาษาอังกฤษที่มากขึ้น
3) ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความ
		 สามารถตรงตามความต้องการ
		 ของตลาด
4) จ�ำนวนผูส้ �ำเร็จปริญญาเอกหรือ
		 เทียบเท่า 100,000 คน
w กลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริมงานวิจยั และ
นวัตกรรม
1) พัฒนานักวิจัยกลุ่มส�ำคัญ
		 (100 นักวิจัยต่อ 10,000
		 แรงงาน)
2) มหาวิทยาลัยด้านการวิจัย
		 6 แห่ง
3) ผู้เรียนมีวัฒนธรรมการเรียนรู้
		 เชิงนวัตกรรม
4) ศูนย์การเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศระดับ
		 โลก 20 แห่ง
5) ร้อยละ 10 ของงานวิจัยที่ถูก
		 พบในเชิงพาณิชย์
w กลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา
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1) สถาบันระดับอุดมศึกษา 3
		 แห่ง ติด 100 อันดับแรก และ
		 เป็นหนึง่ ใน 50 อันดับแรกของ
		 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของ
		 โลก
2) ร้อยละ 75 ของผู้สอน ต้องมี
		 คุณสมบัติระดับปริญญาเอก
3) การจัดอันดับของสถาบันอยู่
		 บนพืน้ ฐานของตัวชีว้ ดั (KPIs)
w กลยุทธ์ด้านความเป็นสากลยิ่งขึ้น
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
		 กับสถาบันต่างชาติ
2) ค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 10
		 ของการลงทะเบียนต้อง
		 ประกอบด้วยนักศึกษาต่างชาติ
		 โดยเฉพาะในสถาบันเอกชน
3) ร้อยละ 5 นักศึกษาต่างชาติ		
		 ในบางหลักสูตรต้องมี
		 การแข่งขันสอบเข้าเรียน
4) การส่งนักศึกษาหลังจบระดับ
		 ปริญญาเอกไปยังมหาวิทยาลัย
		 ต่างชาติที่มีชื่อเสียง
5) ร้อยละ 15 ของผูส้ อนต้องเป็น
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ยุทธศาสตร์
		 ชาวต่างชาติส�ำหรับ
		 มหาวิทยาลัยด้านวิจัย
6) นักศึกษาสามารถเทียบโอน
		 หน่วยกิจได้
7) ทุนการศึกษาต่างประเทศ
w กลยุทธ์ดา้ นวัฒนธรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
1) ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
		 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) การระลึกถึงช่วงเวลาของ
		 ประสบการณ์แห่งการ
		 เรียนรู้
3) เพิ่มการมีส่วนร่วมการ
		 เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ใหญ่
4) โปรแกรมทางเลือก
w กลยุทธ์ด้านเสริมสร้างระบบการ
ศึกษา
1) หน่วยงานการศึกษาต้องมี
		 บทบาทเสมือนผู้เอื้ออ�ำนวย
2) ระบบการส่งมอบที่ดีที่สุด
3) การควบคุมและการน�ำไป
		 ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การวัดผลบนพื้นฐาน
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5)
		
6)
		

ภารกิจ

ของตัวชี้วัด
การใช้จา่ ยอย่างรอบคอบของ
รัฐบาล
การแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
ของสถาบันด้วยความโปร่งใส

6. กระทรวงพลังงาน เทคโนโลยีเพือ่ สิง่ แวดล้อม และทรัพยากรนำ�้
วิสัยทัศน์ ทรัพยากรน�้ำและพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมของ
มาเลเซีย
ยุทธศาสตร์
แผนและนโยบายระหว่างประเทศ
ด้านพลังงาน เทคโนโลยีสีเขียว และ
อุตสาหกรรมน�้ำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
w กลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ
ด้านพลังงาน เทคโนโลยีสีเขียว และ
ทรัพยากรน�้ำ รวมทั้งการเปิดเสรีการ
ตลาดด้ า นเทคโนโลยี สี เขี ย ว และ
ทรัพยากรน�้ำในระดับองค์การการค้า
โลก (WTO) อาเซียน และ เขตการค้า
เสรี (FTA)
w

ภารกิจ
คิดค้นและจัดการทรัพยากรอย่าง
มีกลยุทธ์ เพือ่ ท�ำให้เกิดความมัน่ ใจ น่า
เชื่อถือ และสามารถจัดหาพลังงาน
ทรั พ ยากรน�้ ำ และเป็ น ผู ้ น�ำในการ
ประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี สี เขี ย วเพื่ อ
สนับสนุนเศรษฐกิจและวิถชี วี ติ สีเขียว
w
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แผนการใช้พลังงานเทคโนโลยี
สีเขียว และทรัพยากรน�้ำ ร่วมกับ
หน่วยงานในโครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
w

7. กระทรวงกิจการดินแดนสหพันธรัฐ
วิสัยทัศน์ เพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของกิจการดิน
แดนสหพันธรัฐ
ยุทธศาสตร์
แผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นดินแดน
สหพันธรัฐของกัวลาลัมเปอร์ให้เป็นเมือง
ระดับโลก
w แผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นดินแดน
สหพันธรัฐปุตราจายา เขตปกครองพิเศษ
ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
ปกครองแห่งใหม่
w แผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นดินแดน
สหพันธรัฐลาบวน เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิ จ ที่ รุ ่ ง เรื อ ง น�้ ำ มั น และก๊ า ซ
ศูนย์กลางด้านการเงินและการท่องเทีย่ ว
w ด�ำเนินโปรแกรมด้านสุขอนามัยของ
w
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ภารกิจ
การน�ำความก้ า วหน้ า และการ
พัฒนากิจการดินแดนสหพันธรัฐ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และ
แผนการพั ฒ นาที่ มุ ่ ง เน้ น ดิ น แดน
สหพันธรัฐของกัวลาลัมเปอร์ให้เป็นเมือง
ระดับโลก
w

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

ดินแดนสหพันธรัฐ
w เสริมสร้างและพัฒนาด้านการกีฬา
ของดินแดนสหพันธรัฐ
w วางแผนจั ด ตั้ ง และพั ฒ นาความ
สมดุลของศูนย์กลางด้านธุรกิจและ
อุ ต สาหกรรมในเขตเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ (Klang Valley)

8. กระทรวงการคลัง
วิสัยทัศน์ บริหารเชิงกลยุทธ์ชั้นน�ำทางการเงินและผลลัพธ์ทาง
เศรษฐกิจ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเศรษฐกิจมีความเจริญรุง่ เรืองและยัง่ ยืนส�ำหรับ
ประชาชนและประเทศ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการ
แห่ ง ชาติ การจั ด สรรเงิ น ทุ น และ
การประสานงาน การประเมิ น ผล
โปรแกรมผู้ประกอบการภาครัฐ
w สร้างเขตพิเศษ “มาเลเซียการคิด
สร้างสรรค์ระดับโลกและศูนย์กลาง
นวั ต กรรม” (Malaysia Global
Creativity and Innovation
w

ภารกิจ
ท�ำให้มนั่ ใจว่าการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
w เสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันระดับชาติและความยืดหยุ่น
ทางเศรษฐกิจ
w ท�ำให้ มั่ น ใจว่ า การจั ด การด้ า น
การเงินมีประสิทธิภาพและรอบคอบ
w
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

Centres - MaGIC)”
w สร้างโปรแกรม “ผู้ประกอบการ
โครงการทดลองน�ำล่อง” ที่ช่วยให้
ทุ ก คนได้ ท ดลองกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ
ขนาดเล็กออนไลน์และออฟไลน์ที่มี
ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต�่ำ
w ริเริ่มโครงการ “5K Youth Startups” เพือ่ สร้างผูป้ ระกอบการหนุม่ -สาว
5,000 รายทุกๆ ปี

9.กระทรวงการต่างประเทศ
วิสัยทัศน์ บริการด้านต่างประเทศที่สนับสนุนต่อความส�ำเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพของมาเลเซีย
ยุทธศาสตร์
การรักษาความสัมพันธ์อย่างสันติ
กับทุกประเทศ โดยไม่ค�ำนึงถึง
อุดมการณ์และระบบทางการเมือง
ของตน
w การปรับเปลีย่ นความไม่สอดคล้อง
และกฎเกณฑ์กจิ กรรมทางการทูตระดับ
ภูมิภาคและสากล
w
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ภารกิจ
การบูรณภาพดินแดนเพือ่ ส่งเสริม
และปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
และการขยายบริการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของกระทรวงผ่านการทูตเชิงรุก
w

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

การกระชับความสัมพันธ์และการ
มีสว่ นร่วมทางเศรษฐกิจกับทุกประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศใน
อาเซียนและประเทศในระดับภูมภิ าค
w การส่งเสริมสันติภาพและความ
มั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนการสร้าง
ศักยภาพและมาตรการแก้ปญั หาความ
ขัดแย้ง
w การเล่นบทบาทผู้น�ำที่มีอิทธิพล
และการประชุ ม องค์ ก ารอิ ส ลาม
(มาเลเซียได้ท�ำในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)
w การมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งจริ ง จั ง ใน
สหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความพยายามในการยุ ติ ค วามไม่
ยุตธิ รรม การกดขีเ่ อาเปรียบ และการ
สนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศ
w

10. กระทรวงสาธารณสุข
วิสัยทัศน์ การท�ำงานของชาติร่วมกันเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์
บทบาทในการสนับสนุนและ
ร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ ที่จะท�ำให้
w

ภารกิจ
การเอื้ อ อ�ำนวยและสนั บ สนุ น
ประชาชนเพื่อให้
w
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดย
การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
การใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี บนพื้นฐาน
ดังนี้
1) การป้องกันและสนับสนุน
2) การจัดการสถานพยาบาล
3) การบริหารจัดการการเพิ่ม
		 ขึ้นของผู้ป่วย
4) การปฏิบัติกับ NGOs และผู้
		 เกี่ยวข้องต่างๆ
5) การเสริมสร้างศักยภาพ
6) นโยบายและการก�ำกับดูแล
		 การแทรกแซง

1) บรรลุผลส�ำเร็จอย่างมี
		 ศักยภาพเกี่ยวกับสุขภาพ
2) เห็นคุณค่าของสุขภาพว่าเป็น
		 สินทรัพย์ที่มีค่า
3) ความรับผิดชอบของแต่ละคน
		 และการปฏิบัติทางบวก
		 ส�ำหรับสุขภาพ
w ท�ำให้ มั่ นใจถึงระบบสุ ขภาพที่ มี
คุณภาพสูง
1) ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
2) ความเสมอภาค
3) สามารถเข้าถึงได้และราคา
		 เหมาะสม
4) ความมีประสิทธิภาพ
5) เทคโนโลยีที่เหมาะสม
6) การปรับตัวตามสภาพ
		 แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
7) การมีนวัตกรรม
w การเน้นย�ำ้ และให้ความส�ำคัญกับ
1) ความเป็นมืออาชีพและการ
		 ท�ำงานเป็นทีม
2) การเคารพในศักดิ์ศรีความ
		 เป็นมนุษย์
3) การมีส่วนร่วมกับชุมชน
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11. กระทรวงสวัสดิภาพชุมชนเมือง การเคหะ และการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนและ
ต่อเนื่องส�ำหรับประชาชนทุกระดับของสังคมมาเลเซียเพื่อสอดรับกับ
วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์
1) สร้างและด�ำเนินการทางกายภาพ
สังคม การวางแผนทางเศรษฐกิจและ
สิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ในเขตเมืองและชนบท เพือ่ สร้างสภาพ
แวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ
2) สร้างสังคมที่สงบสุขและสามัคคี
โดยท�ำให้เกิดความมัน่ ใจในการจัดหา
อาคารพาณิ ช ย์ แ ละที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ มี
คุณภาพเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจและ
ความยั่งยืนของคุณภาพชีวิต
3) ให้ความช่วยเหลือและปรับปรุง
มาตรฐาน การก�ำกับดูแลรัฐบาล
ท้องถิ่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
4) เพือ่ บริหารจัดการระบบท�ำความ
สะอาดสาธารณะ การจัดเก็บขยะ
มูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาและการอนุรักษ์คุณภาพ

ภารกิจ
การวางแผน การประสานงาน และ
การด�ำเนินงานการจัดตั้งถิ่นฐานของ
ประชาชนที่ดี ตลอดจนโครงการที่อยู่
อาศัย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐาน
ต่างๆ และการบริการอย่างสร้างสรรค์
เพื่อมุ่งสู่การสร้างสังคมแบบพลวัต
w
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

ของภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ และ
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ เพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายในการท�ำให้มาเลเซียเป็น
ชาติแห่งสวน (Garden Nation)
6) เพือ่ ท�ำให้มน่ั ใจถึงความปลอดภัย
ของชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
จากความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัย
วัสดุอันตราย และภัยพิบัติต่างๆ ผ่าน
การป้องกันอัคคีภัย การกู้ภัย ที่มี
ประสิทธิภาพ
7) เพือ่ ส่งเสริมและควบคุมเงินกูแ้ ละ
การกูเ้ งินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
8) กระจายอ�ำนาจไปยังส่วนสนับ
สนุนเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถภายใน

12. กระทรวงทรัพยากรมนุษย์
วิ สั ย ทั ศ น์ เป็ น หน่ ว ยงานชั้ น น�ำในการพั ฒ นาและการจั ด การ
ก�ำลังพลระดับโลก
ยุทธศาสตร์
1) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของแรงงานและโลกาภิวัตน์
2) การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการ
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ภารกิจ
พัฒนาก�ำลังพลด้านผลิต ข้อมูล
ข่าวสาร วินัย และการตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
w

ยุทธศาสตร์
ลงทุนให้นา่ ดึงดูดและการรักษาความ
สามารถด้านการแข่งขัน
3) การสร้างตลาดแรงงานอย่างเป็น
พลวัต ซึ่งการจ้างงานต้องการทักษะ
ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย
4) การสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า ง
ความยืดหยุ่นและความปลอดภัยใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5) การเคลื่อนย้ายแรงงานจะส่งผล
ต่อแรงงานท้องถิ่น ซึ่งจะได้รับค่าจ้าง
ต�่ำกว่าความเหมาะสมของทักษะ
6) สภาพแวดล้อมการท�ำงานทีม่ กี าร
ประสานความร่วมมือกัน
7) สมรรถนะและความสามารถใน
การจ้าง
8) ระบบความปลอดภัยทางสังคม
แห่งชาติ
9) การลดอุบตั เิ หตุในสถานทีท่ �ำงาน

