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 สำ�นักง�น	ก.พ.	ในฐ�นะองค์ก�รกล�งด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล
ภ�ครัฐ	และได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบต�มแผนง�นก�รจัดตั้งประช�คม
สงัคมและวฒันธรรมอ�เซยีนในก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถของทรพัย�กรบุคคล
ในระบบร�ชก�ร
	 จ�กก�รดำ�เนนิก�รทีผ่�่นม�แมว่้�สำ�นกัง�น	ก.พ.	ไดด้ำ�เนินก�รจดัอบรม
หลกัสตูรคว�มรูเ้กีย่วกับอ�เซยีนให้แกข่�้ร�ชก�รหล�ยครัง้	แต่กย็งัไมค่รอบคลมุ
บุคล�กรภ�ครัฐซึ่งมีจำ�นวนม�กกว่�	2	ล้�นคน	สำ�นักง�น	ก.พ.	จึงเห็นควร
พัฒน�ชุดส่ือก�รเรียนรู้	“อ�เซียน	กูรู”	เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	
เก่ียวกับระบบร�ชก�ร	ซ่ึงมีคว�มหล�กหล�ยของประเทศสม�ชิกอ�เซียน
ทั้ง10	ประเทศ	ให้แก่บุคล�กรภ�ครัฐ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติง�น
ของบุคล�กรภ�ครัฐ
	 ทั้งนี้ท�งสำ�นักง�น	 ก.พ.	 จึงทำ�คว�มร่วมมือกับสถ�บันบัณฑิต	
พัฒนบริห�รศ�สตร์	(นิด้�)	จัดทำ�หนังสือเร่ือง	“ระบบบริห�รร�ชก�รของ
ประเทศอ�เซียน”	เพื่อเสริมทักษะคว�มรู้เกี่ยวกับก�รบริห�รร�ชก�รให้แก่
บุคล�กรภ�ครัฐทุกระดับ	หวังว่�ท่�นผู้อ่�นคงได้รับคว�มรู้และเพลิดเพลิน
ไปกับหนังสือชุดนี้

คำานำา

สำานักงาน ก.พ.
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	 หนังสือเรื่อง	“ระบบบริห�รร�ชก�รของประเทศอ�เซียน”	เป็นหนังสือ
ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเสริมทักษะคว�มรู้แก่ข้�ร�ชก�รไทย	เพื่อเรียนรู้และเข้�ใจ
ระบบก�รบริห�รง�นภ�ครฐัของประเทศต�่งๆ	ในอ�เซียน	อันจะเปน็ประโยชน์
ในก�รติดต่อประส�นง�นกับข้�ร�ชก�รของประเทศเหล�่นี้ในอน�คต
	 โดยรูปแบบของหนังสือได้ปูคว�มรู้ให้ผู้อ่�นตั้งแต่ประวัติ	ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศ	วิสัยทัศน์	รวมถึงคว�มเป็นม�ของระบบร�ชก�ร	นโยบ�ยก�รเข้�สู่
ประช�คมอ�เซยีน	และทีน่่�จะเปน็ประโยชน์ในก�รเรยีนรูร้ะบบร�ชก�รของ
ประเทศเหล่�นี้	คือเนื้อห�ในส่วนของยุทธศ�สตร์และภ�รกิจของแต่ละ
กระทรวง	ระบบก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�ร	ท�้ยเลม่ผูเ้ขยีนไดร้วบรวมกฎหม�ยสำ�คัญ
ที่ควรรู้	และลักษณะเด่นของระบบร�ชก�รที่น่�เรียนรู้ไว้ได้อย่�งน�่สนใจ
	 หนังสือระบบบริห�รร�ชก�รของประเทศในอ�เซียนทั้ง	10	นี้		อ�จมี
เน้ือห�แตกต�่งกนัไปบ้�ง	 เนือ่งจ�กผูว้จิยัไมส่�ม�รถเข�้ถงึขอ้มลูของบ�งประเทศ
ไดด้ว้ยขอ้จำ�กดัด้�นภ�ษ�	และบ�งประเทศยงัไมม่กี�รจดัทำ�ยุทธศ�สตรข์อง
ร�ยกระทรวง	ท�งคณะผู้จัดทำ�หนังสือหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�หนังสือเล่มนี้จะมี
ส่วนในก�รติดอ�วุธองค์คว�มรู้ภ�ครัฐให้กับข้�ร�ชก�รไทยไม่ม�กก็น้อย
	 สดุท�้ย	ขอขอบคณุเจ�้ของรูปภ�พและเวบ็ไซตท์ีช่ว่ยเผยแพรอ่�เซยีนให้
เป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน

ข้อคิดจากบรรณาธิการ

ดร.ประยูร อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร
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1
ประวัติและข้อมูลประเทศ

และรัฐบาลโดยย่อ
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1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ

		 บรูไน	(Brunei)	หรือ	เนก�ร�	บรูไน	ด�รุสซ�ล�ม		(Negara	Brunei	
Darussalam)	 เป็นประเทศทีอ่ยูบ่นเก�ะบอร์เนยีว	 ในภมูภิ�คเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้	ช�ยฝ่ังท�งด้�นเหนอืจรดทะเลจนีใต้	พรมแดนท�งบก
ที่เหลือจ�กนั้นถูกล้อมรอบด้วยรัฐซ�ร�วัก	 ม�เลเซียตะวันออก	 เป็น
ประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ที่ปกครองโดยระบบ
สมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์	จึงเป็นประเทศที่มีลักษณะพิเศษที่น�่ศึกษ�ดังนี้						

1.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ		 เนก�ร�	บรูไน	ด�รุสซ�ล�ม	(Negara			
	 		 	 	 Brunei	Darussalam)	หรือ	บรูไน		 	
	 		 	 	 (Brunei)
เมืองหลวง		 กรุงบันด�ร์	เสรี	เบก�วัน	
																			 (Bandar	Seri	Begawan)
พื้นที่ 	 	 	 5,765	ต�ร�งกโิลเมตรเป็นผนืดนิ	5,270	
ตารางกิโลเมตร 	 (พื้นที่ร้อยละ	70	เป็นป่�เขตร้อน)	และ
	 		 	 	 เป็นผืนนำ้�	500	ต�ร�งกิโลเมตร
เขตแดน 		 	 ทิศเหนือติดทะเลจีนใต	้ส่วนทิศอื่นๆ			
	 		 	 	 ติดกับรัฐซ�ร�วัค	ประเทศม�เลเซีย
ประชากร	 	 415,717	คน	(พ.ศ.	2555)
วันชาต ิ  23	กุมภ�พันธ์

rg a* * a
l±/ vs
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ภาษาราชการ				 ภ�ษ�ม�เลย์	และภ�ษ�อังกฤษ

ธงชาติ 	 	 ประกอบด้วย	พื้นสีเหลือง	หม�ยถึง		 	
	 		 	 	 สุลต่�น	มีแถบสีข�วดำ�พ�ดทแยง	 	
	 		 	 	 จ�กขอบบนด�้นซ้�ยผ่�นกล�งผืนธง	 	
	 		 	 	 ม�ยังขอบล�่งด้�นขว�	หม�ยถึง		 	
	 		 	 	 รัฐมนตรีที่ถว�ยง�นรับใช้องค์สุลต่�น			
	 		 	 	 และมีตร�แผ่นดินอยู่กล�งผืนธง

ตราแผ่นดิน	 ประกอบด้วย	สัญลักษณ์	5	อย�่ง	คือ			
	 		 	 	 ร�ชธวัช	(ธง)	พระกลด	(ร่ม)	ปีกนก	4		
	 		 	 	 ขน	มือสองข้�ง	และซีกวงเดือนหรือ	 	
	 		 	 	 พระจันทร์เสี้ยว	 ภ�ยในวงเดือนซ่ึง 
	 		 	 	 หง�ยขึ้นนั้น	มี	ข้อคว�มภ�ษ�อ�หรับ	 	
	 		 	 	 จ�รึกไว้	 ซึ่งแปลคว�มได้ว่�	 “น้อมรับ 
	 		 	 	 ใช้ต�มแนวท�งของพระอัลเล�ะห์	 	
	 		 	 	 เสมอ”	(“Always	in	service	with		 	
	 		 	 	 God’s	 guidance”)	 เบ้ืองล่�งสุดมี 
	 		 	 	 แพรแถบจ�รึกชื่อประเทศไว้ว�่	บรูไน			
	 		 	 	 ด�รุสซ�ล�ม		 (ม�เลย์: بروناي دار   
	นคร	แปลว่�	(السالم      แห่งสันติ	 	
	 		 	 	 สัญลักษณ์ต่�งๆ	มีคว�มหม�ยดังนี้
	 		 	 	 •	ร�ชธวัช	(Bendera)	และพระกลด		 	
	 		 	 	 (Payang	Ubor-	Ubor)	หม�ยถงึ	สมเดจ็
	 		 	 	 พระร�ช�ธิบดีแห่งบรูไนด�รุสซ�ล�ม			
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     (ของทั้งสองสิ่งนี	้นับเป็นเครื่องร�ช	 	
	 		 	 	 กกุธภัณฑ์ต�มคติบรูไน)
	 		 	 	 •	ปีกนก	4	ขน	(Sayap)	หม�ยถึง	ก�ร		
	 		 	 	 พิทักษ์คว�มยุติธรรม	คว�มสงบ	คว�ม	
	 		 	 	 เจริญ	และสันติสุขของช�ติ
	 		 	 	 •	มือสองข้�งที่ชูขึ้น	(Tangan	หรือ		 	
	 		 	 	 Kimhap)	หม�ยถึง	หน้�ทีข่องรัฐบ�ลที่
	 		 	 	 จะยกระดับคว�มมั่งคั่ง	สันติสุข	และ	 	
	 		 	 	 คว�มวัฒน�ถ�วรให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
	 		 	 	 •	ซีกวงเดือนหง�ย	(Bulan)	หม�ยถึง			
	 		 	 	 ศ�สน�อิสล�ม	อันเป็นศ�สน�ประจำ�	 	
	 		 	 	 ช�ติ

ดอกไม้ประจำาชาติ	 ดอกซิมปอร	์(River	Simpor	)	หรือที่		
	 		 	 	 คนไทยเรียกว�่	ดอกส้�นชะว�	(Dille-		
	 		 	 	 nia)	 เป็นดอกไม้ประจำ�ท้องถิ่นบรูไน	 
	 		 	 	 ท่ีมกีลบีขน�ดใหญ่สเีหลอืง	ห�กบ�นเตม็
	 		 	 	 ที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล�้ยร่ม			
	 		 	 	 พบเห็นได้ทั่วไปต�มแม่นำ้�ของบรูไน		 	
	 		 	 	 และสีเขียวของใบมีคว�มหม�ยถึงก�ร		
	 		 	 	 พัฒน�

เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน	 8	มกร�คม	2527
สกุลเงินตรา 							 ดอลล�ร์บรูไน
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13ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

อัตราแลกเปลี่ยน				 1	ดอลล่�ร์บรูไน	≈	25.10	บ�ท
	 		 	 	 1	ดอลล�ร์บรูไน	≈	1.37/1	ดอลล�ร์	 	
	 		 	 	 สหรัฐ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 	21.94	พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	 	
(GDP)        
รายได้ประชาชาติต่อหัว  50,500		ดอลล่�ร์สหรัฐ
(GDP per Capita)

สินค้าส่งออก  						 นำ้�มันดิบ		ก๊�ซธรรมช�ติ		 	 	
	 		 	 	 เมทิลแอลกอฮอล์	และปิโตรเลียม
สินค้านำาเข้า	 เครื่องจักรกล	ผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม		
	 		 	 	 ย�นยนต์	สินค้�อุตส�หกรรมต่�งๆ		 	
	 		 	 	 อ�ห�รสัตว์มีชีวิต	เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด		 	
	 		 	 	 เครื่องใช้ไฟฟ้�	สินค้�เกษตร	อ�ท	ิข�้ว	
	 		 	 	 และผลไม้	และผลิตภัณฑ์เคมี

 1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ขนาดพื้นที่และอาณาเขตติดต่อ
	 ประเทศบรูไนตั้งอยู่ท�งตะวันตกเฉียงเหนือของเก�ะบอร์เนียวใน
ทะเลจีนใต	้ซึ่งอยู่ท�งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย	มีพื้นที่	5,765	
ต�ร�งกิโลเมตร	 ขน�ดใหญ่กว่�จังหวัดนครพนมและจังหวัดสุพรรณบุรี
เล็กน้อย	
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	 อ�ณ�เขตของเนก�ร�	บรไูน	ด�รสุซ�ล�ม	ท�งทศิเหนอืและตะวนัตก
เฉียงเหนือติดทะเลจีนใต้	 มีคว�มย�วช�ยฝั่ง	161	กิโลเมตร	 พรมแดน
พืน้ดนิโดยรอบท�งทศิตะวนัออก	ทศิใต้	และทศิตะวนัตกติดกบัรฐัซ�ร�วกั
สหพันธรัฐม�เลเซีย	มีคว�มย�ว	381	กิโลเมตร

ภาพที่ 1  แผนที่แสดงเขตที่ตั้งประเทศในอาเซียน        
ที่มา:  http://www.aseanaffairs.com

ภาพที่ 2  ที่ตั้งประเทศบรูไน                                
ที่มา:  http://www.apecthai.org/
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15ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

สภาพภูมิประเทศ
	 ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ร�บช�ยฝั่งทะเลและที่ร�บหุบเข�	 ซึ่งเป็น
ดนิตะกอนทีแ่ม่นำ�้พดัม�ทบัถม	บรเิวณทีอ่ยูห่่�งจ�กช�ยฝ่ังเข้�ไปภ�ยใน
เก�ะ	ส่วนใหญ่เป็นเนินเข�	ดินแดนท�งภ�คตะวันออกมีลักษณะขรุขระ
และสูงกว่�ตะวันตก	 มีพื้นท่ีร�บอยู่ท�งเหนือของประเทศ	 ลึกเข้�ไปใน
แผ่นดนิเป็นเขตภเูข�	ภเูข�ทีส่งูทีส่ดุ	คอื	ภเูข�ป�กอน	(Pagon)	สงู	1,821	
เมตรจ�กระดบันำ�้ทะเล	พืน้ทีป่ระม�ณร้อยละ	75	ยงัคงเป็นป่�ท่ีมสีภ�พ
อดุมสมบูรณ์	บริเวณช�ยฝ่ังมป่ี�ช�ยเลนและป่�พร	ุช�ยห�ดบรเิวณภเูข�
และที่ร�บภูเข�มีป่�เต็งรัง	และบริเวณภูเข�สูงเป็นป่�ดิบ	บรูไนจึงยังคง
มีทรัพย�กรธรรมช�ติที่อุดมสมบูรณ์	 มีแม่นำ้�สำ�คัญ	 4	 ส�ย	 คือ	 แม่นำ้� 
เต็มบูรง	แม่นำ้�เบอไลท	์แม่นำ้�ตูตง	และแม่นำ้�บรูไน
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สภาพภูมิอากาศ 
	 ประเทศบรูไนมีสภ�พภูมิอ�ก�ศเขตร้อน	มีอุณหภูมิและคว�มชื้นสูง	
และฝนตกเกือบตลอดท้ังปี	 อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่	 23-32	 องศ�เซลเซียส	
พ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นป่�ไม้เขตร้อน	สภ�พภมูอิ�ก�ศโดยท่ัวไปค่อนข้�งร้อน
ชื้น	ฝนตกชุกตลอดทั้งปี	ระหว�่งเดือนตุล�คมถึงเดือนธันว�คมเป็นช่วง
ที่ฝนตกชุกที่สุด[4] 

 1.1.3 ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์
	 บรูไนมีประวัติคว�มเป็นม�ย�วน�นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที	่7	มีหลัก
ฐ�นทีเ่ชือ่กนัว่�	บรเิวณบรไูนในปัจจบุนัเป็นอ�ณ�จักรโปน	ิ(Po-ni)	หรือ
โบน	ิ(Boni)	แต่ม�เป็นที่รู้จักกันม�กในช่วงคริสต์ศตวรรษที	่14	ถึงคริสต์
ศตวรรษที่	16	โดยบรูไนเป็นศูนย์กล�งก�รค้�ที่สำ�คัญบนเก�ะบอร์เนียว	
อยูบ่นเส้นท�งก�รค้�จ�กประเทศจนีผ่�นโมลกุกะหรือหมูเ่ก�ะเครือ่งเทศ
ไปสู่ประเทศตะวันตก	 และมีอ�ณ�เขตครอบครองส่วนใหญ่ของเก�ะ
บอร์เนียวและส่วนหนึ่งของหมู่เก�ะซูลู	 มีชื่อเสียงท�งก�รค้�	 สินค้�ส่ง
ออกที่สำ�คัญในสมัยนั้น	ได้แก	่ก�รบูร	พริกไทย	และทองคำ�
	 หลงัจ�กนัน้บรไูนเสยีดินแดนและเสือ่มอำ�น�จลง	เนือ่งจ�กสเปนและ
ฮอลันด�ได้แผ่อำ�น�จเข�้ม�	 จนถึงสมัยคริสต์ศตวรรษที	่ 19	 ในปี	 พ.ศ.	
2431	 ด้วยคว�มวิตกว�่จะต้องเสียดินแดนต่อไปอีก	 บรูไนจึงได้ยินยอม
เป็นรัฐในอ�รักข�ของประเทศอังกฤษ	(British	Protectorate)	ต�มข้อ
ตกลง	พ.ศ.	2443	(Agreement	1888)	และต่อม�ในปี	พ.ศ.	2449	บรไูน

 1.1.3 ปฟระวัติศาสตร์
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17ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

ได้ทำ�ข้อตกลงกับประเทศอังกฤษอีกครั้ง	คือ	ข้อตกลงเสริม	พ.ศ.	2448	
และ	พ.ศ.	2449	 (Supplementary	Agreement	1905	and	1906)	
และลงน�มในสนธสิญัญ�ยนิยอมเป็นรฐัในอ�รกัข�ขององักฤษอย่�งเต็ม
รูปแบบในป	ีพ.ศ.	2472	

ภาพที่ 3  การค้าขายในอดีต
ที่มา:  http://www.ahlulbait.org

	 ประวตัศิ�สตร์สมยัใหม่ของบรไูนเริม่จ�กก�รสำ�รวจแหล่งนำ�้มันและ
ก๊�ซธรรมช�ตใินปี	พ.ศ.	2472	ทรพัย�กรธรรมช�ตินีไ้ด้เปลีย่นเศรษฐกจิ
ของประเทศจ�กก�รค้�พริกไทยและก�รบูรม�เป็นประเทศผู้ค้�นำ้�มัน
ปิโตรเลียม	 แม้จะประสบปัญห�ก�รค้�ในช่วงสงคร�มโลกคร้ังที่	 2	 แต่
เมื่อสงคร�มยุต	ิเศรษฐกิจก็กลับฟื้นคืนม�ได้
	 ในปี	พ.ศ.	2501	ประเทศองักฤษต้องก�รให้เกดิ	“สหพนัธรฐับอร์เนยีว
เหนือ”	ซึ่งจะประกอบด้วย	รัฐซ�ร�วัก	รัฐบอร์เนียวเหนือ	และรัฐบรูไน	
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แต่สลุต่�นฮจัญ	ีเซอร์	มูด�	โอม�ร์	อะล	ีชยัฟดุดีน	(Sultan	Haji	Sir	Muda	
Omar	 Ali	 Saifuddin)	 สุลต่�นของบรูไนในขณะนั้นทรงไม่เห็นด้วย	
เนื่องจ�กบรูไนมีทรัพย�กรนำ้�มันปิโตรเลียมขน�ดใหญ่	ห�กเข้�ร่วมเป็น
สหพันธรัฐบอร์เนียวเหนือร�ยได้จ�กนำ้�มันปิโตรเลียมจะต้องแบ่งให้
ประช�ชนส่วนอ่ืนนอกจ�กช�วบรไูน	จงึทำ�ให้ไม่เกดิสหพนัธรฐับอร์เนยีว
ขึน้	ขณะเดยีวกันกลบัมข้ีอเสนอให้รวมบรูไนเข้�กบัรฐัต่�งๆ	ในค�บสมทุร
ม�ล�ยูเป็นสหพันธรัฐม�เลเซียแทน	 สุลต่�นโอม�ร์ทรงเห็นด้วย	 เพร�ะ
ช�วบรูไนเป็นกลุ่มช�ติพันธุ์เดียวกันกับช�วม�ล�ยู
	 ระหว่�งก�รเจรจ�ดำ�เนินก�รจัดตั้งสหพันธรัฐม�เลเซียอยู่นั้น	 ในป	ี
พ.ศ.	 2505	 บรูไนจัดให้มีก�รเลือกตั้งทั่วไป	 พรรครักยัตบรูไน/พรรค
ประช�ชนบอร์เนียว	(Parti	Rakyat	Brunei/Borneo	People’s	Party)	
ชนะก�รเลือกตั้ง	 และได้เสนอให้บรูไนรวมกับรัฐซ�บ�ห์และรัฐซ�ร�วัก	
แต่สุลต่�นโอม�ร์ทรงคัดค้�น	 พรรครักยัตบรูไนจึงก่อกบฏขึ้น	 โดยมี
กองทพัแห่งช�ตกิ�ลิมนัตนัภ�คเหนอื	ซึง่เป็นกองทพัคอมมวินสิต์เข้�ร่วม	
สลุต่�นโอม�ร์ทรงขอกองทพัองักฤษและกองทห�รกรูข่�จ�กสงิคโปร์เข้�
ปร�บปร�มจนสำ�เร็จ	 นับจ�กนั้นเป็นต้นม�บรูไนได้ปกครองภ�ยใต้กฎ
อยัก�รศกึ	ส่วนก�รรวมรัฐเป็นสหพนัธรัฐม�เลเซียน้ัน	ในช่วงท้�ยของก�ร
เจรจ�สุลต่�นโอม�ร์กลับทรงไม่เห็นด้วย	 และทรงต้องก�รให้บรูไนเป็น
รัฐอิสระ	แม้ต้องเป็นรัฐในอ�รักข�ของประเทศอังกฤษต่อไปก็ต�ม
	 ในปี	พ.ศ.	2511	สลุต่�นโอม�ร์ทรงสละร�ชสมบตัใิห้แก่พระร�ชโอรส	
คือ	สุลต่�นฮัจญ	ีฮัสซ�นัล	โบลเกียะห	์มูอิซซัดดิน	วัดเด�ละห์	(Sultan	
Haji	Hassanal	Bolkiah	Mu’issaddin	Waddalah)	ซึ่งทรงปกครอง
ประเทศม�จนถึงปัจจุบัน[3]
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	 บรไูนทำ�ข้อตกลงกบัประเทศองักฤษอกีครัง้ในปี	พ.ศ.	2514	ซ่ึงบรูไน
ได้เป็นประเทศอิสระ	แต่สุลต่�นโบลเกียะห์ทรงขอให้ประเทศอังกฤษยัง
คงรับผิดชอบดูแลกิจก�รต่�งประเทศและก�รป้องกันประเทศอยู่ก่อน	
จนกระท่ังถึงวันที่	 1	 มกร�คม	 พ.ศ.	 2527	 บรูไนจึงได้รับเอกร�ชจ�ก
ประเทศอังกฤษ	 และได้อิสรภ�พจ�กก�รอ�รักข�อังกฤษเมื่อวันที่	 27	
กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2527

ภาพที่ 4  พระราชวังแห่งใหม่ของกษัตริย์บรูไน
ที่มา:  www.mydeal.com.my

 1.1.4 ลักษณะประชากร

	 ประเทศบรไูนมปีระช�กร	415,717	คน	อตัร�ก�รเพ่ิมของประช�กร
ร้อยละ	3.5	ต่อปี	ชนพื้นเมืองในประเทศบรูไน	7	ชนเผ่�	ประกอบด้วย	
เผ่�มล�ยูบรูไน	ดูซุน	เบอไลต์	ตูตง	บีซ�ย�	มูรุต	และเกอด�ยัน	แต่เพื่อ
คว�มเป็นเอกภ�พในด้�นก�รเมืองก�รปกครอง	โดยภ�พรวมทัง้	7	ชนเผ่�
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ใช้ชื่อเรียกว�่	มล�ยู	หรือ	ม�เลย	์สำ�หรับประช�กรภ�ยในประเทศบรูไน
หล�กหล�ยเชื้อช�ติ	แบ่งออกเป็น	เชื้อช�ติม�เลย์	250,967	คน	(ร้อยละ	
67)	จีน	56,187	คน	(ร้อยละ	15)	และอื่นๆ	67,424	คน	(ร้อยละ	18)							
	 ศ�สน�ประจำ�ช�ติของบรูไน	 คือ	 ศ�สน�อิสล�ม	 ส่วนใหญ่นับถือ
ศ�สน�อิสล�มนิก�ยซุนนีย์	(ร้อยละ	67)	 แต่ให้เสรีภ�พประช�ชนใน
ก�รเลือกนับถือศ�สน�อื่นได	้ปัจจุบัน	ได้แก	่ศ�สน�พุทธนิก�ยมห�ย�น	
(ร้อยละ	13)	ศ�สน�คริสต์	(ร้อยละ	10)	และศ�สน�อื่นๆ	(ร้อยละ	10)

 1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ

	 เศรษฐกิจโดยรวมของบรูไนเกิดจ�กอุตส�หกรรมนำ้�มันปิโตรเลียม	
ก๊�ซธรรมช�ต	ิและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลยีมอ่ืนๆ	ท่ีทำ�ร�ยได้เข้�ประเทศม�ก
ถงึร้อยละ	95	ของร�ยได้ท้ังหมด	อุตส�หกรรมดังกล่�วเป็นของรฐั	ดำ�เนนิ
ก�รโดยรฐับ�ล	ซึง่ส่วนหนึง่เป็นก�รลงทุนร่วมกบับรษัิทต่�งช�ต	ินอกจ�ก
นั้นร�ยได้บ�งส่วนม�จ�กก�รลงทุนในธุรกิจต�่งประเทศ	
	 ในปัจจบุนับรไูนพย�ย�มสร้�งแรงจงูใจในก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศ	
โดยก�รจัดตั้งกระทรวงพลังง�นขึ้นใหม่	 เพื่อทำ�หน้�ที่ดูแลและพัฒน�
ทรัพย�กรธรรมช�ติด้�นพลังง�น	 และเปิดโอก�สให้ภ�คธุรกิจที่มีคว�ม
ชำ�น�ญ	แม้ไม่ได้เป็นมุสลิมเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะรัฐมนตรีได	้เพื่อ
พัฒน�ภ�คเศรษฐกิจให้แข่งขันกับประเทศอ่ืนได้	 รวมทั้งก�รปรับปรุง
โครงสร้�งเศรษฐกิจใหม่	 โดยให้มีสัดส่วนร�ยได้จ�กกิจก�รอื่นเพ่ิมข้ึน
เนื่องจ�กปริม�ณนำ้�มันดิบกำ�ลังลดลงเรื่อยๆ	 รัฐบ�ลได้พย�ย�มให้
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21ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

ประช�ชนมีร�ยได้จ�กก�รประกอบกิจก�รของตนม�กขึ้น	รัฐบ�ลบรูไน
ได้มีนโยบ�ย	Wawasan	Brunei	2035	หรือ	วิสัยทัศน์บรูไน	พ.ศ.	2578	
(Brunei’s	Vision	2035)	เพื่อกำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	เช่น	
ส่งเสริมให้มีอุตส�หกรรมที่ไม่ใช่ปิโตรเลียม	 ส่งเสริมก�รท่องเที่ยวอย่�ง
ยัง่ยนื	ส่งเสริมอุตส�หกรรมอ�ห�ร	ธรุกจิขน�ดเลก็	หรอื	SME	ผลติสนิค้�
ท้องถิ่นโครงก�ร	 “หนึ่งหมู่บ้�น	 หนึ่งผลิตภัณฑ์	 (One	 Villege	One	
Product	หรือ	OVOP)”	ที่มีต้นแบบจ�กประเทศญี่ปุ่น	นอกจ�กนั้นยัง
มีแนวท�ง	“ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”	คือ	ก�รพัฒน�เศรษฐกิจพร้อมกับ
ก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมท�งธรรมช�ติ
 สนิค้าส่งออก	บรไูนจดัอยูใ่นประเทศท่ีรำ�่รวย	เป็นผูส่้งออกนำ�้มนัตดิ
อันดับ	 3	 ของโลก	 สินค้�ส่งออกหลักท่ีสำ�คัญของบรูไน	 คือ	 นำ้�มันดิบ
ปิโตรเลียม	ก๊�ซธรรมช�ติ	เมทิลแอลกอฮอล์	

ภาพที่ 5  แหล่งเก็บนำ้ามัน
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  สินค้านำาเข้าทีส่ำาคญั	คอื	เครือ่งจกัรกล	และผลติภณัฑ์อตุส�หกรรม
ย�นยนต์	 สินค้�อุตส�หกรรมต่�งๆ	 ส่วนที่เหลือเป็นอ�ห�รสัตว์มีชีวิต	
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด	และผลิตภัณฑ์เคม	ีโดยในปี	พ.ศ.	2553	(ค.ศ.	2010)	
มีมูลค่�ก�รนำ�เข้�สินค้�อยู่ที	่3,349.3	ล้�นดอลล�ร์บรูไน

 

ภาพที่ 6 อุตสาหกรรมที่นำาเข้า
ที่มา:  https://www.google.co.th

	 ด้�นก�รค้�กบัไทย	ในปี	พ.ศ.	2555	ก�รค้�รวมมมีลูค่�	632.89	ล้�น
ดอลล�ร์สหรฐั	(19,658.37	ล้�นบ�ท)	ไทยส่งออกไปบรไูนมลูค่�	190.75	
ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	(5,894.85	ล�้นบ�ท)	และนำ�เข้�จ�กบรูไน	442.14	
ล้�นดอลล�ร์สหรฐั	(13,763.52	ล้�นบ�ท)	โดยไทยเป็นฝ่�ยข�ดดลุก�รค้�	
251.4	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	(7,868.66	ล้�นบ�ท)	สินค้�ที่ส่งออกไปบรูไน	
ได้แก่	 ข้�ว	 นำ้�ต�ล	 หม้อแปลงไฟฟ้�และส่วนประกอบ	 ปูนซีเมนต์	
ผลติภัณฑ์เซร�มิก	ผลติภณัฑ์ย�ง	กระด�ษและผลติภณัฑ์กระด�ษ	เป็นต้น	
สินค้�นำ�เข้�จ�กบรูไน	 ได้แก่	 นำ้�มันดิบ	 สินค้�เหล็ก	 เหล็กกล้�และ
ผลิตภัณฑ์
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23ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

	 ด้�นก�รลงทุนมีหน่วยง�นก�รลงทุนบรูไน	 (Brunei	 Investment	
Agency-BIA)	ร่วมกับกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	(กบข.)	จัดตั้ง
กองทุนร่วมลงทุน	(Matching	Fund)	ในชื่อกองทุนไทยทวีทุน	1	มูลค�่
ประม�ณ	90	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	 ในปี	พ.ศ.	2546	มีอ�ยุกองทุน	8	ปี	
ทั้งนี้	กองทุนไทยทวีทุน	1	ได้หมดอ�ยุลงเมื่อป	ีพ.ศ.	2551	และเมื่อวัน
ที่	11	สิงห�คม	พ.ศ.	2551	กบข.	และ	BIA	จึงได้จัดตั้งกองทุนไทยทวีทุน	
2	มูลค�่ประม�ณ	76	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	มีอ�ยุกองทุน	10	ปี	นอกจ�ก
นี้	ยังมีก�รลงทุนภ�ยใต้	BOI	จำ�นวน	1	โครงก�ร	คือ	โครงก�รเอเพ็กซ	์
เซอร์คติ	(ไทยแลนด์)	จำ�กดั	ซึง่เป็นธรุกจิจดัจำ�หน่�ยแผงวงจรไฟฟ้�	ส่วน
ไทยไปร่วมทุนทำ�ด้�นก่อสร้�ง	ออกแบบ	และร�้นอ�ห�ร	ฯลฯ
	 ด้�นก�รค้�รวม	บรูไนเป็นคู่ค้�อันดับที่	 9	 ของไทยในอ�เซียน	 และ
เป็นคู่ค้�อันดับที่	52	ของไทยในโลก	ในระยะ	5	ปีที่ผ่�นม�	(พ.ศ.	2552	
-2556)	 มีมูลค่�เฉลี่ยปีละ	 413.68	 ล้�นดอลล่�ร์สหรัฐ	 โดยในปี	 พ.ศ.	
2556	ก�รค้�รวมไทย-บรูไน	มีมูลค่�	712.75	ล้�นดอลล่�ร์สหรัฐ	 เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ	 12.62	 โดยไทยเป็นฝ่�ยข�ดดุลก�รค้�มูลค่�	 380.34	 ล้�น 
ดอลล�่ร์สหรัฐ
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	 ด้�นก�รส่งออก	 บรูไนเป็นตล�ดส่งออกอันดับท่ี	 9	 ของไทยใน					
อ�เซียน	และเป็นตล�ดส่งออกอันดับที	่75	ของไทยในโลก	ในระยะ	5	ปี
ท่ีผ่�นม�	(พ.ศ.	2552	–	2556)	ก�รส่งออกของไทยไปบรไูนมมูีลค่�เฉลีย่
ปีละ	148.01	ล�้นดอลล่�ร์สหรัฐ	โดยในป	ีพ.ศ.	2556	ไทยมีก�รส่งออก
ไปยังบรูไนมูลค่�	 166.20	 ล้�นดอลล่�ร์สหรัฐ	 สินค้�ส่งออกของไทยที่
สำ�คญั	10	อนัดบัแรก	ได้แก่	รถยนต์	อุปกรณ์และส่วนประกอบ	ข้�ว	เหลก็	
เหล็กกล้�และผลิตภัณฑ์	 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	 ปูนซีเมนต	์
หม้อแปลงไฟฟ้�และส่วนประกอบ	 ผลิตภัณฑ์ย�ง	 เครื่องนุ่งห่ม	 เคร่ือง
ปรับอ�ก�ศและส่วนประกอบ	อ�ห�รสัตว์เลี้ยง

ที่มา:  http://www.thaifta.com

ปี
ปริมาณการค้ารวม ส่งออก นำาเข้า

ดุลการค้า
มูลค่า สัดส่วน % มูลค่า % มูลค่า %

2551
(2008) 211.14 0.06 3.28 123.72 32.52 87.42 -21.29 36.30

2552
(2009) 226.57 0.08 7.31 117.39 -5.12 109.19 24.90 8.20

2553
(2010) 227.15 0.06 0.25 128.65 9.60 98.50 -9.79 30.15

2554
(2011)

269.05 0.06 18.44 137.04 6.52 132.01 34.02 5.02

2555
(2012) 632.89 0.13 135.23 190.75 39.19 442.14 234.93 -251.40

2556
(2013) 712.75 0.15 12.62 166.20 -12.87 546.55 23.61 -380.34

หม�ยเหตุ:	สัดส่วน	=	ก�รค้�สองฝ�่ยต่อก�รค้�รวมของไทยทั้งหมด,	% =	%	ก�รเปลี่ยนแปลง
ที่ม�:	ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	โดยคว�มร่วมมือของกรมศุลก�กร

มูลค่�	:	ล้�นเหรียญสหรัฐฯตารางที่ 1 การค้ารวม
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25ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

	 ด�้นก�รนำ�เข้�	บรูไนเป็นตล�ดนำ�เข้�อันดับที่	8	ของไทยในอ�เซียน	
และเป็นตล�ดนำ�เข้�อันดับที่	41	ของไทยในโลก	ในระยะ	5	ปีที่ผ่�นม�	
(พ.ศ.	 2552-2556)	 ก�รนำ�เข้�ของไทยจ�กบรูไนมีมูลค่�เฉลี่ยปีละ	
265.68	ล้�นดอลล่�ร์สหรัฐ	 โดยในป	ีพ.ศ.	2556	ไทยมีก�รนำ�เข้�จ�ก
บรไูนมลูค่�	546.55	ล้�นดอลล่�ร์สหรฐั	เพิม่ขึน้จ�กปีก่อนร้อยละ	23.61	
สินค้�นำ�เข้�ที่สำ�คัญของไทย	10	อันดับแรก	ได้แก่	นำ้�มันดิบ	เคมีภัณฑ	์
เหล็ก	 เหล็กกล้�และผลิตภัณฑ์	 ผลิตภัณฑ์โลหะ	 สัตว์นำ้�สด	 แช่เย็น	

ที่มา:  http://www.thaifta.com

หม�ยเหตุ:		% =	%	ก�รเปลี่ยนแปลง
ที่ม�:	ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	โดยคว�มร่วมมือของกรมศุลก�กร

มูลค่�	:	ล้�นเหรียญสหรัฐฯ

รายการ 2553 2554 2555 2556 % 56/57

1.รถยนต	์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 47.2 38.1 69.7 62.7 -10.16

2.ข�้ว 30.7 34.5 46.8 20.3 -56.61

3.เหล็ก	เหล็กกล้�และผลิตภัณฑ์ 1.0 1.3 8.4 19.7 135.05

4.เครื่องจักรกลแฃะส่วนประกอบ 1.5 3.4 1.5 8.1 447.01

5.ปูนซีเมนต์ 2.8 3.9 4.0 4.5 10.81

6.หม้อแปลงไฟฟ้�และส่วนประกอบ 2.6 2.2 2.9 4.2 41.65

7.ผลิตภัณฑ์ย�ง 3.1 4.7 3.8 3.8 -0.09

8.เครื่องนุ่งห่ม 2.7 2.8 2.5 2.4 -3.32

9.เครื่องปรับอ�ก�ศและส่วนประกอบ 1.0 1.1 1.5 2.3 48.54

10.อ�ห�รสัตว์เลี้ยง 1.5 1.6 2.1 2.2 3.00

รวม 10 รายการ

อื่นๆ

มูลค่ารวม

94.1

34.5

128.6

93.5

43.5

137.0

143.3

47.5

190.8

130.0

36.2

166.2

-9.25

-23.78

-12.87

ตารางที่ 2  การส่งออก

A
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แช่แขง็			แปรรูปและกึง่สำ�เรจ็รูป	สตัว์และผลติภณัฑ์จ�กสตัว์	สนิแร่โลหะ
อื่นๆ	 เศษโลหะและผลิตภัณฑ์	 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	 เยื่อ
กระด�ษและเศษกระด�ษ	และส่วนประกอบและอุปกรณ์ย�นยนต์

ตารางที่ 3  การนำาเข้า

รายการ 2553 2554 2555 2556 % 56/57

1.นำ้�มันดิบ 82.6 104.9 395.8 533.1 34.69

2.เคมีภัณฑ์ 11.3 22.5 45.1 6.3 -86.09

3.เหล็ก	เหล็กกล้�และผลิตภัณฑ์ 1.2 3.4 0.2 5.2780 2,273.20

4.ผลิตภัณฑ์โลหะ 0.0387 0.2491 0.1819 0.8453 364.71

5.สัตว์นำ้�สด	แช่เย็น	แช่แข็ง	แปรรูป

และกึ่งสำ�เร็จรูป
0.0002 0.16.6 0.0275 0.2918 961.09

6.สัตว์และผลิตภัณฑ์จ�กสัตว์ 0.0491 0.0226 0.0956 0.2442 155.44

7.สินแร่โลหะอื่นๆ	เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 0.4669 0.0545 0.0025 0.1328 5,212.00

8.เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.0849 0.1140 0.0554 0.1230 122.02

9.เยื้อกระด�ษและเศษกระด�ษ - 0.0453 0.1549 0.0516 -66.69

10.ส่วนประดอบและอุปกรณ์ย�นยนต์ 0.0013 0.0001 0.0463 0.0415 -10.37

รวม 10 รายการ

อื่นๆ

มูลค่า

94.1

2.7

98.5

131.6

0.4

132.0

441.7

0.5

442.2

546.4

0.2

546.6

23.71

-64.93

23.61

มูลค่�	:	ล้�นเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา:  http://www.thaifta.com

หม�ยเหตุ:		% =	%	ก�รเปลี่ยนแปลง
ที่ม�:	ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	โดยคว�มร่วมมือของกรมศุลก�กร
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27ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

ภาพที่ 7  รัฐสภาแห่งบรูไน
ที่มา:  https://www.google.co.th/search?

	 	ปัจจุบันประเทศบรูไนยังคงเป็นประเทศที่มีก�รปกครองแบบ
สมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์	 ซึ่งเป็นประเทศเดียวในประช�คมอ�เซียนที่
ปกครองด้วยระบบสุลต่�น	 โดยองค์สุลต่�น	 (Sultan)	 จะมีอำ�น�จเด็ด
ข�ดเพียงผู้เดียว	 มีฐ�นะเป็นสมเด็จพระร�ช�ธิบดี	 (Yang	 Di-Pertuan	
Negara)	และเป็นประมุขสูงสุดของประเทศ	(Head	of	State)	สุลต่�น

 1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง

	 ประเทศบรูไนในอดีตเป็นเพียงแค่รัฐเล็กๆ	 ที่มีอิสระในก�รปกครอง
ตนเอง	แต่เพือ่คว�มอยูร่อด	บรไูนต้องยอมอยูใ่ต้ก�รอ�รักข�ขององักฤษ		
จนส�ม�รถสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจ	 และบรูไนก็ยังคงรักษ�
สถ�นภ�พท�งก�รเมอืงไว้ได้เป็นอย่�งดี	เพร�ะผูป้กครองหรือสลุต่�นของ
บรูไนพย�ย�มหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับคว�มขัดแย้งของรัฐต่�งๆ[1]
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จะทรงดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี	 เป็นหัวหน้�คณะในก�รบริห�ร
ประเทศ	นอกจ�กน้ันพระองค์ยงัดำ�รงตำ�แหน่งรฐัมนตรีกระทรวงกล�โหม
และก�รคลัง	โดยองค์สุลต่�นจะมีอัครเสน�บดีเป็นผู้ช่วย	ซึ่งพระองค์จะ
เป็นผู้แต่งต้ัง	 ลักษณะเด่นของคว�มเป็นอธิปไตยของสุลต่�นบรูไน	 คือ	
คว�มเป็นเอกภ�พและภร�ดรภ�พของประช�ร�ษฎร์	ประช�ชนจะเค�รพ
ต่อสุลต่�นผู้ทรงมีคว�มยุติธรรม	ซึ่งสอดคล้องกับหลักก�รของอิสล�มที่
เค�รพเชื่อฟังผู้นำ�	(Ululamri)			
	 ก�รปกครองของประเทศบรูไนเป็นก�รปกครองในรูปแบบรัฐเด่ียว	
แต่เป็นรัฐเดีย่วแบบรวมศนูย์อำ�น�จ	(Centralization)	ในด้�นก�รบรหิ�ร
ร�ชก�รแผ่นดิน	 บรูไนไม่มีก�รกระจ�ยอำ�น�จท�งก�รเมืองไปยังหน่วย
ก�รปกครองในระดับล่�ง	 ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินจึงเป็นก�รสั่งก�ร
ต�มส�ยบังคับบัญช�	 หรือเป็นลำ�ดับชั้นจ�กสุลต่�นและสมเด็จพระ
ร�ช�ธิบดีลงม�ที่กระทรวง	(Ministry)	หรือหน่วยง�นของรัฐ	(Depart-
ment)	ต่อไปยงัเขตก�รปกครอง	(Daerah/District)	และต่อไปยงัตำ�บล	
(Mukim/Ward/Sub-district)	 และหมู่บ้�น	 (Kampung/Village)	 ซึ่ง
เป็นหน่วยก�รปกครองระดบัล่�งสดุ	และเมือ่หมูบ้่�นต้องก�รดำ�เนนิก�ร
ใดก็จะเสนอเรื่องไปยังตำ�บล	ซึ่งจะส่งต่อไปยังเขตก�รปกครอง	
	 ก�รทีบ่รไูนเป็นประเทศขน�ดเลก็	ประช�กรมปีระม�ณ	400,000	คน	
ทำ�ให้รัฐบ�ลส�ม�รถดำ�เนินก�รให้บริก�รส�ธ�รณะต่�งๆ	แก่ประช�ชน
ได้โดยตรง	 มีเพียงไม่กี่ร�ยก�รที่รัฐบ�ลต้องส่งต่อก�รดำ�เนินก�รไปยัง
ตำ�บล(Mukim)	และหมูบ้่�น	(Kampung)	เช่น	ก�รจ่�ยเงนิสวสัดกิ�รแก่
ประช�ชน	ก�รศ�สน�	ก�รกฬี�	หรอืก�รรวมช�วบ้�นพฒัน�หมูบ้่�น	แต่
ก�รศกึษ�	ก�รส�ธ�รณสุข	ก�รคมน�คมขนส่ง	ก�รพฒัน�เศรษฐกจิ	ฯลฯ		
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ดำ�เนินก�รโดยกระทรวงหรือหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องได้โดยตรง	 บุคล�กร
ของรัฐมีประม�ณ	50,000	คน	เกอืบทัง้หมดนีอ้ยูท่ีส่่วนกล�งหรือรฐับ�ล	
ส่วนงบประม�ณกด็ำ�เนนิก�รโดยส่วนกล�งหรอืรัฐบ�ล	งบประม�ณร�ย
จ�่ยของประเทศในปี	พ.ศ.	2554-2555	(ค.ศ.	2011-2012)	รัฐบ�ลตั้งไว้	
5,130	 ล้�นดอลล่�ร์บรูไน	 เป็นงบประม�ณร�ยจ่�ยของกระทรวง
มห�ดไทยเพยีง	175	ล้�นดอลล่�ร์บรไูน	ซึง่เทศบ�ลตำ�บล	(Mukim)	และ
หมูบ้่�น	(Kampung)	จะได้รบัจ�กงบประม�ณร�ยจ่�ยนี	้และท้องถ่ินเอง

ภาพที่ 8. แผนที่เขตปกครองของบรูไน
ที่มา:  https://www.google.co.th/search?q
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ก็ไม่มีร�ยได้เป็นของตนเองด้วย	แม้ว�่เทศบ�ลจะส�ม�รถจัดเก็บร�ยได้
จ�กภ�ษท้ีองทีแ่ละจ�กบรกิ�รส�ธ�รณะ	แต่กฎหม�ยกก็ำ�หนดให้จัดเกบ็
ได้ไม่เกนิร้อยละ15	ของงบประม�ณร�ยจ่�ยท่ีเทศบ�ลได้ตัง้ไว้	แต่อย่�งไร
กต็�มเพือ่ให้เกดิส�ยง�นก�รปกครองในประเทศ	บรไูนจึงแยกโครงสร้�ง
ก�รปกครองได้ดังนี้
 1. เขตการปกครอง (District) หรือ Daerah 
ในภ�ษ�ม�เลย์	เป็นหน่วยง�นก�รปกครองระดับล่�งจ�กกระทรวงแบ่ง
เป็น	 4	 เขตก�รปกครอง	 ประกอบด้วย	 เขตก�รปกครองบรูไน-มูอ�ร�	
(Brunei-Muara)	 เบอไลต์	 (Belait)	 เต็มบูรง	 (Temburong)	 และตูตง	
(Tutong)
   2. เทศบาล (Municipality) 
	 อยู่ในระดับชั้นเดียวกับเขตก�รปกครอง	 (Daerah/District)	 เป็น
หน่วยก�รปกครองท้องถิน่ทีเ่ป็นเมอืงหรอืชมุชนเมอืง	ก�รบรหิ�รง�นขึน้
ต่อกระทรวงมห�ดไทย
 3. ตำาบล (Mukim/Ward) 
เป็นหน่วยก�รปกครองระดับล่�งต่อจ�กเขตก�รปกครอง	 มีกำ�นันใน
ภ�ษ�ม�เลย์เรียกว�่	Penghulu	Mukim	เป็นผู้นำ�	
 4. หมู่บ้าน (Kampung/Village)
เป็นหน่วยก�รปกครองระดับล�่งสุด	ในภ�ษ�ม�เลย์เรียกว่�	Kampung	
หรือ	 Village	 ในภ�ษ�อังกฤษ	 และผู้ใหญ่บ้�นในภ�ษ�ม�เลย์	 เรียกว่�	
Ketua	Kampung[1] 
	 โดยสรุปโครงสร้�งก�รปกครอง	ดังภ�พด้�นล่�งนี้
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ปรัชญาในการปกครองประเทศ
 ปรชัญ�ก�รปกครองประเทศทีเ่รยีกว่�	MIB:	Melayu	Islam	Beraja	
หรือ	มล�ย	ูอิสล�ม	พระมห�กษัตริย์[10a]	 เป็นแนวคว�มคิดพื้นฐ�นของ
บรไูนนบั	ตัง้แต่ก�รเกิดขึน้ของระบบสลุต่�นในนครรัฐประม�ณศตวรรษ
ที	่14	และได้นำ�ม�เกีย่วพนักบัหลกักฎหม�ยของประเทศภ�ยใต้กฎหม�ย
รัฐธรรมนูญครั้งแรกที่ได้มีก�รร่�งขึ้นในปี	 1959	 โดยก�รเชื่อมโยงไปถึง
ภ�ษ�ม�เลย์ที่ประก�ศให้เป็นภ�ษ�ประจำ�ช�ติ	 ศ�สน�อิสล�มเป็น
ศ�สน�ประจำ�ช�ต	ิและก�รปกครองในระบบสลุต่�นนบัเป็นแนวท�งก�ร
ปกครองทีส่ำ�คญัทีส่ดุใช้ในก�รบรหิ�รก�รจดัก�รของรฐั”	[10a]		แนวคว�มคิด

