ระบบบริหารราชการของ

เนการา

บรูไน ดารุสซาลาม
”
a

Fl

Iliimiiii:

-

1

| pi«v|

*

V*

!l

—

ii

:

9

*•

l
/*

iA

AAÿ

.til

V

PliSI

•,
4

ta£t£2«WBBWb

»e*

•-'fll
s

«

9&

Si_
>y~

n

I - ik

ระบบบริหารราชการของ

เนการา บรูไน ดารุสซาลาม
จัดทำ�โดย :

สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
47/111 ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ
อำ�เภอเมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 1000, โทรสาร  0 2547 1108
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ที่ปรึกษาโครงการ : นายสุรพงษ์ ชัยนาม
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราชการใน ASEAN
บรรณาธิการ :
ดร.ประยูร อัครบวร
นักวิจัย :
นางสาวกิ่งดาว อินกอง
นายชญานิน ประวิชไพบูลย์
นายอนุชาติ เจริญวงศ์มิตร
ผู้ประสานงานและตรวจทานคำ�ผิด : นางสาวเยาวนุช สุมน
เลขมาตรฐานประจำ�หนังสือ : 978-616-548-154-0
จำ�นวนพิมพ์ :
5,400 เล่ม
จำ�นวนหน้า :
200 หน้า
พิมพ์ที่ :
กรกนกการพิมพ์

2

r$

u

*

sr

คำ�นำ�
สำ�นักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเพิม่ ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล
ในระบบราชการ
จากการดำ�เนินการทีผ่ า่ นมาแม้วา่ สำ�นักงาน ก.พ. ได้ด�ำ เนินการจัดอบรม
หลักสูตรความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียนให้แก่ขา้ ราชการหลายครัง้ แต่กย็ งั ไม่ครอบคลุม
บุคลากรภาครัฐซึ่งมีจำ�นวนมากกว่า 2 ล้านคน สำ�นักงาน ก.พ. จึงเห็นควร
พัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบราชการ ซึ่งมีความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง10 ประเทศ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภาครัฐ
ทั้ ง นี้ ท างสำ � นั ก งาน ก.พ. จึ ง ทำ � ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดทำ�หนังสือเรื่อง “ระบบบริหารราชการของ
ประเทศอาเซียน” เพื่อเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการให้แก่
บุคลากรภาครัฐทุกระดับ หวังว่าท่านผู้อ่านคงได้รับความรู้และเพลิดเพลิน
ไปกับหนังสือชุดนี้

สำ�นักงาน ก.พ.
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ข้อคิดจากบรรณาธิการ
หนังสือเรื่อง “ระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน” เป็นหนังสือ
ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเสริมทักษะความรู้แก่ข้าราชการไทย เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ
ระบบการบริหารงานภาครัฐของประเทศต่างๆ ในอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์
ในการติดต่อประสานงานกับข้าราชการของประเทศเหล่านี้ในอนาคต
โดยรูปแบบของหนังสือได้ปูความรู้ให้ผู้อา่ นตั้งแต่ประวัติ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศ วิสัยทัศน์ รวมถึงความเป็นมาของระบบราชการ นโยบายการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และทีน่ า่ จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรูร้ ะบบราชการของ
ประเทศเหล่านี้ คือเนื้อหาในส่วนของยุทธศาสตร์และภารกิจของแต่ละ
กระทรวง ระบบการพัฒนาข้าราชการ ท้ายเล่มผูเ้ ขียนได้รวบรวมกฎหมายสำ�คัญ
ที่ควรรู้ และลักษณะเด่นของระบบราชการที่นา่ เรียนรู้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ
หนังสือระบบบริหารราชการของประเทศในอาเซียนทั้ง 10 นี้  อาจมี
เนือ้ หาแตกต่างกันไปบ้าง เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบางประเทศ
ได้ดว้ ยข้อจำ�กัดด้านภาษา และบางประเทศยังไม่มกี ารจัดทำ�ยุทธศาสตร์ของ
รายกระทรวง ทางคณะผู้จัดทำ�หนังสือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมี
ส่วนในการติดอาวุธองค์ความรู้ภาครัฐให้กับข้าราชการไทยไม่มากก็น้อย
สุดท้าย ขอขอบคุณเจ้าของรูปภาพและเว็บไซต์ทชี่ ว่ ยเผยแพร่อาเซียนให้
เป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน
ดร.ประยูร อัครบวร
บรรณาธิการ
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1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ
บรูไน (Brunei) หรือ เนการา บรูไน ดารุสซาลาม  (Negara Brunei
Darussalam) เป็นประเทศทีอ่ ยูบ่ นเกาะบอร์เนียว ในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝัง่ ทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ พรมแดนทางบก
ที่เหลือจากนั้นถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวัก มาเลเซียตะวันออก เป็น
ประเทศเดี ย วในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ ป กครองโดยระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงเป็นประเทศที่มีลักษณะพิเศษที่นา่ ศึกษาดังนี      ้
1.1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara
Brunei Darussalam) หรือ บรูไน
(Brunei)
เมืองหลวง
กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน
                  