ภารกิจ
เพื่อการเจริญเติบโตและสร้าง
โอกาสในการท�ำงานมากขึ้น
w เพื่ อ สนั บ สนุ น และรั ก ษาความ
สัมพันธ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และสหภาพ
การค้ า เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สวัสดิภาพของประชาชน
w เพื่อสนับสนุนความยุติธรรมทาง
สังคมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
กันของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงงาน
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงข้อ
ตกลงร่วมกันถึงเงินรางวัล
w เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ สหภาพทางการ
ค้ามีแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็นประชาธิปไตย
และสามารถรับผิดชอบ ช่วยเหลือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้
w เพื่ อ จะเป็ น ผู ้ น�ำในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ
w เพือ่ ให้มนั่ ใจถึงความปลอดภัยและ
สุขภาพของก�ำลังพล
w เพือ่ พัฒนาทักษะ ความรู้ และการ
แข่งขันของแรงงานในกลุม่ อุตสาหกรรม
w
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13. กระทรวงการสื่อสาร และมัลติมีเดีย
วิสยั ทัศน์ เพือ่ เป็นผูน้ �ำในการสร้างชาติ กรอบการด�ำเนิน 1 Malaysia
และหลักการปรองดองแห่งชาติผ่านทางข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร และ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
1) พั ฒ นานโยบายและแผนการ
ด�ำเนินงาน รวมทั้งการจัดการความ
สัมพันธ์ของรัฐบาลท้องถิ่นและ
ต่างประเทศ
2) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการบริการผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ สือ่ สิง่ พิมพ์ การสือ่ สาร
ต่ อ หน้ า สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชาติและสังคมได้สอดคล้อง
กับการพัฒนาในปัจจุบัน
3) การจัดการพัฒนาโปรแกรมการ
ออกอากาศสู ่ ส าธารณะและความ
บันเทิง รวมทั้งการช่วยเหลือ
หน่วยงานรัฐด�ำเนินการรณรงค์การ
ออกอากาศในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์ และการสื่อสารแบบต่อ
หน้า	

ภารกิจ
เสริมสร้างความสามัคคีและความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติบน
พื้นฐานหลักการปรองดองแห่งชาติ
ผ่านทางข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
และวัฒนธรรม
w การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และความภาคภู มิ ใ จในชาติ ผ ่ า น
ศิลปวัฒนธรรมและมรดกแห่งชาติ
w พัฒนาและเสริมสร้างอุตสาหกรรม
การสื่อสาร
w กระตุน้ เศรษฐกิจของชาติผา่ นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
w

14. กระทรวงมหาดไทย
วิสัยทัศน์ ผู้น�ำการรักษาความปลอดภัยภายใน
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ยุทธศาสตร์
1) การรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
ประชาชน
2) การจัดการลงทะเบียนประชากร
ตามรัฐธรรมนูญการอพยพและแรงงาน
ต่างชาติ การจัดการความปลอดภัย
ทางสังคม
3) การป้องกันพลเรือน
4) การต่อต้านยาเสพติด
5) การควบคุมการตีพิมพ์และการ
กระจายของสื่อว่ามีความถูกต้อง
และป้องกันการบิดเบือนข้อความ
6) การควบคุมการผลิตภาพยนตร์
และกิจกรรมการเผยแพร่
7) การจัดการของอาสาสมัคร
8) ด�ำเนินการลงโทษและฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิด

ภารกิจ
ดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน
เพื่อให้ม่ันใจว่าประชาชนมีความสงบ
และสวัสดิภาพที่ดี
w

15. กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์ การท�ำให้มาเลเซียเป็นแหล่งลงทุนและสามารถแข่งขัน
ระดับสากลได้มากที่สุดก่อนปี พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์
1) การวางแผน ก�ำหนด และด�ำเนิน

ภารกิจ
w

ส่งเสริมกลยุทธ์ความสามารถใน
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

นโยบายการพัฒนา
2) อุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ
3) ส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ
และในประเทศ
4) ส่งเสริมการส่งออก การผลิตสินค้า
และบริการ โดยความร่วมมือทางการ
ค้าแบบทวิภาคี พหุภาคี และระดับ
ภูมิภาค

การแข่งขันระดับสากลของมาเลเซีย
เรื่องการค้าระหว่างประเทศ โดยการ
ผลิตสินค้าทีม่ มี ลู ค่าสูงและการบริการ
เพิ่ม
w พัฒนากิจกรรมด้านอุตสาหกรรม
ที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียเพือ่
ให้บรรลุเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วใน
ปี พ.ศ. 2563

16. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
วิสยั ทัศน์ เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ด้วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และ
การจัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์
1) ปรับปรุงพื้นฐานความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
2) เสริมสร้างการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนขององค์ประกอบความ
หลากหลายทางชีวภาพ
3) พัฒนาศูนย์กลางแห่งความเป็น
เลิ ศ ในอุ ต สาหกรรมการวิ จั ย ความ
หลากหลายทางชีวภาพในเขตร้อนชืน้
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ภารกิจ
ด�ำเนินการและใช้ประโยชน์จาก
หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อบูรณาการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และลด
ผลกระทบจากการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
w

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

4) เสริมสร้างกรอบแนวคิดสถาบัน
ส�ำหรับการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
5) เสริมสร้างและบูรณาการโปรแกรม
การสนทนา
6) บูรณาการความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยพิจารณาถึงการวางแผน
กลยุทธ์ระดับภาคส่วน
7) เสริมสร้างทักษะ ศักยภาพ และ
ความสามารถ
8) สนับสนุนความร่วมมือจากภาค
เอกชน
9) ทบทวนการออกกฎหมายเพื่ อ
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
10) ลดผลกระทบจากกิจกรรมของ
มนุษย์เกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
11) พัฒนานโยบาย กฎเกณฑ์ และการ
สร้ า งศั ก ยภาพความปลอดภั ย ทาง
ชีวภาพ
12) เพิ่มสถาบันการเรียนและสร้าง
ความตระหนักให้แก่ประชาชน
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

13) สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
14) แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล
15) จัดตั้งกองทุน

17. กระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและโภคภัณฑ์
วิสัยทัศน์ เพื่อให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศภาคสินค้า
โภคภัณฑ์ และเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าในตลาด
ระดับสากล
ยุทธศาสตร์
1) เพิม่ การมีสว่ นร่วมในอุตสาหกรรม
โภคภัณฑ์ เพื่อน�ำไปสู่รายได้มวลรวม
ของชาติ (GDP) และผลก�ำไรจาก
ต่างชาติ
2) ท�ำให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางแห่ง
ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี และบริการในอุตสาหกรรม
โภคภัณฑ์
3) เพิม่ ประสิทธิภาพ ผลิตผล คุณภาพ
และความยัง่ ยืนของอุตสาหกรรมหลัก
ด้วยระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้
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ภารกิจ
ท�ำให้มั่นใจถึงความสามารถด้าน
การแข่งขันระดับสากลของมาเลเซียใน
อุตสาหกรรมโภคภัณฑ์ เพือ่ มุง่ ไปสูก่ าร
พัฒนาประเทศ
w

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

4) การเสริ ม สร้ า งความสามารถ
ทางการตลาด รวมทัง้ เพิม่ ส่วนแบ่งการ
ตลาด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในตลาด
เฉพาะกลุ่ม

18. กระทรวงการพัฒนาชนบทและภูมิภาค
วิสัยทัศน์ เป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาชนบทและภูมิภาค
ยุทธศาสตร์
1) เพิ่มก�ำไรของประชาชนในชนบท
ร้อยละ 80 จากอัตราประชากรเขต
เมืองก่อนปี พ.ศ. 2563
2) สร้ า งคุ ณ ภาพหมู ่ บ ้ า นก่ อ นปี
พ.ศ. 2559
3) ขยายเป้าหมายร้อยละ 30 ของ
ประชาชนในชนบท เพือ่ ให้อยูใ่ นกิจการ
ของการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการก่ อ นปี
พ.ศ. 2563
4) สร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาและ
ทักษะ
5) เร่งด�ำเนินการตามแนวคิดและ
บูรณาการโปรแกรมการพัฒนา

ภารกิจ
ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนในชนบทอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
w
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ยุทธศาสตร์
6) เพิ่มสวัสดิการชุมชนในชนบท
7) บรรลุ ผ ลร้ อ ยละ 100 ส�ำหรั บ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
ก่อนปี พ.ศ. 2563
8) ท�ำให้มนั่ ใจว่าประชาชนในชนบท
บรรลุผลร้อยละ 100 ในเรือ่ งเทคโนโลยี
สารสนเทศ และประโยชน์ของการ
สื่อสารก่อนปี พ.ศ. 2563
9) ขจัดปัญหาความยากจน และลด
อัตราความยากจนโดยรวมร้อยละ 2.8
10) เพิ่ ม รายได้ แ ละโอกาสในการ
ท�ำงานในพื้นที่ชนบท
11) พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางถนน
และพื้นที่ทุรกันดาร
12) เพิ่มการครอบคลุมการใช้ไฟฟ้า
ส�ำหรับพื้นที่ชนบทในซาบาห์ร้อยละ
81 และในซาราวัคร้อยละ 90 ก่อนปี
พ.ศ. 2556
13) เพิ่ ม การครอบคลุ ม การใช้ น�้ ำ
ส�ำหรับพื้นที่ชนบทในซาบาห์และ
ซาราวัคร้อยละ 70 ก่อนปี พ.ศ. 2556
14) ท�ำให้มนั่ ใจว่าทุกพืน้ ทีภ่ ายในรัศมี
30 กิโลเมตร จากศูนย์กลางเมือง ได้
132

ภารกิจ

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

รับโครงสร้างพืน้ ฐานครอบคลุมร้อยละ
100 ก่อนปี พ.ศ. 2559
15) ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งในการลด
ช่องว่างและเพิ่มบริการอินเทอร์เน็ต
บอร์ดแบนด์ตามแผนบอร์ดแบนด์แห่ง
ชาติ
16) ท�ำให้มนั่ ใจว่าความสมดุลของการ
กระจายโอกาสด้านคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถสร้างรายได้ โอกาสในการ
ท�ำงาน และการศึกษา

19. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
วิสัยทัศน์ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ส�ำหรับความรู้ทั่วไป การสร้างมูลค่า และสวัสดิภาพทาง
สังคม เพือ่ ให้ประสบผลส�ำเร็จมีรายได้ทางเศรษฐกิจระดับสูง และสามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่
สร้างและเพิ่มความรู้เชิงนวัตกรรม

ภารกิจ
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นและจั ด การด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส�ำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
w
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

2) เพิ่มการเจริญเติบโตด้านการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการตลาด
3) การให้ความส�ำคัญกับการคิดเชิง
สร้างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรม
4) กลยุ ท ธ์ ก ารเพิ่ ม และส่ ง เสริ ม
พันธมิตร (ความร่วมมือ การประสานงาน และคู่ค้าทางธุรกิจ)
5) ส่งเสริมกองทุน RDC
6) ควบคุมและเข้มงวดในเชิงพาณิชย์
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาส�ำหรับ
สร้างสรรค์ผลงาน
7) กระจายความเท่าเทียมทางสังคม
ผ่านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
8) ความเป็นสากล
9) เสริ ม สร้ า งความสามารถและ
ศักยภาพของกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

และสังคม โดยมีการสร้างสรรค์และ
นวั ต กรรม รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การ
ขั บ เคลื่ อ นทางการตลาดวิ จั ย และ
พัฒนา การกระจายเทคโนโลยีใหม่ๆ
การพั ฒ นาและดึ ง ดู ด ผู ้ มี ค วาม
สามารถสูง และการส่งเสริมความ
ร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจ

20. กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
วิ สั ย ทั ศ น์ การพั ฒ นาประเทศมาเลเซี ย เป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว
ระดับโลก
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ยุทธศาสตร์
1) ก�ำหนดนโยบายการท่องเทีย่ วและ
กลยุทธ์ส�ำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศ
2) ตรวจสอบการด�ำเนิ น งานตาม
นโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ ที่
เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างองค์การ
ผลิตภัณฑ์ การตลาด ก�ำลังคน การขนส่ง
ตัวบ่งชีก้ ารท่องเทีย่ ว สังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจมหภาค
3) แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
การท่องเทีย่ วแนวใหม่ เช่น การท่องเทีย่ ว
เพือ่ สุขภาพ การท่องเทีย่ วด้านการศึกษา
การท่องเที่ยวด้านกีฬา การท่องเที่ยว
ล่องเรือ การท่องเทีย่ วในชนบท เป็นต้น
4) การพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเทีย่ ว

ภารกิจ
ท�ำงานร่วมกับทุกอุตสาหกรรม
เพื่อวางต�ำแหน่งอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เป็นตัวกระตุ้นการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
w

21. กระทรวงการขนส่ง
วิสัยทัศน์ เป็นผู้น�ำระดับโลกในระบบการขนส่ง
ยุทธศาสตร์
1) การเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่ง
ทางบก (JPJ) เป็นการด�ำเนินการท�ำงาน
รูปแบบใหม่ นอกเหนือจากกระบวนการ

ภารกิจ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าทุกรูปแบบการขนส่ง
มีประสิทธิภาพ การบูรณาการ ความ
ปลอดภัย ความมัง่ คง และใช้งานได้งา่ ย
w
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

ท�ำงานปกติ ด้วยแนวคิดแบบระดับชัน้
หนึ่ง และโครงสร้างพื้นฐานชั้นหนึ่ง
2) ด�ำเนินการประเมินผลทีค่ รอบคลุม
สถานการณ์การขนส่งในปัจจุบันของ
อาเซียน และด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั ิ
การเพือ่ ระบุชอ่ งว่างและจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญในช่วง พ.ศ.2554-2558
3) ระบุการปฏิบตั งิ านตามกลยุทธ์เพือ่
สนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ก่อนปี พ.ศ.2558 ซึง่ จะสนับสนุนระบบ
การขนส่งที่มีอยู่
4) ระบุวิสัยทัศน์ระยะยาวของการ
ร่วมมือด้านระบบขนส่งในประชาคม
อาเซียน