ภาพที่ 9  แผนผังโครงสร้างการปกครอง
ที่มา:  http://www.kpi.ac.th
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พ้ืนฐ�นเหล่�น้ีได้มีก�รดำ�เนินก�รเรื่อยม�จนกระท่ัง	 ประเทศได้รับ
อสิรภ�พจ�กอ�ณ�นิคม	ในปี	1984	และสลุต่�นได้ประก�ศว่�ประเทศบรไูน
นั้นคือ	Negara	Melayu	Islam	Beraja	(a	Malay	Islamic	Monarchi-
cal	 State)	 (เมืองแห่งวัฒนธรรมมล�ยูภ�ยใต้ศ�สน�อิสล�มโดยมีองค์
สุลต่�นเป็นผู้ปกครองสูงสุดแห่งรัฐ)	 ซึ่งองค์ประกอบต่�งๆ	 ภ�ยใต้แนว
คว�มคิดที่ให้คว�มสำ�คัญ	 กับคุณค่�ท�งด้�นวิถีวัฒนธรรมมล�ยู	 ที่มี
ศ�สน�อิสล�มเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินชีวิตของพลเมืองและมีระบอบ
ก�รปกครองของประเทศนัน้	ภ�ยใต้ระบบร�ช�ธปิไตยโดยมสีลุต่�นเป็น
ประมุขสูงสุด
	 ปรัชญ�ก�รปกครอง	MIB	 ถูกนำ�ม�เป็นวิถีที่ต้องมีก�รกล่�วถึง	 ใน
หล�ยๆว�ระ	 ดังพระร�ชดำ�รัสขององค์สุลต่�น“ข้�พเจ้�ขอขอบคุณ
อัลลอฮ์	 ที่ได้กำ�หนดให้ประเทศบรูไนด�รุสสล�มเป็นประเทศอิสล�ม
ตั้งแต่ศตวรรษที	่14	ด้วยเหตุผลดังกล�่ว	บทบ�ทของศ�สน�อิสล�มนั้น
ได้เข้�ม�มีคว�มสำ�คัญกับวิถีชีวิตของพวกเร�จนถึงปัจจุบันผ่�นก�ร
พย�ย�มของสลุต่�นคนแรกของเร�ในประเทศน้ี	และนีค่อืคว�มตัง้ใจของ
ข้�พเจ้�ในก�รทีจ่ะสนบัสนนุให้รัฐบ�ลของข้�พเจ้�เพ่ือใช้แนวท�งอสิล�ม
ในก�รดำ�เนินก�รด้วยแนวท�งของอะล	ิสุนนะวัลญ�ม�อะฮ์	(Ahli	Sun-
nah	Wal	 Jamaah)	 กลุ่มผู้ศรัทธ�ที่เจริญรอยต�มแนวท�งของท่�น
ศ�สด�นบีมุฮมัหมดั)	 เพือ่ใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนนิชีวิต	 และเป็น
พ้ืนฐ�นในก�รบริห�รกิจก�รง�นของรัฐบ�ลภ�ยใต้กิจก�รของรัฐ”[10a]	

หรอืพระบรมร�โชว�ททีว่่�	“...เมลด็พนัธุท์ีท่รงคณุค่�ทีย่ิง่ใหญ่และสงูส่ง	
คอื	รปูแบบของ	MIB	ซึง่ไม่เป็นท่ีสงสยัเกีย่วกับลกัษณะใดๆของเมลด็พันธุ์
ท่ีได้งอกขึน้ด้วยคว�มสมบูรณ์บนผนืแผ่นดินบรูไน	เพร�ะจ�กคณุลกัษณะ
ต่�งๆ	ที่ปร�กฎออกม�	แสดงให้เห็นว�่มันคือเมล็ดพันธุ์ที่มีคว�มดั้งเดิม
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จริงแท้	 ซึ่งมีอยู่เรียบร้อยแล้ว	 และอัลลอฮฺทรงกำ�หนดม�เพื่อช�ว
บรูไน...”[1]

	 จ�กพระร�ชดำ�รัสหรือพระบรมร�โชว�ทดังกล่�ว	 ต่�งสะท้อนถึง
คว�มสำ�คัญของ	MIB	ซึ่งสื่อถึงคว�มหม�ยดังนี้

 1. M: Malayu หรือ มลายู	ซึ่งคำ�ว่�	“มล�ยู”	ยังส�ม�รถตีคว�ม
ถึงคว�มเป็นเป็นช�วมล�ยูของช�วบรูไน	 ดังนั้นประเทศบรูไนจึงเป็น
ประเทศของช�วม�ล�ยู	 มีสุลต่�นช�วม�ล�ยูเป็นผู้ปกครองประเทศ	 มี
วถิชีวิีตต�มวัฒนธรรมมล�ยทูีส่บืทอดกนัม�	จนกล�ยเป็นอดุมคติของคน
บรูไนจนถึงปัจจุบัน	ซึ่งวิถีแห่งคุณค่�วัฒนธรรมที่สำ�คัญพอสรุปได้ดังนี้
	 		 1)	 วัฒนธรรมมล�ยูถือเป็นวัฒนธรรมแห่งช�ติและเป็นวิถีชีวิต
ที่ทรงคุณค่�
	 		 2)	 ภ�ษ�มล�ยูเป็นคว�มมั่นคงท่ีแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของ
คว�มเป็นภ�ษ�แห่งช�ติ
	 		 3)	 ศ�สน�อิสล�มเป็นวิถีที่ก�รปฏิบัติต�มขนบธรรมเนียม	
ประเพณีและวัฒนธรรมของมล�ยูต้องยึดมั่นตั้ง
	 		 4)	 ร�ชประเพณีเป็นระบบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมมล�ยู

 2. I: Islam หรือ อิสลาม	คำ�ว่�	“อิสล�ม”	ในที่นี้หม�ยถึง	ศ�สน�
ทีอ่ลัลอฮ์ได้ประท�นให้ช�วมล�ยูบรูไนได้ยึดถือเป็นแบบแผนในก�รดำ�รง
ชีวติ	ทีอ่ยู่ร่วมกบัเพือ่นมนษุย์	ธรรมช�ต	ิสิง่แวดล้อม	รวมทัง้ก�รปกครอง
ประเทศต้องเป็นไปต�มหลักก�รอิสล�ม	ที่เป็นแกนสำ�คัญในก�รบริห�ร
ก�รปกครองประเทศท่ีมีสุลต่�นเป็นผู้นำ�	 และมีร�กฐ�นบนก�รกระ

I
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ทำ�คว�มดีที่ก่อใเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	ซึ่งคำ�ว่�	“อิสล�ม”	ในบริบท
ของบรูไนพอสรุปได้ดังนี้
	 		 1)	 อิสล�มเป็นศ�สน�ที่อัลลอฮ์ประท�นให้
	 		 2)	 ก�รกระทำ�แต่คว�มดเีป็นวถิกี�รดำ�เนนิชีวติทีม่ัน่คง	อนัเป็น
ร�กฐ�นของอิสล�ม
	 		 3)	 อสิล�มเป็นระบบปกครองทีร่วมพระร�ช�และประช�ชนให้
เป็นหนึ่งเดียว

 3. B: Beraja คือ พระราชา	หรือพระมห�กษัตริย์	และในที่นี้หม�ย
ถงึระบบก�รปกครองทีม่อีงค์สมเดจ็พระร�ช�ธบิดทีรงเป็นประมุข	ซึง่ถกู
ว�งร�กฐ�นบนก�รตีคว�มต�มแนวของศ�สน�อิสล�มแบบบรูไนว่�	
อำ�น�จก�รปกครองนั้น	 เป็นร�งวัลแห่งคว�มไว้ว�งใจจ�กพระเจ้�	 ให้
พระองค์ปกครองประเทศด้วยคว�มยุติธรรม
	 มล�ย	ูอิสล�ม	พระมห�กษัตริย	์หรือ	MIB	 เมื่อถูกว�งร�กฐ�นท�ง
คว�มคิดแล้ว	รวมทั้งเกิดผลในท�งปฏิบัต	ิซึ่งทำ�ให้เกิดประโยชน์ในก�ร
ปกครองดังนี้
	 1.	 ก�รปกครองที่มีคว�มมั่นคง	เสถียรภ�พ
	 2.	 ทำ�ให้เกิดคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในช�ติที่เป็น
ช�ตินิยมม�ล�ยู-บรูไน	เกิดคว�มร่วมมือในก�รทำ�ง�นร่วมกัน
	 3.	 ส�ม�รถป้องกันประเทศจ�กอริร�ชศัตรูภ�ยนอกได้	 ซึ่งทำ�ให้
ส�ม�รถรักษ�เอกร�ชของช�ติไว้ได้
	 4.	 ก�รนำ�กฎหม�ยอิสล�มม�ใช้	 ทำ�ให้เกิดคว�มเป็นธรรมในทัศน์
ของช�วมุสลิม		
	 5.	 ก�รเปิดโอก�สให้ใช้หลักก�รอิสล�มอย่�งเปิดกว้�ง	ในส่วนที่
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ไม่ก่อให้เกิดปัญห�คว�มม่ันคงของช�ติ	 ทำ�ให้ก�รปกครองภ�ยในหรือ
ก�รรักษ�คว�มสงบภ�ยในทำ�ได้สะดวกง่�ยขึ้น

 1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

	 สภ�พสังคมของบรูไน	 ยังมีลักษณะพื้นฐ�นที่ยึดหลักครอบครัว	
ประช�ชนมคีว�มเป็นอยูอ่ย่�งสงบเรยีบง่�ย	ศ�สน�อสิล�มมบีทบ�ทม�ก
ในก�รกำ�หนดพฤติกรรมท�งสังคม	 สภ�พก�รปกครองเป็นระบอบ
สมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์	 ที่มีก�รจัดระเบียบสังคมต�มข้อบัญญัติของ
ศ�สน�มุสลิมและปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด	และภ�ษ�ที่ใช้กันในบรูไนมี
ภ�ษ�ม�เลย	์อังกฤษ	และจีน	สำ�หรับชนพื้นเมืองมีภ�ษ�เป็นของตนเอง	
ในโลกวฒันธรรมบรไูนก็มเีอกลกัษณ์เฉพ�ะตน	เรยีกว่�	โลกมล�ย	ูทีป่ฎิบตัิ
กันม�จนกล�ยเป็นอุดมคติของช�วบรูไนม�จนถึงปัจจุบัน	ซึ่งคุณค�่ของ
วฒันธรรม	 และขนบธรรมเนยีมประเพณเีป็นตัวกำ�หนดวถีิชีวติของช�ว
บรูไนว่�เป็นสิ่งประเสริฐ	 กฎหม�ยส�ม�รถลงโทษบุคคลที่ปฏิเสธขนบ
ธรรมเนยีมประเพณีหรอืปฏบิตัตินฝ่�ฝืนวฒันธรรมและประเพณทีำ�หน้�ที่
จัดระเบียบสังคมและจัดระเบียบกฎหม�ย	 ในสังคมมล�ยูบรูไนผู้ใดไม่
ปฏิบัติต�มวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีจะถูกประน�มและ
ลงโทษจ�กสังคม	เช่น	ก�รเกิด	ก�รแต่งง�น	เป็นต้น
	 วัฒนธรรมบรูไนมีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกับม�เลเซียและอินโดนีเซีย
ม�ก	จงึมปีระเพณ	ีภ�ษ�	และก�รแต่งก�ยทีค่ล้�ยคลงึกนั	ซึง่สภุ�พบรุษุ
จะแต่งก�ยด้วยเสื้อแขนย�ว	ตัวเสื้อย�วถึงเข�่	นุ่งก�งเกงข�ย�วแล้วนุ่ง
โสร่ง	เรียกว�่	บ�จู	มล�ยู	(Baju	Melayu)		ส่วนชุดของสุภ�พสตรีเรียก
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ว่�	บ�จูกุรุง	 (Baju	Kurung)	จะแต่งก�ยด้วยเสื้อผ้�ที่มีสีสันสดใส	 โดย
ม�กมกัจะเป็นเสือ้ผ้�ทีค่ลมุร่�งก�ยตัง้แต่ศรีษะจรดเท้�	เป็นก�รสะท้อน
วัฒนธรรมและสังคมแบบอนุรักษ์นิยม

 1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

	 เนื่องจ�กประเทศบรูไนเป็นประเทศท่ีรำ่�รวย	 จึงมีก�รพัฒน�ระบบ
ก�รขนส่งทีด่	ีช�วท้องถิน่และนกัท่องเทีย่วในประเทศบรไูนมตีวัเลอืกใน
ก�รใช้บริก�รได้หล�ยท�ง	อันได้แก	่

การคมนาคมทางบก 
	 ประเทศบรไูนมีท�งหลวงส�ยหลกัส�ยเดียว	คอื	Muara–Jerudong–
Tutong	มีคว�มย�วประม�ณ	1,712	กิโลเมตร	ก�รให้บริก�รรถเช�่ใน
ประเทศบรูไนมีร�ค�ที่เหม�ะสม	รถเช่�เป็นบริก�รก�รขนส่งที่ดีที่สุดใน
ประเทศบรูไน	เนื่องจ�กมีร�ค�ที่ไม่สูง	สะดวก	และส�ม�รถใช้บริก�รได้

ที่มา:  https://www.google.co.th/search?
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ตลอดเวล�	 นอกจ�กนี้รถประจำ�ท�งก็มีร�ค�ถูกและเป็นตัวเลือกท่ีง่�ย
ที่สุดของก�รขนส่ง	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในบันด�ร์	เสร	ีเบก�วัน	(Bandar	
Seri	 Begawan)	 ซึ่งเป็นเมืองหลวง	มีก�รบริก�รรถโดยส�รประจำ�ท�ง		
12	ชั่วโมง/วัน	ตั้งแต่เวล�	06.00-18.00	น.	ส�ม�รถใช้บริก�รได้อย่�ง
ง่�ยด�ย	 ส่วนรถแทก็ซีจ่ะมรี�ค�แพงม�ก	 และยงัมีอยูเ่ป็นจำ�นวนม�ก
ก�รขนส่งผู้โดยส�รส�ม�รถเรียกใช้ได้ต�มคว�มต้องก�ร	ส่วนก�รขนส่ง
ผู้โดยส�รท�งรถไฟจะไม่เป็นที่นิยมในก�รเดินท�งประเภทนี้

การคมนาคมทางอากาศ 
	 ก�รขนส่งท�งอ�ก�ศเชิงพ�ณิชย์ในบรูไนเริ่มขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2496	
(ค.ศ1953)	และสร�้งสน�มบินใหม่ในเมือง	Mukim	Berakas	และเปิด
ใช้ง�นในป	ีพ.ศ.	2517	(ค.ศ.	1974)	ปัจจุบันประเทศบรูไนมีส�ยก�รบิน
พ�ณิชย์	 คือ	 ส�ยก�รบินรอยัลบรูไน	 ซึ่งเป็นส�ยก�รบินแห่งช�ติบรูไน	
ก่อตัง้เมือ่วนัที	่18	พฤศจกิ�ยน	พ.ศ.	2517	(ค.ศ.	1974)	โดยบรษิทัเอกชน
จะเป็นผู้ถือหุ้นเองทั้งหมด	 ส�ยก�รบนิรอยัลบรูไน	มีเที่ยวบินตรงจ�ก

ที่มา:  http://www.chaoprayanews.com/
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บนัด�ร์	เสร	ีเบก�วนั	(Bandar	Seri	Begawan)	ไปยงัจดุหม�ยปล�ยท�ง
หล�ยแห่งทัว่โลก	และยงัเชือ่มต่อไปยงัจดุทีส่ำ�คญัในเก�ะบอร์เนยีว	เช่น	
Kuching,	 Gunung	Mulu	National	Park	 เนื่องจ�กรอยัลบรูไนเป็น
ส�ยก�รบินมุสลิม	 จึงไม่ส�ม�รถรับรองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
เที่ยวบินได้

การคมนาคมทางนำ้า 
	 ประเทศบรไูนมท่ี�เรอืทีข่นถ่�ยสนิค้�อยูท่ัง้หมด	6	แห่ง	โดยแบ่งเป็น
ของภ�ครัฐ	3	แห่ง	และภ�คเอกชน	3	แห่ง	ท�่เรือทั้ง	3	ท่�ที่เป็นของ
รัฐบ�ลบรูไน	ได้แก่

 1) ท่าเรือมัวรา
	 ตั้งอยู่ท�งทิศตะวันออกเฉียงเหนือห�่งจ�กเมืองหลวง	27	กิโลเมตร	
เป็นท่�เรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ	มีคว�มลึก	10	เมตร	กว้�ง	611	เมตร	
ส�ม�รถนำ�เรือขน�ดใหญ่เข�้เทียบท�่ได้

ที่มา:  https://www.google.co.th/search?
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 2) ท่าเรือบันดาร์เสรีเบกาวัน
	 เป็นท่�เรือเก่�แก่	 ต้ังแต่ก่อนสงคร�มโลกคร้ังที่	 2	 รับเฉพ�ะเรือที่มี
คว�มย�วไม่เกิน	30	เมตร	และมีคว�มลึกไม่เกิน	5	เมตร

 3) ท่าเรือกัวลาบือเลต
	 ตั้งอยู่ที่แม่นำ้�บือเลต	 รับเฉพ�ะเรือท่ีมีคว�มย�ว	 60	 เมตร	 เพร�ะ
ท่�เรือย�ว	61	เมตร	โดยม�กเรอืทีเ่ข้�เทียบท่�มกัจะเป็นเรอืจ�กประเทศ
เพื่อนบ�้น	
	 ส่วนท่�เรอืเอกชนของบรูไนอกี	3	แห่ง	ได้แก่	ท่�เรือซีเรีย	ท่�เรือลมููต		
และท่�เรอืตนัหยงลีรงั	โดยท่�เรอืเอกชนสองแห่งแรกมบีรษิทัเชลล์บรไูน
เป็นผู้ดูแล	 ใช้ในก�รขนส่งสินค้�ประเภทแก๊สธรรมช�ติและนำ้�มัน	 ส่วน
ท่�เรือตันหยงลีรังเป็นท�่เรือเพื่อใช้ในก�รส่งออกไม้ซุง[26]	

ระบบไฟฟ้า
	 หน่วยง�นที่ดูแลกิจก�รไฟฟ้�ของประเทศบรูไนชื่อว่�แผนกบริก�ร
ไฟฟ้�	 (Department	of	Electrical	Services-DES)	 เป็นหน่วยง�นที่
อยู่ภ�ยใต้กระทรวงพลังง�น	 ดูแลตั้งแต่ระบบผลิต	 ระบบส่ง	 ระบบ
จำ�หน่�ย	จนถึงลกูค้�	ในลกัษณะคล้�ยกบัก�รไฟฟ้�โดยทัว่ไปในอ�เซยีน		
ก่อตั้งม�แล้ว	92	ป	ีเริ่มต้นด้วยก�รติดตั้งเครื่องกำ�เนิดไฟฟ�้ดีเซลขน�ด	
22	กโิลวตัต์	สำ�หรบัก�รจ่�ยไฟคร้ังแรก	และกระแสไฟฟ้�บรไูนในปัจจุบนั	
คือ	240	โวลต	์ โดยที่ปลั๊กม�ตรฐ�นมีส�มข�	 หรือเป็นหมุดสี่เหลี่ยม
ดังภ�พ

I
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	 เพ่ือสร้�งคว�มมั่นคงด้�นพลังง�น	 ลดก�รพึ่งพ�แหล่งทรัพย�กร
นำ้�มันและก๊�ซธรรมช�ติ	 ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตอ�ห�รและสิ่ง
แวดล้อม	บรูไนจึงมีโครงก�รสำ�คัญๆ	ที่เกี่ยวกับพลังง�นทดแทน	ได้แก่
	 1.	 ก�รไฟฟ้�บรไูนมกี�รก่อสร้�งโรงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทติย์เม่ือปี	
พ.ศ.	2554	ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์แห่งแรกของบรูไน	และ
ใหญ่ที่สุดในประเทศกลุ่มอ�เซียน	ขน�ด	1.2	MW	จ�กแผนง�น	50	MW	
โดยก�รสนบัสนนุจ�กประเทศญีปุ่น่	(บรษัิท	เจแปน	มติซบูชิ	ิคอร์ปอเรช่ัน	
จำ�กัด)	 และในด้�นก�รส่งเสริมก�รใช้พลังง�นทดแทน	 ก�รไฟฟ้�บรูไน
มีแผนง�นที่จะให้มีสัดส่วนก�รผลิตไฟฟ�้จ�กพลังง�นทดแทนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	5	ในอีก	3	ปีข�้งหน�้	และเป็นสัดส่วนนี้ตลอดในอีก	20	ปี
	 2.	 จ�กก�รร�ยง�นของ	Brunei	Times	ประเทศบรูไนเป็นประเทศ
ทีม่ค่ี�ไฟถกูทีส่ดุในบรรด�สม�ชกิประเทศในกลุม่ประช�คมอ�เซยีน	(AC)	
ค่�ไฟเฉลีย่ต่อหน่วยอยูท่ี	่0.09	ดอลล่�ร์สหรฐั	(ประม�ณ	2	บ�ทกว่�ๆ)	
นั่นเป็นเพร�ะมีก�รอุดหนุนค�่ไฟจ�กภ�ครัฐ

ที่มา:  http://www.dvdgame0nline.c0m
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	 3.	 มีก�รนำ�มิเตอร์แบบจ�่ยเงินล่วงหน้�	 (Prepaid)	ม�ใช้ง�น	 โดย
เริ่มใช้ง�นในปี	พ.ศ.	2555	ที่ผ�่นม�

ระบบโทรคมนาคม
	 ประเทศบรูไนมีฝ�่ยดูแลง�นด้�นโทรคมน�คม	(Telecoms)	 ที่รับ
ผิดชอบท้ังระบบก�รทำ�ง�นที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ยในประเทศและระหว่�ง
ประเทศ	 ระบบโทรคมน�คมในทีน้ี่รวมถงึโทรศพัท์บ้�น โทรศพัท์ระหว่�ง
ประเทศ	 โทรส�ร	 เทเล็กซ์	 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล�ร์	 เพจเจอร์		
โทรเลข	 และเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต	 โทรศัพท์บ้�นทั้งหมดในประเทศ
บรูไนใช้ระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล

ที่มา:  https://www.google.co.th
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ที่มา:  http://www.thaidentalmag.com

 1.1.9 ระบบสาธารณสุข

	 กระทรวงส�ธ�รณสขุเป็นผูก้ำ�หนดนโยบ�ย	ด้�นก�รส�ธ�รณสขุของ
ประเทศบรูไน	เพื่อที่จะบริก�รให้ทั่วถึงแก่ประช�ชนทุกหมู่เหล่�	ไม่แบ่ง
ช�ติ	ภ�ษ�	ศ�สน�	จึงมีนโยบ�ย	“สุขภ�พดีเพื่อทุกคน”	(Health	for	
All)	โดยเน้นระบบก�รพฒัน�ก�รตรวจรกัษ�สุขภ�พให้เป็นไปต�มคว�ม
ต้องก�รของประช�ชน	 กระทรวงส�ธ�รณสุขมีรัฐมนตรีว�่ก�รเป็น
ผูบ้รหิ�รสงูสดุ	ซึง่มคีว�มรบัผดิชอบทกุอย่�งทีเ่ก่ียวข้องกับก�รส�ธ�รณสขุ
นอกจ�กรัฐมนตรีว่�ก�รแล้ว	 ยังมีปลัดกระทรวงทำ�หน้�ที่ช่วยว�งแผน
ปฏิบัติก�ร	 และผู้อำ�นวยก�รกรมก�รแพทย์และสุขภ�พเป็นผู้นำ�แผน
ปฏิบัติก�รไปดำ�เนินก�รในด�้นก�รบริก�รต�่งๆ	ในหล�ยโครงก�ร
	 ประเทศบรูไนนับว่�เป็นประเทศหนึ่งในเอเชียท่ีให้คว�มสำ�คัญกับ
สวัสดิก�รด้�นสุขภ�พแก่ประช�ชน	 ช�วบรูไนส�ม�รถเข้�รับก�รรักษ�

k

1

f9

rf: \

*

fh&mr
€

v
‘ -

&W •*> (f> * '*) lt>

n



43ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

พย�บ�ลของรัฐได้โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย	 นอกจ�กนั้นยังมีก�รจัดก�รก�ร
แพทย์เคลื่อนที	่เพื่อรักษ�พย�บ�ลประช�ชนที่อยู่ในพื้นที่ห่�งไกลคว�ม
เจริญทุรกันด�ร	ที่สำ�คัญอีกอย�่งคือในกองทัพบรูไนมีศูนย์พย�บ�ลเป็น
หน่วยง�นหน่ึงในกองทัพ	 และห�กผู้ป่วยอยู่ในถิ่นทุรกันด�รก็มีหน่วย
แพทย์อ�ก�ศ	 กล่�วคือ	 น�ยแพทย์ที่ ไปรักษ�ต้องเดินท�งโดย
เฮลิคอปเตอร์ไปรักษ�พย�บ�ลถึงท่ี	 ก�รท่ีรัฐบ�ลบรูไนเอ�ใจใส่ดูแล
สขุภ�พของประช�ชนอย่�งดยีิง่	นบัว่�มผีลดต่ีอก�รพัฒน�เศรษฐกจิเป็น
อย่�งม�ก	 เพร�ะเมื่อมีสุขภ�พดีก็ย่อมทำ�ง�นได้ผลดี	 มีประสิทธิภ�พ	 
มีร�ยได้ดี	 และทำ�ให้เศรษฐกิจของช�วบรูไนดีขึ้น	 จึงส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของประเทศดีขึ้นต�มไปด้วย

 1.1.10 ระบบการศึกษา

	 	ระบบก�รศกึษ�ของประเทศบรไูน	ด�รสุซ�ล�มไม่มกี�รศกึษ�
ภ�คบังคับ	แต่ก�รศึกษ�เป็นส�กลและจัดให้ฟรีสำ�หรับประช�ชนทั่วไป	
ก�รศกึษ�แบ่งออกเป็นระดบัก่อนประถมศกึษ�	1	ปี	ระดับประถมศึกษ�	
6	ปี	ระดับมัธยมศึกษ�	7-8	ป	ีซึ่งแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	3	ปี
ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	2-3	ปี	หรือในส�ยอ�ชีวะ	อีก	2	ปี		และ
ระดับเตรียมอุดมศึกษ�	2	ปี	และระดับมห�วิทย�ลัย	3-4	ปี	ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา 
	 เดก็ทกุคนต้องเข้�ศกึษ�ในระดบัก่อนประถมศกึษ�	1	ปี	เมือ่อ�ยุ	5	ปี
หลังจ�กนั้นจึงเข�้ศึกษ�ในระดับประถมศึกษ�
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ระดับประถมศึกษา  
	 ก�รศึกษ�ระดับประถมศึกษ�แบ่งออกเป็นสองระดับ	 คือ	 ระดับ
ประถมต้น	3	ปี	และประถมปล�ย	2-3	ปี	หลังจ�กจบก�รศึกษ�ระดับ
ประถมศกึษ�	6	ปี	 นกัเรยีนจะต้องเข้�รบัก�รทดสอบข้อสอบกล�ง 
(PCE:		Primary	Certificate	of	Examination)	 ซึง่ก�รศกึษ�ในระดบันีม้ี
จุดประสงค์เพื่อปูพื้นฐ�นด้�นก�รเขียน	ก�รอ่�น	และก�รคำ�นวณให้แก่
นักเรียน	เพื่อจะได้นำ�คว�มรู้เหล่�นี้ไปใช้ในก�รพัฒน�ตนเอง

ระดับมัธยมศึกษา
	 ก�รศึกษ�ระดบัมธัยมศกึษ�รวมใช้เวล�	7-8	ปี	(มธัยมศกึษ�	1-5	และ
เตรียมอุดมศึกษ�	2	ปี)

ภาพที่ 10  มหาวิทยาลัยบรูไน
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
	 ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นมีระยะเวล�	3	ปี	หลังมัธยมศึกษ�ตอนต้น
แล้ว	นักเรียนต้องทดสอบ	BJCE	(Brunei	Junior	Certificate	of	Edu-
cation)	 จึงจะส�ม�รถเรียนต่อระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 หรือเลือก
เรยีนวิช�ด้�นช่�งและเทคนคิพืน้ฐ�นทีส่ถ�บนัก�รศกึษ�ท�งเทคนคิและ
อ�ชีวศึกษ�

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 ระยะเวล�	2-3	ป	ีนักเรียนจะเลือกเรียนส�ยศิลป์	ส�ยวิทย์	หรือส�ย
อ�ชพี	ต�มแต่ผลก�รสอบ	BJCE	หลกัจ�กเรยีนจบระดบัมธัยมศกึษ�ตอน
ปล�ยแล้ว	 (ระดับ	 5)	 นักเรียนต้องสอบข้อสอบ	 Brunei-Cambridge	
General	Certificate	of	Education:	BCGCE	“O”		Level	หรือสำ�เร็จ
ก�รศกึษ�ระดบั	6	นกัเรยีนต้องสอบข้อสอบ	Brunei-Cambridge	Gen-
eral	Certificate	of	Education:	BCGCE	“A”	Level	แล้ว	จึงจะมีสิทธิ์
เรียนต่อระดับเตรียมอุดมศึกษ�	มีระยะเวล�	2	ปี

ระดับอาชีวะ
	 รับเด็กนักเรียนมัธยมต้นที่สนใจด้�นก�รศึกษ�และก�รฝึกหัดด้�น
อ�ชีวะและเทคนิค	 โดยมีกรมก�รศึกษ�ด้�นเทคนิค	 (Department	of	
Technical	Education-DTE)	เป็นผูรั้บผดิชอบดแูลก�รจดัก�รศกึษ�ด้�น
เทคนคิและอ�ชวีศกึษ�และก�รฝึกอบรม	(Technical	and	Vocational	
Education	and	Training)	และโปรแกรมเกี่ยวกับก�รศึกษ�ต่อ	(Con-
tinuing	Education-CE)

I
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ระดับปริญญาตรี
 ก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรีจะจัดให้แก่นักเรียนที่มีผลก�รศึกษ�
ดีมีศักยภ�พในก�รศึกษ�ต่อได้	 หรือศึกษ�ในส�ข�ที่เป็นคว�มต้องก�ร
ของประเทศ	 ซึ่งมีทั้งมห�วิทย�ลัย	 สถ�บันอ�ชีวะ	 เทคนิคต่�งๆ	 และ
วิทย�ลัยต่�งๆ

โรงเรียนเอกชน (Non-Government  Schools)
	 โรงเรียนเอกชนมีบทบ�ทในก�รช่วยแบ่งเบ�ภ�ระก�รจัดก�รศึกษ�
ของรัฐบ�ล	 โดยโรงเรียนเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
มี	 5	ประเภท	 ได้แก่	 โรงเรียนภ�คบังคับต�มปกต	ิ (ตั้งแต่ระดับอนุบ�ล
จนถึงระดับมัธยมศึกษ�)	 โรงเรียนกวดวิช�	 โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์	
โรงเรียนสอนดนตร	ีโรงเรียนสอนตัดเสื้อ

_
F

c t d

7ft

\fljV

AW-t> <*.*

\

* *

.:<ÿ' ' /%>V
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	 ระบบก�รศกึษ�แห่งช�ต	ิพ.ศ.	2528	กำ�หนดให้ใช้ภ�ษ�องักฤษ	และ
ภ�ษ�ม�เลย์ในก�รสอนตั้งแต่ระดับอนุบ�ลจนถึงประถมศึกษ�ปีที่	3
ครูจะสอนทุกวิช�ด้วยภ�ษ�ม�เลย์	 ยกเว้นวิช�ภ�ษ�อังกฤษซ่ึงใช้ภ�ษ�
อังกฤษในก�รสอน	สำ�หรับระดับประถมศึกษ�ปีที	่4	ขึ้นไป	โรงเรียนจะ
ใช้ทั้งภ�ษ�ม�เลย์และภ�ษ�อังกฤษในก�รสอน	 โดยภ�ษ�ม�เลย์ใช้
สำ�หรบัสอนวชิ�เกีย่วกบัม�เลย์	คว�มรูเ้กีย่วกบัศ�สน�อิสล�ม	พลศึกษ�	
ศิลปะและก�รช่�ง	 และวิช�หน้�ที่พลเมือง	 ส่วนภ�ษ�อังกฤษใช้ในก�ร
สอนวชิ�วทิย�ศ�สตร์	คณติศ�สตร์	ภมูศิ�สตร์	ประวัติศ�สตร์	และภ�ษ�
อังกฤษ	เป็นต้น[11] 

นโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษา
	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รบรูไน	 ด�รุสซ�ล�ม	 ได้จัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์	
พ.ศ.	 2550-2555	 และก�รจัดทำ�วิสัยทัศน์ด้�นก�รศึกษ�ของบรูไน	 
ด�รุสซ�ล�ม	พ.ศ.	2578	โดยได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รสร้�งสังคมบนพื้น
ฐ�นแห่งทักษะ	และคว�มรอบรู้ภ�ยใต้ระบบก�รศึกษ�	“World	Class	
Education	System”	ที่ส่งเสริมก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	โดยให้ก�รศึกษ�
เป็นหนึง่ใน	8	ยทุธศ�สตร์ทีส่ำ�คญัของประเทศ	พร้อมท้ังได้ใช้เงินกองทุน
พัฒน�ในก�รลงทุนก�รศึกษ�ในอัตร�ร้อยละ	 8.7	 รวมทั้งก�รพัฒน�
โครงสร�้งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	(ICT)
	 ระบบก�รศึกษ�ของบรูไน	ด�รุสซ�ล�ม	มุ่งตอบสนองคว�มต้องก�ร
ของศตวรรษที่	 21	 โดยเปิดโอก�สให้ผู้เรียนได้มีโอก�สเลือกเรียนส�ข�
วิช�ก�รต่�งๆ	 ในระดับอุดมศึกษ�	 ที่มีเป้�หม�ยในก�รสร้�งสรรค์
สันติภ�พและคว�มรุ่งเรืองของช�ติ

I
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	 ยทุธศ�สตร์ก�รจดัก�รศกึษ�แห่งช�ตขิองบรไูน	ด�รุสซ�ล�ม	เน้นใน
เรื่องต่�งๆ	ดังนี้
 ●	 ก�รลงทุนท�งก�รศึกษ�สำ�หรับเด็กปฐมวัย
 ●	 ก�รนำ�แนวปฏิบัติที่ดีจ�กน�น�ช�ติม�ใช้ในก�รจัดก�รเรียน
ก�รสอนของประเทศ
 ●	 ก�รพฒัน�ผูเ้รยีนในระดบัมธัยมศกึษ�	อดุมศกึษ�	และอ�ชวีศึกษ�	
เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ดธุรกิจและอุตส�หกรรม
 ●	 ก�รส่งเสริมสมรรถนะในก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 และก�ร
สือ่ส�ร	(ICT)	สำ�หรับผูเ้รียน	คร	ูบคุล�กรก�รศึกษ�	รวมทัง้ก�รบรูณ�ก�ร	
ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร	(ICT)	ในหลกัสตูรของโรงเรยีน
 ●	 ก�รดำ�เนินโครงก�รเพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และเปิด
โอก�สให้ส�ม�รถศึกษ�ต่อได้ในระดับอุดมศึกษ�
 ● ก�รส่งเสริมก�รวจัิย ก�รพฒัน� และนวตักรรม	ทัง้จ�กงบประม�ณ
ภ�ครัฐ	เอกชน	และคว�มร่วมมือกับต�่งประเทศ	
 ●	 ก�รส่งเสรมิก�รเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยก�รใช้เทคโนโลยสี�รสนเทศ
 ●	 ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รของสถ�บันก�รศึกษ�
	 นอกจ�กนี้	บรูไน	ด�รุสซ�ล�ม	ยังให้คว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินง�น
ในเรื่องต่�งๆ	ดังนี้
 ●		ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริก�รจัดก�รศึกษ�ในโรงเรียน	
วิทย�ลัย	และสถ�บันอุดมศึกษ�	
 ●		ก�รพัฒน�หลักสูตรก�รศึกษ�ที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของ		 
ผู้เรียนและสังคมในปัจจุบันและอน�คต
 ●		ก�รพัฒน�โรงเรียน	 เช่น	 ก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อมในก�ร
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จัดก�รเรียนก�รสอน	 เช่น	ก�รใช้คอมพิวเตอร์	หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในชั้นเรียน
 ●	 ก�รพัฒน�ผูน้ำ�นกัเรยีน	ก�รพฒัน�หุน้ส่วนคว�มร่วมมอืในชุมชน
และภ�คอุตส�หกรรม	 ด้วยก�รพัฒน�องค์ก�รวิช�ชีพที่มีคว�มโปร่งใส
ส�ม�รถตรวจสอบได	้ และมีประสิทธิภ�พ	 อันจะก่อให้เกิดก�รพัฒน�
ก�รเรียนก�รสอน

ความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค
	 บรไูน	ด�รสุซ�ล�ม	 ให้คว�มสนใจในก�รพฒัน�คว�มร่วมมอืท�ง
ก�รศึกษ�ระดับต�่งๆ	ดังนี้
 ●	 ระดับก�รอุดมศึกษ�
	 		 -	 คว�มร่วมมือด�้นก�รวิจัยและพัฒน�
	 		 -	 ก�รพัฒน�สถ�บันน�น�ช�ติ
	 		 -	 ก�รส่งเสริมโครงก�ร	Twining	Schools
	 		 -	 ก�รแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคล�กร
 ●	 ระดับก�รอ�ชีวศึกษ�
	 		 -	 ก�รพัฒน�หลักสูตรอ�ชีวศึกษ�
	 		 -	 ก�รฝึกปฏิบัติง�นของนักเรียนและบุคล�กรในภ�ค		 	
	 		 	 อุตส�หกรรม
	 		 -	 ก�รสร้�งนวัตกรรม
 ●	 ระดับก�รศึกษ�พื้นฐ�น
	 		 -	 ก�รพัฒน�เย�วชนให้มีพื้นคว�มรู้ที่แข็งแกร่งในด้�นภ�ษ�		
	 		 	 อังกฤษ	คณิตศ�สตร	์วิทย�ศ�สตร์	ก�รคิดคำ�นวณ	
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	 		 	 ก�รรังสรรค์นวัตกรรม	และก�รเรียนก�รสอนด้�น		 	
	 		 	 วิทย�ศ�สตร์
	 		 -	 ก�รบูรณ�ก�รก�รสอนด�้นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	(IT)	ใน	 	
	 		 	 หลักสูตรต่�งๆ
	 		 -	 ก�รพัฒน�ก�รคิดวิเคร�ะห์และคว�มคิดสร้�งสรรค์
	 		 -	 ก�รศึกษ�สำ�หรับเด็กปฐมวัย
	 		 -	 ก�รศึกษ�ตลอดชีวิต	และก�รศึกษ�ต่อเนื่อง

 1.1.11 ระบบกฎหมาย

	 ระบบกฎหม�ยของประเทศบรูไนมีร�กฐ�นม�จ�กระบบกฎหม�ย
จ�รีตประเพณีของประเทศอังกฤษ	(English	Common	Laws)	ระบบ
ก�รศ�ลขององักฤษเป็นระบบอสิระ	มอีำ�น�จในก�รตดัสนิคดอีย่�งเตม็ท่ี
แม้ว่�ประเทศบรูไนได้รับเอกร�ชจ�กอังกฤษแล้วก็ต�ม	 บรูไนยังคงใช้
ระบบกฎหม�ยของอังกฤษอยู่	 แต่สำ�หรับช�วมุสลิมมีหล�ยกรณีที่ใช้
กฎหม�ยอิสล�ม	(Islamic	Shari’a	Law	หรือ	Islsmic	Shri’ah	Law)	
แทน	 และไม่ยอมรับเขตอำ�น�จโดยบังคับของศ�ลยุติธรรมระหว่�ง
ประเทศ	(ICJ)[3]

	 รฐัมนตรีว่�ก�รกระทรวงยติุธรรม	มอีำ�น�จหน้�ท่ีรบัผิดชอบดแูลเกีย่ว
กับระบบกฎหม�ย	 ในขณะที่ประธ�นท่ีปรึกษ�กฎหม�ยรัฐธรมนูญและ
กฎหม�ยอื่นๆ	ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นศ�ลสูงสุด	อำ�น�จในก�รตัดสินคดี
อยู่ที่ศ�ลสูงสุด	คือ	ศ�ลฎีก�	ศ�ลชั้นกล�งหรือศ�ลอุทธรณ์	และศ�ลชั้น
ต้นดังนี้

rg a* * a
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 1) ศาลชัน้ต้น (Subordinate Court)	ซ่ึงประกอบด้วย	ศ�ลแขวง	
(Magistrate	 Courts)	 และศ�ลเย�วชน	 (Juvenile	 Courts)	 โดยศ�ล
แขวงถูกควบคุมโดยพระร�ชบัญญัติศ�ลชั้นต้น	(Subordinate	Courts	
Acts)	คดส่ีวนใหญ่ถูกพจิ�รณ�ในศ�ลแขวง	ซ่ึงมีท่ีอยูใ่น	4	เขต	คือ	บรูไน
ด�รุสซ�ล�ม	 บันด�ร์	เสรี	เบก�วัน	 คัวล�เบอไลต์	ตูตง	 และ	เต็มบูรง
เขตอำ�น�จศ�ลแขวงพจิ�รณ�ทัง้คดแีพ่งและคดอี�ญ�	 ซึง่ไม่อยูใ่นเขต
อำ�น�จของศ�ลชั้นกล�งและศ�ลฎีก�	ศ�ลเย�วชนตั้งอยู่ใน	4	เขต	ได้แก่	
บันด�ร์เสร	ีเบก�วัน	ตูตง	คัวล�เบอไลต	์และ	เต็มบูรง	โดยศ�ลเย�วชน
จะพจิ�รณ�คดีใน	3	ประเภทใหญ่ๆ	ได้แก่	ก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�	โดย
เย�วชนอ�ยุไม่ถึง	18	ปี	เย�วชนซึ่งไม่อยู่ในก�รดูแลของผู้ปกครอง	และ
เย�วชนที่ต้องก�รก�รดูแลและคุ้มครองเป็นพิเศษ
 2) ศาลชัน้กลาง (Intermediate Court)		ต้ังโดยพระร�ชบัญญติั
ศ�ลชัน้กล�ง	(Intermediate	Court	Act)	ซึง่รบัพิจ�รณ�ทัง้คดีแพ่งและ
คดอี�ญ�	โดยในคดอี�ญ�จะรบัพจิ�รณ�คดอี�ญ�ทีร่ะว�งโทษไม่เกิน	20	
ปี	ศ�ลชั้นกล�งไม่มีอำ�น�จพิจ�รณ�คดีที่มีโทษประห�รชีวิต	สำ�หรับคดี
แพ่ง	ศ�ลชั้นกล�งส�ม�รถรับพิจ�รณ�คดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน	300,000	
ดอลล่�ร์บูรไน	และคดทีีม่กี�รร้องเรยีกเงินในจำ�นวนเงนิม�กกว่�	15,000	
ดอลล�ร์บรูไนแต่ไม่เกิน	60,000	ดอลล�ร์บรูไน		นอกจ�กนี้ผู้พิพ�กษ�
ชั้นกล�งยังทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้ดูแลจัดก�ร	 ก�รเข้�สมัครเป็นทน�ยคว�ม
(Advocate)และทน�ยให้คำ�ปรึกษ�	(Solicitor)คำ�ตัดสินที่ออกโดยศ�ล
ชั้นกล�งส�ม�รถอุทธรณ์ไปยังศ�ลอุทธรณ์ได้
 3) ศาลฎีกา (Supreme Court)	 ซึ่งประกอบด้วย	ศ�ลสูง	(High	
Court)	และศ�ลอุทธรณ	์ (Court	of	Appeal)	ผู้พิพ�กษ�หัวหน้�ศ�ล
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และผู้พิพ�กษ�ของศ�ลสูงรับพิจ�รณ�คดีท้ังคดีแพ่งและคดีอ�ญ�	 โดย
ไม่จำ�กัดเขตอำ�น�จศ�ล	 รวมทัง้รบัอทุธรณ์คดแีพ่งและคดอี�ญ�จ�ก
ศ�ลแขวง
	 ในก�รพจิ�รณ�คดี ศ�ลอทุธรณ์ไม่มอีำ�น�จในก�รพจิ�รณ�ตดัสนิคดี
ที่มีบทลงโทษประห�รชีวิต	 หรือจำ�คุกเกินกว่�	 20	 ปี	 ทั้งมีหน้�ที่รับ
พิจ�รณ�คดแีพ่งหรือคดอี�ญ�จ�กศ�ลชัน้กล�ง	ซึง่ในกรณทีีศ่�ลอทุธรณ์
เป็นศ�ลสงูสดุหรือศ�ลสดุท้�ยของก�รตดัสนิคดที�งอ�ญ�	องค์คณะศ�ล
ต้องประกอบด้วย	ประธ�นหัวหน้�คณะและผู้พิพ�กษ�อีกสองคน	ส่วน
คดีท�งแพ่งในกรณีที่ทุกฝ่�ยยินยอมพร้อมใจส�ม�รถอุทธรณ์ต่อคณะ
กรรม�ธิก�รกฎหม�ยแห่งคณะองค์มนตรีในลอนดอน	(Privy	Council)		
	 นอกจ�กนี้	 ประเทศบรูไนมีประช�กรส่วนใหญ่นับถือศ�สน�อิสล�ม	
จึงมีก�รใช้กฎหม�ยอิสล�ม	 ซึ่งข้ึนอยู่กับกรมกฎหม�ยอิสล�ม	 กรมน้ีมี
หน่วยง�นย่อยอีก	4	หน่วยง�น	คือ

 1. แผนกมฟุต	ีมมีฟุตเีป็นหวัหน้�สงูสดุด้�นกจิกรรมศ�สน�อิสล�ม	
เป็นผู้ประก�ศตัวชี้ข�ดหรือวินิจฉัยปัญห�ต�่งๆ	ที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิม	
ซึ่งปกติแล้วจะมีประเด็นสำ�คัญๆ	 ท่ีถูกถ�มโดยหน่วยง�นต่�งๆ	 ของ
รฐับ�ล	มฟุตเีป็นประธ�นคณะกรรมก�รศ�ลและประธ�นคณะกรรมก�ร
ด้�นกฎหม�ย	(Legal	Committee)	นอกจ�กนั้นมุฟตียังดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นสม�ชิกของสภ�ศ�สน�อิสล�มอีกด้วย

 2. แผนกหัวหน้าผู้พิพากษา (กอฎี)	 แผนกนี้มีผู ้พิพ�กษ�เป็น
ประธ�น	มีอำ�น�จหน�้ที่ดูแลศ�ลศ�สน�	2	แห่ง	คือ

r$ * sr
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	 		 1)	 ศ�ลผูพ้พิ�กษ�	 มอีำ�น�จหน้�ท่ีในก�รตัดสินคดีคว�มท่ัว
ร�ชอ�ณ�จักร
	 		 2)	 ศ�ลผู้พิพ�กษ�ประจำ�เขต	มีอำ�น�จเฉพ�ะในเขตใดเขตหนึ่ง
เท่�นั้น	 ฝ่�ยนี้ยังมีหน้�ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รสมรสและก�รหย่�ร้�ง
อีกด้วย

 3. แผนกศาลศาสนา (ศาลชะรีอะฮ์.)	มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รให้คำ�
ปรึกษ�แก่สมเด็จพระร�ช�ธิบดีในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจก�รมุสลิม	 สภ�นี้มี
คณะกรรมก�รที่เป็นหลักอยู่	2	ฝ่�ย	คือ
	 		 1)	 คณะกรรมก�รกฎหม�ยที่มีหน้�ที่ฟัตว�	 (วินิจฉัย)	 ปัญห�
ต่�งๆ	ซึง่เกีย่วกบัศ�สน�อสิล�ม	คำ�วนิจิฉยัทีไ่ด้ประก�ศออกม�จะกล�ย
เป็นกฎหม�ยทันที	ซึ่งมุสลิมทุกคนต้องเค�รพและปฏิบัติต�ม
	 		 2)	 คณะกรรมก�รศ�ล	 เป็นศ�ลที่รับคำ�ร้องหรือข้อร้องเรียน
ต่�งๆ	และยงัเป็นแหล่งอ้�งองิท�งกฎหม�ยสำ�หรับคดีต่�งๆ	ท่ีปร�กฎข้ึน
ในร�ชอ�ณ�จักร

	 นอกจ�กนั้น	 แผนกศ�ลศ�สน�ยังมีหน้�ที่รับผิดชอบให้คว�มช่วย
เหลือแก่คนจน	คนทำ�ง�นเพื่อศ�สน�		ร�ยได้หลักของแผนกศ�ลศ�สน�
น้ีได้จ�กค่�ธรรมเนยีมต่�งๆ	จ�กค่�ปรบัในศ�ลศ�สน�หรือศ�ลช�รีอะฮ์.		
กำ�ไรจ�กธน�ค�ร	และซะก�ตประเภทต�่งๆ