(Bandar Seri Begawan)
พื้นที่
5,765 ตารางกิโลเมตรเป็นผืนดิน 5,270
ตารางกิโลเมตร
(พื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าเขตร้อน) และ
เป็นผืนน�้ำ 500 ตารางกิโลเมตร
เขตแดน
ทิศเหนือติดทะเลจีนใต้ ส่วนทิศอื่นๆ
ติดกับรัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย
ประชากร
415,717 คน (พ.ศ. 2555)
วันชาติ		
23 กุมภาพันธ์
10
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ภาษาราชการ   

ภาษามาเลย์ และภาษาอังกฤษ

ธงชาติ

ประกอบด้วย พื้นสีเหลือง หมายถึง
สุลต่าน มีแถบสีขาวด�ำพาดทแยง
จากขอบบนด้านซ้ายผ่านกลางผืนธง
มายังขอบล่างด้านขวา หมายถึง
รัฐมนตรีที่ถวายงานรับใช้องค์สุลต่าน
และมีตราแผ่นดินอยู่กลางผืนธง

ตราแผ่นดิน

ประกอบด้วย สัญลักษณ์ 5 อย่าง คือ
ราชธวัช (ธง) พระกลด (ร่ม) ปีกนก 4
ขน มือสองข้าง และซีกวงเดือนหรือ
พระจั น ทร์ เ สี้ ย ว ภายในวงเดื อ นซึ่ ง
หงายขึ้นนั้น มี ข้อความภาษาอาหรับ
จารึกไว้ ซึ่งแปลความได้ว่า  “น้อมรับ
ใช้ตามแนวทางของพระอัลเลาะห์
เสมอ” (“Always in service with
God’s guidance”) เบื้องล่างสุดมี
แพรแถบจารึกชื่อประเทศไว้ว่า บรูไน
ดารุสซาลาม (มาเลย์: 		 بروناي دار
 )السالمแปลว่า นคร แห่งสันติ
สัญลักษณ์ต่างๆ มีความหมายดังนี้
• ราชธวัช (Bendera) และพระกลด
(Payang Ubor- Ubor) หมายถึง สมเด็จ
พระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม
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(ของทั้งสองสิ่งนี้ นับเป็นเครื่องราช
กกุธภัณฑ์ตามคติบรูไน)
• ปีกนก 4 ขน (Sayap) หมายถึง การ
พิทักษ์ความยุติธรรม ความสงบ ความ
เจริญ และสันติสุขของชาติ
• มือสองข้างที่ชูขึ้น (Tangan หรือ
Kimhap) หมายถึง หน้าทีข่ องรัฐบาลที่
จะยกระดับความมั่งคั่ง สันติสุข และ
ความวัฒนาถาวรให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
• ซีกวงเดือนหงาย (Bulan) หมายถึง
ศาสนาอิสลาม อันเป็นศาสนาประจ�ำ
ชาติ

ดอกไม้ประจ�ำชาติ

ดอกซิมปอร์ (River Simpor ) หรือที่
คนไทยเรียกว่า ดอกส้านชะวา (Dillenia) เป็นดอกไม้ประจ�ำท้องถิ่นบรูไน
ทีม่ กี ลีบขนาดใหญ่สเี หลือง หากบานเต็ม
ที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่ม
พบเห็นได้ทั่วไปตามแม่น�้ำของบรูไน
และสีเขียวของใบมีความหมายถึงการ
พัฒนา

- SL
-

m-

เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
สกุลเงินตรา       
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8 มกราคม 2527
ดอลลาร์บรูไน

อัตราแลกเปลี่ยน   

1 ดอลล่าร์บรูไน ≈ 25.10 บาท
1 ดอลลาร์บรูไน ≈ 1.37/1 ดอลลาร์
สหรัฐ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 21.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
(GDP)			
รายได้ประชาชาติต่อหัว
50,500  ดอลล่าร์สหรัฐ
(GDP per Capita)
สินค้าส่งออก      
สินค้าน�ำเข้า

น�้ำมันดิบ  ก๊าซธรรมชาติ
เมทิลแอลกอฮอล์ และปิโตรเลียม
เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยานยนต์ สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ
อาหารสัตว์มีชีวิต เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร อาทิ ข้าว
และผลไม้ และผลิตภัณฑ์เคมี

1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ขนาดพื้นที่และอาณาเขตติดต่อ
ประเทศบรูไนตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียวใน
ทะเลจีนใต้ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ 5,765
ตารางกิโลเมตร ขนาดใหญ่กว่าจังหวัดนครพนมและจังหวัดสุพรรณบุรี
เล็กน้อย
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
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MALAYSIA
ICAPORE