22. กระทรวงกิจการสตรี ครอบครัว และการพัฒนาสังคม
วิสัยทัศน์ เป็นผู้น�ำในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ ครอบครัว
และการพัฒนาชุมชนให้เหมือนประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว
ยุทธศาสตร์
1) ท�ำให้มั่นใจได้ว่ามุมมองทางเพศ
ครอบครัว และชุมชน ถูกบูรณาการ
ตามการก�ำหนดนโยบาย การวางแผน
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ภารกิจ
บูรณาการในมิตทิ างสังคมและสตรี
ไปสูก่ ารพัฒนาของชาติ พร้อมทัง้ เสริม
สร้างสถาบันครอบครัวเพื่อปรับปรุง
w

ยุทธศาสตร์
และน�ำโปรแกรมไปปฏิบัติ
2) การเสริมสร้างการด�ำเนินการของ
ครอบครัวที่มีคุณค่าในสังคมด้วยการ
ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน
3) การตรวจสอบกฎเกณฑ์และน�ำ
เสนอเพื่อออกกฎหมายใหม่ โดยให้
มัน่ ใจว่าเป็นการป้องกันสตรี ครอบครัว
และชุมชน
4) การด�ำเนินโครงการวิจยั และพัฒนา
เรื่องเพศ ประชากร ครอบครัว และ
ชุมชน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในการ
วางแผนและพัฒนาโปรแกรม
5) พัฒนาและเสริมสร้างฐานข้อมูล
ทางสังคมเพือ่ ให้ครอบคลุมและวางแผน
บูรณาการ การควบคุม และประเมิน
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
6) เพิ่มทักษะ ความรู้ และกระจาย
กลุม่ เป้าหมายให้สามารถมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
7) เพิ่มโอกาสที่หลากหลายส�ำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงโปรแกรม
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
8) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยและ

ภารกิจ
สวัสดิภาพทางสังคม
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

แบ่งปันข้อมูลข่าวสารระดับสากล
9) สร้างการควบคุมและการประเมิน
ผลเพื่อปรับปรุงโครงการและนโยบาย
10) การขยายการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และ
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารของสตรี
ครอบครัว และชุมชน
11) เสริมสร้างการส่งมอบบริการทุก
ระดับด้วยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การเงิน และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
อย่างมืออาชีพ
12) เพื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ่ ง
อ�ำนวยความสะดวกและการบริการที่
มีอยู่ในหน่วยงานต่างๆ และองค์การที่
จะช่วยให้สตรี ครอบครัว และชุมชนได้
รับบริการที่จ�ำเป็น

23. กระทรวงโยธาธิการ
วิสัยทัศน์ เป็นองค์การน�ำในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
กระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
ในตลาดโลก
ยุทธศาสตร์
1) การเสริมสร้างเส้นทางถนนของ
138

ภารกิจ
w

สร้ า งความมั่ น ใจในการพั ฒ นา

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

สหพันธรัฐระหว่างเส้นทางเมืองหลัก
กับเส้นทางข้ามประเทศ
2) การเสริมสร้างเส้นทางถนนของ
สหพันธรัฐในอาณาเขต
3) การด�ำเนินการเส้นทางถนนใน
ซาราวัคและซาบาห์
4) การเสริมสร้างถนนของสหพันธรัฐ
ไปยังชนบท
5) ปรับปรุงเส้นทางหลักใน
ประเทศมาเลเซียให้มีประสิทธิภาพ
6) การบ�ำรุ ง รั ก ษาถนนให้ ไ ด้ ต าม
มาตรฐาน
7) ปรับปรุงระบบภูมิบุตรา เพื่อการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การก่อสร้างแห่งชาติ

สมรรถนะและความสามารถในการท�ำ
สัญญาอย่างมืออาชีพและแรงงานภาค
การก่อสร้างถูกจัดการตามนโยบายแห่ง
ชาติ
w พัฒนา ขยาย และสร้างความ
เข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมและ
การบริ ก ารอย่ า งมื อ อาชี พ เพื่ อ การ
แข่งขันในตลาดโลก
w สร้ า งความมั่ น ใจในการสร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐานด้วยการจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการ

24. กระทรวงเยาวชนและกีฬา
วิ สั ย ทั ศ น์ เพื่ อ ตอบสนองแรงบั น ดาลใจและความต้ อ งการ
ของเยาวชน เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนส�ำหรับอนาคตที่ดีกว่า และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาในหมู่ประชาชน
ยุทธศาสตร์
1) การปลูกฝังการกีฬา โดยด�ำเนิน

ภารกิจ
w

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและการ
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ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

โครงการและกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
2) ส่งเสริมการพัฒนากีฬาที่มีความ
สามารถสูง โดยมีการใช้โค้ชระดับโลก
มาช่วยฝึกสอนและจัดโปรแกรม
ฝึกอบรมให้แก่โค้ชหรือผู้ฝึกสอน
ชาวมาเลเซีย
3) การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมกี ฬ า
มี ก ารสร้ า งสรรค์ อุ ต สาหกรรมกี ฬ า
ทีเ่ ข้มแข็งจนสามารถกระตุน้ เศรษฐกิจ
และ GDP

กระท�ำทีก่ ระตุน้ และเอือ้ อ�ำนวยส�ำหรับ
ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและกีฬา
ตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ ระดับชาติ ไปจนถึง
ระดับสากล
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5.2 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ ASEAN
มาเลเซี ย ได้ จั ด ตั้ ง ส�ำนั ก เลขาธิ ก ารแห่ ง ชาติ ม าเลเซี ย -อาเซี ย น
(ASEAN-Malaysia National Secretariat - AMNS) โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
ดังนี้ [29]
1. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการดูแลความสงบ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้น
ในภูมิภาค โดยอยู่บนพื้นฐานของวัตถุประสงค์และหลักการส�ำคัญ
ในกฎบัตรอาเซียน
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน และความร่วมมือในด้าน
ความปลอดภั ย ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
ระหว่างสมาชิกอาเซียนด้วยกัน และประเทศคู่ค้าระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก
3. เพือ่ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน และความตระหนักในระดับชาติ
ที่มีต่อการสร้างประชาคมอาเซียนก่อนปี พ.ศ. 2558
โดยส�ำนั ก เลขาธิ ก ารแห่ ง ชาติ ม าเลเซี ย -อาเซี ย น (AMNS)
มีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
w บทบาทของภาพรวมระดั บ ชาติ และการประสานงานเรื่ อ ง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
w บทบาทของการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกีย
่ วกับอาเซียนในระดับชาติ
w ประสานการด�ำเนินงานของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
		 หรือกิจกรรมในระดับชาติ
w ส่งเสริมเอกลักษณ์อาเซียน และความตระหนักในระดับชาติ
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w

		
		
w

		
w
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บทบาทในภาพรวมส�ำหรับการเจรจาความสัมพันธ์ในอาเซียน
ตลอดจนความสัมพันธ์ของอาเซียนกับองค์การระดับภูมภิ าคและ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งกลุ่มภายนอกอื่นๆ
สนั บ สนุ น การท�ำงานของคณะท�ำงานมาเลเซี ย -อาเซี ย น
ในกรุงจาการ์ตา
ประสานงานการเป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียในเวทีอาเซียน
เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีสัมมนา เป็นต้น

6

ระบบการพัฒนาข้าราชการ
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6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ
จากยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศมาเลเซี ย ที่ ไ ด้ มุ ่ ง เน้ น ในมิ ติ ต ่ า งๆ
ของการปฏิ รู ป ประเทศตามวิ สั ย ทั ศ น์ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
การปฏิรปู ระบบรัฐบาลไปสูก่ ารปฏิรปู ประเทศมาเลเซีย (Governement
Transformation Programme to Transform Malaysia) ถือเป็น
แผนกลยุทธ์หนึ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศมาเลเซียไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
โปรแกรมการปฏิรูปของรัฐบาล (Governement Transformation
Programme - GTP) เป็นนโยบายปรับปรุงและปฏิรูปการท�ำงาน และ
การให้บริการของภาครัฐให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน รัฐบาลจึงต้องมุง่ เน้นการพัฒนาข้าราชการ
ทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนา
และปฏิรูปตาม GTP ในด้านต่างๆ ดังนี้ [25]
1. อัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้น
2. การต่อต้านการคอรัปชั่น
3. การลดปัญหาอาชญากรรม
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพของนักเรียน
5. มาตรฐานค่าครองชีพของครัวเรือนที่มีรายได้ต�่ำ
6. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชนบท
7. การปรับปรุงคมนาคมในตัวเมือง
ส�ำหรับแนวทางการปฏิรปู ของรัฐบาล (Government Transformation
Programe - GTP) มีหลักการส�ำคัญ 4 ประการ คือ [42]
144