 4. แผนกสืบสวน 	 มีอำ�น�จหน้�ท่ีด้�นก�รตรวจสอบ	 สืบสวนข้อ
เรียกร้อง	 และดำ�เนินก�รจับกุมผู้กระทำ�ผิด	 มีเจ้�หน้�ท่ีอยู่ทั่วประเทศ
ม�กกว่�	70	ท่�น [1]

I



54

 1.1.12  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไน

	 ไทยสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตกับบรูไนเมื่อวันที	่1	มกร�คม	
พ.ศ.	2527	(ค.ศ.	1984)	เมือ่บรูไนเป็นเอกร�ชและเข้�เป็นสม�ชกิอ�เซียน	
ซึ่งทั้งสองประเทศมีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกันม�โดยตลอด	 โดยเฉพ�ะใน
ระดบัร�ชวงศ์	มกี�รแลกเปลีย่นก�รเยอืนในระดบัร�ชวงศ์	ผูน้ำ�ระดับสงู
ของรัฐบ�ล	 และผู้นำ�ระดับสูงของกองทัพอยู่เสมอ	ทั้งสองประเทศยังมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอกนั	ไม่เคยมีคว�มบ�ดหม�งท�งประวตัศิ�สตร์	และมกัเป็น
พันธมิตรในเรื่องต�่งๆ	ทั้งในกรอบอ�เซียนและกรอบสหประช�ช�ติ	 ได้
มีก�รห�รือเกี่ยวกับก�รส่งเสริมคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือระหว่�ง
ทั้งสองประเทศในด้�นต่�งๆ		ได้แก	่ก�รทห�ร	ก�รค้�	ก�รลงทุน	ก�ร
ประมง	 แรงง�น	 ก�รท่องเท่ียว	 และวัฒนธรรม	 โดยไทยประสบคว�ม
สำ�เรจ็ในก�รโน้มน้�วให้บรูไนให้คว�มสำ�คญักบัก�รลงทนุในอตุส�หกรรม
อ�ห�รฮ�ล�ล	และร่วมมือกันจัดตั้งธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทยขึ้น
เมื่อวันที่	3	กันย�ยน	พ.ศ.	2546		มีก�รจัดตั้งกองทุนร่วม	(Matching	
Fund)	 “กองทุนไทยทวีทุน”	 ระหว�่ง	 Brunei	 Investment	Agency	
กับกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	

	 มีบริษัทไทยที่ลงทุนในบรูไน	คือ	บริษัท	Brunei	Construction	ซึ่ง
เป็นบริษัทรับเหม�ก่อสร้�งที่ถือหุ้นระหว่�งช�วไทยกับช�วบรูไนต�ม
กฎหม�ยบรูไนที่กำ�หนดก�รทำ�กิจก�รต่�งๆ	 จะต้องมีช�วบรูไนเป็นหุ้น
ส่วนอยูด้่วย	สำ�หรบัธรุกิจไทยในบรไูน	ส่วนใหญ่จะเป็นร้�นข�ยของ	ร้�น
อ�ห�ร	ร้�นตัดเสื้อ	และอู่ซ่อมรถ
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	 ปัจจุบันมีแรงง�นไทยในบรูไนมีประม�ณ	 8,000	 คน	 (พ.ศ.	 2550)		
โดยส่วนใหญ่เป็นแรงง�นไร้ฝีมือ	ทำ�ง�นในกิจก�รก่อสร้�ง	อุตส�หกรรม	
ตัดเย็บเส้ือผ้�สำ�เร็จรูปเพื่อก�รส่งออก	 นอกนั้นทำ�ง�นในภ�คธุรกิจ
บริก�ร	เช่น	ห้�งสรรพสินค้�	ร้�นอ�ห�ร	ก�รตกแต่งดูแลสวน	ช่�งซ่อม	
และง�นในภ�คเกษตรกรรม	แรงง�นไทยส่วนใหญ่ได้รบัก�รยอมรบัอย่�ง
ดีจ�กนักธุรกิจในบรูไน	 เพร�ะมีคว�มซื่อสัตย์	 อดทน	 ขยัน	 หมั่นเพียร	
และมคีว�มรบัผดิชอบ	แม้จะด้อยในเรือ่งภ�ษ�	อย่�งไรกดี็ยงัมปัีญห�อยู่
บ้�ง	โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องคว�มขัดแย้งระหว่�งน�ยจ้�งกับลูกจ้�ง	อ�ทิ	
อัตร�ค่�จ้�งที่ไม่สอดคล้องกับคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�น	และก�รข�ด
คว�มรู้และคว�มเข้�ใจต่อกฎระเบียบข้อบังคับของสัญญ�จ้�ง[2]

1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ

	 	บรูไน	 (Brunei)	 หรือ	 รัฐบรูไน	 ด�รุสซ�ล�ม	 (State	 of	 Brunei	
Darussalam)	 มีก�รปกครองในระบอบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์	 (แบบ
อิสล�ม)	 มีรูปแบบรัฐเป็นรัฐสุลต่�น	 โดยมีสมเด็จพระร�ช�ธิบดีทรงไว้
ซึ่งพระร�ชอำ�น�จสูงสุดในก�รปกครองประเทศ	ทรงดำ�รงฐ�นะประมุข
แห่งรัฐ	ประมุขแห่งศ�สน�อิสล�ม	และจอมทัพแห่งบรูไน	ในก�รบริห�ร
ประเทศ	 พระองค์ทรงดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงกล�โหม	 และรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง	 เป็นผู้แต่งตั้ง
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย	 รัฐบ�ลใช้อำ�น�จของฝ่�ยบริห�รโดยผูกพัน
คว�มรับผดิชอบต่อพระองค์	 รวมทัง้ถว�ยคว�มช่วยเหลอื	 และถว�ย
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คำ�แนะนำ�เกีย่วกบัง�นบริห�รของพระองค์ด้�นนติบิญัญตั	ิในด้�นรปูแบบ
ก�รปกครองของประเทศบรูไนแยกให้เห็นได้ดังนี้

 ● ฝ่ายบริหาร
	 สุลต่�นดำ�รงตำ�แหน่งทั้งประมุขของรัฐและน�ยกรัฐมนตรี	 น�ยก
รฐัมนตรีเป็นหวัหน้�คณะรฐับ�ล	สลุต่�นและน�ยกรฐัมนตรคีนปัจจบัุนคอื
Sultan	and	Prime	Minister	Sir	HASSANAL	Bolkiah	ดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่	5	ตุล�คม	พ.ศ.	2510	(ค.ศ.	1967)	คณะรัฐมนตรี	(Council	
of	Cabinet	Ministers)	ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กสุลต่�นเพื่อทำ�หน้�ที่เกี่ยว
กับก�รบริห�ร	 นอกจ�กนี้ยังมีสภ�ศ�สน�	 (Religious	 Council)	 ซึ่ง
สุลต่�นเป็นผู้แต่งตั้ง	 ทำ�หน้�ที่ให้คำ�ปรึกษ�เรื่องเก่ียวกับศ�สน�	 สภ�
องคมนตร	ี(Privy	Council)	ให้คำ�ปรึกษ�เรื่องเกี่ยวกับก�รปกครองและ
รัฐธรรมนูญ	และ	Council	of	Succession	เป็นสภ�ที่จะตัดสินว่�	ใคร
คือผู้สืบทอดตำ�แหน่งคนต่อไป	(ห�กจำ�เป็น)	ไม่มีก�รเลือกตั้ง	ตำ�แหน่ง
สุลต�่นจะสืบทอดต�มกฎมณเฑียรบ�ล

 ●  ฝ่ายนิติบัญญัติ
	 ก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติบรูไนโดยตรงจ�ก
ประช�ชนครั้งสุดท�้ยในเดือนมีน�คม	พ.ศ.	2505	(ค.ศ.	1962)	หลังจ�ก
น้ันเป็นระบบแต่งตั้งสม�ชิก	 ซึ่งสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติบรูไนประกอบ
ด้วยสม�ชิกไม่เกิน	45	คน	ที่ได้รับก�รเลือกตั้งจ�กสมเด็จพระร�ช�ธิบด	ี
30	คน	ส่วนอีก	15	คน	เป็นตัวแทนในเขตก�รปกครองที่ได้รับเลือกและ
แต่งตั้งโดยท�งร�ชก�ร	 สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ตินี้	 มีว�ระก�ร
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ดำ�รงตำ�แหน่ง	4	ปี	 มสีมยัประชมุสภ�นิตบัิญญตัแิห่งช�ตอิย่�งน้อยปีละ
หนึง่คร้ัง	 และระยะเวล�ระหว่�งสมยัประชมุสดุท้�ยกบัสมยัประชุมครัง้
ถัดไปจะต้องไม่เกิน	12	เดือน

ภาพที่ 11  สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียะห์ 
มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์

ประมุขของรัฐและน�ยกรัฐมนตรี
(Sultan	and	Prime	Minister	Sir	HASSANAL	Bolkiah)

.JJJL,

r

4

IP1m

<

©

>
•vf - -r

iL

ft Cÿ1
JA- v"' ,'T E

.c£A •«s

rlVJ w » i •1

M
...

!=,
V.

Lv i-:ÿ



58

	 สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติส�ม�รถเสนอร่�งกฎหม�ย	 แต่ร่�งกฎหม�ย
ฉบับนั้นจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหม�ย	 ต่อเมื่อสมเด็จพระร�ช�ธิบดีทรง
ให้คว�มยินยอม	ทรงลงพระปรม�ภิไธย	และทรงประทับตร�แผ่นดิน

 ● ฝ่ายตุลาการ
	 ศ�ลสูงสุด	คือ	ศ�ลฎีก�	(Supreme	Court)	หัวหน้�คณะผู้พิพ�กษ�
และผู้พพิ�กษ�ได้รบัก�รแต่งต้ังจ�กองค์สลุต่�น	มวี�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง	
3	 ปี	 Judicial	 Committee	 of	 Privy	 Council	 ในกรุงลอนดอน	 คือ	
ศ�ลสูงสุดสำ�หรับก�รตัดสินคดีแพ่ง	(Civil	Cases)	ขณะที่ศ�ลชะรีอะฮ์.
(Sharia	Courts)	ตัดสินคดีคว�มที่เกี่ยวข้องกับศ�สน�อิสล�ม
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2
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
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	 บรไูนเป็นประเทศทีพ่ึง่พ�อตุส�หกรรมนำ�้มนัและก๊�ซธรรมช�ติเป็น
อย่�งม�ก	สะท้อนได้จ�กมลูค่�ก�รส่งออกนำ�้มนัดิบและก๊�ซธรรมช�ติท่ี
เป็นร�ยได้หลักของประเทศ											
	 จ�กข้อมูลของ	U.S.	Energy	Information	Administration	(EIA)	
ร�ยง�นว่�	 ปริม�ณนำ้�มันสำ�รองของบรูไน	ในปี	พ.ศ.	2555	มีเท�่กับ
1.1	พันล้�นบ�ร์เรล	ลดลงกว่�	ร้อยละ	19	และ	39	ในช่วง	20	และ	30	ปี
ทีผ่่�นม�ต�มลำ�ดบั	 เมือ่พจิ�รณ�ปรมิ�ณก�รบรโิภคนำ�้มนัเฉลีย่ในช่วง	
10	ปีหลงัสดุ	(พ.ศ.	2545-2554)	ของบรูไนอยู่ท่ีประม�ณ	14,500	บ�ร์เรล
ต่อวัน	จ�กข้อมูลดังกล่�ว	The	Economist	Newspaper	ค�ดก�รณ์ว่�	
ปริม�ณนำ้�มันดิบสำ�รองของบรูไนจะหมดลงในอีก	 15	 ปีข้�งหน้�	 ต�ม
ด้วยก๊�ซธรรมช�ติสำ�รองที่จะหมดลงใน	25	ปีข�้งหน้�	ดังนั้นห�กบรูไน
ไม่ส�ม�รถพฒัน�อตุส�หกรรมอืน่ทีไ่ม่ใช่พลงัง�น	(Non-energy-based	
industries	 and	 services)	 ข้ึนม�ทดแทน	 ระบบเศรษฐกิจของท้ัง
ประเทศจะต้องตกอยูใ่นสภ�วะเสีย่งอย่�งหลกีเลีย่งไม่ได้	ปัญห�ดังกล่�ว
เป็นสิ่งที่รัฐบ�ลบรูไนตระหนักม�โดยตลอด	
	 ดังนั้น	ในช่วงปล�ยเดือนมกร�คม	พ.ศ.	2551	(ค.ศ.	2008)	รัฐบ�ล
บรูไนจึงได้ประก�ศแผนพัฒน�ประเทศในระยะย�วที่ช่ือว่�	Wawasan	
Brunei	2035	หรือวิสัยทัศน์บรูไน	พ.ศ.	2578	(Vision	Brunei	2035)	
ตั้งเป้�หม�ยในก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งอุตส�หกรรมประเทศ	 เพื่อ
คว�มเจริญอย�่งยั่งยืนของบรูไนในอน�คต	โดยให้คว�มสำ�คัญกับปัจจัย
พื้นฐ�นในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 ไม่ว่�จะเป็นด้�นก�ร
ศกึษ�	ธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดเลก็	อตุส�หกรรมเทคโนโลยสี�รสนเทศ	
อุตส�หกรรมที่ไม่ใช่พลังง�น	 รวมท้ังก�รต่อยอดอุตส�หกรรมปิโตรเคม	ี

r$ * sr

u



61ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

และพัฒน�เทคโนโลยีในอุตส�หกรรมพลังง�นขั้นต้นและขั้นกล�ง	
	 โดยบรูไนจะให้ก�รศึกษ�เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รสร้�งร�กฐ�นเพ่ือ
พัฒน�ประเทศ	 ซึ่งจะเน้นที่เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ก�รเปล่ียนแปลงท�งสังคมและเศรษฐกิจโลก	 อีกทั้งยังเสริมสร้�งคว�ม
แขง็แกร่งให้ธรุกจิขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	เพร�ะธรุกจิเหล่�นีเ้ป็นกลไก
พื้นฐ�นในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่�นก�รจ้�งง�น	 และ
ก�รกระจ�ยร�ยได้	 รวมทั้งพัฒน�ก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ	
โดยเน้นก�รพฒัน�เทคโนโลยใีนก�รใช้พลงัง�นต�มแนวคดิสถ�ปัตยกรรม
ด�้นพลังง�น	(Energy	Architecture)	เพื่อคว�มยั่งยืนท�งพลังง�นของ
ประเทศ	ซึ่งมีคณะกรรมก�รพัฒน�เศรษฐกิจบรูไน	(Brunei	Economic	
Development	Board-BEDB)	เป็นผูร้บัแนวคดิไปดำ�เนนิก�ร	และมกี�ร
ร่วมมือกับสิงคโปร์ในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมถลุงแร่อลูมิเนียม	(Alumi-
num	Smelting)	และพฒัน�ท่�เทียบเรือตู้สนิค้�	(Container	Terminal)	
ที่เก�ะมัวร�่	(Muara	Island)	
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	 แผนพฒัน�ประเทศบรไูน	(Wawasan	Brunei	2035)	เป็นแผนฯ	ท่ีมี
เป้�หม�ยในก�รเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่	 และจะทำ�ให้บรไูนมีเศรษฐกิจที่
ม่ันคงด้วยโครงสร้�งพืน้ฐ�นท่ีสมดลุ	และเผชญิหน้�ต่อคว�มเปลีย่นแปลง
ในเศรษฐกิจโลกได้ต่อไป	 โดยได้กำ�หนดวิสัยทัศน์	 เป้�หม�ย	 และ
ยุทธศ�สตร	์ดังนี้

2.1 วิสัยทัศน์

	 ก่อนก�รกำ�หนดวิสยัทศัน์แห่งบรไูน	ได้มกี�รสำ�รวจ	วิเคร�ะห์ต�มภ�วะ
ก�รแข่งขันที่รุนแรงในตล�ดโลก	 โดยเฉพ�ะหลังจ�กที่จีนและเวียดน�ม
ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งสูงในก�รเข้�สู่ตล�ดก�รค้�เสรี	 ก�รเพิ่มขีด
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของบรูไนจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น	และหนท�งหนึ่ง
คอื	ก�รขย�ยฐ�นก�รผลติไปต่�งประเทศ	จ�กก�รวเิคร�ะห์แบบ	SWOT	
ในภ�พรวมถึงศักยภ�พด้�นก�รลงทุนของบรูไนในด้�นจุดแข็ง	 จุดอ่อน	
โอก�ส	และอุปสรรค	มีข้อสรุปดังนี้

จุดแข็ง
 ●	 บรูไนเป็นประเทศที่มีกำ�ลังซื้อสูงและมีคว�มม่ันคงท�งเศรษฐกิจ	
รัฐบ�ลพย�ย�มที่จะผลักดันให้มีโครงก�รต่�งๆ	 เกิดขึ้นในภ�ค
อตุส�หกรรมทีน่อกเหนอืจ�กนำ�้มนั	 โดยเฉพ�ะภ�คก�รค้�ปลกี	 และ
ก�รค้�ส่ง	ก�รก่อสร้�งและก�รคมน�คมขนส่ง	 โดยหวังว่�อตุส�หกรรม
เหล่�นี้จะมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอน�คต
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 ●	 รัฐบ�ลบรูไนส่งเสริมก�รลงทุนของภ�คเอกชน	 เพื่อจะให้เกิด
ก�รพฒัน�อย่�งต่อเนือ่งและมัน่คง	 โดยเฉพ�ะต�มแผนพัฒน�ฉบบัท่ี	8
เน้นก�รเติบโตของวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม
 ●	 ประเทศบรูไนให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศสม�ชิกอ�เซียน	 ด้วยก�ร
ลดอัตร�ภ�ษีนำ�เข้�เหลือร้อยละ	0-5	

จุดอ่อน
 ●	 ขั้นตอนและกระบวนก�รสั่งซื้อ	 และก�รขนส่งสินค้�ของบรูไน
ไม่ค่อยคล่องตัว	 โดยเฉพ�ะบริษัทขน�ดใหญ่ที่มีช�วสิงคโปร์ร่วมลงทุน
อยู่ด้วย	 ก�รนำ�เข้�มักจะข้ึนอยู่กับนักธุรกิจสิงคโปร์	 ซ่ึงต้องมีก�รขนส่ง
ผ่�นท�งสิงคโปร์ก่อน
 ●	 ข้อจำ�กัดด้�นก�รค้�ทีเ่คร่งครดัม�กเกีย่วกบัก�รกำ�หนดข้อบงัคบั
ในก�รนำ�เข้�สินค้�ประเภทอ�ห�ร	 ซึ่งจะต้องเป็นอ�ห�รฮ�ล�ลเท่�นั้น	
โดยเฉพ�ะเนื้อสัตว์	ได้แก	่เนื้อโค	กระบือ	แพะ	แกะ	และไก่	ซึ่งอยู่ภ�ย
ใต้คว�มรับผิดชอบของกระทรวงศ�สน�

โอกาส
 ●	 รัฐบ�ลมีนโยบ�ยในก�รสนับสนุนด้�นส�ธ�รณูปโภคพ้ืนฐ�น	
อุปกรณ์	และก�รห�ตล�ด	รวมถึงก�รให้กู้ยืมเงินทุนเพื่อก�รลงทุนและ
งดเว้นภ�ษี

อุปสรรค
 ●	 เรอืบรรทุกสินค�้ไปบรูไนมีสินค้�เฉพ�ะเที่ยวไป	แต่ไม่มีสินค�้ใน
เที่ยวกลับ	ทำ�ให้ต้นทุนก�รขนส่งสินค้�เพิ่มสูงขึ้น
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วิสัยทัศน์แห่งบรูไน
	 เป็นผู้นำ�ที่ดีเยี่ยมในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับคว�มมั่งคั่งและ
คว�มมั่นคงแห่งช�ติ

พันธกิจ
	 เพิ่มประสิทธิภ�พของผู้บริห�ร	ก�รตัดสินใจจ�กรัฐบ�ลของสมเด็จ-
พระร�ช�ธิบดีในก�รแสวงห�คว�มเป็นผู้นำ�ที่ยอดเยี่ยม	 และก�รกำ�กับ
ดูแลที่ดีสำ�หรับก�รรักษ�คว�มปลอดภัยแห่งช�ติ	 และก�รพัฒน�อย่�ง
ยั่งยืนในบริบทของปรัชญ�ช�วมุสลิมม�เลย	์

บทบาทและหน้าที่ 
	 เพื่อให้บรรลุพันธกิจ	ควรดำ�เนินก�รดังนี้
 ●	 มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ	และคว�มส�ม�รถในกระบวนก�รทำ�	 	
	 		 นโยบ�ย
 ●	 คว�มมีประสิทธิภ�พของผู้นำ�ก�รบริห�รในทุกกระทรวงและ	 	
	 		 หน่วยง�น
  ●	 ก�รประส�นง�นที่มีประสิทธิภ�พ	และก�รอำ�นวยคว�มสะดวก	
	 		 ระหว�่งหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ	เอกชน	และชุมชน
 ●	 ก�รมีข้อมูลที่มีคุณภ�พ	และบริก�รระดับมืออ�ชีพของสำ�นัก	 	
	 		 น�ยกรัฐมนตรีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญ
	 เมื่อเดือนมกร�คม	พ.ศ.	 2551	 รัฐบ�ลบรูไนได้ประก�ศแผนพัฒน�
ระยะย�วออกม�เป็นฉบบัแรก	ซึง่มชีือ่ว่�	“วสิยัทศัน์บรไูนปี	พ.ศ.	2578”	
(Wawasan	2035-Vision	Brunei	2035)	 เป็นวิสัยทัศน์แห่งช�ติ	 โดย
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จะใช้ควบคู่กบัแผนพฒัน�ระยะสัน้	5	ปี	และให้คว�มสำ�คัญกบัก�รพัฒน�
ภ�คเศรษฐกจิอืน่	เพือ่เปลีย่นแปลงจ�กเศรษฐกจิท่ีพ่ึงพ�นำ�้มันและก๊�ซ
เป็นหลักไปสู ่โครงสร้�งท�งเศรษฐกิจท่ีมีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น	
เนื่องจ�กปัจจุบันภ�คพลังง�นมีสัดส่วนร้อยละ	 94	 ของร�ยได้ทั้งหมด
ของรัฐ	และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	96	ของก�รส่งออก	ร้อยละ	74	ของ
ก�รลงทุน	และร้อยละ	69	ของ	GDP	ทั้งประเทศ				

วิสัยทัศน์ของบรูไน 
	 1)	 เน้นก�รห�วิธีก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	 โดยพึ่งพ�เศรษฐกิจที่ไม่ใช่
นำ�้มนัทดแทน	ซึง่ในแผนฉบบันีต้ัง้เป้�ให้บรไูนส�ม�รถข้ึนติดอันดับหนึง่
ในสิบของประเทศที่มี	GDP	ต่อหัวสูงสุดในโลกภ�ยในปี	พ.ศ.	2578	จ�ก
ปัจจบุนับรไูนตดิอนัดบัท่ี	30	รวมท้ังให้คว�มสำ�คัญกบัก�รพัฒน�ในระยะ
ย�ว	ซึ่งกุญแจสำ�คัญอยู่ที่ด�้นก�รศึกษ�และเทคโนโลยีส�รสนเทศ											
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	 2)	 ให้คว�มสำ�คัญกับธุรกิจขน�ดย่อม	 ก�รลงทุนเกี่ยวกับก�รผลิต	
ปิโตรเคมีขั้นปล�ยนำ้�	 และอุตส�หกรรมอื่นๆ	 รวมทั้งรัฐบ�ลเตรียมจะ
พัฒน�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว	
	 3)	 สนับสนุนอุตส�หกรรมที่ไม่ใช่พลังง�นของบรูไน	อ�ท	ิเมื่อเดือน
มกร�คม	“อลัควั”	ผูผ้ลติอะลมิูเนยีมร�ยใหญ่ของสหรฐัอเมรกิ�ได้ลงน�ม
ในบันทึกคว�มเข้�ใจ	 (MOU)	 กับคณะกรรมก�รพัฒน�เศรษฐกิจบรูไน	
(Brunei	Economic	Development	Board	:	BEDB)	ในก�รศกึษ�คว�ม
เป็นไปได้ที่จะตั้งโรงง�นถลุงอะลูมิเนียมในบรูไน	นอกจ�กนี้ยังได้ลงน�ม
ในบันทึกคว�มเข�้ใจอีกฉบับเพื่อพัฒน�ธุรกิจร�ยย่อย
	 4)	 ส่งเสริมก�รประหยัดพลังง�น	 เพร�ะแม้จะไม่ส�ม�รถยับยั้งให้
แหล่งพลังง�นสำ�รองหมดไปได	้ แต่ก็อ�จจะยืดเวล�ให้ย�วน�นออกไป
โดยกระทรวงพลังง�นได้ออกเตือนประช�ชนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบก�ร
ใช้ชีวิต	 และเตรียมรับสถ�นก�รณ์เมื่อถึงเวล�ที่นำ้�มันและก๊�ซหมดไป	
รวมถึงได้จำ�กัดก�รผลิตนำ้�มันอยู่ที	่200,000	บ�ร์เรลต่อวัน

ข้อจำากัดในการบรรลุวิสัยทัศน์ของบรูไน 
	 1)	 แม้ว่�รฐับ�ลบรูไนจะเข้�ใจถึงคว�มจำ�เป็นในก�รสร้�งคว�มมัน่คง
ท�งเศรษฐกิจในระยะย�ว	แต่ก�รปฏิบัติก็ยังคงเป็นเรื่องย�ก	เช่น	ด้�น
ก�รท่องเที่ยว	ซึ่งแม้บรูไนจะมีศักยภ�พในด้�นก�รท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	
แต่ก�รเป็นประเทศมุสลิมแบบอนุรักษนิยมที่เข้มงวดต่อกฎระเบียบ
ในก�รดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	 กอ็�จส่งผลต่อคว�มพย�ย�มส่งเสรมิ
ก�รท่องเที่ยวเชิงธรรมช�ติ	และอ�ก�ศแบบเมืองร้อน
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	 2)	 ด้�นส�ธ�รณปูโภค	แม้บรไูนจะมเีงนิในก�รพฒัน�ส�ธ�รณปูโภค	
และส�ม�รถชกัชวนนกัลงทนุต่�งช�ตเิข้�ม�ลงทนุ	แต่กลบัต้องเผชญิกบั
ก�รแข่งขันจ�กเพื่อนบ้�นที่พย�ย�มต้ังศูนย์กล�งด้�นก�รขนส่งท�งเรือ	
ไม่ว�่จะเป็นม�เลเซียที่มีท�่เรือกล�ง	รวมถึงท�่เรือของสิงคโปร	์
	 3)	 ก�รจะปรับเปลี่ยนตัวเองม�เน้นธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่นำ้�มัน	 ยังต้อง
อ�ศัยก�รเปลี่ยนแปลงระบบภ�ษี	 รวมถึงเปลี่ยนแนวคิดของรัฐและ
ประช�ชน	 ทั้งนี้ยังไม่นับรวมอุปสรรคจ�กก�รปกครองแบบรวมศูนย์
ทีส่ลุต่�น	ซึง่ทำ�ให้ไม่มีแรงกดดันม�กพอท่ีจะเร่งให้เกดิก�รปฏรูิปโครงสร้�ง
ท�งก�รเมืองเพื่อรองรับแนวท�งในอน�คต								
	 4)	 ก�รพัฒน�เกษตรกรรม	 เพื่อสร้�งคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�ร	 โดย
รัฐบ�ลได้ประก�ศแผนก�รส่งเสริมก�รเกษตรเม่ือเดือนตุล�คม	 พ.ศ.	
2552	 โดยเน้นด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รเกษตร	 เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและก�รท่องเที่ยว	โดยเฉพ�ะในเชิงนิเวศน์

2.2 เป้าหมาย

	 บรูไนด�รุสซ�ล�มมีเป้�หม�ยต้องก�รจะเห็นก�รได้รับก�รยอมรับ
จ�กทุกที่ในคว�มสำ�เร็จของผู้มีก�รศึกษ�	 และทักษะสูงมีคุณภ�พชีวิต
ที่ดี	 เศรษฐกิจมีก�รเติบโตเปลี่ยนแปลงไปในทิศท�งที่ดีและอย่�งยั่งยืน	
มีคว�มจงรักภักดีต่อสุลต�่นและประเทศบรูไน	เชื่อในคุณค่�ของศ�สน�
อิสล�ม	 มีคว�มอดทนและคว�มส�มัคคีในสังคม	 เพื่อตอบสนองคว�ม
ท�้ท�ยและประสบคว�มสำ�เร็จในป	ีพ.ศ.2578	(ค.ศ.	2035)		ในพื้นที่ที่
สำ�คัญดังต่อไปนี้
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ผู้มีการศึกษาและทักษะสูงประสบความสำาเร็จ
	 สร้�งระบบก�รศกึษ�ชัน้แรกท่ีให้โอก�สสำ�หรับทกุคน	และทีอ่ยูอ่�ศัย
เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รก�รเปลีย่นแปลงท�งเศรษฐกจิ	และส่งเสรมิ
ก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เช่นเดียวกับท่ีประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเล่นกีฬ�
และศิลปะ	คว�มสำ�เร็จจะได้รับก�รวัดจ�กม�ตรฐ�นส�กลสูงสุด

คุณภาพของชีวิต
	 ประช�กรบรไูนได้รบัก�รดแูลทีเ่หม�ะสมและดทีีส่ดุ	มมี�ตรฐ�นก�ร
ใช้ชีวิตและคว�มมั่นคงท�งก�รเมือง	สร้�งคว�มมั่นใจในสภ�พแวดล้อม	
เพือ่สนบัสนนุคณุภ�พชวิีตของสม�ชกิทุกคนในสงัคม	และมุง่มัน่ทีจ่ะเป็น
หนึ่งในสิบอันดับแรกของประเทศในโลก

เศรษฐกิจที่มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดี และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
	 ก�รใช้ชีวิตมีม�ตรฐ�นท่ีสูง	 มีก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจทันกับ
ก�รเตบิโตของประช�กรบรไูน	สร้�งเศรษฐกิจกบัก�รจ้�งง�นทีม่คีณุภ�พ
ทั้งในภ�ครัฐและเอกชน	 มีโอก�สท�งเศรษฐกิจที่ดี	 มีคว�มส�ม�รถใน
ก�รรองรับม�ตรฐ�นก�รครองชีพท่ีเพิ่มข้ึนอย่�งต่อเนื่อง	 เป้�หม�ยคือ
เพื่อให้บรูไนมีร�ยได้ต่อหัวติดอันดับใน	10	ประเทศทั่วโลก
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2.3 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ นโยบาย วิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578 (Wawasan 2035)

 1. ด้านการศึกษา	เพื่อพัฒน�ระบบก�รศึกษ�ให้สอดคล้องกับแผน
พัฒน�ประเทศในป	ีพ.ศ.	2552	 รัฐบ�ลบรูไนจึงได้ว�งแนวท�งระบบ
ก�รศึกษ�ใหม	่เรียกว่�	ระบบก�รศึกษ�ของศตวรรษที	่21	(The	New	
National	 Education	 of	 the	 21st	 Century	-	SPN	21)	 ซ่ึงเป็น
ระบบก�รศกึษ�แนวใหม่จ�กประเทศฝรัง่เศสทีใ่ห้คว�มสำ�คญักบัผูเ้รยีน
เป็นศูนย์กล�งก�รเรียนรู้เพื่อให้เกิดคว�มตื่นตัวและสนใจศึกษ�ในวิช�
แขนงต่�งๆ	โดยเฉพ�ะด้�นวทิย�ศ�สตร์และคณติศ�สตร์ม�กขึน้	รวมทัง้
ก�รบรรจุหลกัสตูรด้�นศ�สน�	ได้แก่	ก�รศกึษ�ระบบร�ช�ธปิไตยอสิล�ม
มล�ย	ูและคว�มรู้เกี่ยวกับศ�สน�อิสล�ม	(Islamic	Religious	Knowl-
edge-IRK)	 ในหลักสูตรวิช�บังคับ	 และเพื่อเป้�หม�ยที่จะเพ่ิมจำ�นวน
นักศึกษ�ในระดับอุดมศึกษ�จ�กร้อยละ	13	เป็นร้อยละ	30	ภ�ยใน	5	ปี
 2. ด้านเศรษฐกิจ	 เพ่ือสร้�งบรรย�ก�ศก�รลงทุน	 ก�รท่องเที่ยว		
และส่งเสริมให้มีก�รแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับประเทศต่�งๆ	เพิ่มขึ้น
อ�ท	ิ ก�รพฒัน�พืน้ทีด้่�นนำ�้มนั	 และก๊�ซธรรมช�ตทิี	่Sungai	Liang
Industrial	 Park	 (SPARK)	 ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองกัวล�ไบล์	 (Kuala	 Belait)	
ก�รก่อสร�้งท่�เรือ	Palau	Muara	Besar
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  3. ด้านความม่ันคง	 เพื่อเสริมสร้�งคว�มมั่นคงทั้งภ�ยในและ
ระหว่�งประเทศ	รวมทั้งก�รเสริมสร�้งสมรรถนะของบรูไนในก�รรับมือ
กับสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินต�่งๆ	เช่น	ก�รฝึกปฏิบัติก�รช่วยเหลือตัวประกัน
จ�กกรณีโจรสลัดปล้นยึดเรือสินค้�	 โดยกองกำ�ลังตำ�รวจแห่งช�ติบรูไน	
(Royal	Brunei	Police	Force-RBPF)	และก�รรบัมอืกบัสถ�นก�รณ์ก�ร
ก่อก�รร้�ยทีอ่�จเกดิขึน้กับนกัท่องเท่ียวและภยัธรรมช�ติ	รวมทัง้ส่งเสรมิ
บทบ�ทท�งทห�รและคว�มมั่นคงในภูมิภ�ค	 อ�ทิ	 ก�รส่งกองกำ�ลังเข้�
สงัเกตก�รณ์ก�รหยดุยิงระหว่�งรัฐบ�ลฟิลปิปินส์และแนวร่วมปลดปล่อย
อิสล�มโมโร	 (Moro	 Islamic	 Liberation	 Front-MILF)	 ในมินด�เน�	
และได้ร่วมกับพนัธกจิเจรจ�สงบศกึ	 (Peace	 Monitoring	 Mission)
ในจังหวัดอ�เจะห์

ภาพที่ 12  แสดงการขุดเจาะนำ้ามัน
ที่มา:  http://brunei.m00hin.in.th/?p=34
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 4. ด้านการพัฒนาระบบสถาบัน	 เพื่อส่งเสริมธรรมภิบ�ลในระบบ
ก�รบริห�รทั้งภ�ครัฐและเอกชน	 ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริก�ร
ประช�ชนและป้องกันก�รทุจริต	 โดยเมื่อวันที่	 12	 มกร�คม	 2553	
สำ�นักง�นปร�บปร�มทุจริต	(Anti–Corruption	Bureau-ACB)	ได้ปรับ
โครงสร้�งหน่วยง�นภ�ยในเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์และภ�รกิจต�มแผน
พฒัน�	โดยมุ่งเป้�หม�ยเป็นองค์ก�รตรวจสอบข้อร้องเรยีนและก�รทุจรติ

 5. ด้านการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 เพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมอันเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญของก�รพัฒน�
เศรษฐกิจของประเทศ	 บรูไนจึงปรับปรุงระบบก�รขออนุญ�ตจัดตั้ง
บรษัิท ซึง่ในอดตีก�รจดัตัง้บริษทัในบรไูนจะใช้เวล�	43	วนั	แต่ปัจจบุนัได้
ลดระยะเวล�ลงเหลือเพียง	 23	 วัน	 อย่�งไรก็ดีจ�กก�รจัดอันดับของ
ธน�ค�รโลกในเรื่องคว�มสะดวกต่อก�รทำ�ธุรกิจ	พ.ศ.	2553	(Ease	of	
Doing	Business	2010	)	 บรูไนอยู่ในลำ�ดับที	่153	ซึ่งลดอันดับลงจ�ก
ปีก่อนหน้�ทีล่ำ�ดบั	149	ดงันัน้รฐับ�ลยงัคงมคีว�มพย�ย�มทีจ่ะปรบัปรงุ
ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นเพื่อธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมอย่�ง
ต่อเนื่อง

 6. ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	เพือ่เป็นปัจจยัส่งเสริมให้บรูไน
เป็นประเทศชั้นนำ�และเป็นแหล่งดึงดูดก�รลงทุนจ�กต่�งช�ติ	 เช่น	
โครงก�รสร�้งท่�เรือนำ้�ลึก	Palau	Muara	Besar
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 7. ด้านความมั่นคงแก่ภาคสังคม เพื่อให้ประช�ชนบรูไนทุกคนได้
รับก�รสนับสนุนด้�นสวัสดิก�รเป็นอย่�งดี	 ทั้งด้�นส�ธ�รณสุขและก�ร
ศึกษ�	 รัฐบ�ลจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รให้บริก�รแก่
ประช�ชนอย�่งต่อเนื่อง
 8. ด้านสิ่งแวดล้อม	เพื่ออนุรักษ์สภ�พแวดล้อมอย่�งยั่งยืน	รัฐบ�ล
จึงมีนโยบ�ย	Kenali	Negara	Kitani	(KNK)	หรือโปรแกรมรู้จักประเทศ
ของคณุ	 (Know	 Your	 Country	 Programme)	 เพือ่ส่งเสรมิก�ร
ท่องเที่ยวในประเทศที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ�สภ�พแวดล้อม	 และ
สร้�งจุดเด่นด้�นก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังใน
และต่�งประเทศ	 เช่น	Heart	of	Borneo	initiative	(HOB)

องค์ประกอบหลัก 
 ● ยทุธศาสตร์การศกึษา	ทีจ่ะเตรยีมเย�วชนสำ�หรบัง�นและคว�ม														
สำ�เร็จในโลกที่มีก�รแข่งขัน	และมีคว�มรู้เป็นพื้นฐ�นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	
 ● ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ	 ท่ีจะสร้�งเศรษฐกิจใหม่ให้แก่ประช�กร	
และขย�ยโอก�สท�งธุรกิจภ�ยในประเทศบรูไน	 โดยก�รส่งเสริมก�ร
ลงทุนทัง้ในประเทศและต่�งประเทศ	ทัง้ด้�นอตุส�หกรรมนำ�้มนัและก๊�ซ
ธรรมช�ต	ิและกลุม่เศรษฐกจินอกเหนอืจ�กอตุส�หกรรมนำ�้มนัและก๊�ซ
ธรรมช�ติ	
 ● ยทุธศาสตร์ความมัน่คง	ทีจ่ะคุม้กนัคว�มมัน่คงท�งก�รเมอืง
และอำ�น�จอธปิไตยของประเทศ	รวมท้ังสมรรถนะด้�นก�รป้องกนั	 และ
ก�รฑูต	 	 สมรรถนะในก�รที่จะตอบโต้ก�รคุกค�มของโรคภัยและคว�ม
ห�ยนะท�งธรรมช�ติ	
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 ● ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบองค์การ	 ที่จะเสริมหลักธรรม�- 
ภิบ�ลทั้งในภ�คส�ธ�รณะและเอกชน	 รวมถึงก�รบริก�รส�ธ�รณะที่มี
คุณภ�พสูง	 โครงสร้�งก�รควบคุมต�มกฎหม�ยที่ปฏิบัติได้และทันสมัย	
และก�รดำ�เนินก�รของรัฐบ�ลท่ีมปีระสทิธิภ�พ	ซึง่ลดทอนระบบร�ชก�ร
ที่สลับซับซ้อน	
 ● ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิท้องถิน่	ทีจ่ะเสรมิโอก�สให้แก่
วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 รวมท้ังช่วยให้ช�วบรูไนเชื้อส�ย 
ม�เลย์ส�ม�รถบรรลุคว�มเป็นผู้นำ�ท�งธุรกิจและอุตส�หกรรม	โดยก�ร
พัฒน�คว�มแข็งแกร่งด�้นก�รแข่งขันเพิ่มม�กขึ้น	
 ● ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ที่จะสร้�งคว�มมั่นใจ
ว่�ก�รลงทุนจะเป็นไปอย่�งต่อเนื่อง	 โดยผ่�นคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ค
ส�ธ�รณะและเอกชนในก�รพัฒน�	และคงไว้ซึ่งโครงสร�้งพื้นฐ�นระดับ
ม�ตรฐ�นโลก	โดยให้คว�มสำ�คัญเป็นพิเศษด้�นก�รศึกษ�	สุขภ�พ	และ
อุตส�หกรรม	
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 ● ยทุธศาสตร์การประกนัสงัคม	ทีจ่ะสร้�งคว�มมัน่ใจว่�ประเทศช�ติ
จะรุ่งเรือง	ประช�กรทั้งหมดจะได้รับก�รดูแลเอ�ใจใส่อย่�งเหม�ะสม		
 ● ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม	 ที่จะสร้�งคว�มม่ันใจว่�ธรรมช�ติ
สิง่แวดล้อม	 และแหล่งท่ีอยูท่�งวฒันธรรมจะได้รบัก�รอนุรกัษ์อย่�ง
ถูกต้องเหม�ะสม	 ทั้งยังจะช่วยดูแลให้มีสุขภ�พที่ดีและปลอดภัย
สอดคล้องกับหลักก�รปฏิบัติของน�น�ประเทศในระดับสูงสุด	[23] 
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3
ประวัติความเป็นมาของระบบราชการ
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	 บรูไนมีประวัติศ�สตร์คว�มเป็นม�ของระบบร�ชก�รอันย�วน�น
อย่�งน้อย	 600	 ปีม�แล้ว	 ก่อนจะมีข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่�งบรูไนและ	
สหร�ชอ�ณ�จักรในป	ีพ.ศ.	2449	(ค.ศ.	1906)	ระบบร�ชก�รของบรูไน
ได้รับก�รกล�่วถึงตั้งแต่สมัยสุลต�่นฮัสซันที่	9	ที่เรียกว่�	“สุลต่�นฮัสซัน
แคนนอน”	 หลังจ�กท่ีสถ�บันกษัตริย์ข้ึนถึงจุดสูงสุดของอำ�น�จใน
ศตวรรษที่สิบหกก็ต�มด้วยจุดถดถอยลง	และต่อม�ในศตวรรษที่สิบเก�้	
อ�ณ�เขตของบรูไนก็ลดน้อยลง	 เนื่องจ�กอิทธิพลของตระกูล	 Brooke	
Rajahs	 เจ้�ผู้ครองรัฐซ�ร�วัก	 ก�รปฏิวัติบรูไน	 พ.ศ.	 2505	 (Brunei	
Revolt)	เป็นเหตุก�รณ์ทีเ่กดิขึน้เมือ่วนัที	่8	ธนัว�คม	พ.ศ.	2505	ในขณะ
ที่รัฐสุลต่�นบรูไนยังอยู่ภ�ยใต้ก�รอ�รักข�ของอังกฤษ	 สม�ชิกพรรค
ประช�ชนบรูไนซึ่งเป็นพรรคฝ่�ยค�้นในบรูไน	มี	เอ	เอ็ม	อ�ซ�ฮ�รี	เป็น
หัวหน้�พรรค	 พรรคนี้ได้เสียงข้�งม�กในก�รเลือกต้ังเม่ือเดือนสิงห�คม	
พ.ศ.	2505	โดยมีนโยบ�ยต่อต้�นก�รรวมบรูไนเข้�กับม�เลเซีย	อ�ซ�ฮ�รี
ได้เรยีกร้องให้มกี�รตัง้รฐับอร์เนยีวเหนอื	 โดยรวมบรไูน	 ซ�ร�วกั	 และ
ซ�บ�ห์เข้�ด้วยกัน	 แต่เมื่อสภ�นิติบัญญัติไม่จัดก�รประชุมต�มที่พรรค
เรียกร้อง	 กองทัพแห่งช�ติบอร์เนียวเหนือซึ่งเป็นกองทัพใต้ดินที่พรรค
ประช�ชนบรูไนก่อตั้งจึงลุกฮือข้ึนก่อกบฏ	สุลต่�นได้ขอคว�มช่วยเหลือ
ไปยังอังกฤษ	อังกฤษจึงส่งกองทห�รจ�กสิงคโปร์ม�ปร�บกบฏได้สำ�เร็จ	
และทำ�ให้สุลต่�นเซอร์โอม�ร์	 อ�ลี	 ไซฟุดดิน	 ตัดสินใจไม่เข้�ร่วมกับ
สหพันธรัฐม�เลเซียในเดือนกรกฎ�คม	พ.ศ.	2506
	 ทั้งนี้	ก�รเข�้ม�ของอังกฤษใน	พ.ศ.	2449	 (ค.ศ.	1906)	 มีส่วน
ช่วยรักษ�สถ�บันกษัตริย์ของบรูไนไว	้และเปิดโอก�สให้สถ�บันกษัตริย์
ปรบัตวั		จนกล�ยม�เป็นระบบก�รปกครองแบบรวมอำ�น�จ	ก�รนำ�เสนอ
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ก�รปกครองรูปแบบใหม่ท่ีให้อำ�น�จในก�รปกครองด้วยตัวเองแก่บรูไน	
มีส่วนในก�รฟื้นอำ�น�จท�งก�รเมืองของสุลต่�น	จึงทำ�ให้ระบบร�ชก�ร
ของบรูไนเริ่มมีขึ้นต้ังแต่เวล�นี	้ ประเทศบรูไนซ่ึงใช้ระบบสมบูรณ�ญ�-	
สทิธริ�ชย์อย่�งแท้จรงิ		ก�รปกครองของบรไูนจ�กอดตีม�สูปั่จจุบันเป็น
ระบบก�รปกครองที่เน้นศ�สน�อิสล�มเป็นบรรทัดฐ�นสำ�คัญในก�ร
ใช้พระร�ชอำ�น�จของพระร�ช�ธิบดีหรือสุลต่�น	 ผ่�นระบบร�ชก�รที่
เป็นตวัสร้�งคว�มเชือ่มโยงระหว่�งรฐัและประช�ชนภ�ยใต้	 “แนวคดิ
รัฐอิสล�ม”	คือ	รัฐที่ถูกปกครองต�มบทบัญญัติของอิสล�มโดยสมบูรณ์	
ซึ่งเป็นแนวท�งหน่ึงในก�รสร้�งคว�มม่ังคงของรัฐและคว�มรุ่งเรืองของ
ประเทศ	 (State	 Formation	and	 Nation	 Building)	 และบรไูนได้
ลงน�มข้อตกลงกับอังกฤษภ�ยใต้ข้อตกลง	1888	ในปี	พ.ศ.	2449	(ค.ศ.	
1906)	 ทั้งนี้อังกฤษยังดำ�เนินก�รเกี่ยวกับข้�ร�ชก�รพลเรือน	 ยกเว้น
ในกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับศ�สน�	 นี่คือจุดเร่ิมต้นของข้�ร�ชก�รพลเรือน
บรูไนสมัยใหม่ที่เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบัน[1]