INDONESIA

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

อาณาเขตของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม ทางทิศเหนือและตะวันตก
เฉียงเหนือติดทะเลจีนใต้ มีความยาวชายฝั่ง 161 กิโลเมตร พรมแดน
พืน้ ดินโดยรอบทางทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกติดกับรัฐซาราวัก
สหพันธรัฐมาเลเซีย มีความยาว 381 กิโลเมตร
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ภาพที่ 2 ที่ตั้งประเทศบรูไน
ที่มา: http://www.apecthai.org/
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สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบหุบเขา ซึ่งเป็น
ดินตะกอนทีแ่ ม่นำ�้ พัดมาทับถม บริเวณทีอ่ ยูห่ า่ งจากชายฝัง่ เข้าไปภายใน
เกาะ ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา ดินแดนทางภาคตะวันออกมีลักษณะขรุขระ
และสูงกว่าตะวันตก มีพื้นที่ราบอยู่ทางเหนือของประเทศ ลึกเข้าไปใน
แผ่นดินเป็นเขตภูเขา ภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ คือ ภูเขาปากอน (Pagon) สูง 1,821
เมตรจากระดับน�ำ้ ทะเล พืน้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 75 ยังคงเป็นป่าทีม่ สี ภาพ
อุดมสมบูรณ์ บริเวณชายฝัง่ มีปา่ ชายเลนและป่าพรุ ชายหาดบริเวณภูเขา
และที่ราบภูเขามีป่าเต็งรัง และบริเวณภูเขาสูงเป็นป่าดิบ บรูไนจึงยังคง
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น�้ำส�ำคัญ 4 สาย คือ แม่น�้ำ
เต็มบูรง แม่น�้ำเบอไลท์ แม่น�้ำตูตง และแม่น�้ำบรูไน
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
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1.1.3 ปฟระวัติศาสตร์
สภาพภูมิอากาศ
ประเทศบรูไนมีสภาพภูมิอากาศเขตร้อน มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
และฝนตกเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 23-32 องศาเซลเซียส
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นป่าไม้เขตร้อน สภาพภูมอิ ากาศโดยทัว่ ไปค่อนข้างร้อน
ชื้น ฝนตกชุกตลอดทั้งปี ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วง
ที่ฝนตกชุกที่สุด[4]

1.1.3 ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
บรูไนมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 มีหลัก
ฐานทีเ่ ชือ่ กันว่า บริเวณบรูไนในปัจจุบนั เป็นอาณาจักรโปนิ (Po-ni) หรือ
โบนิ (Boni) แต่มาเป็นที่รู้จักกันมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงคริสต์
ศตวรรษที่ 16 โดยบรูไนเป็นศูนย์กลางการค้าที่ส�ำคัญบนเกาะบอร์เนียว
อยูบ่ นเส้นทางการค้าจากประเทศจีนผ่านโมลุกกะหรือหมูเ่ กาะเครือ่ งเทศ
ไปสู่ประเทศตะวันตก และมีอาณาเขตครอบครองส่วนใหญ่ของเกาะ
บอร์เนียวและส่วนหนึ่งของหมู่เกาะซูลู มีชื่อเสียงทางการค้า  สินค้าส่ง
ออกที่ส�ำคัญในสมัยนั้น ได้แก่ การบูร พริกไทย และทองค�ำ
หลังจากนัน้ บรูไนเสียดินแดนและเสือ่ มอ�ำนาจลง เนือ่ งจากสเปนและ
ฮอลันดาได้แผ่อ�ำนาจเข้ามา  จนถึงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในปี พ.ศ.
2431 ด้วยความวิตกว่าจะต้องเสียดินแดนต่อไปอีก บรูไนจึงได้ยินยอม
เป็นรัฐในอารักขาของประเทศอังกฤษ (British Protectorate) ตามข้อ
ตกลง พ.ศ. 2443 (Agreement 1888) และต่อมาในปี พ.ศ. 2449 บรูไน
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ได้ท�ำข้อตกลงกับประเทศอังกฤษอีกครั้ง คือ ข้อตกลงเสริม พ.ศ. 2448
และ พ.ศ. 2449 (Supplementary Agreement 1905 and 1906)
และลงนามในสนธิสญั ญายินยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษอย่างเต็ม
รูปแบบในปี พ.ศ. 2472
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ภาพที่ 3 การค้าขายในอดีต
ที่มา: http://www.ahlulbait.org