1. ด�ำเนินงานและส่งมอบอย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมโดยกระตุ้น
ให้ข้าราชการมีความคิดนอกกรอบ ใช้กระบวนการความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมในการด�ำเนินงาน ไม่วา่ จะเป็นระบบนโยบายและผลลัพธ์
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
2. เน้ น การตั ด สิ น ใจ และการด�ำเนิ น งานที่ ร วดเร็ ว เพื่ อ ให้ ทั น
ต่อความต้องการ และอยู่บนพื้นฐานของฐานข้อมูล
3. ด�ำเนินงานและส่งมอบอย่างคุ้มค่าโดยขจัดงานที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ การด�ำเนินงานจะต้องมีการวางแผนและประเมินผลลัพธ์
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
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4. ยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์
5. นอกจากนีก้ ารปฏิรปู ของรัฐบาล (Governement Transformation
Programe - GTP) มีสิ่งส�ำคัญที่ต้องน�ำไปปฏิบัติ 5 ประการ ดังนี้ [42]
1. ออกแบบงานบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นประชาชนและธุรกิจ
เพือ่ ให้เทียบเท่ากับภาคเอกชน มุง่ เน้นในการเป็นทีป่ รึกษาแก่ประชาชน
ให้อ�ำนาจการตัดสินใจผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องเวลา
มีกระบวนการแข่งขันและประยุกต์การท�ำงานจากตัวอย่างภาคอื่นๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2. มอบงานด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบในผลลัพธ์ โดยมี
การก�ำหนดตัวชี้วัด (KPIs)
3. วางภาครัฐให้เป็นภาคที่มีประสิทธิภาพในการช่วยภาคเอกชน
เพือ่ การเติบโต โดยสร้างความเข้มแข็งแก่ผมู้ อี �ำนาจตัดสินใจด้านนโยบาย
เพิ่มบทบาทการลงทุนในภาคเอกชน ลดการเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน
ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก
4. ขับเคลือ่ นผลผลิตด้วยการบริหารงบประมาณของรัฐอย่างรอบคอบ
โดยท�ำการวิเคราะห์ด้านคุณค่าและราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ
จัดหาในลักษณะรวมศูนย์
5. การใช้ตรรกและสร้างความสามารถของรัฐบาล มีการก่อตั้ง
หน่วยงานติดตามผลการปฏิบัติงานของราชการ ดึงผู้มีความสามารถ
เข้าสู่ภาครัฐ
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6.2 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ
หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (Public Services Department: PSD)
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาข้าราชการมาเลเซีย เพื่อพัฒนา
ข้าราชการให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดัน
แนวทางการปฏิรูปของรัฐบาล (GTP) ให้บรรลุผลส�ำเร็จ ซึ่งมีแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้
หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (PSD) จะท�ำการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก การสรรหาบุคลากรจากภายนอก
มีขบวนการตั้งแต่การคัดกรอง การสอบข้อเขียน การประเมินศักยภาพ
การทดสอบด้านจิตวิทยา และการสัมภาษณ์ ในส่วนของการสอบข้อเขียน
จะมีการทดสอบความรูท้ วั่ ไป คณิตศาสตร์ ภาษามาเลย์ และภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ จะมีการทดสอบการน�ำเสนอ การแสดงบทบาทสมมติ [24]
หากผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้ว จะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (Public Service Commission: PSC) เพือ่ สัมภาษณ์
รอบสุดท้าย
นอกจากนี้แล้วหน่วยงานข้าราชการพลเรือน (Public Services
Department: PSD) ได้มกี ารก่อตัง้ หน่วยวางแผนการบริหารการจัดการ
และความทันสมัยในการบริหารชาวมาเลเซีย (Malaysian Administrative
Modernization and Management Planning Unit: MAMPU)
ในปี พ.ศ. 2540 ภายใต้การจัดการโดย MAMPU พบว่า การให้บริการ
ภาครั ฐ มี คุ ณ ภาพและเที่ ย งตรงมากขึ้ น นอกจากนี้ MAMPU
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ยังได้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) แก่ภาครัฐ [25] เนื่องจาก
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศก�ำลังพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ความ
ต้องการวุฒบิ ตั รเพิม่ เติมหลังจบการศึกษามีมากขึน้ ได้มกี ารส่งข้าราชการ
ส่วนหนึ่งไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศด้านการจัดการภาครัฐ (Public
Administration) ภายหลังได้มีการเปิดการเรียนการสอนในประเทศ
เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ เนื่องจากความต้องการข้าราชการ
ทีม่ คี วามรูม้ ากกว่าอนุปริญญามากขึน้ จึงได้มกี ารเปิดโอกาสให้ขา้ ราชการ
ศึกษาต่อปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการบริหารภาครัฐ (Public
Administration) ท�ำให้มมี หาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดการศึกษาภาคพิเศษ
มีการจัดตั้งสถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติ (National Institute of
Public Administration: INTAN) และศูนย์การอบรมภาครัฐ ซึง่ แนวทาง
การพัฒนาข้าราชการมาเลเซียของหน่วยงานข้าราชการพลเรือน (Public
Services Department: PSD) สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
การอบรมและการพัฒนา
ในปี พ.ศ. 2552 หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (Public Services
Department: PSD) ได้วางงบประมาณสูงถึง 105.2 ล้านริงกิต
เพือ่ ใช้ในการอบรมและพัฒนาข้าราชการ โดยได้วางเป้าหมายให้ขา้ ราชการ
ทุกคนได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน และหน่วยงานราชการ
ต้องแบ่งสรรงบประมาณร้อยละ 1 ของงบประมาณทัง้ หมดเพือ่ ใช้ส�ำหรับ
การอบรม และได้มีข้าราชการเข้ารับการอบรมทั้งหมด 3,320 คน
และมีจ�ำนวนข้าราชการทั้งหมด 2,188 คนเข้ารับการศึกษาหลักสูตร
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ระยะสั้น การอบรมต่างๆ ได้แก่ การอบรมส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
การอบรมส�ำหรับผู้บริหารอาวุโส โปรแกรมพิเศษด้านเจ้าหน้าที่รับรอง
ฮาลาล (Islamic Affairs Officers: JAKIM) การพัฒนาภาวะผู้น�ำ
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
การอบรมและการพัฒนาเป็นกระบวนการหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต
ต่อหัว และเป็นการสื่อสารเป้าหมายองค์การให้พนักงาน และมาเลเซีย
ได้ใช้การอบรมเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่จะน�ำพาประเทศให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
การวางแผนและการสร้างโปรแกรมอบรม
การวางแผนและการสร้า งโปรแกรมการอบรมส�ำหรับบุคลากร
ในภาครัฐ มีขั้นตอนการด�ำเนินงานดังนี้
1. จัดตั้งทิศทางด้านกลยุทธ์
2. เพิ่มความสามารถขององค์การ
3. จัดการบุคลากรให้มีคุณภาพ
4. พัฒนาแรงงานให้มีความสามารถ
5. จัดการผลการปฏิบัติงาน
6. รางวัล
7. สร้างองค์การให้เป็นองค์การที่มีวัฒนธรรมผลการปฏิบัติงาน
		 ยอดเยี่ยม
นอกจากนี้ หน่ ว ยงานข้ า ราชการพลเรื อ น (Public Services
Department: PSD) ได้มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน
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ระดับโลก เช่น มีการประสานกับสถาบันการศึกษากว่า 60 แห่ง
เพื่ อ จั ด โปรแกรมการอบรมที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นาแรงงานและ
ความเป็นมืออาชีพ ได้แก่ สถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติ (National
Institute of Public Administration: INTAN), (Institute Latihan
Kehakiman dan Perundangan: ILKAP), (Institute Diplomasidan
Hubungan Luar Negeri: IDHL), (Institute Kefahaman Islam
Malaysia: IKIM) และอืน่ ๆ โดย INTAN จะเป็นสถาบันทีม่ บี ทบาทส�ำคัญ
ในการอบรมขั้นพื้นฐานส�ำหรับข้าราชการ
การอบรมเพือ่ การพัฒนาในการเลือ่ นต�ำแหน่ง (Career Promotion)
การอบรมเพื่อการพัฒนาในการเลื่อนต�ำแหน่งเป็นวิธีการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ขา้ ราชการในระดับต่างๆ เพือ่ ให้ขา้ ราชการมีทกั ษะและ
ความสามารถพร้อมที่จะเลื่อนขึ้นไปสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถสรุป
แนวทางการพัฒนาได้ดังนี้
1. การอบรมส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง มีการส่งผู้บริหารระดับสูง
ไปศึกษาต่อด้านการบริหารจัดการ ที่ Harvard Business School,
Harvard University, Templeton College และ Oxford
2. การประชุม สัมมนา โดยมุ่งจะพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ
3. การอบรมส�ำหรับการเลื่อนขึ้นสู่ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
4. โปรแกรมการอบรมด้านอุตสาหกรรมและเทคนิค
5. โปรแกรมหลังจบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งใน
และต่างประเทศ
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6. โปรแกรมการบริหารจัดการส�ำหรับผู้บริหาร
การมุ่งสู่ผลลัพธ์เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
ในส่ ว นของการประเมิ น ต่ า งๆ ที่ ห น่ ว ยงานข้ า ราชการพลเรื อ น
(Public Service Department: PSD) ก�ำหนดแก่ข้าราชการมาเลเซีย
มีดังนี้
1. การก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance
Indicator - KPIs) ส�ำหรับข้าราชการระดับสูง เพื่อเป็นการวัดผล
การปฏิบัติงานหลังจากที่ได้ผ่านการอบรม นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนด
KPIs ส�ำหรับหัวหน้าแผนกในการให้ความส�ำคัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ข้าราชการ
2. การประเมินขีดความสามารถ เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาความสามารถ โดยรัฐบาล
ได้เริ่มประเมินขีดความสามารถตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
โดยมีจุดประสงค์ ดังนี้
w เพื่อกระตุ้นการพัฒนาตัวเอง
w เพื่อกระตุ้นการใช้ความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์
w เพื่อสร้างการท�ำงานเป็นทีม
w เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
w เพือ
่ ผสมผสานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผา่ นขีดความสามารถ
w เพื่อใช้ในการปรับเงินเดือน และการเลื่อนต�ำแหน่ง
w เพื่อสร้างภาครัฐให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม
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การประเมินขีดความสามารถ ซึง่ มีทงั้ การประเมินขีดความสามารถทัว่ ไป
และขีดความสามารถในงาน จะมีกิจกรรมการประเมินที่แตกต่างกัน
เช่น การประเมินขีดความสามารถทั่วไปจะมีการสอบข้อเขียนและ
การมอบหมายงาน การประเมินความสามารถในงานจะมีการสอบ
ข้อเขียน การบริหารงาน และบุคลิกภาพ ผลการประเมินจะแบ่งเป็น
เกรด A = ยอดเยี่ยม (Excellence) B = ดี (Good) C = น่าพอใจ
(Satisfaction) D = ปานกลาง (Fair) และแบ่ ง เป็ น ระดั บ ดั ง นี้
ระดับ 4 = ผ่าน และมีขีดความสามารถในระดับยอดเยี่ยม 3 = ผ่าน
และมีขีดความสามารถในระดับสูง 2 = ผ่าน แต่มีเงื่อนไข 1 = ไม่ผ่าน
การที่จะเลื่อนต�ำแหน่งได้นั้นผลการประเมินต้องอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
หากต�่ำกว่านั้นการเลื่อนต�ำแหน่งอาจต้องมีเงื่อนไขอื่น เช่น หากผล
การประเมินเท่ากัน ผู้ที่อาวุโสอาจมีโอกาสได้เลื่อนต�ำแหน่ง กรรมการ
ที่ ท�ำหน้ า ที่ ใ นการเลื่ อ นต�ำแหน่ ง ข้ า ราชการ ได้ แ ก่ ผู ้ อ�ำนวยการ
กรมบริการสาธารณะ เลขาธิการกรมคลังและหัวหน้าส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2554 ได้มีการเปลี่ยนจากการประเมิน
ขีดความสามารถเป็นการประเมินแบบ 360 องศา [24] เนือ่ งจากพบจุดอ่อน
ของการประเมินขีดความสามารถ เช่น การตั้งข้อสงสัยในผู้ที่ผ่าน
การประเมิน เช่น มีขา้ ราชการบางกลุม่ ทีไ่ ม่ผา่ นการประเมิน แต่เป็นผูท้ มี่ ี
ประสิทธิภาพ และยังได้รบั รางวัลยอดเยีย่ มด้านการบริการ แต่ไม่สามารถ
เลื่อนต�ำแหน่งได้เพราะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การประเมินอาจไม่ได้
เชื่ อ มโยงกั บ งานที่ ท�ำ นอกจากนี้ ก ารประเมิ น ขี ด ความสามารถ
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จะท�ำการประเมินปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเกิดความยุ่งยากและการรอผล
การประเมินขีดความสามารถใช้เวลานาน เป็นต้น

6.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ
การพัฒนาข้าราชการภาครัฐเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ได้แก่
กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ (The Ministry of Human Resource:
MOHR) หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (Public Service Department:
PSD) ภายใต้การก�ำกับโดยส�ำนักนายกรัฐมนตรี (The Prime Minister’s
Office) กระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of Educations: MOE)
กระทรวงศึกษาธิการชั้นสูง (The Ministry of Higher Education:
MOHE) กระทรวงการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (The Ministry
of Rural and Regional Development: MRRD) กระทรวงเยาวชน
และการกีฬา (The Ministry of Youth and Sports: MOYS) กระทรวง
การค้าและอุตสาหกรรม (The Ministry of Trade and Industry: MITI)
และกรมสถิติ (Department of Statistics (DOS) ดังภาพที่ 8
โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลทรัพยากรบุคคลในส่วนของภาครัฐ
จะรับผิดชอบโดยหน่วยงานข้าราชการพลเรือนเป็นหลัก
หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (PSD) มีวสิ ยั ทัศน์ คือ การเป็นองค์การ
ยอดเยีย่ มในด้านการวางแผน การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ส่วนเป้าหมายหลักของ PSD คือ การพัฒนา การอบรมข้าราชการ
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เพือ่ สนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
นอกจากนี้ PSD ยังรับผิดชอบในการโยกย้าย สับเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐ
การบริหารเงินบ�ำนาญและสวัสดิการหลังเกษียณ [41]
คณะกรรมการด้านการพัฒนาการวางแผน
(Narional Developmcnt Planning Committee)
การวางนโยบาย (Policy Making)
หน่วยวางแผนด้านเศรษฐกิจ (Economic Planning Unit)
การวางแผน การประสานงาน และ ติดตามผล
(Planning, Coordinating, & Monitoring)
หน่วยงานจัดหาบุคลากร
(HR Providers)
MOE
MOHE
MOHR
MRRD
MOYS

หน่วยงาน สนับสนุน
(Suppcrting agencies)
MITI
DOS

หน่วยงานวางแผนบุคลากร
ส�ำหรับภาครัฐบาล
(HR Planning for public
sector)

หน่วยงานวางแผนบุคลากร
ส�ำหรับภาคเอกชน
(HR Planning for
privatesector)

กรมบริการสาธารณะ
(Public Serviee
Department: PSD)

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์
(Ministry of Human
Resource)

บุคลากรที่ต้องการ (HR requiremcnt at agency lcvel)
หน่วยงานของรัฐ (Public sector agencies)

ภาพที่ 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการภาครัฐ
ที่มา: Ghazali, 2011 quoted in Ismail and Osman-Gani, 2011: 43
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ส�ำหรับหน้าทีห่ ลักของหน่วยงานข้าราชการพลเรือน (Public Services
Department: PSD) ที่เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการภาครัฐ ได้แก่
1. นโยบายการสรรหา การแต่งตั้ง การเลื่อนต�ำแหน่ง กฎระเบียบ
และการเลิกจ้าง
2. จัดระบบโครงสร้างและอัตราก�ำลังในทุกส่วนของภาครัฐ
3. นโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทน และสิ่ ง อ�ำนวยความสะดวก
แก่บุคลากรในภาครัฐ
4. เจรจาต่อรองกับผู้เสียหายที่เรียกร้องต่อภาครัฐ
5. จัดการอบรมส�ำหรับบุคลากรในภาครัฐ
6. การจั ด การด้ า นกฎหมาย และกฎระเบี ย บต่ า งๆ ตลอดจน
เงินบ�ำนาญและสวัสดิการหลังเกษียณ
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กฎหมายสำ�คัญที่ควรรู้
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมาเลเซีย หรือ Public Services
Commission (PSC) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500
ซึง่ เป็นวันเดียวกับวันชาติของมาเลเซียทีไ่ ด้ประกาศเอกราชจากประเทศ
อังกฤษอย่างเป็นทางการ
ส�ำหรับรัฐธรรมนูญของประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น
15 ตอน รวมทั้งสิ้น 181 มาตราดังนี้ [48]
		 ตอน 1		
รัฐต่างๆ ศาสนา และกฎหมายสหพันธรัฐ
		 ตอน 2
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน
		 ตอน 3
สัญชาติ
		 ตอน 4
สหพันธรัฐ
		 ตอน 5
รัฐต่างๆ
		 ตอน 6
ความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธรัฐกับรัฐต่างๆ
		 ตอน 7
งบประมาณ
		 ตอน 8
การเลือกตั้ง
		 ตอน 9
ศาล
		 ตอน 10
ข้าราชการพลเรือน
		 ตอน 11
อ�ำนาจของผู้ปกครองสูงสุด
		 ตอน 12
บททั่วไป
		 ตอน 14
สถานภาพของเจ้าผู้ครองรัฐ
		 ตอน 15
การรักษาอ�ำนาจอธิปไตย
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จากรัฐธรรมนูญข้างต้น กฎระเบียบข้าราชการได้ถูกบัญญัติไว้
ในตอนที่ 10 ของรัฐธรรมนูญมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์การบังคับใช้
ตามมาตราที่ 132 ดังนี้ [48]
1. วัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญในหมวดข้าราชพลเรือน เพื่อ
		 (ก) บังคับทางการทหาร
		 (ข) บริการพิจารณาคดีตามกฎหมาย
		 (ค) ข้าราชการพลเรือนทั่วไปของสหพันธรัฐ
		 (ง) ข้อบังคับต�ำรวจ
		 (จ) บริการทางรถไฟ
		 (ช) ข้าราชการพลเรือนตามมาตรา 133
		 (ซ) ข้าราชการพลเรื่อนในแต่ละรัฐ และ
		 (ฎ) บริการด้านการศึกษา
2. ข้อยกเว้นที่ระบุไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ คุณสมบัติ
ในการแต่งตัง้ และเงือ่ นไขในการให้บริการประชาชนของข้าราชการพลเรือน
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวรรค (ซ) ของข้อ (1) ซึ่งจะถูกควบคุม
โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางและภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าว
โดย สมเด็จพระราชาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong) และคุณสมบัติ
ในการแต่งตั้งและข้อก�ำหนดในการให้บริการประชาชนของข้าราชการ
พลเรือนรัฐใดๆ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายแห่งรัฐ และภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าว โดยผู้ว่าการรัฐ (Yang di-Pertua Negeri)
		 (2ก) ข้ อ ยกเว้ น ที่ ร ะบุ ไว้ ชั ด เจนในรั ฐ ธรรมนู ญ ส�ำหรั บ บุ ค คล
ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของข้ า ราชการที่ ใ ห้ บ ริ ก ารประชาชน ที่ ก ล่ า วถึ ง
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ในวรรค (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ช) และ (ฎ) ของข้อ (1) จะอยู่ภายใต้
การดูแลของสมเด็จราชาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong) ยกเว้น
ข้าราชการพลเรือนในแต่ละรัฐตามวรรค (ซ) ของข้อ (1) จะอยู่ภายใต้
การดูแลของผู้ว่าการรัฐ (Yang di-Pertua Negeri)
3. ข้าราชการพลเรือนจะไม่สังกัดในส่วนประกอบดังต่อไปนี้
		 (ก) ส�ำนักงานบริหารในสหพันธรัฐหรือรัฐ หรือ
		 (ข) ส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ผู ้ รั ก ษาการแทนประธานาธิ บ ดี
			 สมาชิกของสภาผูแ้ ทนราษฎร และสภานิตบิ ญั ญติแห่งรัฐ หรือ
		 (ค) ศาลฎีกา หรือ
		 (ง) ส�ำนั ก งานสมาชิ ก คณะกรรมการ หรื อ คณะกรรมการ
			 ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ หรือ
		 (จ) การทูต
4. การอ้า งอิ งในส่ วนนี้ จะยกเว้ นไว้ใ นมาตรา 136 และ 147
ให้แก่บคุ คลทีเ่ ป็นข้าราชการพลเรือนหรือทุกคนทีเ่ ป็นสมาชิกของข้าราชการ
พลเรือนที่ไม่ควรน�ำไปเกี่ยวข้อง
		 (ก) พนักงานในสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกของรัฐสภา
		 (ข) อัยการสูงสุด
		 (ค) สมาชิ กที่ เ ป็ น พนั กงานส่ ว นบุ คคลของสมเด็ จ ราชาธิ บ ดี
			 (Yang di-Pertuan Agong) และผู้ว่าการรัฐ (Yang di
			 Pertua Negeri)
		 (ง) ในกรณีของมะละกาและปีนงั ถูกจัดท�ำโดยกฎหมายของรัฐ
			 ส�ำหรับการแต่งตั้งต�ำแหน่ง
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		 (จ) ประธานกรมการศาสนา
		 (ช) เลขานุการกรมการศาสนา
		 (ซ) ดะโต๊ะในศาสนาอิสลาม
		 (ฎ) ผู้ตัดสินความ (กาดี เบซาร์) หรือ
		 (ฏ) ผู้ตัดสินความ (กาดี)
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมาเลเซีย (PSC) ได้ถูกก่อตั้งขึ้น
ตามมาตรา 144 (1) ของรัฐธรรมนูญสหพนธรัฐมาเลเซียภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมายและบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ได้ ก�ำหนดหน้ า ที่
ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมาเลเซีย (PSC) ในการแต่งตั้ง
การยืนยัน การสร้างข้อก�ำหนดบทลงโทษทางวินัย การเลื่อนต�ำแหน่ง
เงินบ�ำนาญเกษียณอายุ การโอนย้ายของสมาชิกข้าราชการพลเรือน
ส�ำหรับบทบาทและหน้าทีห่ ลักของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
มาเลเซีย (PSC) ภายใต้มาตรา 144 (1) ประกอบด้วย 6 หน้าที่หลัก
ดังนี้ [47]