3.1 การบริหารระบบราชการภายใต้การเมือง
   การปกครอง

	 ประเทศบรูไนใช้ระบบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์ในก�รบริห�รร�ชก�ร
อย่�งแท้จริง	 ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่เล็กม�ก	 และปกครองด้วย
ระบอบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์	 แต่บรูไนไม่ได้มีสภ�วะคว�มกดดัน
ท�งก�รเมือง	 คว�มอึดอัดของสังคม	 หรือมีสภ�พเศรษฐกิจแร้นแค้น
เหมือนที่เห็นในบ�งประเทศ	บรูไนเป็นรัฐขน�ดเล็กแต่เป็นรัฐที่เข้มแข็ง
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ม่ันคง	 เพร�ะคว�มโชคดีท่ีมีทรัพย�กรธรรมช�ติสำ�คัญ	 คือ	 นำ้�มันและ
ก๊�ซธรรมช�ติที่ส่งออกได้จำ�นวนม�ก	และสร้�งร�ยได้มห�ศ�ลให้บรูไน		
ประกอบกับก�รตัดสินใจท่ีจะไม่รวมประเทศกับม�เลเซียในอดีต	ทำ�ให้
ไม่ต้องแบ่งเรื่องผลประโยชน์	 บวกกับมีจำ�นวนประช�กรไม่ม�ก	 ทำ�ให้
สถ�นะประเทศง่�ยต่อก�รบรหิ�ร	จงึนำ�ร�ยได้ม�พัฒน�ดชันกี�รพฒัน�
ทรัพย�กรมนุษย์จนติดอันดับที่ดีที่สุดในโลกร่วมกับประเทศในตะวันตก	
คือ	อยู่ในอันดับที	่30	จ�กทั่วโลก	คุณภ�พชีวิตของประช�ชนของบรูไน
ค่อนข้�งดี	แม้ว่�จะไม่ได้มีก�รปกครองประเทศแบบประช�ธิปไตย
	 อย่�งไรกต็�ม	ก�รบรหิ�รประเทศบรไูนมลีกัษณะรวมศนูย์อำ�น�จ
ก�รสัง่ก�ร	 และก�รตดัสนิใจไว้ทีส่่วนกล�ง	 ก่อนทีจ่ะกระจ�ยอำ�น�จ
งบประม�ณ	ก�รบรกิ�ร	และทรพัย�กรลงสู่องค์ก�รและหน่วยง�นต่�งๆ	
ในลกัษณะรัฐสวัสดกิ�ร	เพือ่อำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ประช�ชนในพืน้ที่
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ต่�งๆ	 ซึ่งทำ�ให้เห็นถึงระบบร�ชก�รท่ีเข้มแข็ง	 คือ	 มีก�รจัดส�ยบังคับ
บญัช�แบบบนลงล่�งโดยสมบรูณ์แบบ	แต่อย่�งไรกต็�มโจทย์สำ�คัญของ
รัฐบ�ลบรูไน	 คือ	 “ประช�ชน”	บนหลักคิดของศ�สน�อิสล�มที่ทุกคน
เท่�เทยีมกนั	รักกนัฉนัท์พีน้่อง	แม้กระทัง่สลุต่�นเองเมือ่เข้�สูม่สัยดิกต้็อง
นั่งประกอบพิธีที่พื้นเช่นเดียวกับประช�ชน	
	 ก�รปกครองของบรูไนจ�กอดีตม�สู่ปัจจุบัน	เป็นระบบก�รปกครอง
ที่เนน้ศ�สน�อสิล�มเป็นบรรทัดฐ�นสำ�คัญในก�รใชพ้ระร�ชอำ�น�จของ
พระร�ช�ธิบดีหรือสุลต่�น	 ผ่�นระบบร�ชก�รที่เป็นตัวสร้�งคว�มเชื่อม
โยงระหว่�งรัฐและประช�ชน	 ภ�ยใต้แนวคิดรัฐอิสล�ม	 คือ	 รัฐที่ถูก
ปกครองต�มบทบญัญติัของอิสล�มโดยสมบูรณ์	 ซึง่เป็นแนวท�งหนึง่
ในก�รสร้�งคว�มมั่งคงของรัฐและคว�มรุ่งเรืองของประเทศ	 (State	
Formation	and	Nation	Building)		
	 ดังนั้นก�รปกครอง	ก�รเมือง	สังคม	และกฎหม�ยของบรูไนมีคว�ม
แนบแน่นกับหลักของศ�สน�อิสล�มอย่�งม�กเช่นกัน	 ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่อชีวิตของช�วบรูไน	 ทั้งนี้	 ช�วบรูไนจะให้คว�มสำ�คัญกับหลักศ�สน�
ทีถ่อืว่�เป็นองค์ประกอบประจำ�ตัวท่ีสำ�คญัท่ีสดุ	รองลงม�หรอืไม่ห่�งจ�ก
องค์ประกอบแรกม�กนัก	คือ	ครอบครัว	และง�นต�มลำ�ดับ	ก�รใช้ชีวิต
ของช�วบรไูนมีคว�มสอดคล้องกบัหลกัศ�สน�ม�ก	เรือ่งของศ�สน�จงึมี
คว�มสำ�คญักบัรปูแบบก�รบรหิ�รง�นร�ชก�รของรฐัด้วย	โดยรฐัมีแนวคดิ
หลกัสำ�คญั	คอื	ก�รสร้�งสงัคมให้มคีว�มเข้มแขง็ต�มหลกัศ�สน�อสิล�ม
ในกรอบของกฎหม�ยและหลักปรัชญ�ของสุลต่�นที่ทรงรื้อฟื้นปรัชญ�
เก่�ของบรูไนม�ใช้อย่�งเข้มแข็งอีกครั้ง	คือ	“วิถีชีวิตแบบม�เลย์	ศ�สน�
อิสล�ม	 ยึดมั่นในระบบกษัตริย์”	 หรือ	 “MIB:	Malay	 Islam	 Beraja	
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(Malay	Islamic	Monarchy)”		ซึง่หม�ยถึงบรูไนเป็นประเทศที่มกี�รใช้
ภ�ษ�	ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีและวฒันธรรมแบบม�เลย์		Islam	หม�ย
ถึง	 เป็นรัฐอิสล�ม	ซึ่งกฎหม�ยและค�่นิยมต่�งๆ	ม�จ�กศ�สน�อิสล�ม		
และ	 Beraja	 หม�ยถึง	 เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์	 มี
สุลต่�นเป็นสมเด็จพระร�ช�ธิบด	ีประช�ชนจะต้องมีคว�มจงรักภักดี
	 ปรชัญ�ของช�ตดัิงกล่�วถือเป็นหลกัก�รสำ�คญัในก�รบรหิ�รประเทศ
ในปัจจบุนั	เช่น	ข้�ร�ชก�รทีท่ำ�ง�นอยูแ่ล้วหรอืทีต้่องก�รเป็นข้�ร�ชก�ร
จะต้องแสดงตนบนพื้นฐ�นของหลักก�ร	MIB	 ให้ประจักษ์แจ้งแก่สังคม
ห�กข�ดองค์ประกอบอนัใดอนัหนึง่	 แม้จะเป็นช�วบรไูนกไ็ม่ส�ม�รถรบั
ร�ชก�รได้และเรื่องนี้ได้รับก�รปลูกฝังจ�กครอบครัว	สถ�บันก�รศึกษ�
ในทุกระดบั	ตัง้แต่ช้ันประถมจนถึงระดับปรญิญ�ตร	ีทกุคนจะต้องได้เรยีน
วิช�	MIB	เป็นวิช�แกนทุกปี	เพื่อปลูกฝังค�่นิยมดังกล่�วนี้
	 ก�รทีบ่รูไนเป็นประเทศทีม่วีถิชีวีติและวฒันธรรมม�เลย์	(MIB)	ยงัถูก
แสดงออกบนตร�สัญลักษณ์ธงช�ติของบรูไน	 ซึ่งเป็นก�รผส�นกันของ
สญัลกัษณ์ต่�งๆ	บนธงช�ต	ิประกอบด้วย	ตร�แผ่นดนิทีม่สีแีดง	ประกอบ
ด้วย	ร�ชธวัช	(The	Flag)	พระกรด	(The	Royal	Umbrella)	ทั้งสองนี้
เป็นเคร่ืองร�ชกกุธภัณฑ์ของสมเด็จพระร�ช�ธิบดีแห่งบรูไน	 ปีกนกที่มี	
4	ขน	(The	Wing	of	Four	Feathers)	หม�ยถงึ	ก�รพิทักษ์ปกป้องคว�ม
ยตุธิรรม	คว�มสงบ	คว�มเจริญ	และสนัติสขุของช�ต	ิ	วงเดอืนหง�ย	(The	
Crescent)	เป็นสัญลักษณ์ของศ�สน�อิสล�ม	และมีอักษรอ�รบิกจ�รึก
ด้วยสีเหลือง	 ซึ่งเป็นคำ�ขวัญของช�ติว่�	 “Always	 in	 Service	with	
God’s	Guidance”	 (น้อมรับใช้ต�มแนวท�งอัลลอฮฺเสมอ)	มือ	2	ข้�ง	
(The	 Hand)	 หม�ยถึง	 หน้�ที่ของรัฐบ�ลท่ีจะทำ�ให้เกิดคว�มมั่งคั่ง	
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สันติสุข	 และคว�มเจริญรุ่งเรือง	 และแถบแพรที่อยู่ล่�งสุดจ�รึกอักษร 
อ�รบิกสีเหลืองเป็นชื่อประเทศว่�	 “Brunei	 Darussalam”	 หม�ยถึง	
“บรูไน:	ดินแดนแห่งสันติ”	 รวมทั้งก�รเป็นรัฐสวัสดิก�ร	คือ	ประช�ชน
ไม่ต้องเสียภ�ษีใดๆ	 และได้รับบริก�รส�ธ�รณะอย่�งเพียงพอต่อก�ร
ดำ�รงชวีติ	กม็�จ�กหลกัปรัชญ�ผูป้กครองท่ีดีทีม่�จ�กหลกัศ�สน�อสิล�ม
ส่วนธงช�ต	ิประกอบด้วย	พื้นสีเหลือง	หม�ยถึง	สุลต่�น		มีแถบสีข�วดำ�
พ�ดทแยงจ�กขอบบนด้�นซ้�ยผ่�นกล�งผืนธงม�ยังขอบล่�งด้�นขว�	
หม�ยถงึ	รฐัมนตรีท่ีถว�ยง�นรับใช้องค์สลุต่�น	และมตีร�แผ่นดนิอยูก่ล�ง
ผืนธง
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3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง
   และท้องถิ่น
	 ระบบก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดนิของบรไูนเป็นแบบส�ยบงัคับบญัช�
ต�มลำ�ดบัชัน้จ�กบนลงล่�ง	ก�รดำ�เนนิง�นส่วนหนึง่เป็นก�รสัง่ก�รต�ม
ลำ�ดับชั้นลงม�	 อีกส่วนหนึ่งเป็นก�รริเร่ิมของท้องถิ่นเอง	 แต่ต้องได้รับ
คว�มเหน็ชอบจ�กลำ�ดับชัน้ท่ีสงูข้ึนไป	คว�มสมัพนัธ์ระหว่�งร�ชก�รส่วน
กล�งและท้องถิ่น	คือ	ก�รกำ�กับดูแลและก�รควบคุม[5]

3.3 การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที ่
	 รัฐบ�ลมีหน่วยง�น	3	หน่วยง�น	อยู่ในสังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติหน�้ที่ของข้�ร�ชก�ร	ได้แก	่												
 1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (Public Service Com-
mission) 
 ทำ�หน้�ทีก่ำ�กบัดูแลก�รแต่งต้ังตำ�แหน่งข้�ร�ชก�ร	และวนัิยข้�ร�ชก�ร
เม่ือข้�ร�ชก�รมกี�รกระทำ�ผดิกฎระเบยีบข้�ร�ชก�ร	 หน่วยง�นนีจ้ะ
เข้�ม�ตรวจสอบ	 รวมท้ังตรวจสอบต�มคำ�ร้องเรยีนจ�กประช�ชนถงึ
คว�มประพฤติของเจ�้หน้�ที่รัฐ

 2. สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (Audit Department) 
	 ทำ�หน้�ที่ในก�รรับคำ�ร้องและตรวจสอบก�รใช้งบประม�ณที่ไม่ถูก
ต้องต�มระเบียบร�ชก�ร	 หรือมีก�รใช้งบประม�ณที่ไม่เหม�ะสม	 และ
ไม่มีประสิทธิภ�พของหน่วยง�นร�ชก�รต่�งๆ
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 3. สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Corrup-
tion Bureau) 
 ทำ�หน้�ทีต่รวจสอบพฤตกิรรมอนัมชิอบต่อก�รบรหิ�รง�นของ
หน่วยง�นร�ชก�ร	 มหีน้�ทีห่�แนวท�งป้องกนัมใิห้เกดิก�รคอรปัชัน่
รวมทัง้ส่งเสรมิ	กระตุน้	และสร้�งจิตสำ�นกึในก�รต่อต้�นก�รคอรปัชัน่
ในพื้นที่ต�่งๆ
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4
ภาพรวมของระบบราชการ
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู ่
 ประชาคมอาเซียน

 4.1.1 รัฐบาล

	 บรูไนปกครองด้วยระบอบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์	 ซึ่งเป็นประเทศ
เดียวในประช�คมอ�เซียนท่ีปกครองโดยระบบสุลต่�น	 และสุลต่�น	
(Sultan)	 เป็นผู้ปกครองสูงสุด	มีฐ�นะเป็นสมเด็จพระร�ช�ธิบดี	 (Yang	
Di	-	Pertuan	 Negara)	 จงึทรงเป็นประมขุของรัฐ	(Head	 of	 State)
ทรงดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตร	ีและทรงเป็นหัวหน้�รัฐบ�ล	(Head	of	
Government)	 ด้วยตำ�แหน่งพระมห�กษัตริย์บรูไนเรียกอย่�งเป็น
ท�งก�รว่�	 สุลต่�นและสมเด็จพระร�ช�ธิบดีแห่งบรูไน	 (His	Majesty	
the	Sultan	and	Yang	Di-Pertuan	of	Brunei	Darussalam)
	 นอกจ�กนีย้งัทรงดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหมและ
กระทรวงก�รคลังอีกด้วย	 สุลต่�นและสมเด็จพระร�ช�ธิบดีทรงมีพระ
ร�ชอำ�น�จแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีว�่ก�ร	(Minister)	รัฐมนตรี
ว่�ก�รคนที่สอง	(Second	Minister)	และรัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร	(Deputy	
Minister)	ซึ่งในปัจจุบันมีรัฐมนตรีประจำ�	12	กระทรวง	1	สำ�นักน�ยก
รัฐมนตรี
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 4.1.2 นโยบายรัฐบาล

	 รัฐบ�ลบรูไนกำ�หนดเป้�หม�ยเพื่อบรรลุถึงนโยบ�ยก�รพัฒน�
เศรษฐกิจและสังคมอย�่งยั่งยืน	โดยวัตถุประสงค์ของนโยบ�ย	คือ																		
	 1.	 เพ่ือพัฒน�ระบบก�รศกึษ�	และส่งเสริมก�รศกึษ�ของประช�ชน	
	 2.	 เพื่อปรับปรุงคุณภ�พชีวิตของประช�ชนในประเทศ		
	 3.	 เพื่อสร�้งเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีพลวัตร	ซึ่งนโยบ�ย	Wawasan	
2035	ทั้ง	8	ประก�ร[6]	แสดงได้ดังนี้
 1. ด้านการศึกษา
	 เพื่อพัฒน�ระบบก�รศึกษ�ให้สอดคล้องกับแผนพัฒน�ประเทศในปี	
พ.ศ.	2552	รัฐบ�ลบรูไนจึงได้ว�งแนวท�งระบบก�รศึกษ�ใหม่	เรียกว่�	
ระบบก�รศึกษ�ของศตวรรษที่	21	 (The	new	National	Education	
of	 the	21st	Century-SPN	21)	ซึ่งเป็นระบบก�รศึกษ�แนวใหม่จ�ก
ประเทศฝรัง่เศสทีใ่ห้คว�มสำ�คญักบัผูเ้รยีน	เป็นศูนย์กล�งก�รเรียนรู้เพ่ือ
ให้เกิดคว�มตื่นตัวและสนใจศึกษ�ในวิช�แขนงต่�งๆ	 โดยเฉพ�ะด้�น
วิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์ม�กขึ้น	 รวมทั้งก�รบรรจุหลักสูตรด้�น
ศ�สน�	ได้แก่	ก�รศกึษ�ระบบร�ช�ธิปไตยอิสล�มมล�ย	ูและคว�มรูเ้กีย่ว
กับศ�สน�อิสล�ม	(Islamic	Religious	Knowledge-IRK)	ในหลักสูตร
วชิ�บงัคับ	และเพือ่เป้�หม�ยท่ีจะเพิม่จำ�นวนนกัศึกษ�ในระดบัอุดมศกึษ�
จ�กร้อยละ	13	เป็นร้อยละ	30	ภ�ยใน	5	ปี	ดังนี้	
 ●	 จดัระบบก�รศกึษ�ของช�ติ	โดยเน้นคว�มสำ�คญัของภ�ษ�ม�เลย์
ในฐ�นะเป็นภ�ษ�ประจำ�ช�ตทิีเ่ป็นท�งก�ร	และใช้ภ�ษ�อ่ืนๆ	ในก�รสอน
เช่น	ภ�ษ�อังกฤษ	และภ�ษ�อ�หรับ
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 ●	 จัดให้มีก�รศึกษ�	12	ป	ีแก่นักเรียนทุกคน
 ●	 จัดหลักสูตรแบบบูรณ�ก�ร	 ซึ่งเหม�ะสมและสอดคล้องกับ
ข้อสอบของแต่ละระดับก�รศึกษ�
 ●	 จัดให้มีก�รสอนอิสล�มศึกษ�ไว้ในหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนใน
โรงเรียน
 ●	 จัดให้มีอุปกรณ์อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รสอนวิช�คณิตศ�สตร	์
วิทย�ศ�สตร์	 และเทคโนโลยีท�งก�รสื่อส�ร	 เพื่อให้นักเรียนมีคว�มรู้	
ทักษะที่สำ�คัญและจำ�เป็นสำ�หรับโลกที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว
 ●	 จัดกิจกรรมหลักสูตรแกนหลัก	 (เน้นวิช�บังคับ)	 ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญ�ก�รศึกษ�แห่งช�ติไว้ในโปรแกรมก�รพัฒน�ตนเอง
 ●	 เปิดโอก�สท�งก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหม�ะสม	มีประสบก�รณ์	และมีคว�มต้องก�รที่จะเรียนต่อในระดับดัง
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 ●	 จัดเตรียมอปุกรณ์	และโครงสร้�งพืน้ฐ�นท�งก�รศึกษ�	เพือ่ตอบ
สนองคว�มต้องก�รของช�ติ
 ●	 พฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถด้�นสตปัิญญ�	จิตใจ	อ�รมณ์	สงัคม	และ
ร่�งก�ยของแต่ละบุคคล	เพื่อเป็นร�กฐ�นที่สำ�คัญสำ�หรับพัฒน�สังคม

 2. ด้านเศรษฐกิจ
	 เพื่อสร้�งบรรย�ก�ศก�รลงทุน	 ก�รท่องเที่ยว	 และส่งเสริมให้มีก�ร
แลกเปล่ียนเทคโนโลยีกับประเทศต่�งๆ	 เพิ่มข้ึน	 อ�ทิ	 ก�รพัฒน�พื้นท่ี
ด้�นนำ�้มันและก๊�ซธรรมช�ตทิี	่Sungai	Liang	Industrial	Park	(SPARK)	
ซึง่ต้ังอยู่ในเมืองควัล�เบอไลต์	(Kuala	Belait)	ก�รก่อสร้�งท่�เรอื	Palau	
Muara	Besar
	 ปัจจุบัน	 รัฐบ�ลกำ�ลังพย�ย�มพัฒน�ภ�คเศรษฐกิจอื่น	 เพื่อเปลี่ยน	
แปลงจ�กเศรษฐกิจท่ีพึ่งพ�นำ้�มันและก๊�ซเป็นหลักไปสู่โครงสร้�งท�ง
เศรษฐกิจที่มีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น	 เนื่องจ�กมีก�รค�ดก�รณ์ว่�
ปรมิ�ณนำ�้มนัสำ�รองทีย่นืยนัแล้ว	(Proven	Reserve)	ของบรูไนจะหมด
ลงในร�วปี	พ.ศ.	2558	ประกอบกบัภ�วะเศรษฐกจิถดถอยในเอเชยีตัง้แต่
ปี	 พ.ศ.	 2543	 ทำ�ให้บรูไนเร่งปฏิรูปโครงสร้�งท�งเศรษฐกิจ	 และใช้
ม�ตรก�รต่�งๆ	เพื่อสร้�งคว�มหล�กหล�ยท�งเศรษฐกิจ	ได้แก่
 ●	 จัดตั้งสภ�ที่ปรึกษ�ด้�นเศรษฐกิจ	 นำ�โดยเจ้�ช�ยโมฮ�เหม็ด	 
โบลเกียะห	์รัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ	โดยมีแนวท�งใน
ก�รส่งเสริมให้ภ�คเอกชนมีบทบ�ทม�กขึ้นในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
 ●	 ปรับโครงสร้�งท�งเศรษฐกิจ	 จ�กเดิมที่เน้นนโยบ�ยก�รให้
สวสัดกิ�ร	ม�เป็นก�รส่งเสรมิก�รลงทนุจ�กต่�งประเทศและก�รแปรรูป
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รัฐวิส�หกิจ	โดยให้ภ�คเอกชนเข�้ม�มีส่วนร่วมม�กขึ้น	และมีก�รขย�ย
ฐ�นก�รจัดเก็บภ�ษี
 ●	 ปรับเปลีย่นยทุธศ�สตร์ก�รลงทนุในต่�งประเทศของ	BIA	โดยหนั
ม�ลงทุนในธุรกิจด้�นใหม่ๆ	 ที่มีคว�มเสี่ยงตำ่�	 เช่น	 ก�รซ้ือหุ้นในกลุ่ม
เทคโนโลยีส�รสนเทศและโทรคมน�คม	หรือธุรกิจส�ยก�รบิน
 ●	 ต�มแผนพัฒน�ประเทศฉบับที่	8	(The	Eighth	National	De-
velopment	Plan	 :	8th	NDP)	ซึ่งดำ�เนินก�รระหว่�งปี	2544-2548		
รัฐบ�ลบรูไนได้ตั้งเป้�อัตร�ก�รเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยใน
ประเทศ	(GDP)	ที่ร้อยละ	5-6	โดยเน้นก�รสร�้งสมดุลของงบประม�ณ
ให้ดขีึน้	และกำ�หนดม�ตรก�รในก�รพฒัน�และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิแบบยัง่ยนื	
สร้�งก�รขย�ยตัวและคว�มเข้มแข็งให้แก่อุตส�หกรรมนำ้�มันและก๊�ซ	
รวมทั้งก�รพัฒน�อุตส�หกรรมต่อเนื่องต่�งๆ	 พัฒน�เศรษฐกิจ	 สังคม	
และทรัพย�กรมนุษย์	 รวมทั้งอุตส�หกรรมขน�ดกล�งและย่อม	 	 ขย�ย
คว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและเอกชน	แปรรูปรัฐวิส�หกิจบ�งกิจก�ร	
และสร้�งคว�มแข็งแกร่งในระบบก�รเงินและก�รคลัง	 นอกจ�กนี้ยังยึด
แนวคิดของระบบธรรม�ภิบ�ล	(Good	Governance)	และมุ่งเน้นก�ร
เสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งของภ�คเอกชน
 ●	 ส่งเสริมก�รลงทุนร่วมกับต่�งช�ติ	 สนับสนุนก�รเปิดเสรีก�รค้�	
และสร้�งบรรย�ก�ศก�รลงทนุทีเ่อือ้อำ�นวยคว�มสะดวกต่อนกัลงทุนท้ัง
ภ�ยในและต่�งประเทศ
 ●	 พฒัน�ประเทศให้เป็นศนูย์กล�งก�รค้�และก�รท่องเท่ียว	(Service
Hub	for	Trade	and	Tourism-SHuTT	2003	Vision)	และตัง้เป้�หม�ย
ในก�รเป็นศนูย์กล�งก�รขนถ่�ยสนิค้�ท่ีสำ�คญัในภูมภิ�คเอเชยีตะวนัออก
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เฉียงใต้ที่เรียกว่�พื้นที่เติบโตอย่�งท่ัวถึงของอ�เซียนตะวันออก	 (East	
ASEAN	Growth	Area	หรือ	BIMP–EAGA)	ซึง่เป็นคว�มร่วมมอืของบรไูน	
อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	และฟิลิปปินส์	
 ●	 สร้�งคว�มเข้มแข็งของระบบก�รเงิน	 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ	และเอ้ืออำ�นวยต่อโครงก�รพฒัน�เศรษฐกิจและส�ธ�รณปูโภค
พ้ืนฐ�น	 และกำ�หนดแผนพัฒน�ประเทศให้เป็นศูนย์กล�งด้�นก�รเงิน
ระหว�่งประเทศ	 (Brunei	 International	Financial	Center:	BIFC)	
เพ่ือพัฒน�ก�รให้บริก�รด้�นก�รเงินระหว่�งประเทศ	 กระจ�ยคว�ม
หล�กหล�ยท�งเศรษฐกจิ	และสร้�งโอก�สในก�รทำ�ง�นให้แก่ประช�ชน
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 3. ด้านความมั่นคง
	 เพ่ือเสริมสร้�งคว�มมัน่คงทัง้ภ�ยในและระหว่�งประเทศ	รวมทัง้ก�ร
เสริมสร้�งสมรรถนะของบรูไนในก�รรับมือกับสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินต่�งๆ	
เช่น	ก�รฝึกปฏิบัติก�รช่วยเหลือตัวประกันจ�กกรณีโจรสลัดปล้นยึดเรือ
สินค้�	 โดยกองกำ�ลังตำ�รวจแห่งช�ติบรูไน	 (Royal	 Brunei	 Police	
Force-RBPF)	และก�รรบัมอืกับสถ�นก�รณ์ก�รก่อก�รร้�ยทีอ่�จเกดิขึน้
กับนักท่องเที่ยวและภัยธรรมช�ต	ิรวมทั้งส่งเสริมบทบ�ทท�งทห�รและ
คว�มมัน่คงในภมูภิ�ค	อ�ท	ิก�รส่งกองกำ�ลงัเข้�สงัเกตก�รณ์ก�รหยดุยิง
ระหว่�งรัฐบ�ลฟิลิปปินส์	 และแนวร่วมปลดปล่อยอิสล�มโมโร	 (Moro	
Islamic	Liberation	Front-MILF)	ในมินด�เน�	และได้ร่วมในพันธกิจ
เจรจ�สงบศึก	 (Peace	Monitoring	Mission)	ก�รแบ่งแยกดินแดนใน
จังหวัอ�เจะห์	ของประเทศอินโดนีเซีย
	 สำ�หรับด�้นก�รป้องกันประเทศ	กำ�ลังหลักคือ	กองทัพบรูไน	(Royal	
Brunei	Armed	Forces-RBAF)	มีกำ�ลังพลเพียง	7,000	น�ย	และกำ�ลัง
สำ�รอง	700	น�ย	โดยแบ่งเป็นกองทพับก	4,900	น�ย	กองทัพเรือ	1,000	
น�ย	และกองทัพอ�ก�ศ	1,100	น�ย	แต่นอกเหนือจ�กนั้น	สุลต่�นยังมี
กองทห�รกูรข่�ส่วนพระองค	์ เรียกว�่	Gurkha	Reserve	Unit	 (GRU)	
จำ�นวน	2,500	น�ย	และกองทห�รกูรข�่ของอังกฤษ	(British	Gurkha)	
รวมกำ�ลังพล	 1,000	 คน	 ประจำ�อยู่ท่ีเมือง	Seria	 เพื่อดูแลรักษ�คว�ม
ปลอดภัยให้แก่บ่อนำ้�มัน	และกิจก�รผลิตนำ้�มันของ	Brunei	Shell	Pe-
troleum	โดยรัฐบ�ลบรูไนเป็นผู้ออกค�่ใช้จ่�ย
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 4. ด้านการพัฒนาระบบสถาบัน
	 เพ่ือส่งเสริมธรรมภิบ�ลในระบบก�รบริห�รทั้งภ�ครัฐและเอกชน		
ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริก�รประช�ชนและป้องกันก�รทุจริต	โดยเมื่อ
วันที่	12	มกร�คม	พ.ศ.	2553	สำ�นักง�นปร�บปร�มทุจริต	(Anti–	Cor-
ruption	 Bureau-ACB)	 ได้ปรับโครงสร้�งหน่วยง�นภ�ยในใหม่	 เพื่อ
รองรบัวสิยัทศัน์และภ�รกจิต�มแผนพฒัน�	โดยมุง่เป้�หม�ยเป็นองค์ก�ร
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและก�รทุจริต

 5. ด้านการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
	 เพ่ือส่งเสรมิธุรกจิขน�ดกล�งและขน�ดย่อมอนัเป็นพืน้ฐ�นสำ�คญัของ
ก�รพฒัน�เศรษฐกิจของประเทศ	บรไูนจงึปรบัปรุงระบบก�รขออนญุ�ต
ก�รจดัตัง้บริษทั	ซึง่ในอดตีก�รจดัตัง้บรษิทัในบรไูนจะใช้เวล�	43	วนั	แต่
ปัจจุบันได้ลดระยะเวล�ลงเหลือเพียง	23	วัน	 อย่�งไรก็ดี	รัฐบ�ลยังคง
มีคว�มพย�ย�มท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นเพื่อธุรกิจ
ขน�นกล�งและขน�ดย่อมอย่�งต่อเนื่อง

 6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	 เพือ่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้บรูไนเป็นประเทศช้ันนำ�และเป็นแหล่งดงึดดู
ก�รลงทุนจ�กต่�งช�ต	ิ เช่น	 โครงก�รสร้�งท่�เรือนำ้�ลึก	Palau	Muara	
Besar
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 7. ด้านความมั่นคงแก่ภาคสังคม
 เพื่อให้ประช�ชนบรูไนทุกคนได้รับก�รสนับสนุนด�้นสวัสดิก�ร
เป็นอย่�งดี	 ทั้งด้�นส�ธ�รณสุข	 ก�รศึกษ�	 รัฐบ�ลจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อ
พัฒน�ประสิทธิภ�พก�รให้บริก�รแก่ประช�ชนอย่�งต่อเนื่อง

 8. ด้านสิ่งแวดล้อม
	 เพื่ออนุรักษ์สภ�พแวดล้อมอย�่งยั่งยืน	 รัฐบ�ลจึงมีนโยบ�ย	 Kenali	
Negara	 Kitani	 หรือโปรแกรมรู้จักประเทศของคุณ	 (Know	 Your	
Country	 Programme	-	KNK)	 เพ่ือส่งเสริมก�รท่องเที่ยวในประเทศ	
ซึ่งให้คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ�สภ�พแวดล้อม	 และสร้�งจุดเด่นด้�น
ก�รท่องเทีย่วเชงินเิวศ	 เพือ่ดึงดูดนักท่องเทีย่วทัง้ในและต่�งประเทศ
เช่น	Heart	of	Borneo	initiative	(HOB)

 4.1.3 นโยบายต่างประเทศ

	 วัตถุประสงค์หลักของนโยบ�ยต่�งประเทศบรูไน	 คือ	 ก�รส่งเสริม
ผลประโยชน์แห่งช�ติ	 อันได้แก่	 ก�รรักษ�อธิปไตย	 อิสรภ�พ	 และ
บูรณภ�พแห่งดินแดน	ก�รสร้�งคว�มรุ่งเรืองท�งเศรษฐกิจ	สังคม	ก�ร
รักษ�เอกลักษณ์ท�งก�รเมือง	 วัฒนธรรม	 และศ�สน�	 รวมทั้งส่งเสริม
สันติภ�พ	 	 คว�มมั่นคง	 คว�มมีเสถียรภ�พ	 และคว�มรุ่งเรืองในระดับ
ภมูภิ�คและระดบัโลก	บรไูนใช้กลไกพหภุ�คท้ัีงในระดบัภูมภิ�คและระดบั
ระหว่�งประเทศเป็นเครื่องมือหลักในก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศ	
เพ่ือเพิ่มอำ�น�จก�รต่อรอง	 เสริมสร้�งคว�มมั่นคงและผลประโยชน์

rg a* * a
l±/ vs

433*



95ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

ท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจ	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับอ�เซียน	 (ซ่ึงถือเป็น
เส�หลักของนโยบ�ยต่�งประเทศบรูไน)	 คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจใน
เอเชีย-แปซิฟิก	 ก�รประชุมเอเชีย-ยุโรป	 กลุ่มประเทศเครือจักรภพ	
องค์ก�รก�รประชุมอิสล�มและสหประช�ช�ติ	 ในระดับทวิภ�คีบรูไน
พย�ย�มเป็นมิตรกับน�น�ประเทศท้ังในด้�นก�รค้�และก�รลงทุนเพ่ือ
ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจ	 และยังได้ร่วมเป็นพันธมิตรท�งทห�รกับ
ประเทศต่�งๆ	เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รป้องกันประเทศ
	 หลักก�รดำ�เนินนโยบ�ยต่�งประเทศของบรูไนท่ีสำ�คัญ	 ได้แก่														
ก�รเค�รพอธิปไตย	 อิสรภ�พ	 และบูรณภ�พแห่งดินแดนของประเทศ
ต�่งๆ		ก�รยอมรับในสถ�นภ�พที่เท�่เทียมกันของประเทศต�่งๆ	ก�รไม่
แทรกแซงกิจก�รภ�ยในซึ่งกันและกัน	 ก�รแก้ไขข้อพิพ�ทด้วยสันติวิธ	ี
และคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศเพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนั	ก�รทีป่ระมขุ
ของประเทศซึง่เป็นผูน้ำ�รฐับ�ลเสดจ็ฯ	เยอืนประเทศต่�งๆ	ด้วยพระองค์
เองเพื่อสร�้งบทบ�ทของบรูไนในเวทีระหว่�งประเทศ	ทำ�ให้บรูไนได้รับ
ก�รยอมรับจ�กน�น�ประเทศทั้งในและนอกภูมิภ�คเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	 ทั้งยังแสวงห�โอก�สท�งธุรกิจในตล�ดโลกอย่�งต่อเนื่อง	
เนื่องจ�กบรูไนมีนโยบ�ยต่�งประเทศท่ีต้องก�รเป็นมิตรกับทุกประเทศ	
โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงประเทศมห�อำ�น�จท�งเศรษฐกิจ	ได้แก่	สหรฐัอเมรกิ�	
จนี	และญีปุ่น่	ประเทศในตะวนัออกกล�ง	รวมท้ังประเทศเพ่ือนบ้�นใกล้
ชิดในอ�เซียน	 	 ท้ังมุ่งเน้นก�รกระชับคว�มสัมพันธ์กับประเทศที่นำ�เข้�
นำ้�มันและก�๊ซธรรมช�ติ	 เช่น	 จีน	ให้ม�กขึ้น	โดยรัฐบ�ลบรูไนค�ดว่�
จนีจะยงัคงมคีว�มต้องก�รพลงัง�นม�กขึน้	 รวมทัง้บรไูนจะเป็นท�งเลอืก
ทีจ่นีจะร่วมเป็นพนัธมติรในก�รสำ�รวจและพฒัน�แหล่งทรพัย�กรธรรมช�ติ
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กับบรูไน	 นอกเหนือจ�กม�เลเซีย	 ขณะที่สิงคโปร์เล็งเห็นว่�บรูไนเป็น
ประเทศที่น่�สนใจที่จะเป็นท�งเลือกในก�รห�แหล่งพลังง�นสำ�รองใน
อน�คต	เพิม่เตมิจ�กก�รนำ�เข้�ก๊�ซธรรมช�ตจิ�กม�เลเซียและอนิโดนเีซีย	
ปัจจุบันบรูไนสนับสนุนคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศแบบพหุภ�คีนิยม	
(Multilateralism)	 โดยเฉพ�ะในก�รดำ�เนินก�รของประช�คมระหว่�ง
ประเทศภ�ยใต้เป้�หม�ยของสหสัวรรษ	(Millennium	Goals)	และมอง
ว่�ปัญห�ที่ประเทศต่�งๆ	 กำ�ลังเผชิญอยู่ในโลกปัจจุบันมีคว�มหล�ก
หล�ยม�กขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้�ง	 ปัญห�ที่เกิดในประเทศหนึ่ง
ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ	ด้วย	ฉะนั้นก�รแก้ปัญห�ต่�งๆ	ซึ่งจะนำ�
ไปสู่คว�มมั่นคง	คว�มสงบสุข	และคว�มเจริญรุ่งเรืองของสังคมระหว�่ง
ประเทศนั้นต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือของทุกประเทศ
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 4.1.4 การเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน

	 ประเทศบรูไนได้เข�้เป็นสม�ชิกลำ�ดับที่	6	เมื่อวันที่	7	มกร�คม	พ.ศ.	
2527	ก�รเข้�เป็นสม�ชกิอ�เซยีนของประเทศบรไูนนัน้	มปัีจจัยสนับสนนุ
แยกได้เป็น	2	ประก�รคือ	[4] 

 1) ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ 
	 แม้บรไูนจะเป็นประเทศท่ีมีคว�มม่ังคัง่ท�งเศรษฐกจิ	แต่เม่ือพิจ�รณ�
ในแง่ก�รพฒัน�โครงสร้�งท�งเศรษฐกจิ	 อ�จกล่�วได้ว่�ก�รท่ีบรูไน
เข้�ร่วมในสม�คมอ�เซียนจะยังประโยชน์ให้แก่บรูไนเป็นอย่�งม�ก	
เพร�ะประเทศสม�ชกิอ�เซยีนอ่ืนๆ	มคีว�มพร้อมในเรือ่งเศรษฐกจิสงูกว่�
บรไูน สำ�หรับในด้�นก�รเมอืงและคว�มมัง่คงนัน้	 บรไูนมคีว�มมัน่ใจใน
ระดับหนึ่งว�่	 หลักก�รเกี่ยวกับก�รไม่แทรกแซงกิจก�รภ�ยใน	 (Non-
interference)	ของอ�เซยีน	จะเป็นเคร่ืองคำ�้ประกนัเสถยีรภ�พของบรไูน
จ�กก�รแทรกแซงของประเทศเพื่อนบ้�นอย่�งม�เลเซียและอินโดนีเซีย
ได้		

 2) ด้านสถานภาพในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 
	 ถอืเป็นก�รยกฐ�นะของประเทศในด้�นคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศ	
ด้วยเหตุที่บรูไนเป็นรัฐขน�ดเล็กและเพ่ิงได้รับเอกร�ชใหม่	 จึงมีคว�ม
จำ�เป็นทีจ่ะต้องเสรมิสร้�งสถ�นภ�พและคว�มเช่ือถือข้ึนในเวทีก�รเมอืง
ระหว�่งประเทศ	และก�รเข�้ร่วมกับอ�เซียนนั้นก็น่�จะเป็นหนท�งหนึ่ง
ที่จะเพิ่มบทบ�ทและชื่อเสียงของบรูไนให้เป็นท่ีรู้จักกันในวงก�รเมือง
ระหว�่งประเทศได้อย�่งกว้�งขว�ง
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	 บทบ�ทของบรไูนในอ�เซยีน	เมือ่พจิ�รณ�ด้�นผลประโยชน์ทีอ่�เซียน
จะได้รับจ�กบรูไน	 จะพบว่�อ�เซียนได้ผลประโยชน์จ�กคว�มมั่งคั่งท�ง
เศรษฐกิจที่ได้จ�กทรัพย�กรนำ้�มันของบรูไนต�มสมควร	 โดยในช่วง
วกิฤตก�รณ์ท�งเศรษฐกจิในเอเชยี	(พ.ศ.	2540)	บรไูนได้เข้�ม�ช่วยเหลอื
ประเทศต่�งๆ	ในอ�เซียน	 โดยได้ให้คว�มช่วยเหลือก�รแทรกแซง
ตล�ดก�รเงนิภ�ยในภมูภิ�ค	 ด้วยก�รระดมทนุจ�กภ�ยนอกประเทศ
ในก�รซือ้เงนิสกลุรงิกติม�เลเซยีและเหรยีญสิงคโปร์	เพือ่รกัษ�เสถยีรภ�พ
ท�งก�รเงินของภมิูภ�ค	 รวมถงึได้แสดงเจตจำ�นงทีจ่ะมุง่เน้นนโยบ�ย
ก�รลงทุนสู่ประเทศในกลุ่มอ�เซียนม�กข้ึน	 และยังได้ให้ก�รช่วยเหลือ
ประเทศอินโดนีเซีย์และไทยในลักษณะก�รให้กู้ยืมเงินเพื่อก�รฟื้นตัว
ท�งเศรษฐกิจ	 คว�มพย�ย�มในก�รช่วยเหลือประเทศในกลุ่มอ�เซียน
ดังกล่�ว	ได้เพิ่มบทบ�ทของบรูไนในอ�เซียนม�กขึ้น	 และเป็นก�รสร้�ง
หลักประกันคว�มมั่งคงให้กับบรูไนอีกท�ง

ที่มา:  https://www.siamintelligence.com
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	 เนือ่งจ�กบรไูนเป็นประเทศเลก็	ศกัยภ�พและอำ�น�จต่อรองท�งก�ร
เมืองไม่สูง	ดงันัน้	บรไูนจงึมคีว�มพย�ย�มในก�รเสรมิสร้�งผลประโยชน์
ท�งก�รเมือง	 เศรษฐกิจ	 และคว�มมั่งคงระหว่�งประเทศ	 และมุ่งเน้น
คว�มเป็นภมูภิ�คนยิมม�กขึน้	จ�กเดมิท่ีมกัให้คว�มสำ�คญักบัช�ตติะวนัตก
อย่�งอังกฤษเจ้�อ�ณ�นคิม	สำ�หรบัด้�นก�รเมอืง	ก�รทีอ่�เซยีนมจีำ�นวน
สม�ชิกเพ่ิมข้ึนเท่�กับเพ่ิมนำ้�เสียงของอ�เซียนในเวทีก�รเมืองระหว่�ง
ประเทศให้หนักแน่นขึ้น	 ยิ่งกว่�นั้น	 นอกจ�กบรูไนจะเป็นประเทศที่มี
อิทธิพลท�งเศรษฐกิจด้วยทรัพย�กรนำ้�มันแล้ว	 บรูไนยังเป็นสม�ชิก
องค์ก�รระหว่�งประเทศท่ีสำ�คัญอื่นๆ	 อ�ทิ	 กลุ่มประเทศเครือจักรภพ	
และองค์ก�รที่ประชุมอิสล�ม	 เป็นต้น	 จึงมีช่องท�งที่จะโน้มน้�วให้
ประเทศสม�ชกิองค์ก�รต่�งๆ	เหล่�นีค้ล้อยต�มอ�เซยีนได้ไม่ย�กนกั	ดงันัน้
ก�รสมคัรเข้�เป็นสม�ชกิอ�เซยีนของบรไูนจึงเอือ้อำ�นวยประโยชน์ให้แก่
ทั้งบรูไนและอ�เซียน
	 บทบ�ทก�รเป็นประธ�นอ�เซยีน	ประเทศบรไูนได้เป็นเจ้�ภ�พจดัก�ร
ประชุมสุดยอดผู้นำ�อ�เซียนครั้งที่	 7	 เมื่อวันที่	 	 5-6	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	
2544	 ที่เมืองบันด�ร์เสรีเบก�วัน	 โดยผู้นำ�บรูไนได้ประน�มก�รก่อ
วิน�ศกรรมในสหรัฐอเมริก�	พร้อมได้ร่วมลงน�มในปฏิญญ�ก�รประชุม
สุดยอดผู้นำ�อ�เซียนว่�ด้วยก�รป้องกันก�รก่อก�รร้�ยร่วมกัน	 โดยเป็น
คว�มร่วมมอืทัง้ในกรอบทวภิ�ค	ีภมูภิ�ค	และระหว่�งประเทศ	เพือ่ต่อต้�น
ก�รก่อก�รร้�ยอย่�งรอบด้�น	และเพ่ือท่ีจะทำ�ให้ภมูภิ�คเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้เป็นภูมิภ�คที่ปลอดจ�กภัยคุกค�ม	 คว�มร่วมมือนี้จะนำ�ม�ซ่ึง
สันติภ�พ	เสถียรภ�พ	และคว�มมั่นคง	ถือเป็นปัจจัยต่อก�รพัฒน�และ
คว�มมั่งคั่งยิ่งขึ้นในอ�เซียน	

I
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 4.2.1 รายชื่อกระทรวง จำานวน 12 กระทรวง

4.2 จำานวน และรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ

	 ก�รบริห�รก�รปกครองของบรูไนมีทั้งก�รบริห�รส่วนกล�ง	 ส่วน
ภูมิภ�ค	 และส่วนท้องถิ่น	 ในส่วนกล�งสุลต่�นได้มอบหม�ยให้รัฐมนตรี
รบัผดิชอบง�นต่�งๆ	และมรีฐัมนตรช่ีวยเป็นผูช่้วยรฐัมนตรใีนก�รบรหิ�ร
ภ�รกิจต่�งๆ	 ที่ได้มอบหม�ยต�มกระทรวงนั้นๆ	 โดยมีปลัดกระทรวง														
แต่ละกระทรวงเป็นหวัหน้�ของข้�ร�ชก�รประจำ�ในกระทรวง	กระทรวง
ต่�งๆ	 ที่ดูแลรับผิดชอบภ�รกิจในก�รบริห�รประเทศ	 มีจำ�นวนทั้งหมด	
คือ	1	สำ�นักน�ยกรัฐมนตร	ี และ12	กระทรวง	ดังต่อไปนี้	[9] 
 1. สำานักนายกรัฐมนตรี	 ภ�ยใต้ก�รกำ�กับและควบคุมดูแลของ
สุลต่�นฮัจญ	ีฮัสซะนัล	โบลเกียะห	์ส�ม�รถแบ่งง�นออกเป็นหน่วยง�น
ต่�งๆ	ดังนี้
	 		 1)	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
	 		 2)	 สำ�นักง�นรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยใน
	 		 3)	 สำ�นักง�นปร�บปร�มก�รคอรัปชั่น
	 		 4)	 สำ�นักง�นก�รตรวจสอบบัญชี
	 		 5)	 คณะกรรมก�รข�้ร�ชก�รพลเรือน
	 		 6)	 หน่วยง�นร�ชก�รพลเรือน
	 		 7)	 หน่วยง�นบริก�รด้�นบริห�รจัดก�ร
	 		 8)	 หน่วยง�นวิทยุ	โทรทัศน์แห่งบรูไน
	 		 9)	 หน่วยง�นข้อมูลข่�วส�ร
	 		 10)	สภ�องคมนตรี

rg a* * a
l±/ vs

433*



101ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

 2. กระทรวงการต่างประเทศ มีหน่วยง�นในสังกัด	ดังนี้
	 		 1)	 กรมอ�เซียน
	 		 2)	 กรมองค์ก�รระหว่�งประเทศ
	 		 3)	 กรมเศรษฐกิจหล�ยฝ่�ย
	 		 4)	 กรมว�งแผนนโยบ�ย
	 		 5)	 กรมก�รเมือง	1
	 		 6)	 กรมก�รเมือง	2
	 		 7)	 กรมกิจก�รกงสุลและสนธิสัญญ�
	 		 8)	 กรมก�ร	APEC
	 		 9)	 กรมก�รบริห�ร
 
 3. กระทรวงศึกษาธิการ	มีหน่วยง�นในสังกัด	ดังนี้
	 		 1)	 กรมก�รโรงเรียน
	 		 2)	 กรมว�งแผนพัฒน�และวิจัย
	 		 3)	 กรมก�รศึกษ�เทคนิค
	 		 4)	 กรมก�รบริห�รและบริก�ร
	 		 5)	 กรมนิเทศก�รศึกษ�
	 		 6)	 กรมพัฒน�หลักสูตร
	 		 7)	 กรมหลักสูตรร่วม
	 		 8)	 กรมก�รสอบ
	 นอกจ�กนี้ยังมีหน่วยง�นอิสระอีก	5	หน่วย	คือ
	 		 1)	 หน่วยดูแลรักษ�อ�ค�รและก�รว�งแผน
	 		 2)	 หน่วยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศและประช�สัมพันธ์
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	 		 3)	 หน่วยก�รศึกษ�พิเศษแห่งช�ติ
	 		 4)	 หน่วยเลข�นุก�รม�ตรฐ�นแห่งช�ติ
	 		 5)	 ศนูย์คว�มร่วมมอืท�งวทิย�ศ�สตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม

 4. กระทรวงการคลัง	มีหน่วยง�นในสังกัด	ดังนี้
	 		 1)	 กรมคลัง
	 		 2)	 กรมตัวแทนก�รลงทุนของบรูไน
	 		 3)	 กรมศุลก�กรและภ�ษีภ�ยใน
	 		 4)	 กรมพัฒน�และว�งแผนเศรษฐกิจ
	 		 5)	 กรมเทคโนโลยีส�รสนเทศและร�ชพัสดุ
	 		 6)	 กรมกองทุนเพื่อลูกจ�้ง

 5. กระทรวงมหาดไทย ขอบเขตง�นของกระทรวงมห�ดไทย	 มี
หน่วยง�นในสังกัด	ดังนี้
	 		 1)	 สำ�นักง�นเขต/อำ�เภอ
	 		 2)	 สำ�นักง�นเทศบ�ล
	 		 3)	 สำ�นักง�นรักษ�คว�มปลอดภัยและคว�มมั่นคง
	 		 4)	 สำ�นักง�นแรงง�น
	 		 5)	 สำ�นักง�นเรือนจำ�
	 		 6)	 สำ�นักง�นตรวจคนเข�้เมืองและทะเบียนประช�กร
	 		 7)	 สำ�นักง�นชั่ง	ตวง	วัด
	 		 8)	 หน่วยดับเพลิง
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 6. กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และการกีฬา	มหีน่วยง�นในสงักดั	
ดังนี้
	 		 1)	 กรมเย�วชนและก�รกีฬ�
	 		 2)	 กรมพิพิธภัณฑ์
	 		 3)	 กรมประวัติศ�สตร์
	 		 4)	 สถ�บันภ�ษ�และหนังสือ
	 		 5)	 สำ�นักง�นบริก�รสังคม

 7. กระทรวงอตุสาหกรรมและทรพัยากรธรรมชาต ิมหีน่วยง�นใน
สังกัด	ดังนี้
	 		 1)	 กรมก�รเกษตร
	 		 2)	 กรมป่�ไม้
	 		 3)	 กรมประมง
	 		 4)	 สำ�นักง�นก�รพัฒน�อุตส�หกรรมบรูไน