ประวัตศิ าสตร์สมัยใหม่ของบรูไนเริม่ จากการส�ำรวจแหล่งน�ำ้ มันและ
ก๊าซธรรมชาติในปี พ.ศ. 2472 ทรัพยากรธรรมชาตินไี้ ด้เปลีย่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศจากการค้าพริกไทยและการบูรมาเป็นประเทศผู้ค้าน�้ำมัน
ปิโตรเลียม แม้จะประสบปัญหาการค้าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่
เมื่อสงครามยุติ เศรษฐกิจก็กลับฟื้นคืนมาได้
ในปี พ.ศ. 2501 ประเทศอังกฤษต้องการให้เกิด “สหพันธรัฐบอร์เนียว
เหนือ” ซึ่งจะประกอบด้วย รัฐซาราวัก รัฐบอร์เนียวเหนือ และรัฐบรูไน
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
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แต่สลุ ต่านฮัจญี เซอร์ มูดา โอมาร์ อะลี ชัยฟุดดีน (Sultan Haji Sir Muda
Omar Ali Saifuddin) สุลต่านของบรูไนในขณะนั้นทรงไม่เห็นด้วย
เนื่องจากบรูไนมีทรัพยากรน�้ำมันปิโตรเลียมขนาดใหญ่ หากเข้าร่วมเป็น
สหพันธรัฐบอร์เนียวเหนือรายได้จากน�้ำมันปิโตรเลียมจะต้องแบ่งให้
ประชาชนส่วนอืน่ นอกจากชาวบรูไน จึงท�ำให้ไม่เกิดสหพันธรัฐบอร์เนียว
ขึน้ ขณะเดียวกันกลับมีขอ้ เสนอให้รวมบรูไนเข้ากับรัฐต่างๆ ในคาบสมุทร
มาลายูเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียแทน สุลต่านโอมาร์ทรงเห็นด้วย เพราะ
ชาวบรูไนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกับชาวมาลายู
ระหว่างการเจรจาด�ำเนินการจัดตั้งสหพันธรัฐมาเลเซียอยู่นั้น ในปี
พ.ศ. 2505 บรูไนจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป พรรครักยัตบรูไน/พรรค
ประชาชนบอร์เนียว (Parti Rakyat Brunei/Borneo People’s Party)
ชนะการเลือกตั้ง และได้เสนอให้บรูไนรวมกับรัฐซาบาห์และรัฐซาราวัก
แต่สุลต่านโอมาร์ทรงคัดค้าน พรรครักยัตบรูไนจึงก่อกบฏขึ้น โดยมี
กองทัพแห่งชาติกาลิมนั ตันภาคเหนือ ซึง่ เป็นกองทัพคอมมิวนิสต์เข้าร่วม
สุลต่านโอมาร์ทรงขอกองทัพอังกฤษและกองทหารกูรข่าจากสิงคโปร์เข้า
ปราบปรามจนส�ำเร็จ นับจากนั้นเป็นต้นมาบรูไนได้ปกครองภายใต้กฎ
อัยการศึก ส่วนการรวมรัฐเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียนัน้ ในช่วงท้ายของการ
เจรจาสุลต่านโอมาร์กลับทรงไม่เห็นด้วย และทรงต้องการให้บรูไนเป็น
รัฐอิสระ แม้ต้องเป็นรัฐในอารักขาของประเทศอังกฤษต่อไปก็ตาม
ในปี พ.ศ. 2511 สุลต่านโอมาร์ทรงสละราชสมบัตใิ ห้แก่พระราชโอรส
คือ สุลต่านฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียะห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (Sultan
Haji Hassanal Bolkiah Mu’issaddin Waddalah) ซึ่งทรงปกครอง
ประเทศมาจนถึงปัจจุบัน[3]
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บรูไนท�ำข้อตกลงกับประเทศอังกฤษอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2514 ซึง่ บรูไน
ได้เป็นประเทศอิสระ แต่สุลต่านโบลเกียะห์ทรงขอให้ประเทศอังกฤษยัง
คงรับผิดชอบดูแลกิจการต่างประเทศและการป้องกันประเทศอยู่ก่อน
จนกระทั่งถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 บรูไนจึงได้รับเอกราชจาก
ประเทศอังกฤษ และได้อิสรภาพจากการอารักขาอังกฤษเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527
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ภาพที่ 4 พระราชวังแห่งใหม่ของกษัตริย์บรูไน
ที่มา: www.mydeal.com.my

I 1.1.4 ลักษณะประชากร

I

ประเทศบรูไนมีประชากร 415,717 คน อัตราการเพิม่ ของประชากร
ร้อยละ 3.5 ต่อปี ชนพื้นเมืองในประเทศบรูไน 7 ชนเผ่า  ประกอบด้วย
เผ่ามลายูบรูไน ดูซุน เบอไลต์ ตูตง บีซายา มูรุต และเกอดายัน แต่เพื่อ
ความเป็นเอกภาพในด้านการเมืองการปกครอง โดยภาพรวมทัง้ 7 ชนเผ่า
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
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ใช้ชื่อเรียกว่า มลายู หรือ มาเลย์ ส�ำหรับประชากรภายในประเทศบรูไน
หลากหลายเชื้อชาติ แบ่งออกเป็น เชื้อชาติมาเลย์ 250,967 คน (ร้อยละ
67) จีน 56,187 คน (ร้อยละ 15) และอื่นๆ 67,424 คน (ร้อยละ 18)       
ศาสนาประจ�ำชาติของบรูไน คือ ศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลามนิกายซุนนีย์ (ร้อยละ 67) แต่ให้เสรีภาพประชาชนใน
การเลือกนับถือศาสนาอื่นได้ ปัจจุบัน ได้แก่ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน
(ร้อยละ 13) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 10) และศาสนาอื่นๆ (ร้อยละ 10)