7.1.1 การบรรจุ แต่งตั้ง และการสรรหา (Appointment
		 and Recruitment)
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นมาเลเซี ย (PSC) มี ห น้ า ที่
ในการจั ด การบุ ค ลากรทั้ ง ประจ�ำและชั่ ว คราว หรื อ สั ญ ญาจ้ า ง
ในส่วนข้าราชการพลเรือน รวมทั้งอ�ำนาจหน้าที่ในการยุติการจ้าง
ของบุคลากรในส่วนข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตามค�ำสั่ง นอกจากนี้
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คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนยังมีอ�ำนาจเช่นเดียวกับกระทรวง
และหน่วยงานสหพันธรัฐ
ในด้านนโยบายการรับสมัครข้าราชการพลเรือนของมาเลเซีย คือ
การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงในภาครัฐ นโยบาย
และขั้นตอนการรับสมัครที่ระบุไว้ในค�ำสั่งทั่วไป (การนัดหมายและ
การเลื่อนขั้น) แห่งปี พ.ศ. 2516 ส�ำหรับลักษณะเด่นของนโยบาย
การรับสมัคร ไม่ว่าจะเป็นการจ้างแบบถาวรหรือชั่วคราวจะต้องมาจาก
พลเมืองของประเทศมาเลเซีย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามโครงการ
รับสมัคร ซึ่งมีข้อก�ำหนดของกระบวนการคัดเลือก ดังนี้ [41]
1. การเริ่มต้นคัดเลือก (Initial Screening)
เป็นกระบวนการแรกที่มีความส�ำคัญมากในการคัดเลือกผู้สมัคร
ผ่ า นช่ อ งทางการสมั ค รแบบออนไลน์ ทั้ ง นี้ ผู ้ ส มั ค รจะถู ก คั ด กรอง
ตามความเหมาะสมของคุณสมบัติ
2. การสอบ (Examination)
การคัดกรองผู้สมัครขั้นตอนต่อมาเป็นการทดสอบที่ประกอบด้วย
ความรูท้ วั่ ไป ทักษะการแก้ปญั หาและทักษะด้านภาษาด้วยแบบทดสอบ
บุคลิกภาพและข้อสอบวัดความถนัด
3. การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)
ผูส้ มัครทีผ่ า่ นการสอบแล้ว จะถูกประเมินสมรรถนะ ซึง่ สมรรถนะหลัก
จะถูกประเมินจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ
(Attitude)
4. การสัมภาษณ์ (Interview)
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การประเมินด้วยการสัมภาษณ์จะเป็นเครือ่ งมือสุดท้ายของการประเมิน
ศักยภาพโดยรวมของผู้สมัคร และเพื่อตรวจสอบศักยภาพโดยรวม
ของผู ้ ส มั ค รในด้ า นความรู ้ ทั ก ษะ และบุ ค ลิ ก ภาพ การสั ม ภาษณ์
จะท�ำให้ตัดสินได้ว่าผู้สมัครเหมาะสมกับงานนี้หรือไม่

7.1.2 การยืนยันการให้บริการ (Confirmation of Service)
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมาเลเซีย (PSC) มีอ�ำนาจในการ
ตรวจสอบบุคลากรในส่วนของข้าราชการพลเรือน ในการขยายช่วงเวลา
การทดลองหรือยุติการให้บริการ เนื่องจากความล้มเหลวที่จะได้รับ
ของการให้บริการ ซึ่งจะได้รับอ�ำนาจจากกระทรวงและหน่วยงาน
รัฐบาลกลาง เช่นเดียวกับการบริหารจัดการของรัฐบาลแห่งรัฐ

7.1.3 การหารือเรื่องรูปแบบของบำ�เหน็จบำ�นาญ
		
และค่าตอบแทน (Conferment into Pension
		
Status and Remuneration)
ข้ า ราชการมาเลเซี ย ทุ ก ประเภทจะมี วั น เกษี ย ณอายุ ต ามวั น เกิ ด
เมื่ออายุครบ 55 ปี หากมีความจ�ำเป็นจะต้องให้ข้าราชการผู้นั้น
ปฏิบัติงานต่อ อาจจ้างผู้นั้นด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป โดยท�ำสัญญาจ้าง
เป็นรายปี แต่ไม่เกินอายุ 60 ปี และหน่วยงานข้าราชการพลเรือน (PSD)
เป็นหน่วยงานทีท่ �ำหน้าทีค่ วบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการมาเลเซีย
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และมี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ข้ า ราชการในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่ประสบปัญหาเรื่องการวางแผนก�ำลังคน
การสรรหา และการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการแทนผู ้ ที่ เ กษี ย ณอายุ
ราชการ [9]
ส�ำหรั บ ประเภทการเกษี ย ณอายุ ข ้ า ราชการประเทศมาเลเซี ย
มีระเบียบ ดังนี้
1. การเกษียณอายุราชการแบบปกติ ข้าราชการทั้งหญิงและชาย
จะเกษียณอายุราชการในวันเกิดทีม่ อี ายุครบ 56 ปี การเกษียณอายุราชการ
แบบทางเลือก หน่วยงานข้าราชการพลเรือน (PSD) ก�ำหนดให้ขา้ ราชการ
มาเลเซียสามารถเลือกเกษียณอายุ แบบทางเลือกได้นนั้ ต้องมีอายุตงั้ แต่
40 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการบ้านแบ่งเช่าหรือ
พนักงานกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพโครงการ
2. การเกษียณอายุราชการแบบไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ อาจต้องยุติ
การท�ำงานหากมีเหตุหรือกรณีต่างๆ เช่น มีความผิดปกติทางร่างกาย
หรือจิตใจ
ในส่วนของการแต่งตัง้ ข้าราชการเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งทีม่ กี ารเกษียณอายุ
มีระเบียบดังนี้
1. ข้าราชการที่เกษียณอายุตามวันเกิดมิได้มีจ�ำนวนมากนัก ท�ำให้
สามารถควบคุมการแต่งตัง้ ข้าราชการสูต่ �ำแหน่งทีว่ า่ งลงได้ โดยประเทศ
มาเลเซียมีระบบการแต่งตั้งข้าราชการสู่ต�ำแหน่งที่ว่างลง 2 ระบบ ได้แก่
ระบบเปิด เป็ น การย้ า ยข้ า ราชการจากหน่ ว ยงานหนึ่ ง ไปอี ก
หน่วยงานหนึ่ง
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ระบบปิด เป็นระบบที่ใช้กับงานด้านบริการ ดังนั้นการย้ายระบบ
กระทรวงจึงเป็นไปได้ยาก จ�ำเป็นต้องมีการวางแผนก�ำลังคนที่ดี และ
สามารถรองรับต�ำแหน่งที่ว่างลงได้
2. การย้ายข้าราชการนั้นจ�ำเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ดีและ
มีประสิทธิภาพสามารถแสดงให้เห็นล่วงหน้าว่าในวันหนึง่ จะมีขา้ ราชการ
ที่จะเกษียณอายุจ�ำนวนเท่าใด และมีใครที่ควรจะได้รับการแต่งตั้ง
เข้าสู่ต�ำแหน่งที่ว่างลงได้
3. ผลตอบแทนการเกษียณอายุที่จ่ายให้แก่บุคลากรภาครัฐ ได้แก่
1) บ�ำเหน็จ 2) เงินบ�ำนาญรายเดือนตลอดชีวิต 3) การได้รับรางวัล
เงินสดแทนการปล่อยให้สะสม เงินจ่ายเหล่านี้จะมอบให้แก่พนักงาน
เมื่อออกจากบ�ำนาญ ส�ำหรับผู้ที่เกษียณตัวเลือกเพียงบ�ำเหน็จและ
เงินรางวัลแทนการออกสะสมจะได้รบั เงินเมือ่ ออกจากงานเมือ่ บรรลุอายุ
45 ส�ำหรับหญิง และ 55 ส�ำหรับชาย ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ในการบริการ
สาธารณะในวันที่หรือหลังวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2534 จะได้รับเงิน
บ�ำนาญเมือ่ อายุ 55 ปี และเมือ่ มีการเสียชีวติ องผูร้ บั บ�ำนาญ เงินบ�ำนาญ
ที่ยังเหลืออยู่จะอุปการะ แม่ม่ายหรือพ่อม่ายที่มีสิทธิ และเด็กที่มีสิทธิ
ถูกต้องตามข้อก�ำหนด
ในส่วนค่าตอบแทนของข้าราชการ ประกอบด้วย เงินเดือนคงที่
และมีการช�ำระเงินที่แปรสภาพได้หลายรูปแบบ เช่น ที่อยู่อาศัย และ
ค่าตอบแทนฉุกเฉิน ข้าราชการยังมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การรักษา
ทางการแพทย์ โรงพยาบาล และสวัสดิการในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้
และสถานี ต�ำรวจ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจ่ า ยค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า ว
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เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกของบริการสาธารณะได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม
และเหมาะสมเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่

7.1.4 การเลื่อนตำ�แหน่ง (Promotion)
ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านถู ก น�ำมาใช้ ใ นการก�ำหนด
ความก้าวหน้า เงินเดือนประจ�ำปี และการเลื่อนขั้น ระบบนี้จะแนะน�ำ
การประเมินผลอย่างเป็นระบบมากขึ้น และมีความน่าเชื่อถือเพราะมี
องค์ประกอบน้อย ระบบนี้จะให้น�้ำหนักมากขึ้นในแง่มุมที่แตกต่างกัน
ส�ำหรับกลุ่มบริการที่แตกต่างกัน ด้านต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินมีดังนี้
(ก) ผลงานตามความรู ้ คุ ณ ภาพการท�ำงาน ความตรงต่ อ เวลา
ความสามารถในการจัดการ และการตัดสินใจ
(ข) ค่านิยมที่ดี เช่น ความซื่อสัตย์ และความน่าเชื่อถือ
(ค) ศักยภาพในการเป็นผู้น�ำ และ
(ง) เป้าหมายประจ�ำปีตามทีต่ กลงกันโดยทัง้ สองฝ่ายทีม่ กี ารประเมิน
และรายงานเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายใต้ ร ะบบค่ า ตอบแทนใหม่ หรื อ New
Remuneration Systems - NRS) ผู้อาวุโสในข้าราชการพลเรือน
จะไม่ได้รบั การให้ความส�ำคัญสูงสุด กระบวนการคัดเลือกส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ที่จะได้รับการเลื่อนขั้น รวมถึงการประเมินคุณภาพ เช่น ความเป็นผู้น�ำ
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ที่นอกเหนือไปจากคุณสมบัติเดิม
มีประสบการณ์ การฝึกอบรม การประเมินผล การรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ทีห่ ลักสูตรการจัดการบังคับด�ำเนินการในสถาบันการบริหารรัฐกิจแห่งชาติ
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หรือ National Institute of Public Administration - INTAN) และ
การสัมภาษณ์ การเลือ่ นขัน้ จากทีห่ นึง่ ไปยังอีกขัน้ จะขึน้ อยูก่ บั ความพร้อม
ของต�ำแหน่งงานว่าง แต่อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับนักวิจัย คณาจารย์
มหาวิทยาลัย และผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์และทันตกรรม การด�ำเนินงาน
ของการเลือ่ นขัน้ จะด�ำเนินการตามขัน้ ตอนทีร่ ะบุไว้ในโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการให้บริการ คือ
1. การพิจารณาของคณะที่มีตัวแทนจากกรมบริการประชาชน
2. การใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ข้างต้น

7.1.5 การโอนย้าย (Transfer)
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นมาเลเซี ย (PSC) มี อ�ำนาจ
ในการโอนย้ า ยเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ�ำในสั ง กั ด ข้ า ราชการพลเรื อ นไปยั ง
หน่วยงานหรือโครงการอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นระดับเดียวกัน นอกจากนีย้ งั มีอ�ำนาจ
ในการโอนเจ้าหน้าที่ประจ�ำไปด�ำรงต�ำแหน่งแทนพนักงานชั่วคราวหรือ
สัญญาจ้างได้เช่นกัน