 8. กระทรวงการพัฒนา มีหน่วยง�นในสังกัด	ดังนี้
	 		 1)	 กรมก�รไฟฟ้�
	 		 2)	 กรมก�รพัฒน�ก�รเคหะ
   3)	 กรมประช�สงเคร�ะห์
	 		 4)	 กรมว�งแผนเมืองและชนบท
	 		 5)	 กรมที่ดิน
	 		 6)	 กรมก�รสำ�รวจ
 

I
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 9. กระทรวงสาธารณสุข	 มีเพียงกรมย�และสุขภ�พเท่�นั้น	 เป้�
หม�ยของกระทรวงส�ธ�รณสขุ	คอื	ก�รพฒัน�สขุภ�พชวีติของประช�ชน	
และรกัษ�สุขภ�พให้ประช�ชนมอี�ยยุนืย�ว	กระทรวงนีย้งัมหีน้�ทีร่บัผดิ
ชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
	 		 1)	 ดูแลสุขภ�พอน�มัยของประช�ชน	 โดยไม่คำ�นึงถึงศ�สน�	
เชื้อช�ติ	และกำ�เนิด
	 		 2)	 ยกระดับม�ตรฐ�นสุขภ�พอน�มัยของประช�ชน
	 		 3)	 ประส�นง�นและร่วมมือกับหน่วยง�นอื่นๆ	 ด้�นสังคมและ
ส�ธ�รณสุข
	 		 4)	 จัดระบบก�รทำ�ง�นและบรหิ�รง�นทีม่คีณุภ�พกบัหน่วยง�น
ของกระทรวง
	 		 5)	 ดำ�เนินนโยบ�ยต�มแนวท�ง	MIB

 10. กระทรวงกิจการศาสนา มีหน่วยง�นในสังกัด	ดังนี้
	 		 1)	 สำ�นักง�นฝ่�ยบริห�ร
	 		 2)	 สำ�นักง�นฝ่�ยกิจก�รมัสยิด
	 		 3)	 สำ�นักง�นฝ่�ยช�รีอะห์
	 		 4)	 หน่วยง�นกฎหม�ยอิสล�ม
	 		 5)	 ศูนย์เผยแผ่อิสล�ม
	 		 6)	 ฝ่�ยประส�นง�นและพัฒน�ก�รเอกลักษณ์อิสล�ม
	 		 7)	 สำ�นักง�นกิจก�รฮัจญ์
	 		 8)	 ศ�ลช�รีอะห์
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 11. กระทรวงกลาโหม	แบ่งง�นออกเป็น
	 		 1)	 กองทัพบรูไน
	 		 2)	 กองทห�รกรุข่�	คอื	ทห�รรกัษ�ก�รเป็นองค์รกัษ์	มปีระม�ณ	
2,200	คน	อกีส่วนเป็นทห�รกรุข่�ขององักฤษ	ทำ�หน้�ทีดู่แลกิจก�รนำ�้มนั
และแก๊สธรรมช�ติที่ซีเรียมีประม�ณ	1,000	คน

 12. กระทรวงคมนาคม มีหน่วยง�นในสังกัด	ดังนี้
	 		 1)	 กรมก�รขนส่งท�งบก
	 		 2)	 กรมก�รบินพลเรือน
	 		 3)	 กรมไปรษณีย์โทรเลข
	 		 4)	 กรมสื่อส�รท�งไกล
	 		 5)	 กรมเจ้�ท่�
	 		 6)	 กรมก�รทะเล

 13. กระทรวงยุติธรรม	แบ่งออกเป็น	3	กรม	คือ
	 		 1)	 กฎหม�ย
	 		 2)	 ศ�ล
	 		 3)	 ก�รพิมพ์

I
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 4.2.2 รายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ [10]

 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

สำานักนายกรัฐมนตรี
(Prime Minister’s office)

ที่อยู่	 Jalan	Perdana	Menteri	
	 	 Bandar	Seri	Begawan	BB3913	
	 	 Brunei	Darussalam
โทรศัพท์ 			2224645,	2223626,	2224684,
														2224796
อีเมล								info@jpm.gov.bn

กระทรวงการคลัง
(Ministry of Finance)

ที่อยู่ 								Bandar	Seri	Begawan	BB3910	
	 	 Brunei	Darussalam
โทรศัพท์ 			673-2380999
โทรสาร					673-2383934

กระทรวงกลาโหม
(Ministry of Defence)

ที่อยู่  							Timbalan	Menteri	Pertahanan
	 	 Dato	Paduka	Haji	Mustappa	bin	Haji
	 	 SiratGarisson	Bolkiah	Berakas	BB3510	
	 	 Brunei	Darussalam
โทรศัพท์				673-2381133,	673-2386000
โทรสาร					673-2380101,	2382398,		2380050

 กระทรวงมหาดไทย
(Ministry of Home Affairs)

ที่อยู่ 								Bandar	Seri	Begawan	BS8610	
													 Brunei	Darussalam
โทรศัพท์				673-2223225
โทรสาร 				673-2383934
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 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

กระทรวงการต่างประเทศ
และการค้า

(Ministry of Foreign 
Affairs And Trade)

ที่อยู่ 								Subok	Bandar	Seri	Begawan			
															BD2710		Brunei	Darussalam
โทรศัพท์ 			673–2262177,	2261293
โทรส�ร					673–2261100,	2262904

 กระทรวงศึกษาธิการ
(Ministry of Educations)

ที่อยู่ 								Berakas	BB3510	Brunei	Darussalam
โทรศัพท์ 			673-2381133	
โทรสาร 				673-2380101,	2382398,																
														2380050

กระทรวงอุตสาหกรรม
และทรัพยากรหลัก

(Ministry of Industry and 
Primary Resources)

ที่อยู่ 								Jalan	Besar	Menteri,	Bandar	Seri
	 		 Begawan	BB3910,	Brunei	Darussalam
โทรศัพท์				673-2381687
โทรสาร 				673-2381012

กระทรวงสาธารณสุข
(Ministry of Health)

ที่อยู่ 								Bandar	Seri	Begawan	BB3910	
	 	 Brunei	Darussalam
โทรศัพท์				673-2381640
โทรสาร					673-2381440
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กระทรวงวัฒนธรรม
เยาวชนและกีฬา

(Ministry of Culture, 
Youth and Sports)

ที่อยู่ 								Simpang	336-17,	Jalan	Kebangsaan,
	 	 Bandar	Seri	Begawan	BA1210	
	 	 Brunei	Darussalam
โทรศัพท์ 			673–2382911,	238905,	
															2380693
โทรสาร					673–2380652,	2380653,	
															2380673

กระทรวงศาสนา
(Ministry of Religious Affairs)

ที่อยู่ 								Jalan	Besar	Menteri,	Bandar	Seri	
	 	 Begawaan	BB3910,	
	 	 Brunei	Darussalam
โทรศัพท์ 			673-2382525

กระทรวงการพัฒนา
(Ministry of Development)

ที่อยู่	 Berakas,	Bandar	Seri			
		 	 Begawan	BB3510	
															Brunei	Darussalam
โทรศัพท์ 			673-2383222

กระทรวงคมนาคม
(Ministry of Communications)

ที่อยู	่ Jalan	Besar	Menteri,	Bandar	Seri
	 	 Begawaan	BB3910,	
	 	 Brunei	Darussalam
โทรศัพท์				673-2383838

 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ
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109ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

4.3 จำานวนข้าราชการทั่วประเทศพร้อมคุณลักษณะ  
 หลัก หรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคม  
 อาเซียน

 4.3.1 จำานวนข้าราชการทั่วประเทศ

	 จำ�นวนข�้ร�ชก�รพลเรือนทั้งประเทศมีประม�ณ	48,761	คน	ส่วน
ใหญ่มีก�รศึกษ�สูง	 และส�ม�รถสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษได้เป็นอย่�งด	ี	
รัฐบ�ลมีนโยบ�ยที่จะให้ข้�ร�ชก�รพลเรือนได้รับก�รพัฒน�ไม่น้อยกว่�	
100	ชั่วโมงต่อป	ีม�ตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	2555		ซึ่งข�้ร�ชก�รต้องทำ�หน้�ที่ใน
ก�รให้บริก�รกับประช�กรในประเทศ		ต�มหน่วยง�นภ�ครัฐที่ถูกแบ่ง
ออกเป็น	12	กระทรวง	113	แผนก	ในช่วงระยะหลังมีก�รบริห�รง�นใน
หน่วยง�นภ�ครัฐหล�กหล�ยแบบ	 และนำ�ระบบก�รบริห�รจัดก�รเข้�
ม�ช่วยในก�รบริห�รง�นร�ชก�ร	 มีก�รนำ�หลักก�รเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์	 กระบวนก�รคิด	 ทัศนคติ	 และวัฒนธรรมในก�รทำ�ง�น	
ม�สร้�งให้เกิดคว�มโปร่งใส	คว�มกระตือรอืร้น	คว�มตืน่ตวั	คว�มรบัผดิ
ชอบ	 ให้เกิดประสิทธิผลแก่หน่วยง�นร�ชก�ร	 สร้�งจริยธรรมให้เกิดแก่
ข้�ร�ชก�ร	ควบคูไ่ปกบัก�รบรหิ�รร�ชก�รทีม่ปีระสทิธผิล	และพฒัน�ทกัษะ
ขดีคว�มส�ม�รถของข้�ร�ชก�รในก�รส่งมอบสนิค้�	 และบรกิ�รทีส่ร้�ง
คว�มพึงพอใจให้กับประช�กรบรูไนที่ม�รับบริก�ร[9]
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ตารางที่ 4 จำานวนข้าราชการตามแต่ละกระทรวง

กระทรวง จำานวนข้าราชการ

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 6,287

กระทรวงมห�ดไทย 4,643

กระทรวงก�รคลัง 1,864

กระทรวงก�รต�่งประเทศ 842

กระทรวงคมน�คม 1,727

กระทรวงวัฒนธรรมเย�วชนและกีฬ� 1,895

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 12,769

กระทรวงอุตส�หกรรม 1,746

กระทรวงส�ธ�รณสุข 6,035

กระทรวงศ�สน� 3,750

กระทรวงกล�โหม 2,265

กระทรวงก�รพัฒน� 4,938

สรุปจำานวน 48,761

ที่มา:  ฝ่ายบริการสาธารณะ หรือ JPA 2012
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	 	ข้�ร�ชก�รบรูไนแบ่งออกเป็น	5	ระดับ	ดังนี้
	 ระดับ	 1	 จะเป็นระดับของข้�ร�ชก�รที่เป็นผู้บริห�รสูงสุด	 (Top	
Management)	ได้แก	่ปลัดกระทรวง	รองปลัดกระทรวง			ผู้อำ�นวยก�ร		
รองผู้อำ�นวยก�ร	(ระดับบน)	ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร	(ระดับบน)	ฯลฯ
	 ระดบั	2	 จะเป็นผูบ้ริห�รระดับกล�ง	(Middle	Management)	 ได้แก่	
ผู้จัดก�รอ�วุโส		วิศวกร		ผู้เชี่ยวช�ญ		บุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ฯลฯ
	 ระดับ	3		เป็นผู้บริห�รระดับล่�ง	 (Lower	 Management)	 ได้แก่
ผู้บริห�รระดับกล�ง		หัวหน้�		ผู้เชียวช�ญท�งเทคนิค	ฯลฯ
	 ระดับ	 4	 เป็นพนักง�นระดับปฏิบัติก�ร	 (Operational)	 ได้แก่	
พนักง�นเสมียน		ช่�งเทคนิค	ฯลฯ
	 ระดับ	 5	ผู้ช่วยระดับปฏิบัติก�ร	 ได้แก	่ ผู้ช่วยสำ�นักง�น	 	คนขับรถ		
นักก�ร	ฯลฯ

ภาพที่ 13  โครงสร้างข้าราชการพลเรือนบรูไน พ.ศ. 2552 
ที่มา:  ACCSM 2009

Division 1
ผูบริหารระดับสูง

Division 2
ผูบริหารระดับกลาง

Division 3
ผูบริหารระดับลาง

Division 4
ผูดำเนินงาน

Division 5
ผูชวยดำเนินงาน
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 4.3.2  คุณลักษณะหลักของข้าราชการ

 4.3.2  คุณลักษณะหลักของข้าราชการ

 4.3.2.1 สมรรถนะสำาหรับข้าราชการพลเรือนบรูไน
	 สมรรถนะสำ�หรับข้�ร�ชก�รพลเรือนบรูไนนั้นเป็นเรื่องท่ีคณะ
กรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือนและกระทรวงต่�งๆให้คว�มสำ�คัญที่ก�ร
พัฒน�ทรัพย�กรมนษุย์ในองค์กรต้องมอีย่�งครบครนั	 จึงมกีระบวนก�ร
ทีใ่ช้ก�รตรวจสอบตัง้แต่รูปแบบก�รบรกิ�ร	 หลักสูตรและโปรแกรม
ก�รฝึกอบรม	ก�รทดสอบและก�รประเมนิผลก�รทำ�ง�น	ซึง่แต่ละขัน้ตอน
ยังมีกระบวนก�รพิจ�รณ�	ประเมิน	ตรวจสอบแล้วย้อนกลับ

ขอมูลปอนกลับ

กระทรวง และ
คณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน  (PSC)

สถาบันพัฒนา
ขาราชการพลเรือน

(CSI)

คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน

(PSC)

คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
(PSC) และกระทรวง

รูปแบบ
การบริการ

หลักสูตร และ
โปรแกรม

การฝกอบรม

การทดสอบ ระบบประเมินผล
การทำงาน

การพัฒนา
อาชีพ

ผลตอบแทน

การพัฒนา
ความรู

ความสามารถ

หลักสูตรการ
ฝกอบรม

TNA

การฝกอบรม

การประเมินผล
ผูเขารวม

หลักสูตร

การทดสอบ

การประเมินผล

การรับรอง

การประเมินผล

การฝกอบรม

การพัฒนา
อาชึพ

ภาพที่ 14 รูปแบบการจัดการตามสมรรถนะ
ที่มา:  ACCSM 2009
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	 ส่วนในด้�นพัฒน�ด้�นทรัพย�กรมนุษย์หรือคนส�ม�รถแบ่งเป็น	 3	
ด�้น	ดังนี้
 1. สมรรถนะด้านคน	ประกอบด้วย	
	 		 1.1	ก�รพฒัน�ผูอ่ื้น	(Developing	Others)	เพือ่ก�รพฒัน�และ
ขย�ยขีดคว�มส�ม�รถของผู้อื่น
	 		 1.2	ก�รติดต่อสือ่ส�ร	(Communication)	มทีกัษะคว�มส�ม�รถ
ในก�รติดต่อประส�นง�นทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์ก�ร									
	 		 1.3	ก�รสร้�งคว�มสมัพันธ์และเครือข่�ย	(Relationship	Build-
ing	and	Networking)
	 		 1.4	ก�รจัดก�รทีม	(Managing	Teams)

 2. สมรรถนะด้านตนเอง	เป็นก�รพัฒน�สมรรถนะด้�นคว�มรู้	คว�ม
เข�้ใจ	ทัศนคติ	ทักษะก�รคิด	และก�รใช้สมอง	ประกอบด้วย								
	 		 2.1		ค่�นยิม	(Value)	เป็นสิง่ทีด่	ีทีพ่งึกระทำ�	เหน็คุณค่�จึงอย�ก
แสดงพฤตกิรรมน้ันๆ	ทำ�ให้องค์ก�รหรือบุคคลส�ม�รถแสดงบทบ�ทและ
ผลง�นได้อย่�งโดดเด่นแตกต่�งกว่�องค์ก�ร	 หรือบุคคลอื่น	 หรือ
พฤตกิรรมทีอ่งค์ก�รค�ดหวงั/ปร�รถน�ให้บคุล�กรประพฤตปิฏบิตั	ิหรอื
ทิศท�ง	 เป้�หม�ยท่ีองค์ก�รต้องก�รบรรลุเพื่อสร้�งคว�มแตกต่�งหรือ
โดดเด่นกว่�องค์ก�รคู่แข่ง		
	 		 2.2		คว�มส�ม�รถในก�รคิด	(Thinking	Capabilities)	เช่น	ก�ร
คิดวิเคร�ะห์	ก�รคิดในเชิงภ�พองค์รวม	และก�รคิดเชิงระบบ	ฯลฯ		
	 		 2.3		ก�รจัดก�รตนเอง	(Managing	Self)
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 3. สมรรถนะประจำากลุ่มงาน และภารกิจงาน	 คือ	 สมรรถนะท่ี
กำ�หนดเฉพ�ะสำ�หรับกลุ่มภ�รกิจ	 เพื่อสนับสนุนให้ข้�ร�ชก�รแสดง
พฤติกรรมที่เหม�ะสมแก่หน้�ที่	และส่งเสริมให้ข�้ร�ชก�รปฏิบัติภ�รกิจ
ในหน้�ที่ให้ดียิ่งขึ้น	โดยสมรรถนะประจำ�กลุ่มภ�รกิจง�น	ประกอบด้วย	
	 3.1	ก�รกำ�หนดระบบสมรรถนะนั้น	 ต้องกำ�หนดจ�กวิสัยทัศน์	 
(Vision)	และยุทธศ�สตร	์(Strategy)	
 3.2	 คว�มฉล�ด	เฉียบแหลมในง�นภ�ครฐั	(Public	Sector	Acumen)
	 3.3	นโยบ�ย	(Policy)	
	 3.4	ภ�วะผู้นำ�	(Leadership)	เป็นคว�มส�ม�รถด้�นอิทธิพลต่อ
บคุคลในกลุม่	เพือ่นำ�ไปสูค่ว�มสำ�เรจ็ต�มเป้�หม�ย	ใช้กระบวนก�รสัง่ก�ร
ก�รมอีทิธพิลต่อผูอ้ืน่	ก�รมปีฏสิมัพันธ์	โดยถ่�ยทอดแนวคิดสูก่�รปฏิบติั	
	 3.5	คว�มส�ม�รถในก�รจัดก�ร	(Managerial	Capabilities)		
	 3.6	ก�รจัดก�รทรัพย�กร	(Managing	Resources)
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•Thinking Capabilities

•Managing Self
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 4.3.2.2 ประเด็นท้าทายในการพัฒนาข้าราชการปัจจุบัน
	 คว�มสอดประส�นของนโยบ�ยต่�งๆด้�นทรัพย�กรมนุษย์กบัเป้�หม�ย
ก�รพัฒน�แห่งช�ติบรูไนถือเป็นสิ่งสำ�คัญม�ก	 กลยุทธ์ในก�รพัฒน�
ข้�ร�ชก�รบรไูนจ�กวสิยัทศัน์บรไูนทัง้	8	ข้อ	ไม่ว่�จะเป็นเร่ืองก�รศกึษ�	
เศรษฐกิจ	คว�มมั่นคง	และก�รพัฒน�ด�้นต�่งๆ	ของประเทศนั้น	ก็เป็น
สิง่ทีแ่สดงให้เห็นถงึมมุมองในก�รพฒัน�บรไูนอย่�งชดัเจน	ดงันัน้นโยบ�ย
ด้�นทรพัย�กรมนษุย์จงึต้องเป็นไปในทิศท�งเดยีวกบันโยบ�ยก�รบรหิ�ร
ประเทศ	สำ�หรับบทบ�ทในด้�นกลยุทธ์ของก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์
ในกระทรวงและแผนกต่�งๆ	 นั้น	 ควรจะมีก�รทำ�ให้บรรลุผลสำ�เร็จใน
ทุกๆ	กระทรวง	และทุกๆ	แผนก
	 ส่วนเร่ืองก�รว�งแผนก�รฝึกอบรมระยะย�วนัน้	ตัง้อยูบ่นแผนกลยทุธ์
ขององค์ก�ร	 ซึ่งปัจจุบันมีจำ�นวนหน่วยง�นที่มีคว�มก้�วหน้�ด้�นก�ร
พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของมนุษย์จะขึ้นอยู่กับแผนกลยุทธ์ขององค์ก�ร	
และในบ�งครั้งก็มีก�รฝึกอบรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับคว�มต้องก�รของ
กระทรวงและหน่วยง�น		
	 คว�มท้�ท�ยอกีประก�รหนึง่ของก�รจดัก�รฝึกอบรมและก�รพฒัน�
ท่ีมีก�รส่งมอบกันอยู่ในปัจจุบันนั้น	 ส่วนม�กจะข้ึนอยู่กับคว�มต้องก�ร
และลักษณะง�นเฉพ�ะกจิ	ซึง่ยงัมข้ีอบกพร่องในก�รว�งแผนและก�รจัด
ลำ�ดับคว�มสำ�คัญในเรื่องชนิดก�รฝึกอบรมว�่	ก�รฝึกอบรมไหนควรทำ�
ก่อนหรือหลัง	 เพร�ะบ�งหลักสูตรนับว่�มีอิทธิพลต่อคุณภ�พของ
ข้�ร�ชก�ร	 และประเด็นก�รประเมินคว�มจำ�เป็นในก�รฝึกอบรมก็ถือ
เป็นประเด็นที่สำ�คัญและท้�ท�ยสำ�หรับนักทรัพย�กรมนุษย์	เพร�ะเป็น	
กระบวนก�รทีค่วรทำ�อย่�งรอบคอบและระมดัระวงั	เนือ่งจ�กระดบัคว�ม
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จำ�เป็นในก�รฝึกอบรมของข้�ร�ชก�รแต่ละคนไม่เท่�กัน	 สำ�หรับหน่วย
ง�นท่ีรบัผิดชอบในเรือ่งนีคื้อ	สถ�บนัพฒัน�ข้�ร�ชก�รพลเรอืน	ทีต้่องรบั
ผิดชอบดูแลจนถึงขั้นตอนสุดท�้ยของก�รฝึกอบรม	คือ	ก�รประเมิน	ซึ่ง
เป็นก�รวัดผลสำ�เร็จของก�รฝึกอบรม	 โดยนำ�ผลก�รประเมินไปใช้
ประโยชน์อย่�งเต็มท่ีหลังจ�กก�รส่งมอบก�รฝึกอบรม	 	 ซึ่งสถ�บัน
ข้�ร�ชก�รพลเรอืน	(CSI)	ต้องดำ�เนนิก�รประเมนิผลกระทบสำ�หรบัแต่ละ
หลักสูตรก�รฝึกอบรมที่จะดำ�เนินก�รในประเทศหรือภูมิภ�ค		ซึ่งทำ�ให้
เกดิมปีระเด็นท้�ท�ยใหม่กคื็อ	ผลก�รประเมนิจ�กก�รฝึกอบรมถกูนำ�ม�
ใช้น้อยที่สุดสำ�หรับก�รพัฒน�บุคล�กร	 เช่น	 เรื่องก�รเช่ือมโยงก�ร
ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นร�ยบุคคลไม่ได้ถูกเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน	
เป็นต้น	(The	9th	ASEAN	&	JAPAN	High	Level	officials	Meeting	
on	Caring	Societies,	2011)

 4.3.3 คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคม   
   อาเซียน

	 เนื่องจ�กบรูไนเป็นประเทศท่ีมีก�รปกครองแบบสมบูรณ�ญ�สิทธิ-	
ร�ชย์	ทีพ่ระมห�กษตัริย์ทรงทำ�หน้�ทีเ่ป็นทัง้สลุต่�น	และน�ยกรฐัมนตรี
รับหน้�ที่ในก�รบริห�รประเทศ	 ทำ�ให้อำ�น�จสิทธิข�ดในก�รบริห�ร
ประเทศอยู่ที่สุลต�่น	อีกทั้งบริษัทต�่งช�ติที่เข�้ม�ลงทุนก็มักเข้�ม�ร่วม
บรหิ�รกับรัฐบ�ลบรูไนท้ังสิน้	ดังนัน้หน่วยง�นภ�ครฐัจงึนบัว่�เป็นหวัหอก
ในก�รพัฒน�ประเทศ	บรูไนจึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รง�นภ�ครัฐ
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และพัฒน�ข้�ร�ชก�รเป็นอย่�งม�ก	เห็นได้จ�กก�รพย�ย�มแยกหน้�ที่
ในก�รบริห�รง�นเป็นหน่วยง�นย่อยเพิม่เตมิอกีหล�ยหน่วยง�น	ทีม่หีน้�
ท่ีดแูลทัง้ก�รบรหิ�รกระทรวง	ทบวง	กรมต่�งๆ	และยงัมหีน่วยง�นเฉพ�ะ
สำ�หรับดูแลข้�ร�ชก�รพลเรือนให้มีก�รพัฒน�	 ไม่ว่�จะเป็นหน่วยง�น
ร�ชก�รพลเรือน	(Public	Service	Department)	หรือ	JPA	(Jabatan	
Perkhidmatan	 Awam)	 คือหน่วยง�นส�ธ�รณะที่กำ�หนดก�รดำ�เนิน
ก�รที่เหม�ะสมในก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลและนโยบ�ยก�รพัฒน�
ทรัพย�กรมนษุย์ของภ�ครฐั	หรือจะเป็นสถ�บนัข้�ร�ชก�รพลเรอืน	(CSI)	
ท่ีมหีน้�ทีจ่ดัโปรแกรมก�รฝึกอบรมเพือ่เพิม่พนูทักษะคว�มส�ม�รถของ
ข้�ร�ชก�รให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น	อีกทั้งรัฐบ�ลยังส่งเสริมให้มีก�ร
ศกึษ�ต่อในระดับสงู	โดยรัฐบ�ลเป็นผูอ้อกค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ�เล่�เรยีน
ให้ทัง้หมด		เพร�ะถือว่�อยู่ในโปรแกรมก�รฝึกอบรมของข้�ร�ชก�รทัว่ไป
ด้วย	ในแต่ละปีจงึมเีย�วชนรุน่ใหม่ของบรไูนท่ีจบก�รศกึษ�แล้วต้องก�ร
จะเป็นข้�ร�ชก�รม�กม�ย	[13]

	 ดังน้ัน	ก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รของประเทศบรไูนเพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พ
ของข้�ร�ชก�รในก�รเข้�สู ่ประช�คมอ�เซียน	 และเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ของวสิยัทศัน์บรไูน	พ.ศ.	2578	(Brunei	Vision	(Wawasan	
2035)	ส�ม�รถแบ่งก�รจัดหลักสูตรฝึกอบรม	(Competency-	based	
Training)	ออกเป็น	11	ข้อ	ดังนี้
	 	1)	 ก�รพัฒน�นโยบ�ย	(Policy	Development)
	 2)	 ก�รว�งแผนกลยทุธ์และก�รบรหิ�รจดัก�ร	(Strategic	Planning	
and	Management)
	 3)	 คุณภ�พภ�วะผู้นำ�	(Leadership	Quality)
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	4)	ก�รพฒัน�ระบบบรหิ�รจดัก�ร	(Management	Development)
	5)	เครื่องมือก�รบริห�รจัดก�ร	(Management	Tools)	
	6)	ทักษะก�รสื่อส�ร	(Communication	Skills)	
	7)	ก�รสร้�งทีมง�น	(Team	Building)
	8)	ก�รพัฒน�ตนเอง	(Self-Development)
	9)	กฎระเบียบ	(Rules	and	Regulations)
	10)	ก�รจัดก�รด้�นก�รเงินและทรัพย�กรอื่นๆ	(Management	of	
Financial	and	other	Resources)
	11)		เทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร	(Information	and	Com-
munication	Technology-ICT)
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5
ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละ

กระทรวง และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
งานที่เกี่ยวกับ ASEAN
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5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง

	 ก�รบรหิ�รก�รปกครองของบรไูนในภ�รกิจก�รบริห�รประเทศ	โดย
คว�มรับผิดชอบหลักของหน่วยง�นและกระทรวงทั้ง	 12	กระทรวง	ซึ่ง
ส�ม�รถแสดงภ�รกิจและยุทธศ�สตร์ได้ดังต่อไปนี้[17]

 1. สำานักนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Office) 
มีภ�รกิจและยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญในก�รสนับสนุนน�ยกรัฐมนตรี	ดังนี้
 ภารกิจ 
	 สำ�นักน�ยกรัฐมนตร	ี(PMO)	มีภ�รกิจในประเด็นดังต่อไปนี้
	 	1)	 ว�งนโยบ�ยซ่ึงแสดงออกถึงคว�มเป็นผู้ชำ�น�ญก�รแบบมอือ�ชีพ
และมีประสิทธิภ�พ	เพื่อเอื้อต่อกระบวนก�รกำ�หนดนโยบ�ยต่�งๆ
	 	2)	 แสดงคว�มเป็นผู ้นำ�ในก�รบริห�รท่ีมีประสิทธิภ�พต่อทุก
กระทรวงและหน่วยง�น
	 3)	 ประส�นง�นและอำ�นวยคว�มสะดวกระหว่�งหน่วยง�นร�ชก�ร
พลเรือนต่�งๆ	กับหน่วยง�นภ�คเอกชนและชุมชนอย�่งมีประสิทธิภ�พ
	 4)	 ให้ข้อมลูทีม่คีณุภ�พและก�รบริก�รท่ีแสดงถงึคว�มเป็นมอือ�ชีพ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำ�คัญในสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

 วิสัยทัศน์
	 ดำ�รงคว�มเป็นผูน้ำ�ทีด่เียีย่ม	และมธีรรม�ภบิ�ลเพ่ือคว�มเจริญมัง่ค่ัง
และคว�มมั่นคงแห่งช�ติ
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พันธกิจ
	 เพ่ิมประสิทธิภ�พก�รตัดสินใจด้�นก�รบริห�รง�นของรัฐบ�ลใน
สมเดจ็พระร�ช�ธบิด	ีเพือ่คว�มเป็นผูน้ำ�ทีด่เียีย่ม	และมธีรรม�ภบิ�ลเพือ่
คว�มม่ันคงของช�ติและก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	 โดยจะกระทำ�ในบริบท
ของปรัชญ�ร�ช�ธิปไตยอิสล�มมล�ยู	(MIB)

 ยุทธศาสตร์ 
	 1)	 พัฒน�คุณภ�พในก�รกำ�หนดนโยบ�ย
	 2)	 ว�งทิศท�ง	นโยบ�ย	และกรอบเพื่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจอย�่งมี
ประสิทธิภ�พ
	 3)	 สร้�งก�รบริก�รประช�ชนให้ทันสมัย	
	 4)	 สร้�งภ�พลกัษณ์รฐับ�ลให้มปีระสทิธภิ�พและเอ�ใจใส่ประช�ชน	
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	 5)	 บังคับใช้กฎหม�ยและบริห�รง�นอย่�งยุติธรรม
	 6)	 เพิม่คว�มส�ม�รถของช�ตบ้ิ�นเมอืงในก�รต่อสูก้บัอ�ชญ�กรรม
	 7)	 เพ่ิมคว�มส�ม�รถของช�ติบ้�นเมืองในก�รบริห�รจัดก�รวิกฤต
แห่งช�ติ	และปัญห�ด้�นคว�มมั่นคงรูปแบบใหม่

 2. กระทรวงการคลัง
 ภารกิจ
	 ต�มข้อกำ�หนดในม�ตร�	80	ของรฐัธรรมนญูแห่งส�ธ�รณรัฐเนก�ร�	
บรูไน	ด�รุสซ�ล�ม	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังมีหน้�ที่รับผิดชอบ
ในก�รควบคุมและบริห�รก�รเงินของประช�ชนในบรูไน	 โดยรัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบในก�รตรวจสอบ	ควบคุม	และกำ�หนด
ทิศท�งในทุกๆ	ด้�นเกี่ยวกับเรื่องก�รเงินต�่งๆ	ของบรูไน	 เช่น	กองทุน
รวม	บัญชี	ร�ยได้รวม	บัญชีเงินกู้รวม	ซึ่งรวมถึงก�รเตรียมบัญชีร�ยรับ
ร�ยจ่�ยร�ยปีของบัญชีต่�งๆ	ดังกล�่วด้วย
	 ในก�รดำ�เนินง�น	 รัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวงก�รคลังมีอำ�น�จในก�ร
แทงหน้ีสูญหรือลงบัญชีตัวเลขเป็นศูนย์ที่เกิดจ�กหนี้เสีย	 เช่น	 เงิน
ส�ธ�รณะทีส่ญูเสยีไปหรอืข�ดทนุ	 มลูค่�ของเงนิท่ีสูญเสียจ�กอตัร�
แลกเปลีย่น	 และทำ�ให้มลูค่�ของร้�นค้�ทีข่�ยสนิค้�	 และบรกิ�รตกรุ่น
ไม่เป็นที่ต้องก�รแล้ว	 ร�ยง�นเป็นหนี้สูญหรือหนี้เสีย	 และมีอำ�น�จใน
ก�รทำ�ให้ร�ยได	้หนี้สิน	และเงินที่จ�่ยเกินที่เกิดขึ้นแล้ว	และไม่ส�ม�รถ
กู้กลบัคนืได้กล�ยเป็นศนูย์หรือหนีท่ี้ถูกตัดท้ิงไป	 โดยต้องได้รบัคว�มเห็น
ชอบจ�กสมเด็จพระร�ช�ธิบด	ีYang	Di-Pertuan	แห่งบรูไน
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 วิสัยทัศน ์
	 สร�้งระบบก�รเงินที่มั่นคงและยืดหยุ่นง่�ยต่อก�รเปลี่ยนแปลง

 พันธกิจ 
	 จัดก�รระบบก�รเงินและทรัพย�กรของช�ติให้มีประสิทธิภ�พและ
เกิดประโยชน์สูงสุด	

 3. กระทรวงกลาโหม
 ภารกิจ
	 1)	 รักษ�อธิปไตย	คว�มสงบสขุ	และคว�มมัน่คงของช�ต	ิโดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่ง	 คือ	 ก�รรักษ�คว�มส�ม�รถของทรัพย�กรมนุษย์	 และรักษ�
คว�มเป็นปึกแผ่น	พัฒน�ก�ร	และคว�มส�มัคคีในช�ติ
	 2)	 เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ท�งก�รทห�รระหว่�งกองทัพบรูไนและ
กองทัพในประเทศต�่งๆ	ในภูมิภ�ค	 และทั่วโลก	 เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจ
อันดีและคว�มม่ันคงระหว่�งกันอันเป็นประโยชน์ต่อรัฐบ�ลบรูไนและ
รัฐบ�ลประเทศต่�งๆ	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเป็นประโยชน์ต่อกองทัพของ
ประเทศต่�งๆ
	 3)	 สร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันอย่�งมีประสิทธิภ�พระหว่�ง
บุคล�กร	RBAF	เมื่อต้องเผชิญกับปัญห�ท�้ท�ย
	 4)	 เพิ่มประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของเจ้�หน้�ท่ีท�งก�รทห�ร	
และเจ้�หน้�ที่พลเรือน	 เพื่อทำ�ให้ส�ม�รถเป็นกำ�ลังในก�รเปล่ียนแปลง	
เมื่อเกิดก�รเปลี่ยนแปลงใดๆ	 เกี่ยวกับสภ�พแวดล้อมภ�ยในกระทรวง
กล�โหม
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	 5)	 ให้ก�รสนับสนุนและคว�มร่วมมือแก่หน่วยง�นอื่นๆ	ของรัฐบ�ล
ในก�รปฏิบัติหน�้ที่และคว�มรับผิดชอบของตนอีกด้วย

 วิสัยทัศน์
	 เพื่อสร้�งกองทัพที่เข้มแข็ง	 ส�ม�รถตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	
ได้อย่�งรวดเร็ว	และส�ม�รถจัดก�รทรัพย�กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 พันธกิจ
	 พิทักษ์อธิปไตยของช�ต	ิคว�มส�มัคคีภ�ยในช�ติ	รักษ�รัฐธรรมนูญ	
และปรัชญ�ร�ช�ธิปไตยอิสล�มมล�ยู	 (MIB)	 เพื่อให้เกิดผลบังคับใช้ได้
จริง

 4. กระทรวงมหาดไทย
 ภารกิจ
	 กระทรวงมห�ดไทยของบรูไนมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รดูแลด้�น
แรงง�นและกจิก�รตรวจคนเข้�เมอืง	ซึง่เกีย่วข้องกบัภ�รกจิด้�นแรงง�น
และก�รกงสุลของสถ�นเอกอัครร�ชทูตโดยตรง	

 5. กระทรวงการต่างประเทศและการค้า
 ภารกิจ
	 กระทรวงก�รต่�งประเทศได้เริม่ก่อตัง้ขึน้อย่�งเป็นท�งก�ร	เม่ือวันท่ี	
1	 มกร�คม	 พ.ศ.	 2527	 โดยเจ้�ช�ยโมฮ�เหม็ด	 โบลเกียะห์	 (Prince	
Mohamed	 Bolkiah)	 รับก�รแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง
ก�รต่�งประเทศของประเทศบรูไน	 ด�รสุซ�ล�ม	 คว�มรบัผดิชอบใน
ก�รจดัก�รกจิก�รภ�ยนอกของบรไูนส�มภ�รกจิในต่�งประเทศ	 คอื
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คณะกรรม�ธิก�รในกัวล�ลัมเปอร	์ลอนดอน	และสิงคโปร์	ภ�รกิจทั้งหมดนี้
ได้รบัก�รปรับปรุงให้เป็นคณะกรรมก�รระดบัสงูใน	พ.ศ.	2527	(ค.ศ.	1984)

 6. กระทรวงอุตสาหกรรม
 ภารกิจ
	 1.	 เพิ่มมูลค�่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศ	(GDP)	และร�ยได้
ของรัฐ
	 2.	 เพิ่มก�รมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของผู้ประกอบก�รท้องถิ่น	
เพื่อสร�้งชุมชนท�งธุรกิจที่ยั่งยืน
	 3.	 ช่วยสร�้งโอก�สในก�รจ้�งง�น
	 4.	 อำ�นวยคว�มสะดวกและพัฒน�อตุส�หกรรมและทรพัย�กรหลกั
สำ�หรับตล�ดท้องถิ่นและเพื่อก�รส่งออก	
	 5.	 ปรับปรุงบรรย�ก�ศก�รลงทุน	และคว�มน่�ดึงดูดของประเทศ
	 6.	 สร้�งเจ้�หน้�ที่กระทรวงอุตส�หกรรมเชิงรุก	 ซ่ึงมีคว�มกระตือ-	
รือร้น	และมีคุณภ�พในก�รเป็นผู้นำ�

 วิสัยทัศน์
	 บรไูนมเีศรษฐกจิท่ีมคีว�มหล�กหล�ย	มกี�รแข่งขนั	และมคีว�มยัง่ยนื

 พันธกิจ
	 เร่งสร้�งคว�มหล�กหล�ยท�งเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนืด้วยก�รอำ�นวยคว�ม
สะดวก	 และพัฒน�ก�รค้�อุตส�หกรรมที่มีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน		
และผู้ประกอบก�รซึง่กระตอืรนืร้นทีจ่ะเรยีนรู้และปรับเปลีย่นให้มคีว�ม
เข้มแข็ง	
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 7. กระทรวงวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์
 ●	 กำ�หนดและดำ�เนินนโยบ�ยต�มแนวท�งสังคมแห่งช�ติในกีฬ�	
วัฒนธรรมสำ�หรับเด็กและเย�วชน
 ● สร้�งก�รมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่	 ก�รจัดสวัสดิก�รสังคม
วัฒนธรรมและกีฬ�สำ�หรับเด็กและเย�วชน
 ● มีคว�มร่วมมือกับเครือข�่ยในทุกพื้นที่
 ● เพิ่มก�รรับรู้ของประช�ชน	 ค่�นิยม	 และจิตวิญญ�ณของอ�ส�
สมัคร
 ● เสริมสร้�งศักยภ�พหน่วยง�นทุกระดับของสังคมด�้นวัฒนธรรม
นักกีฬ�สำ�หรับเย�วชนและบริก�รชุมชน
 ● สนับสนนุก�รมีส่วนร่วมระหว่�งหน่วยง�นทกุระดบัของสงัคม
ทุกส�ข�
 ● เสริมสร้�งศักยภ�พของเย�วชนผ่�นก�รฝึกอบรม	 และคว�ม
ส�ม�รถในก�รสร้�งตนเอง	 เพิ่มก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในชุมชน
ด้�นกีฬ�และคว�มเป็นเลิศ

 8. กระทรวงสาธารณสุข
 วิสัยทัศน์
	 กระทรวงส�ธ�รณสุขมุ ่งมั่นที่จะเป็นองค์ก�รด้�นก�รให้บริก�ร
ส�ธ�รณสุขที่มีชื่อเสียงอย่�งสูง	 ส�ม�รถเทียบกับองค์ก�รด้�นก�รให้
บริก�รส�ธ�รณสุขที่ดีท่ีสุดในภูมิภ�ค	 และเป็นองค์ก�รซึ่งส�ม�รถให้
คุณภ�พชีวิตที่ดีแก่พลเมืองและผู้พำ�นักอ�ศัยในประเทศทุกคนด้วยก�ร
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ช่วยให้ผู้คนส�ม�รถสร้�งประโยชน์แก่สังคม	เศรษฐกิจ	และจิตใจตลอด
ชีวิต	

 พันธกิจ
	 ภ�รกจิของกระทรวงส�ธ�รณสขุ	คอื	ก�รปรับปรุงสขุภ�พและคว�ม
เป็นอยู่ของผู ้คนในบรูไนผ่�นระบบก�รดูแลสุขภ�พที่ครอบคลุม	 มี
คุณภ�พสูง	 มีประสิทธิภ�พ	 ร�ค�ไม่แพง	 และเป็นธรรม	 ซ่ึงทุกคนใน
ประเทศส�ม�รถเข้�ถึงได้

 9. กระทรวงคมนาคม
 ภารกิจ
ก�รสร้�งเศรษฐกิจฐ�นคว�มรู้	 กิจกรรมสื่อส�รแบบพลวัต	 (Dynamic)	
ท่ีเอื้อต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อรองรับก�รเป็นศูนย์กล�งก�รจัดตั้งและก�ร
พัฒน�ท่ีมีประสิทธิภ�พอย่�งยั่งยืนและปลอดภัย	 ส�ม�รถเข้�ถึงก�ร
รักษ�คว�มปลอดภัยในก�รสื่อส�รเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภ�พในก�ร
แข่งขันระดับช�ติ

 วิสัยทัศน์
	 คว�มเป็นเลิศในก�รสื่อส�รเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
แห่งช�ต	ิพ.ศ.	2560	(ค.ศ.	2017)
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5.2  หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบงานท่ีเกีย่วกบั ASEAN

	 ประเทศบรูไนได้เข้�เป็นสม�ชิกลำ�ดับที	่6	เมื่อวันที่	7	มกร�คม	พ.ศ.		
2527	 ก�รเข้�เป็นสม�ชิกอ�เซียนของประเทศบรูไนนั้น	 มีปัจจัยที่
สนับสนุนแยกได้เป็น	2	ประก�ร	คือ[4] 
 1) ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ 
	 แม้บรไูนจะเป็นประเทศท่ีมีคว�มม่ังคัง่ท�งเศรษฐกจิ	แต่เม่ือพิจ�รณ�
ในแง่ก�รพัฒน�โครงสร้�งท�งเศรษฐกิจ	 อ�จกล่�วได้ว่�ก�รที่บรูไนเข้�
ร่วมสม�คมอ�เซียนจะยังประโยชน์ให้แก่บรูไนเป็นอย่�งม�ก	 เพร�ะ
ประเทศสม�ชกิอ�เซยีนอืน่ๆ	มคีว�มพร้อมในเรือ่งเศรษฐกจิสงูกว่�บรูไน	
สำ�หรบัด้�นก�รเมอืงและคว�มมัง่คงนัน้	บรไูนมคีว�มมัน่ใจในระดับหนึง่
ว่�หลกัก�รเกีย่วกบัก�รไม่แทรกแซงกจิก�รภ�ยใน	(Non-interference)	
ของอ�เซียน	 จะเป็นเครื่องคำ้�ประกันเสถียรภ�พของบรูไนจ�กก�ร
แทรกแซงของประเทศเพื่อนบ้�นอย�่งม�เลเซียและอินโดนีเซียได้	
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 2) ด้านสถานภาพในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 
	 ถือเป็นก�รยกฐ�นะของประเทศในคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ	
ด้วยเหตุที่บรูไนเป็นรัฐขน�ดเล็กและเพ่ิงได้รับเอกร�ชใหม่	 จึงมีคว�ม
จำ�เป็นทีจ่ะต้องเสรมิสร้�งสถ�นภ�พและคว�มเช่ือถือข้ึนในเวทีก�รเมอืง
ระหว�่งประเทศ	และก�รเข�้ร่วมกับอ�เซียนนั้นก็น่�จะเป็นหนท�งหนึ่ง
ท่ีจะเพิ่มบทบ�ทและชื่อเสียงของบรูไนให้เป็นท่ีรู้จักในวงก�รเมือง
ระหว�่งประเทศได้อย�่งกว�้งขว�ง

 5.2.1 บทบาทของบรูไนในอาเซียน

	 คว�มม่ันคงท�งเศรษฐกิจของบรูไน	 ท่ีเคยให้คว�มช่วยเหลือมิตร
ประเทศอ�เซียนในช่วงมีวิกฤติท�งเศรษฐกิจ	และช่วยรักษ�เสถียรภ�พ
ท�งก�รเงนิของภมิูภ�คโดยเข้�ไปลงทุนในประเทศในอ�เซยีน	 อย่�ง
ก�รลงทนุร่วมกนัระหว่�งไทย-บรไูน	โดยรฐับ�ลบรไูนให้	Brunei	Investment
Agency	(BIA)	 ม�ลงร่วมทนุกบักองทนุบำ�เหนจ็บำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	(กบข.)
ท้ังได้จดัตัง้กองทนุร่วมลงทนุ	(Matching	Fund)	ในชือ่	“กองทนุไทยทว”ี
ซึง่ในปัจจบุนั	เป็นระยะท่ีสองจงึเรียกว่�ก�รลงทนุไทยทว	ี2	มอี�ยกุองทนุ
ย�ว	10	ปี

 นอกจ�กบทบ�ทท�งเศรษฐกจิในแล้ว	 บทบ�ทท่ีต้องพดูถงึคอืบทบ�ท
ของประธ�นอ�เซยีน	พ.ศ.	2556-2557	ทีเ่พิง่หมดว�ระลง	ประเทศบรไูน
ได้จัดก�รประชุมร่วมถึง	 400	 ครั้งซึ่งรวมถึงก�รพบปะผู้นำ�อ�เซียน	 ใน
ก�รประชมุสดุยอดอ�เซยีนครัง้ที	่22	ระหว่�งวันที	่24-25	เมษ�ยน	2556		
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ก�รประชุมสุดยอดอ�เซียนครั้งที	่23	ระหว�่งวันที	่9-10	ตุล�คม	2556											
ก�รประชุมภมูภิ�คอ�เซยีนกับประเทศในเอเชียแปซฟิิก	 ซึง่มรีฐัมนตรี
ต่�งประเทศ	27	ประเทศเข�้ร่วมประชุมในเดือนมิถุน�ยน		และที่สำ�คัญ
คือก�รประชมุสดุยอดผูน้ำ�เอเชยีตะวันออกม	ี18	ประเทศสม�ชกิในเอเชยี
ตะวันออกที่รวมถึงรัฐมนตรีต�่งประเทศสหรัฐอเมริก�เข้�ร่วมด้วย

	 จ�กก�รประชุมครั้งที	่23	นี้มีประเด็นที่สำ�คัญที่ต้องกล่�วถึงคือ
	 1.ประเด็นท�งสังคม	 ท่ีประเทศบรูไนได้ชูคำ�ขวัญ	 “Our	 People,	
Our	Future	Together”	หรอื	“ประช�ชนของเร�	อน�คตร่วมกนัของเร�”
ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึคว�มมุ่งม่ัน	ตัง้ใจทีจ่ะให้ประเทศสม�ชกิอ�เซยีนใน
ก�รส่งเสรมิคว�มร่วมมอืทัง้ด้�นก�รเมอืง	 คว�มม่ันคง	 เศรษฐกจิ
สังคมและวัฒนธรรม	โดยขย�ยบทบ�ทให้ประช�ชนเข้�มีส่วนร่วมใน
ก�รดำ�เนนิง�นด้วยกนั	ซึง่จะเป็นหลกัประกนัคว�มก้�วหน้�	และคว�มมัน่คง
แห่งก�รพัฒน�ภูมิภ�คร่วมกัน

	 2.	 ก�รประชุมคร้ังนี้	 	 ประเทศบรูไนได้ดำ�เนินนโยบ�ยที่เรียกว่�	
“ท�งก�รทูตเพ่ือก�รป้องกัน”	 หรือ	 defense	 diplomacy	 โดยสร้�ง
บรรย�ก�ศทีเ่ป็นกล�ง[22a]	แสดงบทบ�ททีเ่ป็นกล�ง	ซ่ึงว�ระทีจั่ดก�รประชมุ
นี	้Murray	Heibert	และ	Jeremiah	O	Magpile	นกัวชิ�ก�รจ�ก	Center
for	Strategic	and	International	Studies[22b]	ให้คว�มเหน็ถึงคว�มสำ�คญั
ท่ีท้�ท�ยในหล�ยๆด้�น	 ประก�รแรก	 คือนำ�ปัญห�กรณีพิพ�ทเก่ียวกับ
หมู่เก�ะในทะเลจีนใต้ม�สู่ที่ประชุม		ประก�รที่สอง	คือ	ก�รกระตุ้นให้
ประเทศกลุ่มสม�ชิก	 เร่งนโยบ�ยให้บรรลุเป้�หม�ยของประช�คม
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เศรษฐกิจอ�เซยีนใน	พ.ศ.	2558	และประก�รทีส่�มคอื	ก�รให้ทัง้จีนและ
สหรัฐอเมริก�	 คงก�รมีส่วนร่วมในก�รประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	
(East	Asia	Summit	-	EAS)