1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโดยรวมของบรูไนเกิดจากอุตสาหกรรมน�้ำมันปิโตรเลียม
ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมอืน่ ๆ ทีท่ �ำรายได้เข้าประเทศมาก
ถึงร้อยละ 95 ของรายได้ทงั้ หมด อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นของรัฐ ด�ำเนิน
การโดยรัฐบาล ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นการลงทุนร่วมกับบริษทั ต่างชาติ นอกจาก
นั้นรายได้บางส่วนมาจากการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ
ในปัจจุบนั บรูไนพยายามสร้างแรงจูงใจในการลงทุนจากต่างประเทศ
โดยการจัดตั้งกระทรวงพลังงานขึ้นใหม่ เพื่อท�ำหน้าที่ดูแลและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงาน และเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจที่มีความ
ช�ำนาญ แม้ไม่ได้เป็นมุสลิมเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งในคณะรัฐมนตรีได้ เพื่อ
พัฒนาภาคเศรษฐกิจให้แข่งขันกับประเทศอื่นได้ รวมทั้งการปรับปรุง
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ โดยให้มีสัดส่วนรายได้จากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
เนื่องจากปริมาณน�้ำมันดิบก�ำลังลดลงเรื่อยๆ รัฐบาลได้พยายามให้
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ประชาชนมีรายได้จากการประกอบกิจการของตนมากขึ้น รัฐบาลบรูไน
ได้มีนโยบาย Wawasan Brunei 2035 หรือ วิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578
(Brunei’s Vision 2035) เพื่อก�ำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น
ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ปิโตรเลียม ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืน ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME ผลิตสินค้า
ท้องถิ่นโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Villege One
Product หรือ OVOP)” ที่มีต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นยัง
มีแนวทาง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” คือ การพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
สินค้าส่งออก บรูไนจัดอยูใ่ นประเทศทีร่ ำ�่ รวย เป็นผูส้ ง่ ออกน�ำ้ มันติด
อันดับ 3 ของโลก สินค้าส่งออกหลักที่ส�ำคัญของบรูไน คือ น�้ำมันดิบ
ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เมทิลแอลกอฮอล์
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ภาพที่ 5 แหล่งเก็บน�้ำมัน
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
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สนิ ค้าน�ำเข้าทีส่ �ำคัญ คือ เครือ่ งจักรกล และผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ยานยนต์ สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนที่เหลือเป็นอาหารสัตว์มีชีวิต
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด และผลิตภัณฑ์เคมี โดยในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
มีมูลค่าการน�ำเข้าสินค้าอยู่ที่ 3,349.3 ล้านดอลลาร์บรูไน
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ภาพที่ 6 อุตสาหกรรมที่น�ำเข้า
ที่มา: https://www.google.co.th

ด้านการค้ากับไทย ในปี พ.ศ. 2555 การค้ารวมมีมลู ค่า 632.89 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (19,658.37 ล้านบาท) ไทยส่งออกไปบรูไนมูลค่า 190.75
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,894.85 ล้านบาท) และน�ำเข้าจากบรูไน 442.14
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (13,763.52 ล้านบาท) โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า 
251.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7,868.66 ล้านบาท) สินค้าที่ส่งออกไปบรูไน
ได้แก่ ข้าว น�้ำตาล หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ปูนซีเมนต์
ผลิตภัณฑ์เซรามิก ผลิตภัณฑ์ยาง กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็นต้น
สินค้าน�ำเข้าจากบรูไน ได้แก่ น�้ำมันดิบ สินค้าเหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์
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ด้านการลงทุนมีหน่วยงานการลงทุนบรูไน (Brunei Investment
Agency-BIA) ร่วมกับกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้ง
กองทุนร่วมลงทุน (Matching Fund) ในชื่อกองทุนไทยทวีทุน 1 มูลค่า
ประมาณ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2546 มีอายุกองทุน 8 ปี
ทั้งนี้ กองทุนไทยทวีทุน 1 ได้หมดอายุลงเมื่อปี พ.ศ. 2551 และเมื่อวัน
ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 กบข. และ BIA จึงได้จัดตั้งกองทุนไทยทวีทุน
2 มูลค่าประมาณ 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอายุกองทุน 10 ปี นอกจาก
นี้ ยังมีการลงทุนภายใต้ BOI จ�ำนวน 1 โครงการ คือ โครงการเอเพ็กซ์
เซอร์คติ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ซึง่ เป็นธุรกิจจัดจ�ำหน่ายแผงวงจรไฟฟ้า ส่วน
ไทยไปร่วมทุนท�ำด้านก่อสร้าง ออกแบบ และร้านอาหาร ฯลฯ
ด้านการค้ารวม บรูไนเป็นคู่ค้าอันดับที่ 9 ของไทยในอาเซียน และ
เป็นคู่ค้าอันดับที่ 52 ของไทยในโลก ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552
-2556) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 413.68 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยในปี พ.ศ.
2556 การค้ารวมไทย-บรูไน มีมูลค่า  712.75 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 12.62 โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามูลค่า  380.34 ล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐ
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
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ตารางที่ 1 การค้ารวม
ปริมาณการค้ารวม