7.1.6 การควบคุมระเบียบวินัย
(Exercise Disciplinary Control)
การด�ำเนินการทางวินัยเป็นมาตรฐาน และการสร้างให้ข้าราชการ
มีแนวทางประพฤติปฏิบตั ทิ เี่ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ก�ำหนดโทษ
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ทางวินัยไว้ 3 สถาน คือ 1) การตักเตือน 2) การไม่ขึ้นเงินเดือน
3) การไล่ออกการด�ำเนินการลงโทษทางวินัยจะขึ้นอยู่กับความร้ายแรง
ของการกระท�ำนั้นๆ ซึ่งการด�ำเนินการทางวินัย 3 สถาน มีนัยถึง
ความเด็ดขาดของการบังคับใช้กฎหมาย

7.2 กฎหมายแรงงาน
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิประโยชน์คนงาน พ.ศ. 2495
(Workman’s Compensation Act 1952) ระบุว่า แรงงานต่างชาติ
ได้รบั ความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัตฯิ นี้เช่นเดียวกับชาวมาเลเซีย
โดยประเทศมาเลเซียจะก�ำหนดให้นายจ้างท�ำประกันให้กับแรงงาน
โดยมีคา่ เบีย้ ประกัน 86 ริงกิตต่อปี ซึง่ จะได้รบั ผลประโยชน์จากเงินประกัน
และการจ่ายเงินทดแทนในลักษณะต่างๆ ดังนี้ [17]
1. กรณีเสียชีวิต (รวมถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนอกเวลาท�ำงาน
แต่ไม่รวมการเสียชีวติ ตามธรรมชาติ การฆ่าตัวตาย และการตายเนือ่ งจาก
เสพยาเสพติด) ได้รับค่าทดแทนไม่เกิน 18,000 ริงกิต หรือ 60 เท่า
ของเงินเดือน แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า 
2. กรณีบาดเจ็บ
w พิการทุพพลภาพจนไม่สามารถท�ำงานได้ หรือเป็นอัมพาต
		 ได้รับค่าทดแทนไม่เกิน 23,000 ริงกิต
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พิการบางส่วนคิดเป็นสัดส่วนตามสภาพความพิการ ได้รับเงิน
		 ทดแทนสูงสุดไม่เกิน 20,000 ริงกิต
w ทุพพลภาพชั่วคราว ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 183 ริงกิต
		 หรือ 1 ใน 3 ของค่าจ้างรายเดือน แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า
w ค่ารักษาพยาบาล ในวงเงินไม่เกิน 520 ริงกิตต่อครัง้ (ค่ารักษา
		 พยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าเอ็กซเรย์ ค่าฉายรังสี และอื่นๆ)
3. การส่งคนงานกลับประเทศภูมิล�ำเนา
w กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จะได้รับสิทธิประโยชน์
		 48,000 ริงกิต
4. สิทธิประโยชน์จากการประสบอุบัติเหตุนอกเวลาท�ำงาน
w กรณี ถึ ง แก่ ชี วิ ต และทุ พ พลภาพถาวร ได้ รั บ เงิ น ค่ า ชดเชย
		 20,000 ริงกิต
การพิ จ ารณาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคุ ้ ม ครอง
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ค นงาน พ.ศ. 2495 ส�ำนั ก งานแรงงานประจ�ำรั ฐ
จะเป็นผู้พิจารณาตามค�ำวินิจฉัยของแพทย์ และตรวจสอบกับแรงงาน
ประกอบการพิ จ ารณา และใช้ เวลาพิ จ ารณาประมาณ 1 เดื อ น
โดยที่ส�ำนักงานแรงงานประจ�ำรัฐสั่งให้บริษัทประกันจ่ายเงินทดแทน
ให้แก่แรงงานทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บโดยตรง แต่ในกรณีนายจ้างไม่ได้ท�ำประกัน
ให้แรงงาน ส�ำนักงานแรงงานประเทศมาเลเซียจะบังคับให้นายจ้าง
เป็นผู้จ่ายเงินค่าทดแทนนั้นๆ
w
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7.2.1 บทลงโทษแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำ�งาน
การเข้าไปท�ำงานในประเทศมาเลเซียทุกอาชีพและทุกประเภท
จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตท�ำงาน (Work Permit) โดยจะประทั บ ตรา
การอนุญาตท�ำงานในหนังสือเดินทาง ซึง่ หากถูกตรวจพบว่าเข้ามาท�ำงาน
โดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงานจะถูกจับกุมและด�ำเนินคดีในข้อหาใช้วีซ่า
หรือเข้าเมืองผิดประเภท มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตามระยะเวลา
ของโทษ คือ 6 เดือน - 1 ปี ปรับ 2,100 ริงกิต มากกว่า 2 - 6 ปี ปรับ
3,000 ริงกิต (สูงสุด) หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ [17]

7.2.2 วันหยุดตามพระราชบัญญัติแรงงาน
พ.ร.บ. แรงงานก�ำหนดให้ใน 7 วัน คนงานสามารถมีวันหยุดได้ 1 วัน
ส่วนวันหยุดที่สองถือว่าเป็นวันหยุดภายใต้ พ.ร.บ. แรงงานปี พ.ศ. 2498
มาตรา 59 (1)
พ.ร.บ. แรงงาน มาตรา 60 (D) ปี พ.ศ. 2498 ได้ก�ำหนดให้มีวันหยุด
10 วัน โดยได้รบั เงินค่าจ้าง 4 วัน ก�ำหนดโดย พ.ร.บ. และอีก 6 วันทีเ่ หลือ
ก�ำหนดโดยนายจ้าง วันหยุดดังกล่าวนี้ คือ
1. วันชาติ
2. วันเกิดพระราชาธิบดี
3. วันเกิดสุลต่านหรือผู้ว่าการรัฐที่แรงงานท�ำงานเต็มเวลาหรือ
		 เวลาส่วนใหญ่ในรัฐนั้นๆ
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4.
		
5.
6.
		
		
		
7.
		
		

วั น สหพั น ธรั ฐ ส�ำหรั บ แรงงานเต็ ม เวลาหรื อ เวลาส่ ว นใหญ่
ในดินแดนสหพันธรัฐ (กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา ลาบวน)
วันแรงงาน
หากวันหยุดวันหนึง่ วันใดใน 10 วันนีเ้ ป็นวันหยุดปกติ จะต้องถือ
วันถัดมาเป็นวันหยุดทีไ่ ด้รบั ค่าจ้าง และถ้าวันหยุดทีไ่ ด้รบั ค่าจ้าง
ตรงกับวันหยุดประจ�ำปีและวันหยุดลาป่วย นายจ้างจะต้องให้
วันหยุดอื่นเพื่อทดแทนวันหยุด (Cuti Umum) แก่แรงงาน
วันหยุดประจ�ำปีตามมาตรา 60 (E) พ.ร.บ. แรงงาน แรงงาน
สามารถหยุ ด ประจ�ำปี ทุ ก ๆ 12 เดื อ นของการปฏิ บั ติ ง าน
ติดต่อกันโดย
w ลาหยุด 8 วัน ในกรณีเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 2 ปี
w ลาหยุด 12 วัน ในกรณีเวลาปฏิบัติงานระหว่าง 2 - 5 ปี
w ลาหยุด 16 วัน ในกรณีเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี
แรงงานต้ อ งใช้ เวลาวั น หยุ ด ดั ง กล่ า ว เมื่ อ ครบเวลา 12 เดื อ น
ของการปฏิบัติงาน ในกรณีแรงงานไม่ใช้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดแรงงาน
จะสูญเวลาของวันหยุดดังกล่าว แต่จากการแก้ไขกฎหมายปี พ.ศ. 2532
แรงงานที่ได้รับค่าทดแทนในกรณีแรงงานยินยอมท�ำงานในวันดังกล่าว
โดยการร้องขอของนายจ้าง
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7.2.3 เวลางาน
แรงงานไม่สามารถท�ำงานได้เกินกว่า 5 ชัว่ โมงติดต่อกันโดยไม่หยุดพัก
ไม่น้อยกว่า 30 นาที (ส�ำหรับผู้ท�ำงาน 8 ชั่วโมง เวลาพักไม่น้อยกว่า
45 นาที) นอกจากนี้นายจ้างสามารถเพิ่มเวลาท�ำงานเป็น 12 ชั่วโมง
แต่ไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

7.2.4 การทำ�งานล่วงเวลา
นายจ้างไม่อนุญาตให้แรงงานท�ำงานมากกว่า 64 ชัว่ โมงในหนึง่ เดือน
ค่าจ้างในวันธรรมดาต้องไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าต่อค่าจ้างในวันหยุด

7.2.5 ลาป่วย
ตาม พ.ร.บ. แรงงาน มาตรา 60 F (1) แรงงานที่มีสิทธิลาป่วย
ในกรณีได้รับการตรวจจาก
1. ทันตแพทย์
2. แพทย์ที่นายจ้างจดทะเบียนไว้ หรือ
3. ในกรณีไม่อาจพบแพทย์ที่นายจ้างจดทะเบียนไว้ ด้วยเหตุจาก
เวลาและระยะทาง แรงงานสามารถพบแพทย์ใดๆ ก็ได้ ค่าใช้จ่าย
จากการรักษาหรือการตรวจนายจ้างจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ใน 1 ปี แรงงาน
มีสิทธิ์ลาป่วย 12 - 20 วัน โดยได้รับค่าจ้างตามเงื่อนไขของระยะเวลา
การปฏิบัติงาน
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7.2.6 การจ่ายค่าแรง
ใน พ.ร.บ. แรงงาน มีค�ำว่าอัตราค่าจ้าง ซึ่งหมายถึง ค่าจ้างที่นายจ้าง
ต้องจ่ายแก่แรงงานในวันต่อไปนี้ท�ำงานล่วงเวลา
1. วันหยุด (Cuti Umum)
2. ลาป่วย
3. ลาคลอด
4. ลาประจ�ำปี
5. ท�ำงานในวันหยุด (Hari Rehat)
6. ท�ำงานในวันหยุด (Cuti Umum)
รั ฐ บาลมาเลเซี ย ก�ำหนดค่ า แรงขั้ น ต�่ ำ ให้ แรงงานภาคเอกชน
เป็นครั้งแรกโดยแรงงานในคาบสมุทรมาเลเซียจะได้ 900 ริงกิตต่อเดือน
หรือ 4.33 ริงกิตต่อชัว่ โมง ส่วนแรงงานในรัฐซาราวัค ซาบาห์ และลาบวน
ได้รบั 800 ริงกิตต่อเดือน หรือ 3.85 ริงกิตต่อชัว่ โมง โดยมีผลบังคับใช้แล้ว
เมือ่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยบางสถานประกอบการทีเ่ ป็นขนาด
กลาง และขนาดเล็กได้มีการอุทธรณ์ขอเลื่อนออกไปอีก 3 - 6 เดือน
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ตารางที่ 2 อัตราค่าจ้างมาตรฐานขั้นต่ำ�และเงื่อนไข
		
สำ�หรับการจ้างงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย

ที่มา: สำ�นักงานแรงงานในมาเลเซีย, 2556

7.2.7 การเลิกสัญญา
ตาม พ.ร.บ. แรงงาน ปี พ.ศ. 2498 มาตรา 11 (1) กล่าวว่า ระยะ
เวลาของการหมดสัญญา คือ ระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ตามสัญญา และใน
กรณีทที่ �ำสัญญาโดยก�ำหนดการแล้วเสร็จของงาน เมือ่ งานแล้วเสร็จก็ถอื
ได้ว่า สัญญาได้ยุติลง
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ในมาตรา 11 (2) ได้ ก�ำหนดว่ า สั ญ ญาที่ ไ ม่ ไ ด้ ก�ำหนดเวลา
จะต้องด�ำเนินต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามงานที่ได้ท�ำ
ตาม พ.ร.บ. แรงงาน มาตรา 12 (1) ได้กล่าวว่านายจ้างสามารถ
จะยุติสัญญาได้ โดยแจ้งต่อลูกจ้างในกรณี ดังนี้
1. เมื่อลูกจ้างขาดทักษะในการท�ำงาน ไม่ว่าจะเกิดจากฝีมือหรือ
ความสามารถ
2. เมื่อลูกจ้างขาดคุณสมบัติ แจ้งคุณวุฒิไม่ตรงกับความจริง
3. เมื่อลูกจ้างมีปัญหาสุขภาพ
การกระท�ำความผิด ลูกจ้างสามารถถูกยกเลิกสัญญาได้เมื่อ
1. นอนในขณะปฏิบัติหน้าที่
2. ประมาทขณะปฏิบัติหน้าที่
3. ขโมยทรัพย์สินของนายจ้างหรือแรงงานอื่น
4. เมาขณะปฏิบัติหน้าที่
5. ไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งที่ถูกต้องของนายจ้าง

7.2.8 การยกเลิกสัญญาจ้าง
โดยแจ้งประกาศตาม พ.ร.บ. แรงงาน มาตรา 12 (2) ได้กล่าวว่า
นายจ้างสามารถแจ้งประกาศยกเลิกสัญญาต่อลูกจ้างได้ และมาตรา 12 (2)
ได้ก�ำหนดระยะเวลาของการแจ้งประกาศยกเลิกสัญญา โดยไม่น้อยกว่า
ดังนี้
1. ต้องแจ้ง 4 สัปดาห์ ในกรณีแรงงานท�ำงานน้อยกว่า 2 สัปดาห์
นับแต่การแจ้งประกาศ
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2. ต้องแจ้ง 6 สัปดาห์ ในกรณีแรงงานท�ำงาน 2 ปี หรือมากกว่า
แต่ไม่เกิน 5 ปี นับแต่การแจ้งประกาศ
3. ต้องแจ้ง 8 สัปดาห์ ในกรณีแรงงานท�ำงาน 5 ปี หรือมากกว่า
นับแต่การแจ้งประกาศ
การยกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่แจ้งประกาศตาม พ.ร.บ. แรงงาน
มาตรา 14 (1) นายจ้างสามารถที่จะด�ำเนินการได้ต่อไปนี้
1. ยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่แจ้งประกาศ
2. ลดขั้นของแรงงาน หรือ
3. ลงโทษสถานเบาตามที่เห็นสมควร