	 จ�กบทบ�ทข้�งต้น	 สื่อส�รมวลชนจ�กต่�งประเทศ[22c]	 	 ได้ยกย่อง
สมเด็จพระร�ช�ธบิดว่ี�เป็นผูน้ำ�ทีท่ำ�ให้บรรย�ก�ศ	 ก�รประชมุผูน้ำ�
สุดยอดอ�เซียนผ่�นไปอย่�งร�บรื่น		ด้วยพระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมเยียน
ประเทศสม�ชิกท่ีสำ�คัญของก�รประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	 (East	
Asia	Summit	-	EAS)	เพื่อทำ�คว�มรู้จัก	ทำ�คว�มเข้�ใจผู้นำ�เหล่�นั้น	ซึ่ง
ทำ�ให้เกิดผลดีในก�รประชุมร่วมกันและเป็นผลดีต่อประช�คมอ�เซียน

	 หน่วยง�นหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ	 ASEAN	 คือ	 กรมอ�เซียน		
กระทรวงก�รต่�งประเทศ	ซึ่งส�ม�รถติดต่อได	้ดังนี้
	 โทรศัพท์	 +673	2261291	/	2	/	3	/	4	/	5	/	6
	 โทรส�ร		 +673	2261997
	 อีเมล		 	 dept.ofasean@mfa.gov.bn

 5.2.2 บทบาทและหน้าที่

 ● เป็นศูนย์รวมเรื่องร�วต�่งๆ	เกี่ยวกับอ�เซียนแห่งช�ติ
 ● เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลระดับช�ติเกี่ยวกับอ�เซียนในทุกเรื่อง
 ● ประส�นง�นก�รดำ�เนินง�นต�มมติของอ�เซียนในระดับช�ติ
 ● ประส�นง�น	 และสนับสนุนก�รเตรียมก�รจัดประชุมอ�เซียน
แห่งช�ติ
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 ● ส่งเสริมเอกลักษณ์ของอ�เซยีน	และตระหนกัในคว�มเป็นอ�เซียน
ระดับช�ติ
 ● มีส่วนร่วมในก�รประชุมที่เกี่ยวข้องกับอ�เซียน	 ได้แก่	 ก�ร
ประชมุสดุยอดอ�เซยีน	สภ�คว�มร่วมมืออ�เซยีน	(ACC)	ก�รประชุมด้�น
ก�รเมืองและคว�มมัน่คงประช�คมอ�เซยีน	(APSC)	ก�รประชุมรฐัมนตรี
ต่�งประเทศอ�เซยีน	(AMM)	ก�รประชมุรฐัมนตร	ี(PMC)	เอเชยีตะวันออก 
ซัมมิท	 (EAS)	 ประชุมระดับภูมิภ�คอ�เซียน	 (ARF)	 ก�รประชุมร่วมกัน
เพื่อเตรียมคว�มพร้อม	(JPM)	และก�รประชุมเจ�้หน้�ที่อ�วุโสอ�เซียน	
(SOM)	
 ● มีส่วนร่วมในก�รประชุมอ�เซียนกับคู่เจรจ�	 และก�รประชุมกับ
หน่วยง�นในระดับภูมิภ�คและระหว�่งประเทศอื่นๆ
 ● ประส�นง�นกบัหน่วยง�นชัน้นำ�ระดบัช�ตท่ีิเกีย่วข้อง	และปฏิบติั
ภ�รกจิถ�วรสำ�หรบัอ�เซยีน	ซึง่เป็นภ�รกจิเกีย่วกบัเรือ่งร�วอ�เซยีนต่�งๆ	
ของบูรไนในกรุงจ�ก�ต�ร์
 ● ร่วมง�นอย�่งใกล้ชิดกับสำ�นักเลข�ธิก�รอ�เซียนในกรุงจ�ก�ต�ร์		
และตัวแทนของประเทศสม�ชิกอ�เซียนอื่นๆ
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6
ระบบการพัฒนาข้าราชการ

I
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6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ

	 ข้�ร�ชก�รพลเรือนในประเทศบรูไนถือได้ว่�เป็นเครื่องมือท่ีสำ�คัญ
ของรฐับ�ลในก�รบรหิ�รประเทศทัง้ในด้�นก�รพฒัน�ประเทศ	และก�ร
ให้บริก�รประช�ชน	 โดยเน้นไปที่คว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�น	 ซึ่ง	
สมเด็จสุลต่�น	Mu'izzaddin	Waddaulah	ของสุลต่�นและผู้ปกครอง
สูงสุด	 (Yang	 Di-Pertuan)	 แห่งบรูไนด�รุสซ�ล�มบรูไนได้กล่�วถึง
บทบ�ทของข้�ร�ชก�รพลเรือนไว้ในช่วงป	ีค.ศ.	1984	ว่�	[24]

	 "บรไูนจะต้องเป็นเอกร�ชตลอดก�ล	เป็นประช�ธปิไตยและเป็นมล�ยู
เสรี	 มุสลิมในระบอบกษัตริย์ต�มคำ�สอนของศ�สน�อิสล�มต�ม	 Ahlis	
Sunnah	Waljemaah	และอยู่บนพืน้ฐ�นของหลกัก�รของเสรภี�พคว�ม
ไว้ว�งใจและคว�มยุตธิรรมและก�รแสวงห�........	คว�มสงบสขุและคว�ม
ปลอดภัย		สวัสดิก�รและคว�มสุขของประช�ชนของเร�......."
	 จ�กพระร�ชดำ�รัสของสมเด็จพระร�ช�ธิบดี	 ทรงยำ้�ให้เห็นถึงคว�ม
สำ�คญัของข้�ร�ชก�รอนัเป็นกลไกของก�รขบัเคลือ่นประเทศ	ข้�ร�ชก�ร
เป็นผู ้ช ่วยและผู ้ปฏิบัติในก�รนำ�แผนนโยบ�ยสู ่ก�รปฏิบัติ	 ฯลฯ	
ข้�ร�ชก�รในบรูไนจึงเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่รัฐบ�ลบรูไนดูแลอย่�งใกล้ชิด	
และด้วยปรัชญ�ก�รปกครอง	MIB	มล�ยู	 อิสล�มและพระมห�กษัตริย	์
ที่ องค ์สมเ ด็จพระร�ช�ธิบดีทรงเป ็นทั้ งประมุขภ�ยใต ้ ระบบ
สมบูรณ�ญ�สิทธิร�ช	 และพระองค์ยังดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตร	ี
รัฐมนตรีกระทรวงกล�โหมและรัฐมนตรีคลังจึงทำ�ให้เห็นภ�พของ
ศนูย์กล�งอำ�น�จในก�รตดัสอนใจสำ�คัญในก�รผลกัดนัให้เกดิก�รพฒัน�
ในทุกๆด้�น	 โดยเฉพ�ะข้�ร�ชก�รพลเรือนนั้นรัฐบ�ลมีนโยบ�ยท่ีให้
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ข้�ร�ชก�รพลเรอืนได้รบัก�รพฒัน�ในด้�นต่�งๆไม่น้อยกว่�	100	ช่ัวโมง
ต่อปี

	 ในด้�นนโยบ�ยสำ�หรับข้�ร�ชก�รพลเรือนนั้น	 รัฐบ�ลได้กำ�หนดให้	
สำ�นกัน�ยกรัฐมนตร	ี(the	Prime	Minister’s	Office)	รฐัมนตรกีระทรวง
คลงั	(the	Ministry	of	Finance)	และคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรอืน		
(the	Public	Service	Commission)	หรือ	SPA	–	Suruhanjaya	Perkh-
idmatan	 Awam	 เป็นหน่วยง�นหลักในก�รรับผิดชอบที่ดูภ�พรวม
ข้�ร�ชก�รพลเรือนทั้งหมด	ซึ่งคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน		(the	
Public	Service	Commission:	PSC	)	หรือ	SPA	เป็นหน่วยง�นอิสระที่
ทำ�หน้�ที่	 สรรห�	 คัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้�ม�รับร�ชก�ร	 และทำ�หน้�ที่
ถว�ยคำ�แนะนำ�ต่อองค์สมเดจ็ร�ช�ธบิดใีน	ก�รแต่งต้ัง	โยกย้�ย	เลือ่นข้ัน	
ควบคุมวินัยข�้ร�ชก�ร	ยกเว้นทห�ร	ตำ�รวจและหน่วยร�ชทัณฑ์
	 นอกจ�กน้ียังมีหน่วยง�นที่ทำ�ง�นสนับสนุน	 สนองนโยบ�ยสำ�นัก
น�ยกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีกระทรวงคลังและคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�ร
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พลเรือน	ได้แก่
	 1.	หน่วยง�นร�ชก�รพลเรอืน	(Public	Service	Department:	PSD)	
หรือ	(JPA	–	Jabatan	Perkhidmatan	Awam)	
	 2.	หน่วยง�นบริก�รด�้นก�รจัดก�ร	(Management	Services	De-
partment:	MSD)	
	 3.		สถ�บนัพฒัน�ข้�ร�ชก�รพลเรอืน	(Civil	Service	Institute:	CSI)	
หรือ	(IPA	–	Institut	Perkhidmatan	Awam)
	 	4.	Jawatan	Kuasa	Tanggagaji	และ	Syarat-Syarat	Perkhidtan	
(JTG)
	 5.	Jawatan	Kuasa	Pembaharuan	Perkhidmatan	Awam	(JPPA)	
	 นอกจ�ก	5	หน่วยง�นที่สนับสนุนนโยบ�ยและก�รทำ�ง�นของสำ�นัก
น�ยกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีกระทรวงคลังและคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�ร
พลเรือนแล้ว	 ยังมีสถ�บันก�รศึกษ�อย่�งมห�วิทย�ลัยบรูไน	 (UBD:	
Universiti	 Brunei	Darussalam)	ที่รับผิดชอบในก�รบริห�ร	สถ�บัน
เพื่อก�รสร�้งผู้นำ�นวัตกรรม	และคว�มก้�วหน้�(Institute	for	Leader-
ship,	Innovation	and	Advancement	–	ILIA)	และศูนย์นวัตกรรมวิธี
ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐสมัยใหม	่(e-Government	Innovation	Centre) 
ซึง่หน่วยง�นต่�งๆ	ทีก่ล่�วม�ต่�งได้รบัก�รสนบัสนนุจ�กรฐับ�ลอย่�งเตม็ที่
ทั้งได้รับโอก�สในก�รอบรมดูง�นจ�กพันธมิตรในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�ร
ร่วมกับวิทย�ลัยข้�ร�ชก�รพลเรือน	 (Civil	 Service	 College)	 ของ
ประเทศสิงคโปร	์และ	INTAN	ของประเทศม�เลเซีย	[12]	ฯลฯ
 ในส่วนคว�มสำ�คัญของข�้ร�ชก�รนี้	น�ย	Dato	Paduka	Hj	Abdul	
Wahab	Juned	รัฐมนตรีช่วยว�่ก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	[25]	ได้กล่�วถึง
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ก�รปฏริปูระบบร�ชก�รในบรไูน	ในง�นพธิเีปิดโครงก�รพัฒน�ผูบ้ริห�ร	
สำ�หรับข้�ร�ชก�รอ�วุโส	ครั้งที่	20	เมื่อวันที	่27	เมษ�ยน	พ.ศ.	2557	ว�่	
“ระบบร�ชก�รไม่ควรอยู่ในสภ�พเดิมเป็นระยะเวล�น�นๆ”	จ�กคำ�กล่�ว
นีจ้ะเห็นได้ว่�วิสัยทัศน์ของระบบร�ชก�รของประเทศบรูไน	ทีส่่งเสรมิให้
มีก�รพฒัน�อยู่อย่�งต่อเนือ่ง	โดยยงัได้กล่�วอกีว่�	“ก�รเมอืง	ก�รพฒัน�
ท�งเศรษฐกิจ	 และก�รศึกษ�	 มีอิทธิพลต่อก�รตัดสินใจของก�รให้
บริก�ร”	 โดยกล่�วเพ่ิมเติมว่�	 "นี่เป็นหน่ึงในง�นที่ใหญ่ที่สุดของเร�ใน
ฐ�นะร�ชก�รพลเรือน	 	 เพื่อให้แน่ใจว่�นโยบ�ยส�ธ�รณะไม่ได้ลำ�เอียง	
แต่ก่อให้เกิดก้�วหน้�ม�กข้ึน"	 จ�กคำ�กล่�วข้�งต้นจะเห็นได้ว่�	 ระบบ
ร�ชก�รของบรูไนให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มเสมอภ�คในก�รให้บริก�ร
ที่ดีแก่ประช�ชนอย่�งเท่�เทียม	 ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ต้องมีก�รพัฒน�ระบบที่ดี
ให้มคีว�มทนัสมัยต่อทัง้เศรษฐกจิ ก�รศึกษ� ก�รเมอืงทีมี่ก�รพฒัน�
อยู่อย่�งต่อเนื่อง

6.2 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ

	 กลยุทธ์ในก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ของหน่วยง�นภ�ครัฐบรูไน	[9]

	 1)	 รวบรวมนโยบ�ยท่ีเกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	
ทั้งหมดแล้ว	นำ�ม�ว�งแผนให้ครอบคลุมทุกๆ	กระทรวง	ทุกๆ	แผน	และ
นำ�นโยบ�ยไปปฏิบัติจริง	 เพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พและประสิทธิภ�พของ
ข�้ร�ชก�รในระยะย�ว	ขณะเดียวกันก็ทำ�ให้นโยบ�ยต่�งๆ	เชื่อมโยงกับ
ก�รเลือ่นขัน้	เลือ่นตำ�แหน่งร�ยบุคคล	และก�รประเมนิผลง�นร�ยบคุคล
ผูกติดกับกลยุทธ์ก�รพัฒน�ท่ีจำ�เป็น	 ซึ่งจะช่วยในก�รปิดช่องว่�งและ
จุดอ่อนร�ยบุคคล
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	 2)	 พัฒน�ผู้เชี่ยวช�ญและบุคล�กรผู้ท่ีส�ม�รถขับเคลื่อนกลยุทธ์ใน
ด้�นก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์		โดยเพิ่มบทบ�ทให้ผู้เชี่ยวช�ญมีหน้�ที่
ม�กกว่�ก�รจัดก�รเรือ่งก�รฝึกอบรมแก่ข้�ร�ชก�รเพยีงอย่�งเดยีว	แต่เปิด
โอก�สให้ผู้เช่ียวช�ญเป็นตัวแทนของหน่วยง�นด้�นทรัพย�กรมนุษย์
สำ�หรับประเทศช�ติ	 โดยผู้เชี่ยวช�ญจะต้องมุ่งเป้�คว�มรับผิดชอบใน
ก�รทำ�ง�นไปทีก่�รทำ�ง�นหลกัของก�รพฒัน�ทรัพย�กรมนษุย์	โดยเน้น
ในเรื่องของคว�มชำ�น�ญด้�นที่แตกต่�งจ�กนักทรัพย�กรมนุษย์คนอื่น	
คือ	เน้นที่ก�รปรับโครงสร�้งองค์ก�ร
	 3)	 จัดผู้เช่ียวช�ญด้�นทรัพย�กรมนุษย์ให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม
ว�งแผนกลยุทธ์	 ผู้เช่ียวช�ญไม่ควรมีส่วนกับหน่วยปฏิบัติก�ร	 แต่ผู ้
เช่ียวช�ญควรเป็นคูค่ดิเชงิกลยทุธ์	(Strategic	Partner)	 หรอืเป็นเสมอืน
หุน้ส่วนกลยทุธ์กับก�รทำ�ง�นหน้�ทีส่ำ�คญัๆ	ขององค์ก�ร	เช่น	ก�รว�งแนว
ท�งก�รพัฒน�หน่วยง�นภ�ครัฐ	 ก�รว�งแผนกลยุทธ์ขององค์ก�รที่จะ
ต้องว�งแผนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์
	 4)	 ใช้ระบบก�รอบรมที่มุ่งเน้นก�รพัฒน�คนให้เกิดคว�มรู้	 ทักษะ		
และทัศนคติที่ตอบสนองให้เกิดก�รทำ�ง�นเพ่ือบรรลุต�มสมรรถนะ	
(Competency)	ที่กำ�หนดไว	้ โดยมีก�รติดต�มวัดผลและก�รประเมินผล
ก�รปฏบิตั	ิหรอืท่ีเรยีกว่�	ก�รฝึกอบรมบนฐ�นสมรรถนะ	(Competency
-based	 Training)	 และใช้ก�รวเิคร�ะห์คว�มจำ�เป็นในก�รฝึกอบรม
	(Training	 Needs	 Analysis)	หรือท่ีเรียกย่อๆ	ว่�	 TNA	 เพื่อวิเคร�ะห์
ประสทิธภิ�พก�รฝึกอบรม	เพือ่ช่วยในก�รบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์ก�ร
ทำ�ให้ผลก�รปฏิบัติง�นของข้�ร�ชก�รดีเลิศ	 และข้�ร�ชก�รแต่ละคนมี
ก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของแต่ละบุคคลเอง	ก�รวิเคร�ะห์	TNA	
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ยังช่วยให้หน่วยง�นได้ผลประโยชน์สูงสุด	 และมีก�รพัฒน�รูปแบบก�ร
ทำ�ง�น
	 5)	 ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น	เช่น	ก�รทำ�							
	e-Learning	กับข้�ร�ชก�ร	 เพร�ะรัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องนี้ม�ก	
เหน็ได้จ�กแผนพฒัน�แห่งช�ตฉิบบัปี	พ.ศ.	2550-2555	ทีล่งทนุใช้เงนิกบั
ก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 (ICT)	 ให้เป็น		
e-Government	ถึง	1.1	พันล้�นบรูไนดอลล่�ร์
	 ประเทศบรูไนด�รุสซ�ล�มได้พัฒน�ระบบบริห�รทรัพย�กรมนุษย์	
(Human	Resource	Management	Systems-HRMS)	ของส่วนร�ชก�ร
ทกุส่วน	โดยใช้โปรแกรมส�รสนเทศด้�นระบบก�รบริห�รจดัก�รพนกัง�น
ของรัฐ	(Government	Employee	Management	System:		GEMS)	
เข้�ม�ช่วย	 ซึ่งเป็นโครงก�รท่ีทันสมัยและได้รับก�รสนับสนุนจ�ก
สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	โดยมอบหน้�ที่ให้หน่วยง�นร�ชก�ร
พลเรือน	(Public	Service	Department-PSD)	 ซ่ึงเป็นหน่วยง�นทีก่ำ�กบั
ดแูลและใช้ระบบนี	้ เพือ่ก�รบรหิ�รข้อมลูข้�ร�ชก�รพลเรอืนของประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยในก�รเพิ่มศักยภ�พก�รบริห�รกำ�ลังคน
ภ�ครัฐ	 สนบัสนนุก�รว�งแผนและก�รจัดก�รองค์ก�ร	ก�รบรหิ�รแผนก�ร
สืบทอดตำ�แหน่ง	และก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลของรัฐบ�ล
	 หน�้ที่คว�มรับผิดชอบหลักของ	GEMS	คือ	ก�รบริห�รจัดก�รข้อมูล
กำ�ลงัคนภ�ครัฐ	(HR	Data	Management)	ปัจจบุนัมข้ีอมลูกำ�ลงัคนภ�ค
ร�ชก�รพลเรอืนม�กกว่�	56,000	ร�ย	ทัง้ทีเ่ป็นข้อมลูส่วนบคุคล	ก�รรับ
สมัคร	รวมทั้งก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลกำ�ลังคนในด้�นอื่น
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	 GEMS	ใช้ระบบปฏบิตักิ�รเป็น	Windows-based	System	ส่วนฐ�น
ข้อมูลใช้	Platform	Oracle	9.0	มีลักษณะก�รทำ�ง�นบน	Web-based	
Application	ซึง่จำ�เป็นต้อง	Log	in	โดยใช้	Username	และ	Password	
ระบบจะดำ�เนินก�ร	back	up	ข้อมูลอย่�งสมำ�่เสมอ	ส่วนฐ�นข้อมลู	หรอื	
Data	Recovery	Site	จะติดตั้งไว้คนละอ�ค�ร	รวมทั้งสิ้น	3	Sever	เพื่อ
คว�มปลอดภยัของข้อมลูและเพือ่ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง	(Risk	Manage-
ment)	ก�รปรับแก้ข้อมูลบุคคลของ	GEMS	ส�ม�รถดำ�เนินก�รได	้2	รูป
แบบ	คือ	
	 1)	 ข้�ร�ชก�ร	เป็นผูแ้ก้ไขข้อมลูด้วยตนเอง	ห�กข้อมลูนัน้เป็นข้อมลู
ส่วนบุคคล	อ�ทิ	หม�ยเลขโทรศัพท	์ที่อยู่	หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	
	 2)	 ผู้มีหน้�ทีบ่ริห�รข้อมลูกำ�ลงัคน	หรือ	Administrator	เป็นผูแ้ก้ไข
หรือเพิ่มเติมข้อมูล	ห�กข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับก�รบริห�รกำ�ลังคนและ/
หรอืข้อมูลทีจ่ำ�เป็นต้องมกี�รตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อนทีจ่ะนำ�เข้�ฐ�น
ข้อมูล		อ�ทิ	วุฒิก�รศึกษ�	ก�รเลื่อนขั้นเงินเดือน	ก�รแต่งตั้ง	เป็นต้น	[12]

	 นอกจ�กนีย้งัมตีวัอย่�งทีส่ะท้อนให้เห็นว่�รฐับ�ลบรไูนเอ�จรงิเอ�จัง
กับก�รพัฒน�คนในส�ข�อ�ชีพต�่งๆ	เช่น

ระบบการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพทันตแพทย์บรูไน
	 บรูไนมีระบบก�รพัฒน�คุณภ�พวิช�ชีพ	(Continuing	Profession-
al	Development-CPD)	ทันตแพทย์บรูไนทุกคนต้องเก็บคะแนน	CPD		
และต้องได้คะแนน	CPD	อย่�งน้อยปีละ	30	คะแนน	(เข้�ฟังวิช�ก�ร	1	
ครั้งได้	 1	 คะแนน)	 และคะแนนจะส�ม�รถเก็บได้จ�กก�รทำ�กิจกรรม
พัฒน�วิช�ก�ร	 ทันตแพทย์ทุกคนต้องให้ก�รรักษ�อย่�งน้อยสัปด�ห์ละ	
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2	 วนั	 เพือ่รกัษ�สถ�นะใบอนุญ�ตประกอบวชิ�ชพีทนัตกรรมในเรือ่ง
กำ�ลงัคนด้�นทนัตส�ธ�รณสขุ	บรไูนมองว่�ก�รผลติทนัตแพทย์มรี�ค�สงู	
ห�คนเข้�ม�ทำ�ง�นและทำ�ให้คงอยู่ในระบบได้ย�ก	 จึงเห็นว่�ก�รผลิต
บุคล�กรที่มีคว�มส�ม�รถครบ	ได้แก	่เป็นทั้ง	Dental	Hygienist	และ	
Dental	Therapist	ในคนเดียวกนัจะมคีว�มคุม้ค่�กว่�	ทัง้นีเ้พือ่ให้บรกิ�ร
ปฐมภูมิ	บริก�รในเด็ก	และก�รให้ทันตสุขศึกษ�	นอกจ�กนี้ยังเน้นเรื่อง
ก�รอบรมเพิม่พนูคว�มรูอ้ย่�งเป็นระบบและต่อเนือ่งแก่บุคล�กรเหล่�นี	้
เพื่อคงไว้ซึ่งม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รอีกด้วย
	 ก�รให้บริก�รทันตกรรมนอกจ�กบุคล�กรที่มีคุณภ�พแล้ว	 ยังต้อง
อ�ศัยเครื่องมือ	 อุปกรณ์ต่�งๆ	 ที่อยู่ในสภ�พพร้อมให้บริก�รอยู่เสมอ	
ประเทศบรูไนมีหน่วยง�นวิศวกรโดยเฉพ�ะท่ีให้ก�รดูแลเคร่ืองมือ
ท�งก�รแพทย์ต่�งๆ	 เพื่อให้พร้อมใช้ง�นได้เต็มประสิทธิภ�พอยู่เสมอ	
หน่วยง�นนี้จะให้ก�รดูแลหน่วยทำ�ฟันทุกหน่วยให้ทำ�ง�นได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ	คอยเปลี่ยนครุภัณฑ์	 เครื่องมือ	 เมื่อหมดอ�ยุหรือล้�สมัย	
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มีคณะกรรมก�รที่มีหน้�ที่กำ�หนด	 และตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ทุก
ชิ้นให้ทำ�ง�นได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ
	 ส่วนด้�นคว�มปลอดภยัและสขุภ�พของผูใ้ห้บรกิ�รกม็กี�รดูแลอย่�ง
ครบถ้วน	ไม่ว่�จะเป็นเรือ่งก�รควบคมุก�รตดิเชือ้ในคลนิกิ	ก�รกำ�จดัขยะ		
ก�รป้องกันรังสี	 ตลอดจนก�รจัดสภ�พแวดล้อมในคลินิกให้เอื้อต่อก�ร
ทำ�ง�น	 และส่งเสริมสุขภ�พของผู้ทำ�ง�นบรูไนให้มีม�ตรฐ�นในเรื่อง
เหล่�นี้ทั้งหมด	มีก�รพิมพ์เป็นคู่มือและต้องมีก�รปรับปรุงทุก	2	ปีเพื่อให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ	และต้องมกี�รตรวจประเมนิเพือ่ให้มกี�รดำ�เนนิก�รต�ม
ม�ตรฐ�นเหล่�น้ีอย่�งเคร่งครดั	โดยร�ค�ค่�บรกิ�รสำ�หรบัประช�กรช�ว
บรไูนคิดค่�ลงทะเบยีนเพยีง	1	ดอลล�ร์เท่�นัน้	(ประม�ณ	25	บ�ท)	หรอื
ห�กเป็นข้�ร�ชก�รบรูไนต้องเสียค่�ลงทะเบียน	3	 ดอลล�ร์	 (ประม�ณ	
75	บ�ท)	ทั้งนี้จะได้รับบริก�รทุกอย�่งฟรี	แต่ห�กไม่ใช่ช�วบรูไนจะต้อง
เสียค่�ลงทะเบียน	5	ดอลล�ร	์(ประม�ณ	125		บ�ท)	เช่น	ถอนฟันคุดจะ
ต้องจ�่ยถึง	50	ดอลล�ร	์(ประม�ณ	1,250		บ�ท)	ขณะที่ช�วบรูไนและ
ข้�ร�ชก�รบรูไนจะได้รับบริก�รนี้ฟร	ีแม้บรูไนจะมีก�รดำ�เนินก�รในมิติ
ของคณุภ�พครบถ้วนทกุด้�นเช่นนี	้แต่กย็งัมด้ี�นท่ีท้�ท�ยให้ปรบัปรุงอยู่
อีกหล�ยประก�รด้วยกัน	 อันได้แก่	 เรื่องคว�มข�ดแคลนทันตบุคล�กร		
ทันตแพทย์บรูไนต้องทำ�ง�นในหล�ยหน้�ที่	 ก�รห�กำ�ลังคนใหม่ๆ	 และ
ก�รคงกำ�ลงัคนเก่�ให้อยูใ่นระบบยงัเป็นปัญห�	ก�รมสีถ�นทีจ่ำ�กัด	ทำ�ให้
ก�รขย�ยบริก�รทำ�ได้ย�ก	ก�รที่ประช�ชนมีคว�มต้องก�รบริก�รอย่�ง
ม�ก	และก�รจดัห�วัสด	ุอปุกรณ์	เครือ่งมอื	เครือ่งใช้ท�งทนัตกรรมทีต้่อง
สั่งจ�กต่�งประเทศ	นอกจ�กนี้ง�นด�้นก�รป้องกันยังไม่เพียงพอ	เหล่�นี้
ล้วนเป็นคว�มท้�ท�ยของง�นทันตส�ธ�รณสุขบรูไนทั้งสิ้น
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6.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ

 สำ�หรับหน่วยง�นสำ�คัญท่ีดูแลรับผิดชอบก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�ร
พลเรือนมีหล�ยหน่วยง�น	ซึ่งทำ�หน้�ต่�งกัน	ซึ่งประกอบด้วย
 1. หน่วยงานราชการพลเรือน (Public Service Department:
PSD) หรือ	(JPA–Jabatan	Perkhidmatan	Awam)	เป็นหน่วยง�นกำ�หนด
นโยบ�ยและดำ�เนินง�น	ด�้นก�รบริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์		
 2. หน่วยงานบริการด้านการจัดการ (Management Services 
Department: MSD)	เป็นหน่วยง�นท่ีทำ�ง�นด้�นก�รพัฒน�และวิจัย	
เพ่ือช่วยให้รัฐบ�ล	ให้บรกิ�รทีม่ปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิลทีด่ขีึน้	โดย
ทำ�หน้�ทีเ่หมอืนท่ีปรึกษ�	ให้คำ�แนะนำ�เกีย่วกบัก�รปรบัปรงุคุณภ�พก�ร
ให้บริก�ร		
 3. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (Civil Service Institute:
CSI) หรือ	(IPA	–	Institut	Perkhidmatan	Awam)		ทำ�หน้�ที่ฝึกอบรม
ข้�ร�ชก�ร	ทั้งในด้�นคว�มรู้ทักษะและภ�วะผู้นำ�
 4. Jawatan Kuasa Tanggagaji และ Syarat-Syarat Perkhidtan
(JTG)	 เป็นผูร้บัผดิชอบในก�รทบทวนเงนิเดอืน	 โครงสร้�งเงนิเดือน
รูปแบบก�รบริก�ร	และข้อบังคับร�ชก�ร
 5. Jawatan Kuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam 
(JPPA) เป็นผู้รับผิดชอบคว�มทันสมัยของภ�ครัฐ	 ซ่ึงรวมถึงก�รปรับ
โครงสร้�งและทบทวนคว�มทันสมยัของก�รเปลีย่นแปลงของหน่วยง�น
ภ�ครัฐและข้�ร�ชก�รพลเรือน
	 นอกจ�กนีย้งัมีมห�วิทย�ลยับรูไน	(UBD	:	Universiti	Brunei	Darus-
salam)	ทีเ่ป็นผู้กำ�กบัดแูลสถ�บนัเพือ่ก�รสร้�งผูน้ำ�นวตักรรม	และคว�ม

I



144

ก้�วหน้�	(Institute	for	Leadership,	Innovation	and	Advancement	
–	ILIA)	และศนูย์นวตักรรมวิธีก�รบริห�รจดัก�รภ�ครฐัสมยัใหม่	(e-Gov-
ernment	Innovation	Centre)	ซึ่งทั้ง	2	หน่วยง�นนี้มีบทบ�ทร่วมใน
ก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รไปในทศิท�งทีร่ฐับ�ลต้องก�ร	 โดยเฉพ�ะต�มวสิยั
ทัศน์บรูไน	พ.ศ.	2578	(WAWASAN	2035)	 ซึง่แผนพัฒน�ประเทศระยะ
ย�ว	ท่ีมุง่เน้นก�รรกัษ�คว�มเจรญิรุง่เรอืงของประเทศให้ส�ม�รถดำ�เนนิ
ได้อย�่งต่อเนื่องในอน�คต	โดยมุ่งเน้น	3	ประเด็นสำ�คัญ	ดังนี้
 1)	 ก�รส่งเสริมให้ประช�ชนในช�ตมิกี�รศึกษ�และทกัษะทีด่	ีส�ม�รถ
ประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิต
	 2)	 ก�รส่งเสรมิคณุภ�พชีวิตของประช�ชนให้อยูใ่นอนัดบัต้นของโลก	
(ติดอันดับหนึ่งในสิบ)	ด้วยก�รจัดห�ที่อยู่อ�ศัยที่เหม�ะสม	มีม�ตรฐ�น
ก�รใช้ชีวิตที่ดี	และรักษ�สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
	 3)	 ก�รพฒัน�ระบบเศรษฐกจิให้มคีว�มยัง่ยนื	สร้�งระบบเศรษฐกจิ
ให้เกิดก�รขย�ยตวั	เพิม่โอก�สท�งธรุกจิ	(ประช�ชนมรี�ยได้ต่อหวัต่อคน
ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก)
	 จ�กวิสัยทศัน์ข้�งต้นรฐับ�ลบรไูนได้มอบภ�ระหน้�ทีใ่ห้ทกุหน่วยง�น
ได้ร่วมกนัทำ�ง�น	และทกุหน่วยง�นต่�งมบีทบ�ททีต่่�งกนั	ซึง่บทบ�ทใน
ภ�คปฏิบัตินี	้มหีน่วยง�นทีน่่�สนใจดงันีค้อื	 1.	สถ�บนัข้�ร�ชก�รพลเรอืน
(Civil	Service	Institute	–	CSI)	 2.	สถ�บนัเพือ่ก�รสร้�งผูน้ำ�	นวตักรรม	
และคว�มก้�วหน้�	 (Institute	 for	 Leadership,	 Innovation	 and	
Advancement–ILIA)	และ	3.	ศนูย์นวตักรรมวธิกี�รบรหิ�รจัดก�รภ�ค
รัฐสมัยใหม่	 (e-Government	 Innovation	Centre)		ซึ่งทั้ง	3	หน่วย
ง�นมีบทบ�ทหน�้ที่ดังนี้	[12]
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 1. สถาบนัข้าราชการพลเรอืน (Civil Service Institute -CSI) [12] 

หรือเรียกช่ือตามภาษาท้องถิ่นว่า The Institut Perkhidmatan 
Awam – IPA 
	 สถ�บันนี้เป็นหน่วยง�น	ก�รฝึกอบรม	(Training)	ก�รให้คำ�ปรึกษ�
แนะนำ�	 (Consultation)	 ก�รทำ�วิจัยในบริบทที่เกี่ยวข้อง	 (Research)		
ซึง่ภ�คปฏบิตัทิีผ่่�นม�มบีทบ�ทหลกัในก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รพลเรอืน
ของประเทศ	ทำ�หน้�ทีใ่นก�รดำ�เนนิก�รฝึกอบรม	รวมทัง้ก�รให้คำ�ปรกึษ�
แนะนำ�	ออกแบบ	และจดัหลกัสตูรฝึกอบรมต่�งๆ	ท่ีสำ�คัญได้สร้�งคุณค่�
ร่วม		ในเรื่อง
	 		 -	 คว�มซื่อสัตย์สุจริต	(Integrity)	
  	 -	 คว�มเป็นมอือ�ชีพ	(Professional)	คว�มมคีณุภ�พ	(Quality) 
	 		 -	 คว�มมุ่งเน้นที่ลูกค้�หรือผู้รับบริก�ร	(Customer	Focused)	
ซึ่งบทบ�ทที่ม�กข้ึนท่ีมองแนวก�รตล�ด(Market	 Oriented)	 ทำ�ให้
สถ�บันข�้ร�ชก�รพลเรือน	(Civil	Service	Institute)	หรือ	IPA	มีก�ร
ปรับรูปแบบก�รบริห�รและก�รดำ�เนินง�นใหม่	 โดยเพ่ิมคว�มสำ�คัญ
เกี่ยวกับก�รตล�ดและลูกค้�	 (Marketing	Perspective	/	Customer	
Oriented)	ม�กขึ้น	 สนับสนุนคว�มต้องก�รของลูกค้�หรือผู้รับบริก�ร
ในบริบทที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	ก�รฝึกอบรม	ก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�	หรือ
ก�รทำ�วิจัยท่ีสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ม�กขึ้น	 จึงมีก�รยกระดับ
คว�มสำ�คัญของหน่วยง�นวจัิยให้ม�กขึน้ต�มไปด้วย	โดยว�งกลยทุธ์ก�ร
ดำ�เนินง�นอย่�งเป็นระบบ	 สมเหตุสมผล	 และส�ม�รถนำ�ไปใช้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พบนพ้ืนฐ�นคว�มจำ�เป็นและตอบสนองคว�มต้องก�รของ
กลุม่ลกูค้�ได้อย่�งเต็มท่ี	อีกท้ังสถ�บันข้�ร�ชก�รพลเรอืน	(CSI)	 มแีผนที่
จะดำ�เนินก�รปรับภ�พลกัษณ์องค์ก�ร	เพือ่ก�รสร้�งภ�พลกัษณ์ทีชั่ดเจน	
และเพ่ือเป็นก�รประช�สัมพันธ์องค์ก�รอย่�งยั่งยืนและต่อเนื่อง	 จึงจัด
ทำ�หลักสูตรรองรับในก�รฝึกอบรมต่�งๆ	มีดังนี้
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Clusters No. of 
Course

พัฒน�ภ�วะผู้นำ�	
(Leadership	Development-LD)

23

ก�รวิเคร�ะห์องค์ก�รและก�รพัฒน�	
(Organizational	Analysis	and	Development)

24

ก�รสื่อส�รและก�รบริก�รลูกค�้	
(Communication	and	Customer	Service)

28

ก�รบริห�รจัดก�รและก�รกำ�กับดูแล	
(Management	and	Supervisory)

85

เทคโนโลยีส�รสนเทศ	
(Information	Communication	Technology	)	

17

Total 177

 สำ�หรับหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 (ICT)	 ก�ร
พฒัน�ทกัษะ	(Skill	 Development)	 มจีำ�นวนทัง้สิน้	17	หลกัสตูร
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่�สถ�บันพัฒน�ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 (CSI)	 ให้คว�ม
สำ�คัญกบัก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รยคุใหม่ให้มคีว�มเช่ียวช�ญ	 และเข้�สู่
ยุคส�รสนเทศอย�่งจริงจัง

ตารางที่ 5  หลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรม
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ในระยะเวล�ที่บริก�รข้�ร�ชก�รหรือหน่วยง�นอื่นๆอยู่นี้	 สถ�บัน

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	(CSI)	 ได้เร่งขย�ยตัวในก�รพัฒ
น�ข้�ร�ชก�รด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส	์หรือ	e-Learning	โดยตั้งเป้�หม�ยไว้ว่�	ในป	ีพ.ศ.	

2558	 จะเปิดหลักสูตร	 e-Learning	 แบบครบวงจร	 (Full	 Scale)	 ซึ่ง

นโยบ�ยดังกล่�วได้ตอกยำ้�อย่�งชัดเจนถึงก�รให้คว�มสำ�คัญ
ในก�รฝึก

อบรมข้�ร�ชก�รยุคใหม่ให้มีคว�มเชี่ยวช�ญ
และเข้�สู่ยุคส�รสนเทศได้

ชัดเจนยิ่งขึ้น	 ซึ่งสถ�บันข้�ร�ชก�รพลเรือน	(CSI)	 ได้ให้คว�มสำ�คัญ
กับ

ก�รพฒั
น�หลักสูตรผู้นำ�และดำ�เนนิก�รอย่�งเป็นระบบ	โดยเรยีกว่�	เส้น

ท�งก�รเป็นผู้นำ�	 (Leadership	 Pipeline)	 รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญ
กับ

โปรแกรมระดมคนเก่ง	(Talent	Acceleration	Program
)	เพื่อสร�้งให้

เป็นผู้นำ�ที่มีประสิทธิภ�พในอน�คต

ภาพที่ 15  สถาบันเพื่อการสร้างผู้นำา นวัตกรรม และความก้าวหน้าภารกิจ
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	 นอกจ�กก�รมข้ี�ร�ชก�รพลเรือนเป็นกลุม่เป้�หม�ยหลกัแล้ว	สถ�บนั
ข้�ร�ชก�รพลเรือนยังให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	
(HRD)	กับหน่วยง�น	NGOs	อกีด้วย	เนือ่งจ�กเป็นนโยบ�ยในก�รเปิดประตู
(Open-Door)	เพือ่เชือ่มสมัพนัธ์กบัหน่วยง�นดงักล่�ว	และเป็นนโยบ�ย
ที่ให้โอก�สในก�รเรียนรู้โดยไม่ยึดติดกรอบคว�มคิด	อีกทั้ง	NGOs	ไม่ได้
รับก�รสนับสนุนโดยตรง	 (ด้วยงบประม�ณ)	จ�กรัฐบ�ล	 ดังนั้นรัฐบ�ล
จึงต้องให้ก�รสนบัสนนุและร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมด้วยก�รเพ่ิมนโยบ�ย
ด้�นก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนษุย์ให้เป็นหนึง่ในเป้�หม�ยของ	WAWASAN	
2035	 ที่เปิดให้ทุกองค์ก�รได้รับก�รพัฒน�ที่ม�จ�กรัฐบ�ล
	 ซึ่งสถ�บันข้�ร�ชก�รพลเรือน	(Civil	Service	Institute	–	CSI)	หรือ	
IPA	 ได้ตอบสนองนโยบ�ย	 โดยได้กำ�หนดและดำ�เนินก�รจัดโปรแกรม
ก�รฝึกอบรมที่หล�กหล�ยสำ�หรับก�รพัฒน�ทักษะคว�มรู้และคุณภ�พ
คว�มเป็นผู้นำ�ของร�ชก�ร	 เพื่อคว�มสมบูรณ์ในก�รบริห�รภ�ครัฐ
	 จ�กบทบ�ทข้�งต้น	 จึงกล่�วได้ว�่	 สถ�บันข้�ร�ชก�รพลเรือน	(CSI)	
เป็นแกนสำ�คัญของประเทศในก�รขับเคลื่อนคว�มเปลี่ยนแปลง	โดยยึด
หลักวิสัยทัศน์บรูไน	 พ.ศ.	 2578	 (WAWASAN	 2035)	 และเป็นผู้สร้�ง
ข้�ร�ชก�รพลเรือนยุคใหม่ท่ีมีประสิทธิภ�พในก�รสนับสนุนก�รพัฒน�
ประเทศ	รวมทั้งได้เพิ่มศักยภ�พของทรัพย�กรมนุษย์ของประเทศ	และ
ปลูกฝังวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นเชิงบวกให้แก่ข�้ร�ชก�รและพนักง�นรัฐ