ปี

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่งออก

นำ�เข้า

ดุลการค้า

มูลค่า

สัดส่วน

%A

มูลค่า

%A

มูลค่า

%A

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

หมายเหตุ: สัดส่วน = การค้าสองฝ่ายต่อการค้ารวมของไทยทั้งหมด, %A= % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

ที่มา: http://www.thaifta.com

ด้านการส่งออก บรูไนเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 9 ของไทยใน     
อาเซียน และเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 75 ของไทยในโลก ในระยะ 5 ปี
ทีผ่ า่ นมา (พ.ศ. 2552 – 2556) การส่งออกของไทยไปบรูไนมีมลู ค่าเฉลีย่
ปีละ 148.01 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยในปี พ.ศ. 2556 ไทยมีการส่งออก
ไปยังบรูไนมูลค่า  166.20 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ สินค้าส่งออกของไทยที่
ส�ำคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว เหล็ก
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ปูนซีเมนต์
หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องนุ่งห่ม เครื่อง
ปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารสัตว์เลี้ยง
24
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ตารางที่ 2 การส่งออก
รายการ

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2553

2554

2555

2556 %A56/57

1.รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

47.2

38.1

69.7

62.7

-10.16

2.ข้าว

30.7

34.5

46.8

20.3

-56.61

3.เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

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.หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ

2.6

2.2

2.9

4.2

41.65

7.ผลิตภัณฑ์ยาง

3.1

4.7

3.8

3.8

-0.09

8.เครื่องนุ่งห่ม

2.7

2.8

2.5

2.4

-3.32

9.เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

1.0

1.1

1.5

2.3

48.54

10.อาหารสัตว์เลี้ยง

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

หมายเหตุ:  %A= % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

ที่มา: http://www.thaifta.com

ด้านการน�ำเข้า บรูไนเป็นตลาดน�ำเข้าอันดับที่ 8 ของไทยในอาเซียน
และเป็นตลาดน�ำเข้าอันดับที่ 41 ของไทยในโลก ในระยะ 5 ปีที่ผา่ นมา 
(พ.ศ. 2552-2556) การน�ำเข้าของไทยจากบรูไนมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ
265.68 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยในปี พ.ศ. 2556 ไทยมีการน�ำเข้าจาก
บรูไนมูลค่า 546.55 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 23.61
สินค้าน�ำเข้าที่ส�ำคัญของไทย 10 อันดับแรก ได้แก่ น�้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ สัตว์น�้ำสด แช่เย็น
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

25

แช่แข็ง   แปรรูปและกึง่ ส�ำเร็จรูป สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สินแร่โลหะ
อื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เยื่อ
กระดาษและเศษกระดาษ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
ตารางที่ 3 การน�ำเข้า
รายการ

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2553

2554

2555

2556

%A56/57

1.น�้ำมันดิบ

82.6

104.9

395.8

533.1

34.69

2.เคมีภัณฑ์

11.3

22.5

45.1

6.3

-86.09

3.เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

1.2

3.4

0.2

5.2780

2,273.20

4.ผลิตภัณฑ์โลหะ

0.0387 0.2491 0.1819 0.8453

364.71

5.สัตว์น�้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป
และกึ่งสำ�เร็จรูป

0.0002

0.0275 0.2918

961.09

6.สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

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

122.02

9.เยื้อกระดาษและเศษกระดาษ

0.16.6

0.0849 0.1140 0.0554 0.1230
0.0453 0.1549 0.0516

-66.69

0.0013 0.0001 0.0463 0.0415

-10.37

รวม 10 รายการ
94.1 131.6 441.7 546.4
อื่นๆ
2.7
0.4
0.5
0.2
มูลค่า
98.5 132.0 442.2 546.6
หมายเหตุ:  %A= % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

23.71
-64.93
23.61

10.ส่วนประดอบและอุปกรณ์ยานยนต์

-

ที่มา: http://www.thaifta.com
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1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง
ประเทศบรูไนในอดีตเป็นเพียงแค่รัฐเล็กๆ ที่มีอิสระในการปกครอง
ตนเอง แต่เพือ่ ความอยูร่ อด บรูไนต้องยอมอยูใ่ ต้การอารักขาของอังกฤษ  
จนสามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และบรูไนก็ยังคงรักษา
สถานภาพทางการเมืองไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะผูป้ กครองหรือสุลต่านของ
บรูไนพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งของรัฐต่างๆ[1]
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ภาพที่ 7 รัฐสภาแห่งบรูไน
ที่มา: https://www.google.co.th/search?