7.2.9 พ.ร.บ. ประกันคนงาน (Akta Pampasan pekerja/
Workmen’s Compensation Act)
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะท�ำงาน ลูกจ้างจะต้องท�ำ
กรมธรรม์ ป ระกั น ตนเอง อั น จะได้ รั บ ค่ า ทดแทนเมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
จากการท�ำงาน และนายจ้างจะต้องท�ำประกันให้แก่แรงงาน โดยมี
ค่าเบี้ยประกัน 86 ริงกิตต่อปี ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากเงินประกัน
และการจ่ายเงินทดแทนในลักษณะต่างๆ ดังนี้
1. กรณีเสียชีวิต (รวมถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนอกเวลาท�ำงาน
แต่ไม่รวมการเสียชีวติ ตามธรรมชาติ การฆ่าตัวตาย และการตายเนือ่ งจาก
เสพยาเสพติด)
		 w ได้ รั บ ค่ า ทดแทนไม่ เ กิ น 18,000 ริ ง กิ ต หรื อ 60 เท่ า
			 ของเงินเดือนแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า
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2. กรณีบาดเจ็บ
		 w พิการทุพพลภาพจนไม่สามารถท�ำงานได้ หรือเป็นอัมพาต
			 ได้รับค่าทดแทนไม่เกิน 23,000 ริงกิต
		 w พิการบางส่วนคิดเป็นสัดส่วนตามสภาพความพิการ โดยได้รบั
			 เงินทดแทนสูงสุดไม่เกิน 20,000 ริงกิต
		 w ทุพพลภาพชั่วคราว ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 183 ริงกิต
			 หรือ 1 ใน 3 ของค่าจ้างรายเดือน แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า
		 w ค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกิน 520 ริงกิตต่อครั้ง (ค่ารักษา
			 พยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าเอกซเรย์ ค่าฉายรังสี และอื่นๆ)

7.2.10 กองทุนเงินสะสม (Kumpulan Wang
Sempanan /Provident Fund)
มีกองทุนคล้ายกองทุนประกันสังคมของไทย โดยนายจ้างออกเงิน
สมทบกองทุนดังกล่าว ในสิงคโปร์มีการจัดตั้งกองทุนนี้ในปี 2498

7.2.11 การพิจารณาสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานปี พ.ศ. 2495
ส�ำนักงานแรงงานประจ�ำรัฐจะเป็นผู้พิจารณาตามค�ำวินิจฉัย
		 ของแพทย์และตรวจสอบกับแรงงานประกอบการพิจารณา
		 ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 เดือน
w ส�ำนักงานแรงงานประจ�ำรัฐสั่งให้บริษัทประกันจ่ายเงินทดแทน
		 ให้แก่แรงงานที่ได้รับบาดเจ็บโดยตรง
w
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กรณีนายจ้างไม่ได้ท�ำประกันให้แรงงาน ส�ำนักงานแรงงานประเทศ
		 มาเลเซียจะบังคับให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินค่าทดแทนนั้นๆ
w สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองแรงงานต่างชาติ
w

7.3 กฎหมายเข้าเมือง
ด้านกฎระเบียบและขั้นตอนการน�ำเข้าแรงงานของมาเลเซียพบว่า
ขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างชาติของมาเลเซียนั้น หากเป็นงานระดับสูง
นายจ้ า งจะต้ อ งประกาศรั บ สมั ค รแรงงานท้ อ งถิ่ น เป็ น อั น ดั บ แรก
โดยการประกาศรับสมัครงานทางหนังสือพิมพ์ทั้งภาษามาเลเซียและ
ภาษาอังกฤษ และหากไม่มีผู้สมัครภายใน 2 สัปดาห์ และเป็นงาน
ในสาขาอาชีพทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้แรงงานต่างชาติท�ำงานได้ จึงจะสามารถ
ขออนุญาตต่อกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียเพื่อจ้างแรงงานต่างชาติได้
แต่หากเป็นแรงงานระดับล่างสามารถขออนุญาตได้ทนั ที ในการขออนุญาต
นายจ้างต้องมีหลักฐานเอกสารจากกรมการจัดหางานมาเลเซีย กระทรวง
ทรัพยากรมนุษย์ ทีแ่ สดงว่าไม่สามารถจัดหาแรงงานตามทีน่ ายจ้างต้องการ
มาประกอบการขออนุมตั ดิ ว้ ย และเมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากกระทรวงมหาดไทย
ของประเทศมาเลเซียแล้ว นายจ้างต้องน�ำหลักฐานที่แสดงรายละเอียด
แรงงาน (ถ่ายส�ำเนาหนังสือเดินทางของแรงงาน ใบตรวจโรค และรูปถ่าย)
และต�ำแหน่งงานที่ได้รับอนุญาตให้น�ำเข้าแรงงานไปติดต่อที่ส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขออนุมัติวีซ่าประเภทท�ำงานให้แรงงาน และ
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ช�ำระเงินประกันค่าวีซ่า ค่าภาษีในการจ้างแรงงานต่างชาติ รวมทั้ง
ท�ำประกันเงินทดแทนให้กับแรงงานด้วยส�ำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการขออนุ ญ าตเข้ า ท�ำงานในมาเลเซี ย แบ่ ง อั ต ราค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการขออนุญาตท�ำงานตามประเภทงานดังนี้

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายสำ�หรับขออนุญาตนำ�แรงงานต่างชาติ
		
เข้ามาทำ�งานในมาเลเซีย

ที่มา: หนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยประเทศมาเลเซียที่
KHEDN: 100/637/1 Jld.31 (2) ลว., 2550
หมายเหตุ * ธุรกิจสปาและนวดเท้า ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก
			 3,000 ริงกิต/คน ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อครบสัญญา หรือมีการยกเลิกใบอนุญาตทำ�งาน
		 * ภาคบริการประกอบด้วยธุรกิจด้านสปาและนวดเท้าร้านอาหาร ซักรีด โรงแรม
			 และอื่นๆ
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7.3.1 บทลงโทษเกี่ยวกับการเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ทางการมาเลเซียจะด�ำเนินการกับผูเ้ ข้าเมืองและอาศัยอยูใ่ นมาเลเซีย
โดยผิ ด กฎหมายให้ มี ก ารลงโทษสู ง ขึ้ น โดยตรากฎหมายเข้ า เมื อ ง
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545
เป็นต้นไป ทางการมาเลเซียเริม่ ด�ำเนินการเอาผิดกับคนต่างด้าวทีเ่ ข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง โดยก�ำหนดบทลงโทษ
แก่ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายโทษปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต (ประมาณ
100,000 บาท) หรือจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และถูกเฆี่ยน
ไม่เกิน 6 ที ส�ำหรับนายจ้างที่รับคนงานผิดกฎหมายมีโทษปรับตั้งแต่
10,000 - 50,000 ริงกิต หรือจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี (ต่อลูกจ้าง 1 คน)
รวมถึงผู้ให้ที่พักพิงแก่ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายมีโทษสูงสุด 60,000 ริงกิต
หรือจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปีต่อผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย 1 คน หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
โดยสรุปแล้วการเข้าเมืองโดยไม่ถูกกฎหมายมีโทษดังนี้ [48]
w ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย ปรับ 10,000 ริงกิต หรือจ�ำคุก 5 ปี
		 หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และถูกเฆี่ยน 6 ครั้ง
w นายจ้างที่ได้รับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 1 - 5 คน
ปรับ 10,000 - 50,000 ริงกิต หรือจ�ำคุก 1 ปีต่อลูกจ้าง 1 คน
		 หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
w นายจ้างที่รับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมากกว่า 5 คน
		 ถูกเฆี่ยน และจ�ำคุก 5 ปี
w เจ้าของอาคารที่อนุญาตให้ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายพักอาศัย
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		 มีโทษปรับไม่น้อยกว่า 30,000 ริงกิต หรือจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี
		 ต่อคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย 1 คน หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
w ผู้ปกป้องหรือให้ความคุ้มครองผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
		 ปรับไม่น้อยกว่า 10,000 ริงกิต ไม่เกิน 50,000 ริงกิต
		 หรือจ�ำคุก 6 เดือน ถึง 5 ปี และถูกเฆี่ยนไม่เกิน 6 ครั้ง
w อยู่เกินเวลาที่ได้รับอนุญาติ (Over Stay) ปรับวันละ
		 30 - 50 ริงกิต และกักกันรอส่งกลับ
นอกจากนี้ ยังมีโทษในส่วนของการปลอมแปลงเอกสารดังนี้
w การแก้ไข ปลอมแปลงใบอนุญาตท�ำงาน ปรับไม่เกิน
		 1,000 ริงกิต หรือจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
w การแก้ไข ปลอมแปลงใบอนุญาตเข้าเมือง ปรับไม่เกิน
		 30,000 ริงกิต แต่ไม่เกิน 100,000 ริงกิต
		 หรือจ�ำคุกไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
		 และถูกเฆี่ยนไม่เกิน 6 ครั้ง

7.3.2 ศุลกากร
ห้ามน�ำเข้ายาเสพติด เนือ่ งจากมาเลเซียก�ำหนดโทษส�ำหรับผูล้ กั ลอบ
น�ำเข้ายาเสพติดสูง และเข้มงวดถึงขั้นประหารชีวิต และห้ามน�ำเข้า
อาวุธปืน กระสุน อุปกรณ์ขุดเจาะ และนิตยสารหรือวัสดุใดๆ ที่เป็น
ภาพอนาจาร
ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย 181

7.3.3 การทำ�วีซ่าเข้าเมือง
ประเทศไทยได้ท�ำข้อตกลงยกเว้นวีซ่าให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียได้ โดยใช้เพียงพาสปอร์ต
ไม่ตอ้ งขอวีซา่ เพียงประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศทีด่ า่ นตรวจ
คนเข้าเมือง โดยสามารถพ�ำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
ส�ำหรับเอกสารการยื่นขอท�ำวีซ่า กรณีพ�ำนักเกิน 30 วัน
1. หนังสือเดินทางทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) พร้อมส�ำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการท�ำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุต�ำแหน่ง เงินเดือน
และวันเดือนปีที่เริ่มเข้าท�ำงาน (ฉบับจริง) (ธุรกิจ)
4. ส�ำเนาหน้าวีซ่าในประเทศไทย
5. ใบอนุญาตท�ำงานตัวจริง พร้อมส�ำเนา
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
7. ใบจองโรงแรม หรือท�ำรายละเอียดในการเดินทาง (Itinerary)
8. หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และมือถือ (ของผู้เดินทาง)
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8

ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้
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8.1 นโยบายภูมิบุตร (Bumiputera)
รัฐธรรมนูญมาเลเซีย มาตรา 153 บัญญัติให้ “ฐานะพิเศษ” แก่กลุ่ม
เชื้อชาติชาวมาเลย์ที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ หรือ ที่เรียกว่า
“ภูมิบุตร” (Bumiputeras) นายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย
ได้ประกาศสานต่อนโยบาย “ภูมิปุตรา” ต่อไปอีก ทั้งที่เคยแสดงท่าที
ก่อนหน้าว่าจะยกเลิก
นโยบายภูมิปุตรา หรือภูมิบุตรลูกของแผ่นดิน ให้ “สิทธิพิเศษ”
แก่คนเชื้อสายมาเลย์ในการท�ำธุรกิจ ศึกษาเล่าเรียน รับราชการ หรือ
ประมูลงานของรัฐ ฯลฯ เพื่อให้สามารถท�ำมาหากินได้เท่าเทียมกับ
กลุ่มคนเชื้อสายจีนและอินเดีย
ปัจจุบันข้าราชการมาเลเซียทุกกระทรวง ทบวง กรม (ยกเว้น
ครูอาจารย์) เป็นคนเชือ้ สายมาเลย์ถงึ ร้อยละ 85 รัฐบาลมาเลเซียประกาศ
ใช้นโยบายนี้เมื่อกว่า 40 ปีก่อน หลังเกิดเหตุการณ์วันที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2512 ม็อบชาวมาเลย์ก่อจลาจลเผาท�ำลายบ้านเรือนร้านค้า
ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน รัฐบาลจึงประกาศ
“นโยบายเศรษฐกิจใหม่” หรือ เอ็นอีพี (New Economic Policy: NEP)
เริม่ ใช้ในฐานะมาตรการชัว่ คราวตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2514 จนกลายเป็นภูมปิ ตุ รา
ในเวลาต่ อ มาชาวมาเลเซี ย เชื้ อ สายจี น และเชื้ อ สายอิ น เดี ย กล่ า วว่ า
นี่คือนโยบาย “สองมาตรฐาน” ของแท้ เป็นมาตรการเอาเปรียบ
กดขีค่ นร่วมสังคมเดียวกัน นโยบายนีท้ �ำให้กลุม่ คนเชือ้ สายจีนและอินเดีย
กลายเป็นพลเมืองชั้น 2 โดยปริยาย
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มาเลเซียมีประชากรทั้งประเทศ จากการส�ำรวจล่าสุดประมาณ
29 ล้านคน เป็นคนเชื้อสายมาเลย์ร้อยละ 60 เชื้อสายจีนร้อยละ 24
อินเดียร้อยละ 7 หลังจากขึน้ ครองต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2552
นายกรัฐมนตรีนาจิบแสดงออกถึงความเป็นคนทันสมัย จะยกเลิกนโยบาย
ภูมิปุตราที่ขัดขวางการลงทุน และท�ำให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มคน
เชื้อสายจีนและอินเดีย โดยนายกรัฐมนตรีนาจิบประกาศว่า รัฐบาล
จะจัดสรรความช่วยเหลือโดยยึดหลักความต้องการตามความเป็นจริง
มากกว่ายึดเชือ้ ชาติ ความพยายามด�ำเนินการตามค�ำพูดของนายกรัฐมนตรี
นาจิบประสบความล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากได้รับการต่อต้าน
อย่างหนักจากกลุ่มการเมืองสายอนุรักษ์นิยมของพรรคอัมโนแกนน�ำ
ของรัฐบาลผสม 13 พรรค ที่รวมตัวกันในนาม “แนวร่วมแห่งชาติ”
นโยบายภูมิปุตราประสบความส�ำเร็จในด้านท�ำให้คนเชื้อสายมาเลย์
ยกฐานะขึน้ เป็นชนชัน้ กลางจ�ำนวนมาก ส่วนผลกระทบทางลบทีเ่ ห็นได้ชดั
นอกจากสร้างความแตกแยกในสังคมแล้ว ยังท�ำให้เกิดปัญหา “สมองไหล”
คนเก่งระดับมันสมองที่เป็นกลุ่มคนเชื้อสายจีนและอินเดียหนีไปท�ำงาน
และตั้งรกรากใหม่ในต่างแดนเป็นจ�ำนวนมาก รัฐบาลมาเลเซียถึงกับ
ตั้งส�ำนักงาน Talent Corp จัดท�ำโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญกลับบ้านเกิด
(Returning Experts Program) เพื่อดึงคนดีคนเก่งชาวมาเลเซีย
ในต่ า งแดนกลั บ ประเทศด้ ว ยการเสนอแรงจู ง ใจ เช่ น ซื้ อ รถยนต์
ไม่ต้องเสียภาษี งดเว้นเก็บภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี เป็นต้น
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8.2 การรวมกลุ่มข้าราชการในประเทศมาเลเซีย
หลังจากทีป่ ระเทศมาเลเซียได้รบั เอกราชในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2500
รัฐบาลมาเลเซียได้แถลงนโยบายให้การสนับสนุนการจัดตัง้ สหภาพแรงงาน
ทีเ่ ข้มแข็งและไร้การแทรกแซง ซึง่ ก่อให้เกิดกรมแรงงานและอุตสาหกรรม
สัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อท�ำหน้าที่แทนกรมที่ปรึกษาของสหภาพ และ
ในปี พ.ศ. 2502 ได้มกี ารตรากฎหมายสหภาพแรงงาน (Trade Union Act
1959) เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบการจดทะเบียน ตลอดจนเงื่อนไข
ในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศมาเลเซี ย มี ส หภาพแรงงานทั้ ง หมด
695 แห่ง และมีสมาชิกของสหภาพแรงงานทั้งหมดรวม 805,570 คน
โดยจ�ำนวนนีเ้ ป็นสหภาพของข้าราชการทัง้ หมด 224 สหภาพ ซึง่ สหภาพ
ของข้าราชการนี้ ได้แก่ สหภาพของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู (The National
Union of Teaching Profession) สหภาพของผูป้ ระกอบวิชาชีพพยาบาล
(The Malaysia Nurse Services Union) เป็นต้น ทั้งนี้พระราชบัญญัติ
แรงงาน พ.ศ. 2502 (Trade Union Act 2502) ได้ก�ำหนดให้ข้าราชการ
สามารถก่อตั้งสหภาพโดยสมาชิกต้องอยู่ในหน่วยงานเดียวกันเท่านั้น
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานมีขนาดใหญ่ และส่วนใหญ่
จะเป็ น ปั ญ หาเฉพาะด้ า น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด�ำเนิ น งานเป็ น ไปได้
อย่างมีเหตุมผี ล สมาชิกของแต่ละสหภาพจึงต้องอยูใ่ นหน่วยงานเดียวกัน
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ตารางที่ 4 จำ�นวนสหภาพแรงงานจำ�แนกตามประเภท
		