 2. สถาบันเพื่อการสร้างผู้นำา นวัตกรรม และความก้าวหน้า 
(Institute for Leadership, Innovation and Advancement
-ILIA) [12]  
	 สถ�บันนี้เป็นส่วนหนึ่งของมห�วิทย�ลัยบรูไน	 (UBD:	 Universiti	
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Brunei	Darussalam)	และถือเป็นปีกด้�นธุรกิจ	(Business	Wing)	ของ
สถ�นศึกษ�ดังกล�่ว	ILIA	เป็นสถ�บันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ
บรูไนด�รุสซ�ล�มท่ีรับผิดชอบก�รพัฒน�ผู้นำ�และนวัตกรรมเป็นก�ร
เฉพ�ะ	 โดยมีคว�มมุ่งหม�ยที่จะเป็นศูนย์รวมก�รศึกษ�วิจัยและก�รฝึก
อบรม	เพือ่ประโยชน์สำ�หรบัก�รเตรยีมคว�มพร้อมต่อก�รเผชิญหน้�กบั
ทุกปัจจัยที่ท�้ท�ยและมีผลกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศ	 โดยเน้นก�ร
สร้�งผู้นำ�และนวัตกรรม	 ท่ีมีคว�มเข้�ใจถึงวัฒนธรรมของก�รยกระดับ
วิวัฒน�ก�รและก�รเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งต่อก�ร
สนบัสนนุคว�มเจริญก้�วหน้�ก�รพฒัน�สงัคม	รวมทัง้ก�รสร้�งเครอืข่�ย
คว�มร่วมมือระหว�่งภ�ครัฐ	ภ�คธุรกิจ	ภ�ควิช�ก�ร	และภ�คสังคม	ใน
ก�รกำ�หนดและใช้ประโยชน์จ�กวิธีก�รและช่องท�งก�รทำ�ง�นร่วมกัน
เพื่อก�รพัฒน�ประเทศ
	 นอกจ�กนี	้ยังเน้นถึงก�รสร้�งผู้นำ�ที่มีวุฒิภ�วะ	 ที่ส�ม�รถแก้ปัญห�
ได้ในทุกบริบท	 ทั้งตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของภ�วะผู้นำ�ซ่ึงเป็นปัจจัย
สำ�คญัในก�รขบัเคลือ่นองค์ก�รและสถ�นก�รณ์ท�งสงัคม	 ซึง่ต้องเข้�ใจ
ว่�มีวิธีก�รที่หล�กหล�ยในก�รแก้ไขปัญห�และเผชิญหน้�กับคว�ม
ท้�ท�ย
	 ปัจจุบัน	 สถ�บันเพื่อก�รสร้�งผู้นำ�	 นวัตกรรม	 และคว�มก้�วหน้�	
(Institute	for	Leadership,	Innovation	and	Advancement–ILIA)	
ม	ีDr.	 Azaharaini	Hj	Mohd	 Jamil	 ซึ่งเป็นอดีตผู้อำ�นวยก�รสถ�บัน
พฒัน�ข้�ร�ชก�รพลเรอืน	(CSI)	เป็นผูอ้ำ�นวยก�รสถ�บนั	 ซ่ึงก�รแต่งต้ัง
Dr.	Azaharaini	Hj	Mohd	Jamil	นี้สะท้อนให้เห็นถึงคว�มต่อเนื่องใน
ก�รพฒัน�ข้�ร�ชก�รของประเทศบรูไนด�รุสซ�ล�ม	 ทีค่ดัสรรบคุคลเข้�ม�
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ทำ�หน้�ท่ีบริห�รหน่วยง�น	ILIA	 โดยคดัเลอืกจ�กผูม้ปีระสบก�รณ์สงูใน
วิช�ชีพก�รพัฒน�และฝึกอบรม	และด้วยสมมุติฐ�นที่ว่�	“บทบ�ทผู้นำ�
ควรมีอยูใ่นทกุๆที	่(Leader	role	should	be	everywhere)”	ก�รพฒัน�
ผู้นำ�ของ	 ILIA	 จึงมิได้จำ�กัดเฉพ�ะผู้บริห�รระดับสูงเท่�นั้น	 แต่ยังจัด
โปรแกรมพัฒน�ผู้บริห�รสำ�หรับเจ้�หน้�ที่บริห�รจัดก�รระดับต้น	 (Ex-
ecutive	Development	Program	for	Junior	Management	Staff)	
โปรแกรมพัฒน�ผู้บริห�รสำ�หรับเจ้�หน้�ท่ีบริห�รจัดก�รระดับกล�ง	
(Executive	 Development	 Program	 for	Middle	Management	
Offices)	 และโปรแกรมพัฒน�ผู้บริห�รสำ�หรับเจ้�หน้�ท่ีบริห�รจัดก�ร
ระดับสูง	(Executive	Development	Program	for	Senior	Govern-
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ment	Officers)	รวมทัง้ก�รพฒัน�หลกัสตูรฝึกอบรมอืน่ทีจ่ำ�เป็นสำ�หรบั
ผู้นำ�	อ�ทิ	ก�รเจรจ�ต่อรอง	และก�รบริห�รคว�มขัดแย้ง	รวมถึงบริบท
ของก�รพัฒน�ผู้นำ�ในภ�พรวม	ฯลฯ
	 ในส่วนรูปแบบก�รฝึกอบรมสำ�หรับผู้นำ�ระดับสูงของ	ILIA	จะเน้นที่
ก�รใช	้แบบทดสอบโดยก�รจำ�ลองสถ�นก�รณ์ในอน�คตเป็นหลัก	เพื่อ
ค�ดก�รณ์อน�คตและใช้เป็นต้นแบบในก�รว�งแผนง�นและเตรียมคน
ไว้ล่วงหน�้
	 แม้ว่�ประเทศบรูไนด�รุสซ�ล�มจะเป็นประเทศที่รำ่�รวย	ประช�ชน
มีฐ�นะคว�มเป็นอยูท่ีม่ั่นคง	ไม่เดอืดร้อนในก�รครองชพี	เนือ่งจ�กได้รบั
สวัสดิก�รจ�กรัฐอย่�งเต็มที่	 อันเป็นผลม�จ�กคว�มอุดมสมบูรณ์ของ
นำ้�มันและทรัพย�กรธรรมช�ติ	แต่รัฐบ�ลก็ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญ
ต่อก�รเตรียมคว�มพร้อม	 ห�กประเทศจะต้องประสบกับวิกฤตหรือ
สถ�นก�รณ์ที่ไม่ค�ดฝัน	 หรือสถ�นก�รณ์ท่ีทำ�ให้ประเทศตกตำ่�	 อ�ทิ	
ก�รบรหิ�รประเทศในภ�วะท่ีเกดิก�รข�ดแคลนทรพัย�กรธรรมช�ต	ิหรอื
คว�มท้�ท�ยในก�รบริห�รกำ�ลังคนที่ไม่คุ้นเคยกับก�รทำ�ง�นท่�มกล�ง
ก�รต่อสู้แข่งขัน	และด้วยก�รค�ดก�รณ์ดังกล�่ว	ILIA	จึงเน้นที่ก�รสร้�ง
คว�มท้�ท�ย	 หรือสร้�งสถ�นก�รณ์จำ�ลองเพื่อให้ผู้เข้�รับก�รอบรมได้
ร่วมกันคิด	 แก้ปัญห�	 หรือห�ท�งป้องกันสถ�นก�รณ์ที่อ�จจะเกิดข้ึน	
ด้วยวธิกี�รใช้แบบทดสอบโดยก�รจำ�ลองสถ�นก�รณ์ในอน�คตม�กกว่�ที่
จะใช้วธิกี�รอบรมในห้องเรยีนทัว่ไป ILIA	 ไม่เน้นก�รฝึกอบรมในชัน้เรยีน
แต่เน้นท่ีก�รกระตุ้นคว�มคดิและก�รว�งแผน	และด้วยคว�มเป็นประเทศ
ที่มีอำ�น�จในก�รใช้จ่�ย	 ILIA	 จึงส�ม�รถจัดประชุมด้�นก�รเรียนรู	้
(Learning	 Forum)	 โดยเชิญกูรูระดับโลกม�เป็นผู ้บรรย�ยให้แก่
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ข้�ร�ชก�รได้อย�่งสมำ่�เสมอ	 	 รวมทั้งยังทำ�ล�ยกำ�แพงกีดขว�งระหว่�ง
ภ�ครฐัและเอกชน ด้วยก�รเปิดโอก�สให้ผูน้ำ�องค์ก�รทัง้ของภ�ครฐัและ
เอกชนเข้�ม�ร่วมรับก�รอบรมร่วมกนัในทกุหลกัสตูร	เพร�ะ	ILIA	เชือ่มัน่
ว่�เครอืข่�ยเป็นอีกหนึง่ปัจจยัของคว�มสำ�เรจ็ในก�รบรหิ�รง�นของผูน้ำ�
ทุกระดับ	 ก�รเข้�ฝึกอบรมในหลักสูตรผู้นำ�ของ	 ILIA	 ถือเป็นก�รได้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่�งผูเ้ข้�ร่วมอบรมและสถ�บนัก�รฝึกอบรม กล่�ว
คือ ห�กผู้เข้�รับก�รอบรมมปัีญห�หรอืมกีรณศีกึษ�ในหน่วยง�นของตน
กส็�ม�รถนำ�ม�เป็นประเดน็วเิคร�ะห์หรอืใช้เป็นกรณศีกึษ�ในชัน้เรยีนได้
ทำ�ให้หน่วยง�นผู้เรียนไม่ต้องจ้�งทีป่รกึษ�เพือ่แนะนำ�หรอืแก้ปัญห� อกี
ทัง้ผูจ้ดัก�รฝึกอบรมกไ็ด้กรณศีกึษ�ของหน่วยง�นนัน้เป็นวัตถุดิบในก�ร
พฒัน�ผูน้ำ�รุน่ต่อไป	 ซึง่ถอืเป็นก�รสร้�งองค์คว�มรูท้ีไ่ด้ประโยชน์ร่วมกนั
จ�กก�รดำ�เนินก�รข้�งต้นจะเห็นได้ว่�	 ILIA	 นั้นมีบทบ�ทและคว�มรับ
ผดิชอบโดยตรงต่อก�รพฒัน�ผูน้ำ�	 และก�รทำ�ง�นวิจัยเชงิคณุภ�พ	 โดยมี
จดุเน้นทีก่�รแสวงห�คว�มก้�วหน้�ท�งวชิ�ก�รในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบั
ก�รพัฒน�คว�มเป็นผู้นำ�	นวัตกรรม	 คว�มรับผดิชอบ	 รวมท้ังส่งเสริม	และ
เผยแพร่คว�มรูด้งักล่�วในก�รพฒัน�ผูน้ำ�ทีโ่ดดเด่นท้ังในภ�ครัฐ เอกชน	
และสังคม อีกทั้ง ILIA	 ให้บริก�รท้ังก�รจัดหลักสูตรฝึกอบรม ก�รจัด
ประชุมท�งวิช�ก�ร	 และก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�แก่ส่วนร�ชก�รและ
หน่วยง�นเอกชน	โดยเป็นอกีหนึง่หน่วยง�นหลกัทีเ่ข้�ม�มบีทบ�ทสำ�คัญ
ในก�รพัฒน�ประเทศบรูไนด�รุสซ�ล�ม	 และมีเป้�หม�ยว่�จะขย�ย
บทบ�ทคว�มสำ�คัญออกไปในระดับภูมิภ�ค	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รเป็น
สะพ�นหรือตัวเชื่อมโยงก�รยกระดับสถ�นะของมห�วิทย�ลัย	 และก�ร
พัฒน�ผู้นำ�ในระดับช�ติและระดับโลก
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 3. ศูนย์นวัตกรรมวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
(e-Government Innovation Centre)[12] eG.InC 
	 ศูนย์นีถู้กสร้�งข้ึนต�มอนสุญัญ�หลวงพระบ�ง	หรอื	“Luang	Prabang
Joint	Declaration”	ทีบ่รไูนรบัเป็นเจ้�ภ�พในก�รจัดต้ังศูนย์นวัตกรรม
วิธีก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐสมัยใหม่	 (e-Government	 Innovation	
Centre)	 หรือ	 eG.InC	 	 เพื่อสร้�งขีดคว�มส�ม�รถของมนุษย์ในด้�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร	(ICT)	และให้คำ�ปรกึษ�ทีเ่หม�ะสม
แก่รัฐบ�ลในก�รพัฒน�ไปสู่รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์อย่�งเต็มรูปแบบของ
ประเทศในกลุ่มอ�เซียน
	 ศูนย์นวัตกรรม	 eG.InC	 ถูกกำ�หนดโดยรัฐบ�ลบรูไนให้เป็นอีกหนึ่ง
หน่วยง�นภ�ยใต้สังกดัของมห�วทิย�ลยับรไูน	(UBD:	Universiti	Brunei	
Darussalam)	เพื่อรองรับก�รส่งเสริมนวัตกรรม	e-Government	ของ
ประเทศผ�่นช่องท�งก�รวิจัยและก�รศึกษ�	โดยเน้นที่	3	องค์ประกอบ	
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 (ICT)	
ได้แก่	ง�นวิจัย	ง�นฝึกอบรม	และง�นสัมมน�	โดย	eG.InC	มีเป�้หม�ย
ในก�รดำ�เนินก�รเพื่อนำ�ประเทศไปสู่ก�รเป็นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภ�พ	ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์นวัตกรรม	eG.InC	ครอบคลุมทั้ง
ก�รตรวจสอบโปรแกรม	ก�รประเมินผลโปรแกรม
	 ก�รปรับปรุงโปรแกรม	 เพื่อพัฒน�ง�นให้เดินหน้�อย่�งต่อเนื่อง	ทั้ง
ยงัมหีน้�ทีใ่นก�รให้ข้อเสนอแนะหรอืชีน้ำ�ทศิท�งสำ�หรับอน�คต	โดยนำ�
เสนอในรปูของแผนกลยทุธ์สำ�หรบัรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส์	และเสนอแนะ
รูปแบบก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ	 เพื่อส่งเสริมให้บรรลุเป้�หม�ยในก�ร
เป็นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์อย่�งชัดเจน
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	 ศนูย์นวตักรรม	eG.InC	เป็นหน่วยง�นขน�ดเลก็ท่ีบริห�รจัดก�รและ
ดำ�เนินง�นด้วยคนรุ่นใหม่	 มีคว�มคล่องตัวสูงทั้งในเชิงก�รบริห�รง�น
และก�ยภ�พ	แม้จะมอี�ยเุพยีง	2	ปีหลงัจ�กก�รก่อต้ังในเดือน	มถุิน�ยน	
พ.ศ.	2554	แต่ก็เป็นหน่วยง�นที่มีศักยภ�พในก�รผลักดันง�นใหญ่ของ
ประเทศให้ประสบคว�มสำ�เร็จต�มวิสยัทัศน์	“เป็นผูน้ำ�ระดบัโลกเพ่ือก�ร
พัฒน�อย�่งยั่งยืนของสังคมส�รสนเทศ”
 ศูนย์นวัตกรรม	eG.InC	เปิดได้ให้บริก�รด้�นก�รศึกษ�วิจัยที่เก่ียวข้อง
กับ	e-Government	 ผ่�นก�รสร้�งฐ�นคว�มรู้ที่ครอบคลุม	 กว้�งขว�ง		
และเครือข่�ยของผู้เชีย่วช�ญ	ทัง้ส่งเสริมคว�มร่วมมอืรฐับ�ลอเิลก็ทรอนกิส์
ระหว่�งประเทศและระดบัภมูภิ�ค	และมส่ีวนร่วมในก�รดำ�เนนิก�รของ
รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบคว�มสำ�เร็จด้วยกลไกก�รฝึกอบรม	และ
ให้คว�มรู้แก่บุคล�กรภ�ครัฐ	ภ�คอุตส�หกรรม	และภ�คประช�ชน	อีก
ท้ังยังให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับทิศท�งก�รพัฒน�รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส	์
และก�รประเมินผลนโยบ�ย	 e-Government	 รวมทั้งก�รพัฒน�
โปรแกรมต�่ง	 ๆ	 ซึ่งก�รดำ�เนินง�นจนประสบคว�มสำ�เร็จนี้	 ทำ�ให้ศูนย์
นวตักรรม	eG.InC	ได้รับก�รเสนอชือ่ให้เป็นหน่วยง�นดเีด่นเพือ่รบัร�งวลั	
FutureGov	Awards	ในปี	พ.ศ.	2554		รวม	3	ด�้น	คือ	“กระบวนก�ร
บรหิ�รง�นดเีด่น”	“ผูน้ำ�ด้�นเทคโนโลยี”	และ	“ก�รสร้�งคว�มมส่ีวนร่วม
กับประช�ชน”	และเมื่อป	ีพ.ศ.	2555 ส�ม�รถคว้�ร�งวัลองค์ก�รดีเด่น
ด้�น	 “ก�รสร้�งคว�มมีส่วนร่วมกับประช�ชน”	 จ�กก�รประชุม	 Asia	
Pacific	FutureGov	Awards	and	Summit	2012	ที่จัดขึ้น	ณ	จังหวัด
เชียงใหม	่ประเทศไทย
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	 นอกจ�กศูนย์นวัตกรรม	 eG.InC	 จะจัดก�รฝึกอบรมเพื่อสร้�งผู้นำ�
และบริห�รก�รเปล่ียนแปลง	(Change	 Agent)	 ให้แก่ส่วนร�ชก�รแล้ว	
ยังว�งแผนก�รทำ�ง�นในเชิงรุกด้วยก�รออกไปพบกับหน่วยง�นและ
ชุมชนต�่งๆ	เพื่อขอรับทร�บประเด็นที่เป็นปัญห�	และให้ก�รสนับสนุน
ท่ีเหม�ะสมแก่หน่วยง�นหรือชุมชนดังกล่�ว	 เพ่ือก้�วพ้นคว�มท้�ท�ย
และอปุสรรคทีก่ำ�ลงัเผชญิอยู	่แม้จะเกดิก�รเปลีย่นแปลงของสงัคมเข้�สู่
กระแส	Social	Media	อย่�งรุนแรงทั่วโลก	แต่ศูนย์นวัตกรรม	eG.InC	
ก็พร้อมรับมือต่อก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว	 ด้วยก�รบริห�รง�นของคน
รุ่นใหม่ที่เข้�ใจและเข�้ถึง	Social	Media	รวมทั้งเข้�ใจพฤติกรรมก�รใช้
สือ่สมัยใหม่ของประช�ชน จงึทำ�ให้ก�รดำ�เนนิง�นเป็นไปได้อย่�งร�บรืน่	
ศูนย์นวัตกรรม	eG.InC	ว�งแผนจัดหลักสูตรก�รฝึกอบรมเพื่อสนับสนุน
ก�รขับเคลื่อนภ�ครัฐให้เป็น	 e-Government	 ท้ังก�รฝึกอบรมใน
ห้องเรยีนและก�รฝึกอบรมผ่�นสือ่สมยัใหม่ในรปูแบบของ	Smart	Tech-
nologies	to	Facilitate	e-Government	Services	ด้วยก�รประยุกต์
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ให้เป็น	Application	ทีอ่ยูบ่นเครือ่งมอืสือ่ส�รในรปูแบบ	Smart	Phone	
อ�ทิ	Tablet	iPhone	iPad	หรือ	Android	เป็นต้น
	 จ�กก�รดำ�เนนิง�นท่ีมปีระสทิธภิ�พของศนูย์นวตักรรม	eG.InC	และ
ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งน่�ชื่นชมนี้	 ต่�งเกิดจ�กก�รร่วมมือของเครือ
ข่�ยด้วยศนูย์นวตักรรม	eG.InC	ไม่ได้ดำ�เนนิง�นเองในทุกๆกจิกรรม	แต่
ทำ�ง�นด้วยก�รสร้�งเครือข่�ยร่วมกับสถ�บันวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
ขั้นสูงของเก�หล	ี(KAIST:	Korean	Advanced	Institute	for	Science	
and	Technology)ทีท่ำ�คว�มร่วมมอืกับสำ�นกัปลดัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรี	
ในก�รสนับสนุนทั้งในด้�นวิช�ก�รและก�รบริห�รจัดก�รจ�กสถ�บัน
อย่�งใกล้ชิด	 มีก�รจัดส่งเจ้�หน้�ที่เข้�รับก�รฝึกอบรมที่ประเทศเก�หลี
อย่�งต่อเนื่อง	 รวมทั้งก�รส่งผู้เชี่ยวช�ญจ�กเก�หลีม�ให้คำ�แนะนำ�และ
ทำ�หน้�ท่ีเป็นทีป่รกึษ�	ณ	ประเทศบรูไนด้วย		ซึง่แผนกลยทุธ์ของประเทศ
บรูไนว่�ด้วยก�รเป็นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์	หรือ	e-Government	Stra-

ตารางที่ 6  หน่วยงานที่ดูแลการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

หน่วยงานที่สำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงานราชการ

พลเรือน (PSD)

Long-Term

สถาบัน

ข้าราชการพลเรือน (CSI)

Short Term Training

กระทรวง และ

หน่วยงานรัฐบาล

Training Technique

ที่มา:  ฝ่ายบริการสาธารณะหรือ JPA 2011
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ที่มา:  ฝ่ายบริการสาธารณะหรือ JPA 2011

ปี
ปรญิญา

เอก
ปริญญา

โท
บัณฑิต
ศึกษา

ปริญญา
ตรี

ประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง
อนปุริญญา

ประกาศนีย
บัตร

รวม

2006 - 64 - 131 16 159 122 492

2007 1 17 - 155 10 188 127 498

2008 - 70 - 162 8 202 126 568

2009 1 57 - 56 10 194 22 340

2010 1 149 - 79 24 239 6 498

2011 - 139 7 81 19 128 - 372

ตารางที่ 7  ผู้ที่จบการศึกษาทุกระดับที่เข้ารับการฝึกอบรม

tegic	Plan	2009	–	2014	กไ็ด้จดัทำ�ขึน้โดยใช้ฐ�นก�รศึกษ�จ�ก	KAIST	
Best	Practice	เป็นหลัก
	 ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของก�รบริห�รง�นภ�ครัฐ	
ก�รจัดฝึกอบรมครอบคลุมท้ังระยะย�ว	 ระยะกล�ง	 และระยะสั้น	 ทั้ง
ภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ	หรอืส่งข้�ร�ชก�รไปอบรมต�มสถ�บัน
ก�รฝึกอบรมต่�งๆ	 เนื่องจ�กก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ในหน่วยง�น
ร�ชก�รมีคว�มสำ�คัญม�กในแง่ก�รเตรียมคว�มพร้อมในเรื่องคุณภ�พ
แรงง�นของบรูไน	 เพื่อที่จะพบกับคว�มท้�ท�ยในก�รเข้�สู่ประช�คม
เศรษฐกจิอ�เซยีน	โดยหน่วยง�นร�ชก�รจะมกี�รจดังบประม�ณสำ�หรบั
ง�นด้�นก�รพัฒน�ทรพัย�กรมนษุย์	ทัง้ก�รฝึกอบรมโดยผูเ้ช่ียวช�ญด้�น
ง�นบริก�รทั้งในประเทศและต�่งประเทศ	แบ่งออกเป็น[19] 
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 1.  หน่วยงานราชการพลเรือน
   (Public Services Department-PSD) 
	 ดแูลก�รฝึกอบรมเพือ่ส่งข้�ร�ชก�รไปฝึกอบรมต่�งประเทศเป็นหลกั		
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมพูนทักษะและคุณภ�พในก�รทำ�ง�นให้แก่
ข้�ร�ชก�ร	ซึง่ข้�ร�ชก�รส�ม�รถสมัครเข้�ร่วมโครงก�รฝึกอบรมระย�ว	
เช่น	ฝึกอบรมด�้นบริก�ร	แต่เป็นก�รฝึกอบรมในลักษณะได้รับปริญญ�
ตร	ีประก�ศนยีบตัร	หรืออ�จจะเป็นหลกัสตูรปรญิญ�โทและปรญิญ�เอก

 2.  สถาบันข้าราชการพลเรือน 
   (The Civil Service Institute-CSI) 
	 เป็นหน่วยฝึกอบรมของรฐับ�ลท่ีมหีน้�ทีจ่ดัห�หลกัสตูรก�รฝึกอบรม	
ก�รเป็นทีป่รกึษ�	ก�รออกแบบ	และส่งมอบหลกัสตูรก�รฝึกอบรมระยะ
สั้น	 เป็นก�รจัดก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับคว�มรู้ท่ีจำ�เป็นต้องใช้สำ�หรับ
ข้�ร�ชก�ร	จดัฝึกอบรมในประเทศในรูปแบบของก�รอบรมระยะสัน้	ก�ร
ฝึกอบรมมีทั้งเร่ืองก�รบริห�รจัดก�ร	 ก�รวิจัยและพัฒน�	 รวมทั้งด้�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	(ICT)	สำ�หรับทุกๆ	ภ�คส่วน

 3. กระทรวงและหน่วยงานรัฐบาล 
	 จะดูแลในเรื่องก�รฝึกอบรมพิเศษ	อ�จเป็นก�รฝึกอบรมด้�นเทคนิค
ต�่งๆ	 ที่มีคว�มสำ�คัญและจำ�เป็นในก�รทำ�ง�น	 สำ�หรับวัตถุประสงค์ใน
ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ในหน่วยง�นภ�ครัฐ	 เพ่ือพัฒน�วัฒนธรรม
องค์ก�รในหน่วยง�นภ�ครัฐ	 รวมไปถึงก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์	 ทั้ง
ในส่วนของก�รฝึกอบรม	 ก�รคัดเลือกบุคล�กรเข้�ทำ�ง�น	 เพื่อให้ได้

I
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ที่มา:  ฝ่ายบริการสาธารณะ หรือ JPA 2013

โปรแกรมการอบรม จำานวนหลักสูตร

ก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ� 23

ก�รวิเคร�ะห์องค์ก�รและก�รพัฒน� 24

ก�รสื่อส�รและก�รบริก�รลูกค้� 28

ก�รจัดก�รและก�รกำ�กับดูแล 85

ก�รพัฒน�ทักษะด้�น	ICT 17

ศูนย์รัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ 62

ตารางที่ 8  โปรแกรมการฝึกอบรม

บคุล�กรทีม่ทีกัษะ	คว�มรู	้คว�มส�ม�รถต�มทีห่น่วยง�นต้องก�ร	มกี�ร
จัดก�รด้�นธรรม�ภบิ�ลของหน่วยง�น	จดัระบบให้คำ�ปรกึษ�ด้�นกลยทุธ์
สำ�หรับง�นสวัสดิก�รของข้�ร�ชก�ร	 และดูแลคว�มเป็นอยู่ท่ีดีของ
ข้�ร�ชก�รทุกคน	รวมทั้งตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของภ�วะผู้นำ�	โดยจัด
หลกัสตูรก�รพฒัน�ภ�วะผูน้ำ�	และหลกัสตูรอืน่ๆ	สำ�หรบัพัฒน�บคุล�กร
ในด้�นต่�งๆ	เช่น	ก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ�ข�้ร�ชก�รระดับกล�งและระดับ
สูง	เป็นต้น

m
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7
กฎหมายสำาคัญที่ควรรู้

I
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการ

 กฎระเบียบที่บังคับใช้กับข้าราชการพลเรือน

	 ข้�ร�ชก�รพลเรือนในปัจจุบันอยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยและกฎระเบียบ
ต่�งๆ	ดังนี้
	 •	 คณะกรรมก�รบริก�รส�ธ�รณะต�มพระร�ชบัญญัติ	 (บทที่	 83	
ของกฎหม�ยบรูไน)
	 •	 กฎระเบียบภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติข้�ร�ชก�รพลเรือนเป็นที่รู้จัก
กันแพร่หล�ย	ซึ่งควบคุมกฎระเบียบเกี่ยวกับก�รกำ�หนดสิทธิประโยชน์
และก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย
	 •	 คำ�สั่งจ�กสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีที่รู้จักกันในฐ�นะน�ยกรัฐมนตรี	
	 •	 ธน�รักษ์ออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับเรื่องก�รเงิน	
	 •	 กฎระเบียบท�งก�รเงิน	จัดซื้อจัดจ�้ง	ก�รปกครอง	และประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
	 หล�ยหน่วยง�นภ�ครัฐอื่นๆ	ยังทำ�หน้�ที่เป็นผู้ตรวจสอบก�รดำ�เนิน
ก�รของข้�ร�ชก�รพลเรือน	รวมถงึสำ�นกัก�รต่อต้�นก�รทจุริต	และฝ่�ย
ตรวจสอบ	 เป็นผู้รับผิดชอบในก�รกำ�จัดก�รทุจริตทั้งในร�ชก�รและ
หน่วยง�นที่ภ�ครัฐเป็นเจ้�ของและเป็นผู้รับผิดชอบในก�รสร้�งคว�ม
ม่ันใจท�งก�รบัญชทีีเ่หม�ะสม	 และวธิกี�รปฏบิติัต�มก�รดำ�เนนิก�ร
ใช้จ่�ยของรัฐบ�ล

rg a* * a
l±/ vs

433*
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	 ก�รให้บริก�รพลเมืองจะต้องปฏิบัติต�มกฎ	ระเบียบ	และคำ�แนะนำ�	
เพ่ือจดุมุง่หม�ยในก�รให้บรกิ�ร	ซือ่สตัย์	มปีระสทิธิภ�พ	และรับผดิชอบ	
สอดคล้องกบัหลกัก�รของคว�มมคีณุธรรมและจรยิธรรมในก�รให้บรกิ�ร
ประช�ชน	
 •	 ข้อบังคับของเจ�้หน้�ที่ส�ธ�รณะ	 (จรรย�บรรณและวินัย)	 พระ
ร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รบริก�รส�ธ�รณะ	(บทที่	83)
 •	 ก�รเงินข้อบังคับ	1983
 •	 ระเบียบของน�ยกรัฐมนตรี
 •	 หนังสือเวียนจ�กกระทรวงก�รคลัง	และหนังสือแจ้งกรมบริก�ร

 การเข้าร่วมในการทำางาน (กฎข้อ 4  6 และ 8) 
	 ระเบียบเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณะ	 (จรรย�บรรณและวินัย)	 ระเบียบคณะ
กรรมก�รก�รบริก�รส�ธ�รณะต�มพระร�ชบัญญัติ	(บทที	่83)	

 ข้าราชการ
 •	 ปฏิบัติง�นทุกวัน	ยกเว้นวันหยุดร�ชก�ร
 •	 มีคว�มรับผิดชอบในก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบของชั่วโมงก�ร
ทำ�ง�นอย่�งน้อย	7.5	ชั่วโมงต่อวัน

 ชั่วโมงการทำางาน 
 •	 เวล�	07.45-12.15	น.		และ	13.30-16.30	น.	

 การประพฤติปฏิบัติตนและวินัยของข้าราชการ
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 ข้าราชการพลเรือนอาวุโส
 •	 ก�รขออยู่ในสำ�นกัง�น/สถ�นทีท่ำ�ง�น	หรือถ้�ออกจ�กทีท่ำ�ง�น/
สถ�นที่ทำ�ง�น	จะต้องได้รับอนุญ�ตจ�กหัวหน้�แผนก
 •	 ต้องบันทึกเวล�เข�้และออกจ�กสำ�นักง�น/สถ�นที่ทำ�ง�น

 การดำาเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนอาวุโส จะต้องดำาเนิน
 การในกรณีที่
 •	 คว�มล้มเหลวในก�รปฏิบัติง�นต�มกฎระเบียบของก�รทำ�ง�น
 •	 ออกจ�กสำ�นักง�น/ชั่วโมงก�รทำ�ง�นในช่วงเวล�ทำ�ง�น	 โดยไม่
ได้รับอนุญ�ตจ�กหัวหน้�หรือเจ�้หน้�ที่ที่เหนือกว�่นั้น	
 •	 ข�ดจ�กก�รทำ�ง�น	 โดยไม่ได้รับอนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษร
จ�กหัวหน�้แผนก
	 รัฐประยุกต์ใช	้ (กฎข้อ	 9)	 ระเบียบเจ�้หน้�ที่ส�ธ�รณะ	 (ก�รปฏิบัติ
และมีระเบียบวินัย)	

 ระเบียบคณะกรรมการการบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติ 
 (บทที่ 83)

 ข้าราชการทั้งหมด
 •	 จะต้องปฏิบัติหน�้ที่ในทุกเวล�ร�ชก�ร
 •	 ต้องส่งเอกส�รเป็นหนังสือให้หัวหน�้แต่ละแผนก	ห�กตั้งใจที่จะ
เดินท�งไปต่�งประเทศ
 •	 จำ�เป็นต้องได้รับคว�มยินยอมก่อนจะออกจ�กรัฐ

r$ * sr

u
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	 ข�้ร�ชก�รพลเรือนระดับสูงออกจ�กรัฐโดยไม่ได้รับอนุญ�ตเป็นล�ย
ลกัษณ์อกัษรจ�กหวัหน้�แผนกถอืว่�ผดิกฎระเบียบ	และส�ม�รถดำ�เนนิ
ก�รท�งวินัย

ยาเสพติด
 บรรด�ข้�ร�ชก�รพลเรือนถูกห�้มไม่ให้มีส่วนร่วมในก�รเสพ
ย�เสพตดิรวมถงึก�รกระจ�ย	ก�รข�ย	ก�รประมวลผล	หรอืกจิกรรมทีผ่ลติ
ย�เสพตดิใดๆ	 Islah	คอื	ศนูย์ฟ้ืนฟแูละสำ�นกัปร�บปร�มย�เสพตดิ	เป็น
หน่วยง�นของรัฐบ�ลท่ีส�ม�รถติดต่อเพื่อขอคำ�แนะนำ�	 และถูกดำ�เนิน
ก�รท�งวินัย	

การเงิน (กฎระเบียบทางการเงินที่ 1983)
	 ข้�ร�ชก�รพลเรือนที่ทำ�ง�นโดยตรงหรือโดยอ้อมกับก�รบริก�ร
ส�ธ�รณะและก�รจัดก�รท�งก�รเงินจะต้อง
 •	 รู้และเข�้ใจหลักเกณฑ์และวิธีก�รท�งก�รเงินที่ชัดเจน
 •	 ปฏบัิตหิน้�ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบด้วยคว�มจรงิใจ	ซ่ือสตัย์	สจุรติ	
และมีประสิทธิภ�พ
	 	ข้�ร�ชก�รท่ีละเมิดกฎระเบียบและข้ันตอนก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย
จะต้องถูกดำ�เนินก�ร

ข้อมูลลับของรัฐบาล
	 บรรด�ข้�ร�ชก�รพลเรอืนทีท่ำ�ง�นโดยตรงหรือโดยอ้อมกับก�รบรกิ�ร
จะต้องปฏิบัติดังนี้
 •	 ต้องรู้และเข้�ใจ	 ปฏิบัติต�มตลอดเวล�พระร�ชบัญญัติคว�มลับ	
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(Rahmi)	ก�รลงน�มในระหว่�งก�รให้บริก�รกับรัฐบ�ล
 •	 รักษ�คว�มลับของเอกส�รรัฐบ�ลทุกครั้ง	 รวมทั้งหลังออกจ�ก
ร�ชก�ร

ความผิดทางอาญา และความผิดชะรีอะฮ์ (Syariah)
	 ข้�ร�ชก�รทั้งหมดควรนำ�กฎของศีลธรรมและจรรย�บรรณในก�ร
ทำ�ง�นม�ใช้	เพือ่เป็นเกยีรตแิละเป็นแบบอย่�งทีดี่แก่ผูอ้ืน่	ควรหลกีเล่ียง
ก�รมีส่วนร่วมกับกรณ	ีเช่น
 •	 ขโมย
 •	 ผิดประเวณี
 •	 ก�รมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดกฎหม�ย
 •	 ก�รรับประท�นอ�ห�รในที่ส�ธ�รณะระหว่�งวันใน
	 		 เดือนรอมฎอน
	 ข้�ร�ชก�รที่เกี่ยวข้องในคดีอ�ญ�	หรือคว�มผิดชะรีอะฮ์	 (Syariah)	
ถ้�ตัดสินจะได้รับก�รตัดสินในศ�ลและดำ�เนินก�รท�งวินัย	

การดำาเนินการทางวินัย
	 ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยแก่ข้�ร�ชก�รพลเรือนต�มคว�มผิด
 •	 ตักเตือนท�งว�จ�
 •	 ให้ไว้เตือนเป็นล�ยลักษณ์อักษร
 •	 ถูกระงับก�รทำ�ง�น	 ให้หยุดง�น
 •	 คำ�สั่งห�้มทำ�ง�น
 •	 จับกุม
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 •	 ลดบทบ�ทของง�น
 •	 ก�รสิ้นสุดก�รทำ�ง�น
 •	 ไล่ออก

7.2  กฎหมายแรงงาน

	 กฎหม�ยและข้อตกลงกฎหม�ยแรงง�นเป็นกฎหม�ยสำ�คัญของทุก
ประเทศ	 ในปัจจุบันกฎหม�ยแรงง�นให้คุณประโยชน์แก่ประเทศทั้งใน
ด�้นสังคม	เศรษฐกิจ	และก�รเมืองระหว�่งประเทศหล�ยประก�ร	ไม่ว่�
จะเป็นก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมในสังคม	 (Social	 Justice)	 กฎหม�ย
แรงง�นช่วยลดคว�มเอ�รัดเอ�เปรียบในก�รจ้�งง�นระหว่�งน�ยจ้�งและ
ลูกจ้�ง	 ซึ่งทำ�ให้สังคมมีคว�มเป็นธรรม	 ก�รสร้�งคว�มสงบสุขในสังคม
อุตส�หกรรม	(Industrial	Peace)	กฎหม�ยแรงง�นได้กำ�หนดขอบเขต
และกระบวนก�ร	 ก�รระงบัข้อพพิ�ทแรงง�น	 หรือให้ยตุด้ิวยคว�ม
พงึพอใจของทกุฝ่�ย	ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นร่วมกนัอย่�งมคีว�มสขุ	ก�รถนอม
แรงง�น	 และพัฒน�คุณภ�พชีวิต	 กฎหม�ยแรงง�นจะช่วยไม่ให้ลูกจ้�ง
ต้องทำ�ง�นหนักเกินกำ�ลัง	 ใช้แรงง�นที่เหม�ะสมแก่เพศและวัย	 คว�ม
ปลอดภัยในก�รทำ�ง�น	รวมทั้งก�รได้รับค่�จ้�งที่เหม�ะสม	 ซึ่งนับเป็น
ก�รใช้แรงง�นให้เกดิประสทิธภิ�พสงูสดุในด้�นก�รพฒัน�เศรษฐกจิของ
ประเทศ	กฎหม�ยแรงง�นได้กำ�หนดค่�ตอบแทนในก�รทำ�ง�นท่ีเหม�ะสม
ก่อให้เกิดก�รจ้�งง�น	 มีก�รไหลเวียนของกระแสเงินตร�ท้ังในและ
ระหว่�งประเทศ	 ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ	 และ
ส่งเสริมก�รลงทุน		
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 ก�รทำ�ง�นในวนัหยดุจะต้องไม่มผีูถ้กูว่�จ้�งร�ยใดถูกบงัคบัให้ม�ทำ�ง�น
ในวันหยุดของตน	เว้นแต่มีเหตุจำ�เป็นให้ต้องม�ทำ�	เมื่อเกิดข้อพิพ�ทขึ้น
ให้กรรมก�รพิจ�รณ�ว่�	 จะให้ผู้ถูกว่�จ้�งนั้นม�ทำ�ง�นสืบเนื่องจ�ก
ธรรมช�ตขิองก�รรบัช่วงต่อจ�กก�รทำ�ง�นเป็นกะหรอืไม่	ผูถู้กว่�จ้�งคนใด
ทีจ่ะต้องเข้�ม�ทำ�ง�นในวันหยุด	หรือในวันหยุดร�ชก�รจะต้องมกี�รจ่�ย
เงินค่�จ้�งให้ในวันนั้น				
	 ก�รล�ป่วย	ผู้ถูกว่�จ้�งที่ทำ�ง�นกับผู้ว่�จ้�งม�ระยะหนึ่ง	หลังจ�กที่
ได้รับก�รตรวจร่�งก�ยโดยแพทย์	 ท�งผู้ว่�จ้�งต้องออกค่�ใช้จ่�ยให้
ทั้งหมด	และส�ม�รถขอล�ป่วยได้
	 ในประเทศบรูไน	 ก�รจ้�งง�นผู้พิก�รเป็นสวัสดิก�รท�งสังคมอย่�ง
หนึ่ง	โดยก�รให้เป็นเงินสำ�หรับผู้พิก�รที่มีร�ยได้น้อย	ส่งเสริมเงินลงทุน
ประกอบอ�ชีพ	 พัฒน�ทักษะก�รประกอบอ�ชีพ	 ก�รดูแลตนเอง		
นอกจ�กนีอ้งค์ก�รด้�นผู้พิก�ร	เช่น	องค์ก�รสม�รท์เทอร	์เป็นองค์ก�รที่
ทำ�ง�นด้�นเดก็พกิ�รท�งสตปัิญญ�	มกี�รจดัตัง้ศนูย์พัฒน�ศักยภ�พเด็ก
พกิ�รท�งสติปัญญ�	โดยมกี�รจ้�งง�นในศนูย์	ซึง่ใช้เป็นสถ�นประกอบก�ร
ส่วนองค์ก�รที่ให้ก�รสนับสนุน	 มีก�รส่งเสริมคว�มตระหนักให้ผู้พิก�ร
เป็นส่วนหนึง่ในก�รพัฒน�สงัคม	ให้ร�งวัลแก่ผูพ้กิ�รท่ีเป็นเจ้�ของกจิก�ร	
เป็นต้น	ส่วนปัญห�	ได้แก่	สงัคมยงัไม่เปิดโอก�สให้ผูพิ้ก�รได้ทำ�ง�นอย่�ง
เต็มท่ี	 ก�รไม่ยอมรับศักยภ�พผู้พิก�ร	 ก�รศึกษ�ท่ีเหม�ะสมที่ใช้ในก�ร
ทำ�ง�นของผู้พิก�ร
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พระราชบัญญัติแรงงานบรูไน
	 พระร�ชบัญญตัแิรงง�นของบรไูน	เริม่มผีลบงัคับใช้เตม็รูปแบบใน
วันที่	1	มกร�คม	พ.ศ.	2555	โดยจะไม่รับรองก�รสมัครเข�้ทำ�ง�นของ
แรงง�นต่�งช�ติโดยบริษัทน�ยหน้�จัดห�แรงง�น	รวมถึงบุคคลทั่วๆ	ไป	
โดยไม่มีใบอนุญ�ตจ�กสำ�นักง�นแรงง�นอีกต่อไป	อย่�งไรก็ต�ม	ในบ�ง
กรณี	เช่น	ก�รยื่นเอกส�รเพื่อทำ�ง�นเป็นแม่บ้�น	หรือก�รยื่นใบอนุญ�ต
ของบริษทัในก�รต่ออ�ยกุ�รทำ�ง�นเป็นแม่บ้�น	 หรอืคนง�นในบรษิทั
ก�รยื่นเอกส�รขอแก้ไขสัญญ�จ้�งของแม่บ้�นหรือคนง�นในบริษัท	
เป็นต้น	 ส�ม�รถทำ�ได้ท้ังจ�กลูกจ้�งเองหรือผ่�นท�งบริษัทน�ยหน้�
จดัห�แรงง�น	ซึง่ก�รละเมดิพระร�ชบญัญตัดิงักล่�วจะมโีทษปรบัไม่เกนิ	
5,000	เหรียญสหรัฐ	 หรือจำ�คุกไม่เกิน	1	ปี	 หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ	 และ
ห�กมกี�รกระทำ�ผดิครัง้ท่ีสองจะมโีทษปรบัไม่เกนิ	10,000	เหรยีญสหรฐั	
หรือจำ�คุกไม่เกิน	3	ปี	หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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7.3  กฏหมายเข้าเมือง

 7.3.1 การเข้าเมือง

	 ต�มกฎหม�ยบรูไน	ก�รกระทำ�ผดิกฎหม�ยเข้�เมอืงจะรวมถงึก�รเข้�
เมอืงโดยไม่มเีอกส�รทีถ่กูต้อง	ก�รใช้วซ่ี�ผดิประเภท	ก�รอยูเ่กนิกำ�หนด		
ก�รเปล่ียนน�ยจ้�งโดยไม่ได้รับอนุญ�ต	และก�รทำ�ง�นผิดประเภทกับ
ท่ีขออนุญ�ตไว้	 ซึ่งผู ้ที่กระทำ�ก�รดังกล่�วจะถูกปรับไม่น้อยกว่�	
30,000-100,000	ดอลล่�ร์บรูไน	และอ�จถูกตัดสินจำ�คุกด้วย[11]

 ยกเว้นการตรวจลงตรา 90 วัน		 บุคคลสัญช�ติอเมริก�
 ยกเว้นการตรวจลงตรา 30 วัน	 บุคลลสัญช�ติม�เลเซีย		 	
	 		 	 	 	 สิงคโปร	์และอังกฤษ
 ยกเว้นการตรวจลงตรา 14 วัน		 บุคคลสัญช�ติไทย	อินโดนีเซีย			
	 		 	 	 	 ฟิลิปปินส	์ญี่ปุ่น	เก�หลีใต้		 	
	 		 	 	 	 เบลเยี่ยม	แคน�ด�	เยอรมัน		 	
	 		 	 	 	 ฝรั่งเศส	ลิกเตนสไตน์		
	 		 	 	 	 ลักเซมเบิร์ก	เนเธอร์แลนด์		 	
	 		 	 	 	 สวิตซอร์แลนด	์สวีเดน							 	
	 		 	 	 	 มลัดฟีส์	นวิซีแลนด์	และนอร์เวย์
	 สำ�หรบับคุคลสญัช�ติอ่ืนนอกเหนอืจ�กท่ีกล่�วม�	จะต้องขอวซ่ี�ก่อน
เดินท�งเข้�ม�ยังประเทศบรูไน
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ภาษีสนามบินในการเดินทางออกนอกประเทศ 
	 ปล�ยท�งสิงค์โปร์และม�เลเซีย		 :	5	ดอลล่�ร์บรูไน
	 ปล�ยท�งอื่นๆ		 	 :	12	ดอลล่�ร์บรูไน

ศุลกากร
	 ต�มประก�ศศุลก�กร		ผู้เดินท�งที่มีอ�ยุม�กกว่�	17	ปี	ส�ม�รถนำ�
สิ่งของดังต่อไปนี้เข้�ประเทศบรูไนได้		
	 ของใช้ส่วนตัว						 บุหรี่	200	มวน	หรือย�สูบ	250	กรัม			
	 		 	 	 นำ้�หอม	60	มิลลิลิตร
	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 สำ�หรบัผูท้ีไ่ม่ใช่มสุลมิส�ม�รถนำ�เครือ่ง
	 		 	 	 ดื่มแอลกอฮอล์เข้�ประเทศบรูไนได้ไม่		
	 		 	 	 เกิน	2	ขวด	และเบียร์	12	กระป๋องต่อ		
	 		 	 	 ก�รเดินท�งเข้�ประเทศ	1	ครั้ง	เพื่อ	 	
	 		 	 	 วัตถุประสงค์ในก�รบริโภคส่วนบุคคล		
	 		 	 	 ก�รนำ�เครื่องดื่มดังกล�่วเข้�ม�ต้อง	 	
	 		 	 	 สำ�แดงให้เจ�้พนักง�นศุลก�กรทร�บ			
	 		 	 	 ห�กไม่แสดงจะได้รับก�รลงโทษต�ม
	 		 	 	 พระร�ชบัญญัติศุลก�กร

การควบคุมโรค
	 ผูโ้ดยส�รทกุคนทีเ่ดนิท�งเข้�ประเทศบรไูน	จะต้องกรอกแบบฟอร์ม
ด�้นสุขภ�พ	ซึ่งพนักง�นต้อนรับจะแจกให้บนเครื่องบิน	และมอบให้แก่
เจ�้หน้�ที่สน�มบินก่อนเข�้รับก�รตรวจคนเข้�เมือง	สำ�หรับผู้ที่เดินท�ง
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ม�จ�กประเทศทีอ่�จมกี�รระบ�ดของโรคไข้เหลอืง	อ�ท	ิประเทศในแถบ
แอฟริก�	จะต้องได้รับก�รฉีดวัคซีนป้องกันม�ล่วงหน้�	และขอให้แสดง
แบบฟอร์มก�รเข้�รบัก�รฉดีวคัซนีดงักล่�วต่อเจ้�หน้�ทีด้่วย	สำ�หรบัโรค
ม�ล�เรีย	อหิว�ตกโรค	ฝีด�ษนั้น	ไม่มีก�รระบ�ดในประเทศบรูไน	และ
ผูโ้ดยส�รทีเ่ดนิท�งเข้�ประเทศไม่จำ�เป็นต้องได้รบัก�รฉดีวัคซีนดังกล่�ว

7.4 กฎหมายครอบครัวอิสลาม

	 ประเทศบรูไนด�รุสซ�ล�ม	 มีก�รประก�ศใช้ระบบกฎหม�ยอิสล�ม											
หรือชะรีอะฮ์	(Syariah	Penal	Code)	คือ	กฎหม�ยที่บัญญัติบทลงโทษ
ต�มคัมภีร์อัลกุรอ�น	 และแนวท�งของศ�สด�มุฮัมมัด	 ซึ่งก�รบังคับใช้
กฎหม�ยดงักล่�วเป็นคว�มประสงค์ของพระอัลลอฮ	ฺต�มรัฐธรรมนญูของ
บรูไน	 สมเด็จพระร�ช�ธิบดีทรงโปรดให้มีพระบรมร�ชโองก�รประก�ศ
ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	 (Royal	 Gazette)	 ของบรูไน	 เกี่ยวกับก�รนำ�
กฎหม�ยอ�ญ�อิสล�ม	 (Syariah	 Penal	 Code)	 ม�เป็นกฎหม�ยของ
บรูไน	โดยจะเริ่มบังคับใช้ควบคู่ไปกับกฎหม�ยพลเรือน	(Civil	Law)	ที่มี
อยู่เดมิ	สมเด็จพระร�ช�ธบิด	ีทรงประก�ศบงัคบัใช้กฎหม�ย	“ชะรีอะฮ์.”	
ซึ่งอ้�งอิงหลักก�รในศ�สน�อิสล�ม	 ว่�ด้วยบทลงโทษผู้กระทำ�คว�มผิด
ในคดีอ�ญ�	 ทำ�ให้บรูไนเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
(และคงเป็นประเทศเดียว)	ที่บังคับใช้กฎหม�ยดังกล่�ว	[10]

 7.4.1 ที่มาของกฎหมายอาญาอิสลาม

rg a* * a
l±/ vs
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 7.4.2  ระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลาม
    ในบรูไน

	 กฎหม�ยอ�ญ�อิสล�มมีผลบังคับใช้ในบรูไนตั้งแต่วันที่	22	เมษ�ยน	
พ.ศ.	2557	และมีก�รดำ�เนินก�รแบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ดังนี้	
 
 • ระยะแรก :	 เมื่อกฎหม�ยอ�ญ�อิสล�มมีผลบังคับใช้หลังจ�ก	 6	
เดือนที่ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	 (ตั้งแต	่22	 เมษ�ยน	พ.ศ.	 2557)	
จะบังคบัใช้ในคดทีีว่่�ด้วยคว�มผดิทัว่ไปต�มม�ตร�	4	ทีม่บีทลงโทษปรบั
และจำ�คกุ	อ�ท	ิก�รไม่เค�รพวตัรปฏบิตัขิองมสุลมิในเดือนรอมฎอน	ก�ร
ประพฤติไม่เหม�ะสมในที่ส�ธ�รณะ	 โดยจะยังไม่บังคับใช้กับคว�มผิดที่
มีบทลงโทษด้วยก�รเฆี่ยนตีหรือประห�รชีวิต

 • ระยะที่ 2 :	 หลังจ�ก	 12	 เดือนของวันที่ประก�ศในร�ชกิจจ�-
นุเบกษ�	(ตั้งแต่วันที่	22	ตุล�คม	พ.ศ.	2557)	 จะบังคับใช้กับคว�มผิด
ทีม่บีทลงโทษต�มท่ีได้ระบุไว้ในคมัภร์ีอัลกรุอ�น	และแนวท�งของศ�สด�
มุฮัมมัด	แต่จะยังไม่บังคับใช้กับคว�มผิดที่มีโทษประห�รชีวิต

 • ระยะที่ 3 :	 หลังจ�ก	 24	 เดือนของวันท่ีประก�ศในร�ชกิจจ�
นุเบกษ�เป็นต้นไป	(ตั้งแต่วันที่	22	ตุล�คม	พ.ศ.	2558)	จะมีผลบังคับใช้
เต็มรูปแบบ	ซึ่งรวมถึงคว�มผิดที่มีโทษประห�รชีวิตด้วย

I
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	 ประเภทของคว�มผิดแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่
 กลุ่มที่ 1 ความผิดที่บังคับใช้กับชาวมุสลิม 
	 อ�ทิ	 ก�รละทิ้งศ�สน�อิสล�ม	 ก�รเค�รพบูช�ลัทธิหรือเทพเจ้�อื่น
นอกเหนือจ�กศ�สน�อิสล�ม	 ก�รไม่บริจ�คท�น	(Zakat)	 ก�รละเลย
ก�รละหม�ดวันศุกร์	 และก�รไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	 (เดือนแห่ง
ก�รถือศีลอด)	

 กลุ่มที่ 2 ความผิดที่บังคับใช้ทั้งชาวมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม 
	 อ�ทิ	ก�รลักขโมย	ก�รปล้น	ก�รฆ�ตกรรม	ก�รทำ�ร�้ยร่�งก�ยผู้อื่น	
ก�รดูหมิ่นศ�สด�มุฮัมมัดและคัมภีร์อัลกุรอ�น	ก�รไม่เค�รพวัตรปฏิบัติ
ของช�วมุสลิมในเดือนรอมฎอน	(เช่น	ก�รดื่มและรับประท�นอ�ห�รใน
ที่ส�ธ�รณะช่วงกล�งวันของเดือนรอมฎอน)	 ก�รดื่มสุร�ในที่ส�ธ�รณะ	
ก�รประพฤติไม่เหม�ะสมในที่ส�ธ�รณะ	 (เช่น	ก�รสัมผัสและก�รแสดง
คว�มรักด้วยก�รกอดและจุมพิต)

 กลุ่มที่ 3 ความผิดที่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมต้องรับโทษด้วย 
	 ห�กมคีว�มเกีย่วโยงกบัมสุลมิ	อ�ท	ิก�รผดิประเวณกีบัช�ยหรอืหญงิ
ที่เป็นมุสลิม	 ก�รอยู่ใกล้ชิดกับช�ยหรือหญิงท่ีเป็นช�วมุสลิมในที่ลับต�
คน

 7.4.3 ประเภทของความผิด

rg a* * a
l±/ vs
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 7.4.4 กระบวนการพิสูจน์ความผิด