ปั จ จุ บั น ประเทศบรู ไ นยั ง คงเป็ น ประเทศที่ มี ก ารปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็นประเทศเดียวในประชาคมอาเซียนที่
ปกครองด้วยระบบสุลต่าน โดยองค์สุลต่าน (Sultan) จะมีอ�ำนาจเด็ด
ขาดเพียงผู้เดียว มีฐานะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang Di-Pertuan
Negara) และเป็นประมุขสูงสุดของประเทศ (Head of State) สุลต่าน
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
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จะทรงด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะในการบริหาร
ประเทศ นอกจากนัน้ พระองค์ยงั ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
และการคลัง โดยองค์สุลต่านจะมีอัครเสนาบดีเป็นผู้ช่วย ซึ่งพระองค์จะ
เป็นผู้แต่งตั้ง ลักษณะเด่นของความเป็นอธิปไตยของสุลต่านบรูไน คือ
ความเป็นเอกภาพและภราดรภาพของประชาราษฎร์ ประชาชนจะเคารพ
ต่อสุลต่านผู้ทรงมีความยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของอิสลามที่
เคารพเชื่อฟังผู้น�ำ (Ululamri)   
การปกครองของประเทศบรูไนเป็นการปกครองในรูปแบบรัฐเดี่ยว
แต่เป็นรัฐเดีย่ วแบบรวมศูนย์อ�ำนาจ (Centralization) ในด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน บรูไนไม่มีการกระจายอ�ำนาจทางการเมืองไปยังหน่วย
การปกครองในระดับล่าง การบริหารราชการแผ่นดินจึงเป็นการสั่งการ
ตามสายบังคับบัญชา  หรือเป็นล�ำดับชั้นจากสุลต่านและสมเด็จพระ
ราชาธิบดีลงมาที่กระทรวง (Ministry) หรือหน่วยงานของรัฐ (Department) ต่อไปยังเขตการปกครอง (Daerah/District) และต่อไปยังต�ำบล
(Mukim/Ward/Sub-district) และหมู่บ้าน (Kampung/Village) ซึ่ง
เป็นหน่วยการปกครองระดับล่างสุด และเมือ่ หมูบ่ า้ นต้องการด�ำเนินการ
ใดก็จะเสนอเรื่องไปยังต�ำบล ซึ่งจะส่งต่อไปยังเขตการปกครอง
การทีบ่ รูไนเป็นประเทศขนาดเล็ก ประชากรมีประมาณ 400,000 คน
ท�ำให้รัฐบาลสามารถด�ำเนินการให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชน
ได้โดยตรง มีเพียงไม่กี่รายการที่รัฐบาลต้องส่งต่อการด�ำเนินการไปยัง
ต�ำบล(Mukim) และหมูบ่ า้ น (Kampung) เช่น การจ่ายเงินสวัสดิการแก่
ประชาชน การศาสนา การกีฬา หรือการรวมชาวบ้านพัฒนาหมูบ่ า้ น แต่
การศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ  
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ภาพที่ 8. แผนที่เขตปกครองของบรูไน
ที่มา: https://www.google.co.th/search?q

ด�ำเนินการโดยกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง บุคลากร
ของรัฐมีประมาณ 50,000 คน เกือบทัง้ หมดนีอ้ ยูท่ สี่ ว่ นกลางหรือรัฐบาล
ส่วนงบประมาณก็ด�ำเนินการโดยส่วนกลางหรือรัฐบาล งบประมาณราย
จ่ายของประเทศในปี พ.ศ. 2554-2555 (ค.ศ. 2011-2012) รัฐบาลตั้งไว้
5,130 ล้านดอลล่าร์บรูไน เป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวง
มหาดไทยเพียง 175 ล้านดอลล่าร์บรูไน ซึง่ เทศบาลต�ำบล (Mukim) และ
หมูบ่ า้ น (Kampung) จะได้รบั จากงบประมาณรายจ่ายนี้ และท้องถิน่ เอง
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
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ก็ไม่มีรายได้เป็นของตนเองด้วย แม้ว่าเทศบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้
จากภาษีทอ้ งทีแ่ ละจากบริการสาธารณะ แต่กฎหมายก็ก�ำหนดให้จดั เก็บ
ได้ไม่เกินร้อยละ15 ของงบประมาณรายจ่ายทีเ่ ทศบาลได้ตงั้ ไว้ แต่อย่างไร
ก็ตามเพือ่ ให้เกิดสายงานการปกครองในประเทศ บรูไนจึงแยกโครงสร้าง
การปกครองได้ดังนี้
1. เขตการปกครอง (District) หรือ Daerah
ในภาษามาเลย์ เป็นหน่วยงานการปกครองระดับล่างจากกระทรวงแบ่ง
เป็น 4 เขตการปกครอง ประกอบด้วย เขตการปกครองบรูไน-มูอารา 
(Brunei-Muara) เบอไลต์ (Belait) เต็มบูรง (Temburong) และตูตง
(Tutong)
2. เทศบาล (Municipality)
อยู่ในระดับชั้นเดียวกับเขตการปกครอง (Daerah/District) เป็น
หน่วยการปกครองท้องถิน่ ทีเ่ ป็นเมืองหรือชุมชนเมือง การบริหารงานขึน้
ต่อกระทรวงมหาดไทย
3. ต�ำบล (Mukim/Ward)
เป็นหน่วยการปกครองระดับล่างต่อจากเขตการปกครอง มีก�ำนันใน
ภาษามาเลย์เรียกว่า Penghulu Mukim เป็นผู้น�ำ 
4. หมู่บ้าน (Kampung/Village)
เป็นหน่วยการปกครองระดับล่างสุด ในภาษามาเลย์เรียกว่า Kampung
หรือ Village ในภาษาอังกฤษ และผู้ใหญ่บ้านในภาษามาเลย์ เรียกว่า 
Ketua Kampung[1]
โดยสรุปโครงสร้างการปกครอง ดังภาพด้านล่างนี้
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ภาพที่ 9 แผนผังโครงสร้างการปกครอง
ที่มา: http://www.kpi.ac.th