ของหน่วยงานในประเทศมาเลเซียปี พ.ศ. 2545 - 2551
ประเภทหน่วยงาน 2545
เอกชน
373
รัฐบาล
128
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
80
นายจ้าง
14
รวม
595

2546
380
127
88
14
609

2547
380
130
87
14
611

2548
390
127
91
13
621

2549
396
130
92
13
631

2551
421
132
92
14
659

ที่มา: The official website of Department of Trade Union Affair,
Ministry of Human Resource.

ปัจจุบันพบว่าจ�ำนวนสมาชิกของสหภาพราชการมิได้มีอัตราเพิ่มขึ้น
เหมือนในอดีต เนื่องจากอัตราส่วนจ�ำนวนข้าราชการได้ลดลงจากการที่
หน่วยงานใหญ่หลายหน่วยงานในส่วนราชการได้เริม่ มีการออกนอกระบบ
และกลายเป็นหน่วยงานภาคเอกชนมากขึ้น

8.2.1 แนวคิดในการรวมกลุ่มข้าราชการ
การรวมกลุม่ ข้าราชการในประเทศมาเลเซียนัน้ เกิดขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเพิ่มความอุตสาหะ สิทธิประโยชน์ทางด้านสังคม และ
		 ความรู้ความสามารถแก่สมาชิกของสหภาพ
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2. เพือ่ ให้สมาชิกของสหภาพได้รบั ความเป็นธรรมเรือ่ งความปลอดภัย
		 ในการท�ำงาน ก�ำหนดเวลาท�ำงาน และสหภาพการจ้างงาน
3. เพื่อเพิ่มสวัสดิการทางด้านสังคมและการศึกษาของข้าราชการ
4. เพื่อเพิ่มบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
		 โดยเฉพาะเรื่องแรงงานสัมพันธ์
สหภาพแรงงานข้าราชการมีขอบเขตการใช้สิทธิด้านแรงงานสัมพันธ์
ทีแ่ ตกต่างจากสหภาพลูกจ้างในภาคเอกชน กล่าวคือ สหภาพข้าราชการ
จะไม่สามารถเข้าร่วมการเจรจาต่อรองเกีย่ วกับเรือ่ งค่าจ้าง สหภาพการจ้าง
และสวัสดิการของข้าราชการได้ ดังนัน้ ในเรือ่ งค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ
จะเป็นประเด็นทีม่ กี ารปรึกษาหารือระดับประเทศ โดยรัฐบาลจะปรึกษา
หารือกับสภาองค์การลูกจ้างของรัฐและข้าราชการ (The Congress of
Union of Employees in the Public and Civil Service, CUEPACS)
เพื่อก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ โดยไม่ต้องผ่าน
ความตกลงกับข้าราชการ
สภาองค์การลูกจ้างข้าราชการ เป็นสภาองค์การแรงงานของข้าราชการ
โดยเฉพาะ แยกต่างหากจากสภาสหภาพมาเลเซีย (Malaysia Union
Congress) ซึ่งสภาองค์การลูกจ้างข้าราชการ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2502
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มและปรับปรุงการท�ำงานของสหภาพแรงงาน
ในกลุ่มปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกและสหภาพแรงงานในกลุ่ม
รวมทัง้ เพิม่ บทบัญญัตทิ คี่ มุ้ ครองสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์
อย่างไรก็ตาม ข้าราชการบางประเภทยังถูกจ�ำกัดสิทธิในการรวมกลุม่
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ก่อตั้งสหภาพโดยเด็ดขาด ได้แก่ ข้าราชการต�ำรวจ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ข้าราชการทหาร และข้าราชการทีท่ �ำงานเกีย่ วข้องกับการรักษาความมัน่ คง
และความปลอดภัยของประเทศ โดยสิทธิของข้าราชการเหล่านีไ้ ด้ถกู จ�ำกัด
เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ เนื่องจาก
หากให้สิทธิข้าราชการเหล่านี้ในการรวมตัวแล้วการเรียกร้องไม่ส�ำเร็จ
อาจน�ำไปสูก่ ารนัดหยุดงานของข้าราชการเหล่านี้ ซึง่ จะส่งผลต่อความมัน่ คง
ของประเทศได้

8.2.2 หลักเกณฑ์ในการรวมกลุ่มของข้าราชการ
รู ป แบบโครงสร้ า งการรวมตั ว ของสหภาพแรงงานระดั บ ชาติ
ส่วนใหญ่นั้นมีโครงสร้างคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิก โดยคณะกรรมการสหภาพแรงงานนัน้ ได้รบั เลือกจากสมาชิก
เพื่อให้ท�ำหน้าที่จัดการงานของสหภาพแทนสมาชิก รวบรวมข้อมูล
ปัญหาด้านต่างๆ ของสมาชิก และเป็นตัวแทนเพื่อส่งเรื่องราวร้องทุกข์
ขึ้นไปเจรจาต่อรอง หากสหภาพมีสมาชิกมากพอแล้ว กลุ่มของสมาชิก
ในภูมภิ าคเดียวกันจะจัดตัง้ สาขาและเลือกคณะกรรมการเพือ่ จัดการงาน
ในสาขาต่างๆ
นอกจากนี้ ป ระเทศมาเลเซี ย ยั ง ได้ ก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ตั้ ง
สหพันธ์แรงงานในส่วนที่ 12 ของพระราชบัญญัติสหภาพแรงงาน
ทั้ ง นี้ ใ นส่ ว นของสหภาพแรงงานระดั บ ชาติ จ ะมี ค ณะกรรมการ
เป็ น คณะกรรมการพิ เ ศษ (Executive Council) ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ ก
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จากสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมระดับชาติของกลุ่มผู้แทน ทั้งนี้จ�ำนวน
ของคณะกรรมการพิ เ ศษนั้ น จะมากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู ่ กั บ โครงสร้ า ง
ของสหภาพนั้ น ๆ เช่ น สหภาพแรงงานลู ก จ้ า งที่ ท�ำงานธนาคาร
(The National Union of Bank Employee) จะมีคณะกรรมการพิเศษ
เป็นเจ้าหน้าที่จ�ำนวน 8 คน และตัวแทนจากแต่ละสาขาๆ ละ 2 คน
ซึ่งก็คือผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานและเลขานุการของสาขาแต่ละสาขา
ส่วนสหภาพลูกจ้างที่ท�ำงานด้านคมนาคม (The Transport Worker
Union) จะมีระบบทีค่ ล้ายคลึงกัน ซึง่ มีคณะกรรมการพิเศษเป็นเจ้าหน้าที่
และตัวแทนจากสาขา เป็นต้น ทั้งนี้โครงสร้างของสหภาพแรงงาน
ระดับชาติจะเป็นไปตามแผนผัง ดังนี้
Works Committee

Union Branch

National Executive Council
ภาพที่ 9 โครงสร้างการรวมกลุ่มของข้าราชการ
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8.2.3 วิธีการในการรวมกลุ่มของข้าราชการ
ส�ำหรั บ การก่ อ ตั้ ง สหภาพแรงงานนั้ น ก�ำหนดให้ ข ้ า ราชการที่ มี
ความประสงค์จะตั้งสหภาพแรงงานต้องยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพ
ต่ออธิบดีภายใน 1 เดือน และสามารถยืน่ ต่ออธิบดีเพือ่ ขอขยายออกไปได้
ไม่เกิน 6 เดือน ค�ำยื่นขอจดทะเบียนจะต้องยื่นพร้อมค่าธรรมเนียม
และส�ำเนากฎหรือข้อบังคับของสหภาพ ในค�ำขอจดทะเบียนจัดตั้ง
สหภาพแรงงานจะต้องระบุชอื่ และที่อยูข่ องสหภาพ ชือ่ ที่อยู่ และอาชีพ
ของสมาชิกทีย่ นื่ ขอจัดตัง้ และอายุ ทีอ่ ยู่ และอาชีพของเจ้าหน้าทีส่ หภาพ
ซึ่งกรมสหภาพแรงงานอาจจะก�ำหนดให้ต้องยื่นข้อมูลอื่นๆ เช่น ส�ำเนา
รายงานการประชุมการจัดตั้งของข้าราชการที่ประสงค์จะจัดตั้งสหภาพ
เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม กฎหมายสหภาพแรงงานมาเลเซี ย มิ ไ ด้ ตั ด สิ ท ธิ
ในการจั ด ตั้ ง สหภาพแรงงานของข้ า ราชการในประเทศมาเลเซี ย
แต่ ก ระบวนการต่ อ รองเพื่ อ เรี ย กร้ อ งเรื่ อ งค่ า ใช้ จ ่ า ยและสวั ส ดิ ก าร
ของสหภาพข้าราชการมาเลเซียจะกระท�ำมิได้ ท�ำให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503
เป็นต้นมา ข้าราชการในมาเลเซียไม่มอี �ำนาจต่อรองกับรัฐบาลในเรือ่ งค่าจ้าง
และสวัสดิการ เหตุผลทีท่ �ำให้ขา้ ราชการได้รบั การปฏิบตั แิ ตกต่างจากลูกจ้าง
ในภาคเอกชน เนือ่ งมาจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นข้าราชการ
ที่ท�ำงานให้กับรัฐบาล ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างหรือ
สวั ส ดิ ก ารก็ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ อั ต ราค่ า จ้ า งของภาคเอกชนด้ ว ย
กล่าวคือ การขึ้นอัตราเงินเดือนข้าราชการจะมีผลกระทบอย่างมาก
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ต่อสภาพการเงินของประเทศทัง้ ในแง่อตั ราค่าจ้างของลูกจ้างในภาคเอกชน
ที่ต้องปรับขึ้นตาม อีกทั้งการเพิ่มของอัตราเงินเดือนข้าราชการจะมีผล
ท�ำให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเงินเดือนข้าราชการมากขึ้น
ท�ำให้ท้ายที่สุดแล้วประชาชนต้องแบกรับภาระในการเสียภาษีในอัตรา
ที่สูงขึ้นตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายที่ให้อ�ำนาจ
สหภาพข้าราชการในการเจรจาต่อรองเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการ แต่ก็มี
การตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาหลายคณะ เพื่อท�ำหน้าที่ในการเจรจา
ต่อรองเรื่องดังกล่าว เช่น คณะกรรมการค่าจ้าง กรมบริการสาธารณะ
สภาสมานฉันท์แห่งชาติ (National Joint Councils) และศาลด้านบริการ
สาธารณะ (Public Service Tribunal) เป็นต้น และนอกจากนี้ กฎหมาย
ยั ง ยกเว้ น ให้ ข ้ า ราชการบางระดั บ ในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สามารถเจรจาต่อรอง และท�ำข้อตกลงเกีย่ วกับค่าจ้างกับสหภาพการจ้าง
และท�ำงานได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ระบบแรงงานสัมพันธ์ของข้าราชการมาเลเซีย
ได้มรี ะบบในการก�ำหนดอัตราค่าจ้างและสวัสดิการทีเ่ รียกว่า “ระบบเอกภาคี
(Unilateral System)” ซึ่ ง รั ฐ บาลจะเป็ น ผู ้ ก�ำหนดอั ต ราค่ า จ้ า ง
และสวัสดิการเองฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องผ่านการตกลงกับข้าราชการ
เนื่องจากรัฐบาลเชื่อว่าการเจรจาต่อรองเรื่องค่าจ้างและสิทธิประโยชน์
ของข้าราชการนั้นไม่ควรเกิดขึ้นในงานราชการ
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