	 ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�อสิล�มเป็นกฎหม�ยท่ีถูกบัญญติัไว้ในคัมภีร์				
อัลกุรอ�น	 โดยให้คว�มสำ�คัญเป็นอย่�งยิ่งกับกระบวนก�รพิสูจน์คว�ม
ผดิของผูก้ระทำ�คว�มผดิ	 กระบวนก�รพสิจูน์คว�มผดิต่อคว�มผดิทีม่ี
บทลงโทษร�้ยแรง	เช่น	Hadd,	Qisas,	Diyat,	Arsy	จะต้องไม่มีก�รค�ด
เด�	คว�มผิดจะต้องชัดเจน	และปร�ศจ�กข้อสงสัยใดๆ	ภ�พจ�กกล้อง
วงจรปิด	 หรือก�รตรวจพิสูจน์	 DNA	 ไม่เพียงพอท่ีจะพิสูจน์ก�รกระทำ�	
คว�มผิดได้	 ต้องมีพย�นบุคคลท่ีมีคว�มยุติธรรม	 จิตใจดี	 และเห็นก�ร	
กระทำ�คว�มผิดด้วยต�อย่�งชัดเจน	(ประจักษ์พย�น)	โดยต้องมีจำ�นวน
ประจักษ์พย�นม�กกว�่จำ�นวนที่กำ�หนดไว้ต�มแต่ละคว�มผิดด้วย	ห�ก
ข้อแม้ไม่ครบถ้วนต�มหลกัก�รของศ�สน�อสิล�ม	 คว�มผิดจะถกูนำ�ไป
สู่ก�รพิจ�รณ�ด้วยกฎหม�ยทั่วไป
 จำานวนของพยานบุคคลสำาหรับการพิสูจน์ความผิด
	 1.	 ก�รลักขโมย	 ปล้น	 และก�รกล่�วห�ผู้อื่นว่�กระทำ�ผิดประเวณ	ี
ก�รดื่มสุร�	 และก�รละทิ้งศ�สน�อิสล�ม	 จะต้องมีประจักษ์พย�นที่มี
คว�มยุติธรรม	เพศช�ย		2	คน
	 2.	 ก�รผิดประเวณ	ีข่มขืน	ก�รมเีพศสมัพันธ์ระหว่�งช�ยกบัช�ย	หรอื
หญิงกับหญิง	จะต้องมีประจักษ์พย�นที่มีคว�มยุติธรรม	เพศช�ย	4	คน
	 3.	 ก�รฆ่�ผูอ้ืน่โดยเจตน�	จะต้องมปีระจกัษ์พย�นท่ีมคีว�มยติุธรรม		
เพศช�ย	2	คน	รวมทั้งคำ�ให้ก�รของผู้ถูกกระทำ�หรือเหยื่อ
 ด ้วยคว�มท่ีบรูไนเป ็นหนึ่ งในประเทศที่ปกครองด ้วยระบอบ
สมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์	 	 	 สมเด็จพระร�ช�ธิบดีทรงเป็น	 “องค์อธิปัตย์”	
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และทรงมพีระร�ชอำ�น�จในก�รบรหิ�รจดัก�รร�ชอ�ณ�จกัรอย่�งสมบูรณ์
ทำ�ให้กฎหม�ยดงักล่�วถกูนำ�ม�บงัคบัใช้โดยไม่มเีสยีงคัดค้�นในประเทศ	
ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องห้�มไม่ได้ท่ีเสียงคัดค้�นจ�กนอกประเทศจะดัง
ประส�นกันขึ้นม�ด้วยคว�มเป็นห่วงในสิทธิและเสรีภ�พของช�วบรูไน	
โดยเฉพ�ะองค์ก�รสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งเห็นว่�บทลงโทษทั้งหมดล้วนเป็น
ก�รลดทอนศกัด์ิศรคีว�มเป็นมนษุย์	รวมถงึเป็นเคร่ืองมือในก�รเลอืกปฏบิตัิ
ต่อกลุม่คนรกัเพศเดยีวกนัด้วย	แต่แม้จะเจอกบัเสียงคัดค้�นม�กม�ยแค่ไหน
สมเด็จพระร�ช�ธิบดีแห่งบรูไนทรงเรียกร้องให้น�น�ประเทศเค�รพใน
อำ�น�จอธิปไตยของบรูไน	ซึ่งมีสิทธิ์ปกครองตนเองในรูปแบบที่แตกต�่ง
ไปจ�กประช�คมโลก
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	 ปัจจุบันสุลต�่น	ฮัสซ�นัล	โบลเกียห์	ประมุขแห่งบรูไน	ทรงประก�ศ
ใช้กฎหม�ยชะรีอะฮ์ทั่วประเทศอย่�งเป็นท�งก�ร	 หลังจ�กมีก�รร่�ง
กฎหม�ยดงักล่�วม�น�นหล�ยปี	และเริม่บงัคับใช้บ�งส่วนแล้วต้ังแต่เมือ่
เดือนเมษ�ยนที่ผ่�นม�	 พร้อมกับทรงเปิดเผยว่�ก�รผลักดันกฎหม�ย
อิสล�มให้บังคับใช้อย่�งจริงจังในคร้ังนี้	 ถือเป็นก้�วสำ�คัญในก�รปฏิรูป
ประเทศให้เป็นรัฐอสิล�มทีเ่คร่งครดัม�กขึน้	ภ�ยใต้กฎหม�ยอสิล�มฉบบั
ใหม่นี้	 ประช�ชนที่กระทำ�ผิดในข้อห�ต่�งๆ	 จะถูกลงโทษอย่�งเด็ดข�ด
ด้วยวิธีดั้งเดิม	 เช่น	ห�กขโมยของจะถูกตัดมือ	หรือผู้ที่ประพฤติผิดท�ง
เพศ	เช่น	มเีพศสมัพนัธ์นอกสมรส	หรอืเป็นกลุ่มรักเพศเดียวกนัจะถูกจับ
มัดกับหลัก	และให้ส�ธ�รณชนรุมขว้�งหินจนต�ย		
	 กฎหม�ยชะรีอะฮ์จะมีผลบังคับใช้อย่�งสมบูรณ์ภ�ยใน	6	เดือน	หลัง
จ�กก�รประก�ศใช้อย่�งเป็นท�งก�ร	 โดยจะใช้กับพลเมืองที่เป็นมุสลิม	
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	70	ของประเทศเท�่นั้น	ไม่รวมถึงศ�สน�อื่นๆ	ซึ่งแตก
ต่�งจ�กประเทศในตะวันออกกล�งที่นิยมใช้กฎหม�ยชะรีอะฮ์แบบ
ครอบคลมุ	ไม่ว่�จะเป็นพลเมอืงของตนเองหรอืพลเมอืงต่�งช�ติและต่�ง
ศ�สน�	
	 กฎหม�ยอ�ญ�อสิล�มจะบงัคบัใช้กบัช�วมุสลมิในคดีท่ีมีคว�มผดิใน
ลักษณะ	Hudud	(คว�มผิดที่มีบทลงโทษที่กำ�หนดไว้ในคัมภีร์อัลกุรอ�น	
และแนวท�งของศ�สด�มุฮัมมัด		อ�ทิ	ก�รลักขโมย	ก�รปล้นหรือจี้	ก�ร
ลกัทรัพย์	ก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ย	ก�รผดิประเวณ	ีก�รกล่�วห�ว่�ผูอ้ืน่กระทำ�
ผิดประเวณี	 ก�รบริโภคเครื่องดื่มมึนเม�	 และก�รกระทำ�อันขัดต่อหลัก
ศรทัธ�ของศ�สน�อสิล�ม	ซึง่มบีทลงโทษ	อ�ท	ิก�รเฆีย่น	ก�รตดัมอื	ก�ร
ประห�รชีวิตโดยก�รขว�้งหินจนเสียชีวิต	เป็นต้น	และก�รกระทำ�คว�ม
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ผิดต�มกฎหม�ยศ�สน�อิสล�มในลักษณะอ่ืนๆ	 เช่น	 ก�รละท้ิงศ�สน�	
(Irtidad)	ก�รละเลยก�รละหม�ดในวันศุกร	์	ก�รไม่เค�รพต่อศ�สน�ใน
ห้วงเดือนรอมฎอน	 	 ก�รที่หญิงช�ยที่มิได้เป็นคู่สมรสอยู่ต�มลำ�พังสอง
ต่อสองในที่รโหฐ�น	 (Khalwat)	ก�รบูช�ลัทธิหรือเทพเจ�้อื่นที่เป็นก�ร
ขัดต่อหลักศ�สน�อิสล�ม	(Hukum	Syarak)	และก�รเผยแผ่ศ�สน�อื่น
นอกเหนือจ�กศ�สน�อิสล�ม	เป็นต้น	
	 กฎหม�ยอ�ญ�อสิล�มโดยทัว่ไปจะบงัคบัใช้เฉพ�ะช�วมสุลมิ	แต่ทัง้นี้	
ห�กผูท้ีน่บัถอืศ�สน�อืน่กระทำ�คว�มผดิ	โดยมส่ีวนร่วมในก�รช่วยเหลอื	
สนับสนุนก�รกระทำ�คว�มผิดของช�วมุสลิม	 ก็จะถูกดำ�เนินคดีต�ม
กฎหม�ยอ�ญ�อิสล�มได้เช่นกัน	อัยก�รสูงสุดชี้แจงว่�	เมื่อมีผลบังคับใช้
แล้วบรไูนจะนำ�กฎหม�ยอ�ญ�	2	ระบบม�บงัคบัใช้ร่วมกนั	โดยคดอี�ญ�
จะถูกแบ่งเป็นสองส่วน	คือ
	 1.	 ก�รกระทำ�คว�มผิดในคดีท่ีจะต้องพิจ�รณ�คดีในศ�ลศ�สน�
อิสล�มเท่�นั้น
	 2.	 ก�รกระทำ�คว�มผิดในคดีท่ีจะต้องพิจ�รณ�คดีทั้งในศ�ลศ�สน�
อิสล�มและศ�ลพลเรือน	
	 ก�รพจิ�รณ�คดต่ี�งๆ	กระทำ�โดยคณะกรรมก�รพเิศษทีม่อียูเ่พือ่ออก
กฎหม�ยอ�ญ�ศ�สน�อิสล�มโดยเฉพ�ะ	 มีประธ�นร่วม	 คือ	 หัวหน้�ผู้
พิพ�กษ�ศ�ลศ�สน�อิสล�ม	 และหัวหน้�ผู้พิพ�กษ�ศ�ลสูงและสม�ชิก		
ห�กผูต้้องสงสยัส�รภ�พผดิ	(Iqrar/Admission/Confession)	คดีจะถูก
ส่งไปยังศ�ลศ�สน�	 โดยอัยก�รศ�ลศ�สน�เป็นผู้ยื่นฟ้อง	 และมีอัยก�ร
ของกฎหม�ยพลเรือนเป็นผู้ช่วย	 ห�กมีคว�มจำ�เป็นหรือห�กพิจ�รณ�
แล้วไม่เข้�ข่�ยดำ�เนินคดีในศ�ลศ�สน�	 อัยก�รก็จะส่งดำ�เนินคดีต�ม
กฎหม�ยอ�ญ�พลเรือนต่อไป
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 7.4.5 สรุปรวมประเด็นกฎหมายอาญาอิสลามบรูไน

	 ท่ีม�ของกฎหม�ยอ�ญ�อิสล�ม	 หรือ	 Syariah	 Penal	 Code	 คือ	
กฎหม�ยที่บัญญัติบทลงโทษต�มคัมภีร์อัลกุรอ�น	 และแนวท�งของ
ศ�สด�มุฮัมมัด		ซึ่งก�รบังคับใช้กฎหม�ยดังกล่�วเป็นคว�มประสงค์ของ
พระอัลลอฮฺต�มรัฐธรรมนูญบรูไน	สมเด็จพระร�ช�ธิบดีแห่งบรูไนทรงมี
อำ�น�จในก�รมีพระร�ชวินิจฉัยให้บังคับใช้กฎหม�ย	 เพื่อให้เกิดสันติสุข
แก่ประช�ชนช�วบรไูน	กฎหม�ยอ�ญ�อสิล�มของบรูไนไม่ได้ม�ทดแทน
กฎหม�ยอ�ญ�ทั่วไปที่มีอยู่เดิม	กล่�วคือ	จะบังคับใช้ควบคู่กับกฎหม�ย
อ�ญ�ทั่วไป	 โดยเม่ือพบผู้กระทำ�คว�มผิดจะมีกระบวนก�รพิจ�รณ�ว่�
จะถกูดำ�เนนิคดด้ีวยกฎหม�ยใด	ระยะเวล�ในก�รบงัคับใช้กฎหม�ยอ�ญ�
อิสล�มในบรูไน	 กฎหม�ยอ�ญ�อิสล�มจะมีผลบังคับใช้ในบรูไนตั้งแต่ 
วนัที	่22	เมษ�ยน	พ.ศ.	2557	(6	เดอืนหลงัจ�กก�รประก�ศในร�ชกจิจ�-
นุเบกษ�เมื่อวันที	่ 22	 ตุล�คม	พ.ศ.	 2556)	 และจะมีก�รดำ�เนินก�ร	 3	
ระยะดังน้ี	 ระยะแรก	 เมื่อกฎหม�ยมีผลบังคับใช้หลังจ�ก	 6	 เดือนที่
ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	(ตั้งแต่วันที	่22	เมษ�ยน	พ.ศ.	2557)	จะ
บังคับใช้ในคดีที่ว่�ด้วยคว�มผิดท่ัวไปต�มม�ตร�	 4	 ที่มีบทลงโทษปรับ
และจำ�คกุ	อ�ท	ิก�รไม่เค�รพวตัรปฏบิตัขิองมสุลมิในเดือนรอมฎอน	ก�ร
ประพฤติไม่เหม�ะสมในที่ส�ธ�รณะ	 โดยจะยังไม่บังคับใช้กับคว�มผิดที่
มบีทลงโทษด้วยก�รเฆีย่นหรอืประห�รชวีติ	ระยะที	่2	หลงัจ�ก	12	เดอืน
ของวันที่ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	 (ตั้งแต่วันที่	 22	 ตุล�คม	 พ.ศ.		
2557)	 จะบังคับใช้กับคว�มผิดที่มีบทลงโทษต�มที่ได้ระบุไว้ในคัมภีร	์				
อัลกรุอ�นและแนวท�งของศ�สด�มฮุมัมดั		แต่จะยงัไม่บงัคับใช้กบัคว�ม
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ผิดที่มีโทษประห�รชีวิต	ระยะที่	3	หลังจ�ก	24	เดือนของวันที่ประก�ศ
ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป	 (ตั้งแต่วันที	่22	ตุล�คม	 พ.ศ.	 2558)
จะมผีลบงัคบัใช้เตม็รปูแบบ	ซึง่รวมถงึคว�มผดิทีม่โีทษประห�รชีวิตด้วย
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8
ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้

I
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8.1 การปกครองของบรูไนต่อการบริหารราชการ

	 สิง่ทีน่่�สนใจในก�รปกครองของบรไูน	คอื	ภ�ยหลงัได้รบัเอกร�ชจ�ก
อังกฤษ	บรูไนยังคงอยู่ภ�ยใต้ก�รปกครองโดยระบอบสุลต�่น	 (Consti-
tution	 Sultanate)	 และทรงมีอำ�น�จเบ็ดเสร็จเด็ดข�ดในก�รบริห�ร
ประเทศ	 ประช�ชนไม่ส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็นท�งก�รเมืองได้อย่�ง
เสรี	อย�่งไรก็ต�ม	กลับไม่พบคว�มเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้�น	เรียกร้องให้มี
ก�รเปล่ียนแปลงระบอบก�รปกครองจ�กประช�ชน	 ทั้งนี้	 เป็นเพร�ะ
รัฐบ�ลของสุลต�่น	ฮัสซ�นัล	โบลเกียะห	์ซึ่งปกครองประเทศม�ตั้งแต่ปี	
พ.ศ.	2510	ให้ก�รดแูลประช�ชนเป็นอย่�งด	ีมกี�รจัดระบบรัฐสวัสดิก�ร
ให้แก่ประช�ชน	 ไม่ว่�จะเป็นด้�นก�รศึกษ�	 ก�รรักษ�พย�บ�ล	 ที่อยู่
อ�ศัย	 โดยที่ประช�ชนไม่ต้องเสียภ�ษี	 เนื่องจ�กรัฐบ�ลนำ�ร�ยได้จ�ก
นำ้�มันและก๊�ซธรรมช�ติม�ใช้ในก�รพัฒน�ประเทศ
	 ท้ังนี้	 บรูไนยังคงมีปัญห�ที่จะต้องห�ท�งแก้ไข	 มีก�รค�ดก�รณ์ว่�
นำ�้มนัสำ�รองของบรไูนจะหมดลงภ�ยในปี	พ.ศ.	2558	นี	้และปัญห�อืน่ๆ	
อกี	เช่น	ก�รข�ดแคลนแรงง�น	จนทำ�ให้ต้องมกี�รนำ�เข้�แรงง�นต่�งช�ติ	
ดังน้ัน	 รัฐบ�ลจึงมีก�รว�งแผนก�รพัฒน�ประเทศจ�กก�รพึ่งพ�นำ้�มัน
เพยีงอย่�งเดยีว	เป็นก�รพฒัน�เศรษฐกจิในด้�นอืน่ๆ	ด้วย	อ�ทิเช่น	ก�ร
ท่องเที่ยว	 ก�รส่งเสริมก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศ	 ก�รเปิดโอก�สให้
เอกชนเข้�ม�ลงทุนในประเทศเพิ่มข้ึน	 รวมทั้งก�รหันม�ให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รพฒัน�เกษตรกรรมของประเทศ	เพือ่สร้�งคว�มมัน่คงท�งอ�ห�ร	
โดยจะพัฒน�ก�รเกษตรแบบด้ังเดิมให้เป็นก�รเกษตรท่ีใช้เทคโนโลยี
ระดับสูง	และก�รเกษตรเชิงพ�ณิชย์
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ลกัษณะเด่นของระบบร�ชก�รบรูไน	คอื	สวสัดิก�รจ�กรฐับ�ล		ประช�ชน
ส่วนใหญ่มีสวัสดิก�รที่ดีจ�กรัฐ	 รวมถึงข้�ร�ชก�รจะได้รับสวัสดิก�รที่ดี
กว่�อ�ชีพอ่ืน	ทำ�ให้มผีูร้บัร�ชก�รม�ก	ก�รทีร่ฐับ�ลให้คว�มใส่ใจกบัป�ก
ท้องของประช�ชนอย่�งรอบด้�น	 และมีก�รว�งแผนในระยะย�ว	 เมื่อ
ประช�ชนมคีว�มเป็นอยูท่ีด่	ีและรูส้กึว่�ระบอบก�รปกครองทีเ่ป็นอยูน่ัน้	
ส�ม�รถสร้�งคว�มสขุให้แก่ประช�ชนแล้ว	จงึไม่เดือดร้อนท่ีจะเรียกร้อง	
หรือแสวงห�ก�รปกครองอื่น	 ซึ่งไม่แน่นักว่�จะสร้�งคว�มสุขให้แก่
ประช�ชนได้เท่�ที่เป็นอยู	่ ดังนั้น	 ก�รเมืองของบรูไนจึงค่อนข�้งมีคว�ม
มัน่คงกว่�ประเทศอืน่ๆ	ในอ�เซียนด้วยกัน	 จงึเป็นตวัอย่�งให้ประเทศ
ทีก่ำ�ลงัประสบปัญห�ท�งก�รเมอืงในประเทศท้ังหล�ยได้นำ�ไปพิจ�รณ�
และทบทวนนโยบ�ยก�รบรหิ�รของตนว่�	ควรมุง่เน้นท่ีใด	สำ�หรับบรูไน
นั้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่�	 ก�รมุ่งเน้นที่ประโยชน์สุขของประช�ชนเป็น
อันดบัแรก	เพ่ือสร้�งคว�มเป็นปึกแผ่นภ�ยในช�ติ	ไม่ใช่มุง่ทีผ่ลประโยชน์
ของตนหรือกลุ่มของตนก่อนผูอ้ืน่	จะส�ม�รถทำ�ให้ประช�ชนสัมผสัได้ถงึ
คว�มจริงใจของผู้นำ�ที่ต้องก�รพัฒน�บ้�นเมือง	 แล้วจ�กนั้นประช�ชน
ก็พร้อมให้คว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ประเทศไปด้วยกัน

8.2 การเสรมิสร้างวัฒนธรรมการอ่านของรัฐบาลบรูไน 

	 พระร�ชดำ�รัสของสมเด็จพระร�ช�ธิบดี	ฮัจญ	ีอัสซ�นัล	โบลเกียะห์	
ท่ีพระร�ชท�นไว้ที่ก�รประชุมคว�มรู ้ในหัวข้อ	 “ก�รศึกษ�สร้�ง
เอกลักษณ์ที่แท้จริงของบุคคล”	ณ	วันที่	26	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2554	เพื่อ
เฉลิมฉลองพระร�ชสมภพ	65	ปี	ของสมเด็จพระร�ช�ธิบดี	ทรงกล่�วว่�	
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“ผู้ที่มีคว�มรู้คือผู้ที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้	 ฟัง	 เห็น	 หรืออ่�น	 เพื่อเพิ่มเติม
คว�มรู้”	 พระองค์ได้ทรงกล่�วต่อไปว่�	 “วัฒนธรรมก�รอ่�นเป็นเรื่อง
สำ�คญั	 ซึง่เร�ควรให้คว�มสำ�คญัทีส่ดุในโครงก�รพัฒน�ระดบัช�ต”ิ
“เร�พงึหล่อเลีย้ง	 เสรมิสร้�งวัฒนธรรมก�รเพิม่เตมิคว�มรูท้ีบ้่�น
ทีศ่นูย์ก�รศ�สน�	ทีท่ำ�ง�น	และท่ีอ่ืนๆ	 เพือ่คนรุ่นต่อไปจะได้พฒัน�นสิยั
ก�รอ่�น	และบำ�รุงรักษ�วัฒนธรรมคว�มรู้ได้”	
	 พระร�ชดำ�รัสของสมเด็จพระร�ช�ธิบดีในก�รเฉลิมฉลองครบรอบ	
50	 ปี	 ของสถ�บันภ�ษ�และวัฒนธรรมแห่งบรูไน	 (DBP)	 เมื่อวันท่ี	 17	
กันย�ยน	พ.ศ.	2554	มีว�่	“ข้�พเจ�้รู้สึกชื่นชมคว�มพย�ย�มที่มีก�รนำ�
โครงก�รต่�งๆ	 ที่หล�กหล�ย	 รวมทั้งกิจกรรมม�กม�ยม�ปฏิบัติ	 เพื่อ
ยกระดับสถ�นภ�พของภ�ษ�ม�เลย์	โดยก�รส่งเสรมิก�รอ่�นทีเ่กีย่วข้อง
กับเย�วชน	และประช�คมทั่วไปต�มห้องสมุดทั่วประเทศ”
	 ปัจจุบันนี	้สถ�บันภ�ษ�และวัฒนธรรมแห่งบรูไนมีหน�้ที่รับผิดชอบ
ในก�รพฒัน�	และเผยแพร่ภ�ษ�และวรรณกรรม	ก�รวจัิยด้�นวฒันธรรม	
ก�รจัดทำ�เอกส�ร	และก�รตีพิมพ์ง�นวรรณกรรมในท้องถิ่น		นอกเหนือ
จ�กก�รให้บริก�รท�งห้องสมุดทั่วประเทศ	มีบริก�รห้องสมุดส�ธ�รณะ
ผ่�นห้องสมุดส�ข�	 ห้องสมุดประช�คม	 จุดบริก�รห้องสมุดเคลื่อนที่	
ระบบก�รยืมจำ�นวนม�ก	 ห้องสมุดครอบครัว	 และมุมอ่�นหนังสือทั่ว
ประเทศ		ในป	ีพ.ศ.	2528	มีก�รก่อตั้งมห�วิทย�ลัยแห่งช�ติขึ้นเป็นแห่ง
แรก	และอีก	3	แห่งในปี	พ.ศ.	2550-2552	ในปี	พ.ศ.	2540	มีก�รก่อตั้ง
ห้องสมุด	Mindef	และศูนย์ส�รสนเทศ	ซึ่งได้รับร�งวัลห้องสมุดดีเยี่ยม
ประเภทห้องสมุดกระทรวง	เมื่อวันที	่13	มกร�คม	พ.ศ.	2554	กระทรวง
และหน่วยง�นของรฐับ�ลเกือบทุกแห่งจะมีห้องสมดุขน�ดและม�ตรฐ�น
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ต่�งๆ	 กัน	 โดยมีบรรณ�รักษ์อย่�งน้อยหนึ่งคน	 สถ�บันก�รศึกษ�ของ
รฐับ�ลทกุแห่งมห้ีองสมดุ	ได้แก่	โรงเรยีนประถม	118	แห่ง	โรงเรยีนระดับ
มัธยม	31	แห่ง	และวิทย�ลัย	3	แห่ง	นอกจ�กนี้	วิทย�ลัยเอกชน	และ
โรงเรียนเอกชนล้วนแต่มีห้องสมุดของตนเอง	 แม้กระทั่งสุเหร่�และห้อง
สวดมนต์ก็มีห้องสมุดเล็กๆ	

ปลูกฝังการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก 
	 เมื่อตระหนักว่�ก�รอ่�น	คือ	ทักษะที่เกิดจ�กก�รเรียนรู้	 และต้องมี
ก�รสอนอย่�งเหม�ะสมต้ังแต่ช่วงปฐมวัย	 สถ�บันภ�ษ�และวัฒนธรรม
แห่งบรูไนจึงมีบทบ�ทสำ�คัญในอันที่จะประส�นง�นอย่�งใกล้ชิดกับ
โรงเรยีน	และได้รบัก�รสนับสนนุจ�กโรงเรียนในก�รทำ�กจิกรรมเกีย่วข้อง
กับห้องสมดุ	เพือ่ประโยชน์สำ�หรบัเย�วชนตัง้แต่วยัเดก็	เดก็ก่อนวยัเรยีน
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จะเรยีนรู้ภ�ษ�พ้ืนฐ�น	ตัวเลข	ม�รย�ท	คว�มรูพ้ืน้ฐ�นของศ�สน�อสิล�ม	
ก�รเคลื่อนไหว	วินัย	ก�รร้องเพลง	ก�รพัฒน�พรสวรรค์		เด็กๆ	ควรจะ
รู้สึกคุ้นเคยกับหนังสือและมีหนังสือรอบล้อมตั้งแต่เด็กๆ	 ไม่ว่�จะเป็นที่
โรงเรียน	หรือที่บ�้น	เด็กๆ	ควรรู้สึกผ่อนคล�ยสบ�ยใจเมื่ออยู่กับหนังสือ	
โรงเรียนระดับประถมจะเน้นทักษะพื้นฐ�น	 (3Rs)	 เพื่อเน้นก�รพัฒน�
คว�มคิดริเริ่มสร�้งสรรค์	 และทักษะพื้นฐ�นในก�รอ่�น	ก�รเขียน	และ
ก�รคดิเลข	(3Rs)	และเพือ่เสรมิสร้�งทักษะโดยก�รจัดสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	
ที่จะให้นักเรียนส�ม�รถฝึกฝนทักษะเหล�่นี้		
	 สำ�หรับก�รพัฒน�พื้นฐ�นอื่นๆ	 ที่จะเป็นฐ�นสำ�หรับก�รศึกษ�ใน
ระบบต่อไป	ห�กเดก็ๆ	ไม่ได้ถูกสอนให้อ่�นม�อย่�งด	ีก�รศึกษ�อืน่ๆ	ของ
พวกเด็กๆ	 จะพลอยบกพร่องไปด้วย	 เมื่อเด็กไม่มีคว�มส�ม�รถในก�ร
อ่�น	 ก็จะไม่ส�ม�รถค้นคว้�ห�คว�มรู้เพิ่มเติม	 อ่�นข้อมูลหรือคำ�สั่งคำ�
สอนต่�งๆ	 ได้	 ดังนั้นจึงเป็นหน้�ที่ของครูต้ังแต่ระดับประถมศึกษ�ที่จะ
ต้องบอกให้ได้ว่�นักเรียนคนใดที่ไม่ใช่นักอ่�นที่ดี	 ท้ังนี้เพร�ะครูระดับ
ประถมเป็นกลุม่แรกท่ีได้พบเด็กเหล่�นี	้ก�รข�ดคว�มส�ม�รถในก�รอ่�น
จะทำ�ให้เดก็เหล่�นีล้้�หลงัในทุกๆ	วิช�ท่ีโรงเรยีน	เนือ่งจ�กว่�คว�มสำ�เรจ็
ท�งวิช�ก�รขึ้นอยู่กับคว�มส�ม�รถในก�รอ่�น		

วิธีการแก้ไข 
 ●	 จัดห�สื่อก�รอ่�น
 ●	 เด็กๆ	จะต้องได้รับและได้อ่�นสื่อก�รอ�่น	
 ●	 สถ�นก�รณ์ที่สมบูรณ์แบบ	
 ●	 วิธีก�รต่�งๆ	
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 ●	 คัดเด็กที่มีปัญห�เรื่องก�รอ�่นออกม�	
 ●	 ใช้วิธีก�รที่ถูกต้องในก�รสอนอ่�น	
 ●	 คว�มสัมพันธ์ระหว�่งครูกับเด็ก	
 ●	 วิธีก�รสอนอ่�น	4	วธิ	ีได้แก่	ก�รสะกดคำ�	ก�รออกเสยีง	ตวัอกัษร	
และก�รมองแล้วพูดออกม�	
	 ถ้�ไม่มีก�รเข้�ไปแก้ปัญห�อย่�งเหม�ะสมแล้ว	 ผู้ที่เรียนรู้ได้ช้�จะมี
คว�มหวงัเพยีงรบิหร่ี	 เดก็ๆเหล่�นีจ้ะกล�ยเป็นเหมอืนผูใ้หญ่อกีนบัล้�นๆ
ที่ถูกปิดกั้นจ�กระบบต�่งๆ	ของสังคมนั้นๆ		
	 ช�วบรูไนโดยทั่วไปไม่อ�่นหนังสือเพื่อคว�มบันเทิง	 ประเทศบรูไนมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีก�รถ่�ยทอดด้วยว�จ�ม�เป็นเวล�ช้�น�น	 
ดังนั้นช�วบรูไนจึงชอบพูดคุยม�กกว่�อ�่น	 และอ�จถือว�่ก�รพูดคุยกัน
ว่�เป็นก�รคบห�สม�คมที่มีคุณค่�	 แต่คนที่รักก�รอ่�นจะถูกมองว่�ไม่
ชอบสงัคม	ช�วบรูไนจำ�นวนม�กเชือ่ว่�ก�รอ่�นเป็นกจิกรรมทีค่วรทำ�เมือ่
อยู่ลำ�พังเป็นส่วนตัว	 และไม่คิดว่�ก�รอ่�นมีประโยชน์และมีศักยภ�พที่
จะเป็นกญุแจสำ�คญัไปสูค่ว�มสำ�เรจ็	ช�วบรไูนจำ�นวนม�กคิดว่�ก�รอ่�น
ออกเขียนได้เพียงพอแล้วที่จะทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิต	

งานหนังสือแห่งชาติบรูไน 
	 ง�นหนังสือแห่งช�ติ	 จัดโดยสถ�บันภ�ษ�และวัฒนธรรมแห่งบรูไน	
(DBP)	ทีก่่อตัง้ม�ตัง้แต่	พ.ศ.	2505	และได้เปิดบรกิ�รห้องสมดุทัว่ประเทศ
ที่ใหญ่ที่สุด	รวมทั้งบริก�รหอสมุดแห่งช�ติ	และนับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2527	
จนถึงปัจจุบัน	 สถ�บันภ�ษ�และวัฒนธรรมได้จัดง�นหนังสือแห่งช�ติ
ประจำ�ทุกป	ีโดยจัดควบคู่ไปกับวันช�ต	ิและจัดให้มีกิจกรรมหล�ยอย่�ง	
เช่น	 ก�รสัมมน�	 ก�รฝึกอบรม	 ก�รประชุมแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ก�รอ่�น	 ก�รแข่งขนัเล่�นิท�นประจำ�ปี	 เปิดรบัสมคัรสม�ชกิสโมสร
ห้องสมุดสำ�หรับเด็กและเย�วชน
	 นอกจ�กนี้ได้จัดเทศก�ลแห่งก�รอ่�น	 (Memperkasa	 Budaya	
Membaca)	 เป็นง�นประจำ�ปีที่สถ�บันภ�ษ�และวัฒนธรรม	ริเริ่มขึ้น
ในปี		พ.ศ.	2545	เพื่อกระตุ้นให้ส�ธ�รณชน	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเย�วชน
ให้หนัม�เร่ิมนสิยัรักก�รอ่�น	เพ่ือใช้เป็นก�รบำ�บดัทีด่ใีนก�รส่งเสรมิจติใจ
ให้มสีขุภ�พด	ีมีคว�มคดิสร้�งสรรค์	 และมคีว�มคดิรเิริม่ใหม่ๆ	อนัจะนำ�
ไปสูค่ว�มเป็นเลศิในทกุระดบัของสงัคม	และได้รเิริม่	“เดอืนแห่งก�รอ่�น”
ในปี	พ.ศ.	2550	 เพื่อให้เป็นโครงก�รประจำ�ปี	 ในเดือนมิถุน�ยนของ
ทุกๆปี	 ในอันที่จะปลูกฝังนิสัยก�รอ�่นในหมู่เย�วชน	 และก�รสัมมน�
ระดับช�ติ	
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วันหนังสือโลก 
	 สถ�บนัภ�ษ�และวฒันธรรมแห่งบรไูน	 ได้จดัให้มกีิจกรรมขึน้ทัง้วนั
ในทกุส�ข�ทัว่ประเทศเมือ่วันท่ี	23	เมษ�ยน	พ.ศ.	2555	เพือ่ให้ประช�ชน
ทร�บถึงคว�มสำ�คัญของวันนี้	หัวข้อก�รจัดง�นในปีนี้	คือ	“หนังสือและ
ก�รแปล”	เพือ่เฉลมิฉลองก�รครบรอบ	80	ปีของฐ�นข้อมูลหนงัสอืแปล
ของยูเนสโก	(UNESCO)	หรือ	Index	Translationum	คว�มสำ�คัญของ
ก�รเฉลิมฉลองวันอ่�นหนังสือโลกของยูเนสโก	ก็เพื่อกระตุ้นก�รอ่�นใน	
ทุกชุมชน	 โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงวัยรุ่นให้อ่�นหนังสือ	 เพร�ะก�รอ่�นช่วย
ด้�นพัฒน�ก�ร	พัฒน�สังคม	และวัฒนธรรมของสังคม	
	 คว�มคิดริเร่ิมของสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 Majlis	 Ilmu	 ก�รประชุม
คว�มรู้ป	ีพ.ศ.	2554	(Knowledge	Convention)	โดยที่นักวิช�ก�รจะ
ม�แลกเปลี่ยนคว�มรู้ในหัวข้อที่เป็นว�ระก�รประชุมระดับช�ต	ิ
	 คว�มคิดริเริ่มของสถ�บันก�รศึกษ�	 มห�วิทย�ลัยต่�งๆ	 มีหน่วย
บริก�รแนะนำ�	 และให้คำ�ปรึกษ�ก�รใช้ห้องสมุด	 และโครงก�รข้อมูล
ก�รรูห้นงัสอื	เพือ่ส่งเสรมิก�รอ่�นและทกัษะในก�รห�ข้อมลู	โรงเรยีนเอง
กม็กีจิกรรมส่งเสรมิก�รอ่�นของตนเองเป็นประจำ�	เช่น	โครงก�ร	I	SRDM	
(I	 See,	 I	 Remember,	 I	 Do,	 I	 am	motivated)	 (ฉันเห็น	 ฉันจำ�ได้	 
ฉันทำ�	ฉันมีแรงจูงใจ)	หรือ	Do	It	Yourself	(ทำ�เองเลย)	เป็นโครงก�รที่
ให้ประสบก�รณ์เรียนรู้ม�กม�ย	 และยังเปิดโอก�สให้นักเรียนระดับ
ประถมได้ฝึกหดัก�รเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภ�พและทีน่่�สนใจอย่�งท่ีสดุ	เพ่ือ
สนับสนุนให้บรรลุถึงศักยภ�พสูงสุดของตนเอง	และสอดคล้องกับ	SPN	
21	 โครงก�รนี้มีกิจกรรมหล�กหล�ย	 เช่น	ก�รเพิ่มพูนศัพท	์ทักษะก�ร
เขียน	 และยังช่วยส่งเสริมคว�มมั่นใจในตนเอง	 คว�มส�ม�รถในก�ร
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แข่งขัน	คว�มเป็นอิสระ	และลักษณะก�รคิดก�รทำ�ง�นเชิงรุก	
	 คว�มริเร่ิมของเอกชนและองค์ก�รพัฒน�เอกชน	 (NGOs)	 องค์ก�ร
พัฒน�เอกชนหล�ยองค์ก�ร	มบีทบ�ทในก�รส่งเสรมิหนงัสอืและก�รอ่�น	
สม�คมก�รอ่�นและก�รรู้หนังสือ	(The	Reading	and	Literacy	Asso-
ciation)	ได้ก่อตั้งขึ้นม�ในป	ีพ.ศ.	2536	ชุมชนออนไลน์	B:Read	เป็น	
กลุ่มเฟสบุ๊คของผู้มีคว�มกระตือรือร้นที่เป็นเย�วชนร่วมกันส่งเสริมก�ร
อ่�นและอภิปร�ยเกี่ยวกับหนังสือของบรูไน	ด�รุสซ�ล�ม	กลุ่มนี้จัดให้มี
ก�รแลกเปล่ียนหนังสอืกนัอ่�นเป็นก�รส�ธ�รณะ	(Public	Book	Swap)	
ครัง้แรกในเดอืนพฤศจกิ�ยน	พ.ศ.	2554	นอกจ�กนีเ้วบ็ไซต์	Nollybook.
com	 ซึ่งเป็นร้�นข�ยหนังสือออนไลน์	 ก็ได้กระตุ้นวัฒนธรรมก�รอ่�น
ในบรูไน	
	 สม�คมห้องสมุดแห่งบรูไน	 จัดให้มีโครงก�รฝึกอบรม	 และก�ร
บรรย�ยเรือ่งอ�ชพีก�รง�น	เพือ่ให้ตระหนกัถงึคว�มสำ�คัญของห้องสมุด	
และบทบ�ทของบรรณ�รักษ์	สม�คมครูผูส้อนภ�ษ�แห่งบรไูนจดัให้มกี�ร
สอนภ�ษ�องักฤษในโรงเรยีน	ส่วนสม�คมคร	ูและผูป้กครองจดัโครงก�ร	
‘PTA	 outreach’	 ซึ่งเป็นก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเกี่ยวกับก�รอ่�น
สำ�หรับพ่อแม่	
	 วัฒนธรรมคว�มรู้	 	 ส่วนประกอบสำ�คัญของก�รจัดให้ก�รศึกษ�ที่มี
คณุภ�พสำ�หรับทกุคนต�ม	SPN	21	กค็อื	ก�รเน้นก�รพฒัน�แต่ละบคุคล
ที่ได้รับก�รปลูกฝังให้กระห�ยที่จะแสวงห�คว�มรู้และทักษะใหม่ๆ	โดย
เด็กๆ	รู้วิธีก�ร	และรู้จักแหล่งที่จะค้นห�คว�มรู้	และวิธีก�รที่จะคัดสรร
ข้อมูลที่ต้องก�รออกม�	 สิ่งนี้เป็นสิ่งท่ีจำ�เป็นอย่�งยิ่งในก�รสร้�งสรรค์
วัฒนธรรมคว�มรู้ในสังคม	 และยังเป็นเงื่อนไขแรกของก�รพัฒน�ไปสู่
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ประเทศทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็และก้�วหน้�	จงึสำ�คญัอย่�งยิง่ท่ีจะพฒัน�
ให้นักเรียนมีคว�มเต็มใจและสนใจที่จะอ่�น	 คิด	 เรียนรู้	 และมีส่วนร่วม
อย่�งแข็งขันในก�รอภิปร�ยและเขียนอย่�งสร้�งสรรค	์
	 ดังที่กำ�หนดไว้ในวิสัยทัศน์บรูไน	พ.ศ.	2578	(ค.ศ.	2035)	ระบบก�ร
ศึกษ�ใหม่มุ่งไปสู่ก�รผลิตพลเมืองในระบบเศรษฐกิจฐ�นคว�มรู้ที่มีก�ร
ศกึษ�	มคีว�มชำ�น�ญสงู	และประสบคว�มสำ�เร็จ	ก�รส่งเสริมวฒันธรรม
ก�รอ่�นในระยะไม่น�นม�นี้	 ถือได้ว่�เป็นก�รเริ่มต้นที่ดีไปสู่ก�รทำ�ให้
วิสัยทัศน์ดังกล�่วเป็นจริงขึ้นม�ได้	
	 ข้อสังเกตและคำ�แนะนำ�	วฒันธรรมก�รอ่�นเป็นคว�มรบัผดิชอบของ
สังคม	 ซึ่งต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ	 และก�รประส�นง�นกันระหว่�งภ�ค
ส่วนของหน่วยง�นต่�งๆ	 ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้	 อ�จใช้เสริมคว�มคิด
ริเริ่มขององค์ก�รต่�งๆ	ที่กล่�วม�ก่อนหน้�นี้	คือ
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 ●	 ทำ�ให้วัฒนธรรมก�รอ�่นเป็นว�ระแห่งช�ติ
 ●	 สม�คมสำ�นักพมิพ์อ�เซยีนควรแปลง�นเขียนของนกัเขยีนอ�เซียน
ที่ดีเยี่ยม	
 ●	 สภ�พัฒน�หนงัสอืแห่งช�ตคิวรแขง็ขนัจดักจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั
หนังสือและก�รอ่�น	 และจัดห�เวทีอภิปร�ยให้นักเขียน	 ผู้เขียนภ�พ
ประกอบ	 ผู้ผลิตร�ยก�รโทรทัศน์	 สำ�นักพิมพ์	 และผู้แปลได้มีโอก�ส
สนทน�	แลกเปลี่ยนคว�มรู้กัน		
 ●	 ทำ�ให้วรรณคดีเปรียบเทียบของอ�เซียนเป็นวิช�หนึ่งในโรงเรียน
และมห�วิทย�ลัย	
 ●	 ร�้นหนังสือควรจัดแสดงหนังสือ	นิตยส�ร	และง�นของนักเขียน
ในท้องถิ่นเพื่อให้เข้�ถึงได้ง�่ย	และเพื่อก�รประช�สัมพันธ์	
 ●	 ก�รอ่�นเป็นสิง่ทีด่	ีแต่ก�รแบ่งปันสิง่ทีเ่ร�อ่�นไปแล้วถอืว่�สำ�คญั
พอกัน	
 ●	 ให้วัฒนธรรมก�รอ่�นเป็นส่วนหนึ่งในก�รพิจ�รณ�ให้ร�งวัล
หมู่บ้�นดีเด่น	(Excellent	Village	Award)	
 ●	 ปรบัปรงุห้องสมุดท่ีมอียู่แล้ว	และสร้�งห้องสมดุใหม่เพิม่ขึน้พร้อม
งบประม�ณเพียงพอต่อก�รเพิ่มหนังสือในห้องสมุด	
 ●	 ปรบัปรงุก�รเข้�ถึงข้อมูลและคว�มรู้	โดยใช้เทคโนโลยสี�รสนเทศ	
และก�รสื่อส�ร	(ICT)	
 ●	 ผลิตหนงัสอืและข้อมลูท่ีมเีนือ้ห�เร่ืองของท้องถิน่ม�กขึน้	 รวมท้ัง
ส่งเสริมกิจกรรมก�รวิจัยด้�นนี้	
 ●	 ปรับปรุงก�รนำ�เข้�หนังสือ
 ●	 ปรับปรุงอุตส�หกรรมหนังสือในท้องถิ่น	
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 ●	 ส่งเสริมให้พ่อแม่และลกูๆ	ทำ�ให้ก�รอ่�นและก�รไปห้องสมดุเป็น
ว�ระของครอบครัว

8.3 วันเวลาทำางานราชการ

	 ก�รติดต่อหน่วยง�นในบรูไน	 เวล�เปิดทำ�ก�รของหน่วยง�นภ�ครัฐ	
เอกชน	และธน�ค�รในบรูไนมีร�ยละเอียดดังนี้	
 ●	 ก�รติดต่อหน่วยง�นร�ชก�รในบรูไน	เวล�เปิดทำ�ก�ร	คือ
วนัจนัทร์ถงึวนัพฤหสับดี	 และวนัเส�ร์	เวล�	07.45-16.30	น.	(ปิดทำ�ก�ร
วันศุกร์และวันอ�ทิตย์)
 ●	 ก�รติดต่อหน่วยง�นไปรษณีย์ในบรูไน	 เวล�เปิดทำ�ก�ร	 คือ
วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบด	ีเวล�	07.45-16.30	น.
 ●	 ก�รติดต่อหน่วยง�นพิพิธภัณฑ์ในบรูไน	 เวล�เปิดทำ�ก�ร	 คือ
วันพฤหัสบดีถึงวันอ�ทิตย์	 เวล�	 09.30-17.00	 น.	 และวันศุกร์	 เวล�	
09.00-16.30	น.
 ●	 ก�รติดต่อธน�ค�รในบรูไน	 เวล�เปิดทำ�ก�ร	คือ	 วันจันทร์ถึง
วันศุกร	์เวล�	09.00-15.00	น.	 และวันเส�ร	์เวล�	09.00-11.00	น.

8.4 เทศกาลและวันหยุดราชการ

	 ประช�ชนบรไูนส่วนใหญ่	คอื	ช�วบรไูนเชือ้ส�ยมล�ยทูีม่วีถิชีวีติเรยีบ
ง่�ย	 ปฏิบัติต�มหลักศ�สน�อิสล�ม	 ทำ�ให้เทศก�ลและวันสำ�คัญท�ง
ศ�สน�ของช�วบรูไนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจ�กวัฒนธรรมมล�ยูและ
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ศ�สน�อิสล�มเช่นกัน	สำ�หรับกลุ่มช�ติพันธุ์อื่นๆ	ที่อ�ศัยอยู่ในบรูไนก็มี
วฒันธรรมและประเพณขีองตนเอง	โดยจดัง�นเฉลมิฉลองได้และรัฐบ�ล
ได้ประก�ศให้วันสำ�คัญเป็นวันหยดุร�ชก�รด้วย	
	 วันช�ติของบรูไนตรงกับวันท่ี	 23	 กุมภ�พันธ์	 เป็นวันเฉลิมฉลอง
ร�ชวงศ์	กองทัพ	ตำ�รวจ	ข�้ร�ชก�ร	บริษัท	ห้�งร�้น	พ่อค้�ประช�ชน	
นักเรียน	นักศึกษ�	องคก์รต่�งๆ	จะม�ร่วมกันเดินพ�เหรดที่สน�มกีฬ�
แห่งช�ติ	และกองทห�รจะเชิญธงช�ติขน�ดใหญ่ขึ้นสู่ยอดเส�ในบริเวณ
สวนของมัสยิดสุลต่�น	 โอม�ร์	 อ�ลี	 ไซฟุดดิน	 กล�งเมืองหลวงบันด�ร์			
เสรีเบก�วัน			
	 วนัเฉลมิพระชนมพรรษ�สมเดจ็พระร�ช�ธบิดีแห่งบรูไนตรงกบัวันท่ี	
15	 กรกฎ�คม	 เป็นวันพระร�ชสมภพของสมเด็จพระร�ช�ธิบดี	 ฮัจญ ี
ฮัสซ�นัล	โบลเกียะห์	มูอิซซัดดิน	วัดเด�ละห์	ในวันนี้จะมีก�รเฉลิมฉลอง
อย่�งย่ิงใหญ่	 ประช�ชนช�วบรูไนจะม�รวมตัวกันที่สวนโอ	 ม�ร์	 อ�ร์ลี 
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ไซฟดุดนิ	 ใจกล�งเมืองบนัด�ร์	เสร	ีเบก�วนั	 ซึง่สมเด็จพระร�ช�ธบิดจีะ
มพีระร�ชดำ�รัสถงึประช�ชน	 และอกีสองสปัด�ห์ถดัม�ทีพ่ระร�ชวงั
อิสต�น�นูรุล	 อิม�น	 จะมีก�รเฉลิมฉลอง	 มีก�รแสดงดอกไม้ไฟ	 และ
ขบวนพ�เหรดอย่�งยิ่งใหญ	่		
	 	วันเม�ลิด	เม�ลิดเป็นภ�ษ�อ�หรับ	แปลว่�	ที่เกิดหรือวันเกิด	หม�ย
ถงึ	วนัเกดิของนบมีฮุมัมดั	ตรงกับวันที	่12	เดอืนรอบอีลุอ�ว�ล	หรอืเดอืน	
3	ต�มปฏิทินอ�หรับ	 	 ในวันนี้ช�วมุสลิมในบรูไนจะม�รวมตัวกันที่สวน
โอม�ร์	 อ�ลี	 ไซฟุดดิน	 และอ่�นพระคัมภีร์อัลกรุอ�น	 องค์สุลต่�นและ
พระบรมวงศ�นุวงศ์จะเสด็จพระร�ชดำ�เนนินำ�ขบวนไปต�มถนนส�ยหลกั
ของบนัด�ร์เสรเีบก�วัน	เพือ่รำ�ลกึถึงนบีมุฮมัมดัและก�รเดนิท�งของท่�น	
นอกจ�กน้ีในเมืองยงัมกีจิกรรมท�งศ�สน�	เช่น	ก�รบรรย�ยธรรม	เป็นต้น			
เทศก�ลถือศีลอดอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอน	หรือเดือน	9	ต�มปฏิทินท�ง
จันทรคติของศ�สน�อิสล�ม	 ซึ่งถือเป็นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของช�วมุสลิม	
เป็นช่วงเวล�สำ�คัญท่ีสุดของช�วมุสลิมในก�รละเว้นจ�กอบ�ยมุข	 และ
ชำ�ระจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นเวล�ประม�ณ	29-30	วัน
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