ปรัชญาในการปกครองประเทศ
ปรัชญาการปกครองประเทศทีเ่ รียกว่า MIB: Melayu Islam Beraja
หรือ มลายู อิสลาม พระมหากษัตริย์[10a] เป็นแนวความคิดพื้นฐานของ
บรูไนนับ ตัง้ แต่การเกิดขึน้ ของระบบสุลต่านในนครรัฐประมาณศตวรรษ
ที่ 14 และได้น�ำมาเกีย่ วพันกับหลักกฎหมายของประเทศภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญครั้งแรกที่ได้มีการร่างขึ้นในปี 1959 โดยการเชื่อมโยงไปถึง
ภาษามาเลย์ที่ประกาศให้เป็นภาษาประจ�ำชาติ ศาสนาอิสลามเป็น
ศาสนาประจ�ำชาติ และการปกครองในระบบสุลต่านนับเป็นแนวทางการ
ปกครองทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ใช้ในการบริหารการจัดการของรัฐ” [10a]  แนวความคิด
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
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พื้นฐานเหล่านี้ได้มีการด�ำเนินการเรื่อยมาจนกระทั่ง ประเทศได้รับ
อิสรภาพจากอาณานิคม ในปี 1984 และสุลต่านได้ประกาศว่าประเทศบรูไน
นั้นคือ Negara Melayu Islam Beraja (a Malay Islamic Monarchical State) (เมืองแห่งวัฒนธรรมมลายูภายใต้ศาสนาอิสลามโดยมีองค์
สุลต่านเป็นผู้ปกครองสูงสุดแห่งรัฐ) ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ภายใต้แนว
ความคิดที่ให้ความส�ำคัญ กับคุณค่าทางด้านวิถีวัฒนธรรมมลายู ที่มี
ศาสนาอิสลามเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตของพลเมืองและมีระบอบ
การปกครองของประเทศนัน้ ภายใต้ระบบราชาธิปไตยโดยมีสลุ ต่านเป็น
ประมุขสูงสุด
ปรัชญาการปกครอง MIB ถูกน�ำมาเป็นวิถีที่ต้องมีการกล่าวถึง ใน
หลายๆวาระ ดังพระราชด�ำรัสขององค์สุลต่าน“ข้าพเจ้าขอขอบคุณ
อัลลอฮ์ ที่ได้ก�ำหนดให้ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นประเทศอิสลาม
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ด้วยเหตุผลดังกล่าว บทบาทของศาสนาอิสลามนั้น
ได้เข้ามามีความส�ำคัญกับวิถีชีวิตของพวกเราจนถึงปัจจุบันผ่านการ
พยายามของสุลต่านคนแรกของเราในประเทศนี้ และนีค่ อื ความตัง้ ใจของ
ข้าพเจ้าในการทีจ่ ะสนับสนุนให้รฐั บาลของข้าพเจ้าเพือ่ ใช้แนวทางอิสลาม
ในการด�ำเนินการด้วยแนวทางของอะลิ สุนนะวัลญามาอะฮ์ (Ahli Sunnah Wal Jamaah) กลุ่มผู้ศรัทธาที่เจริญรอยตามแนวทางของท่าน
ศาสดานบีมฮุ มั หมัด) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ และเป็น
พื้นฐานในการบริหารกิจการงานของรัฐบาลภายใต้กิจการของรัฐ”[10a]
หรือพระบรมราโชวาททีว่ า ่ “...เมล็ดพันธุท์ ที่ รงคุณค่าทีย่ งิ่ ใหญ่และสูงส่ง
คือ รูปแบบของ MIB ซึง่ ไม่เป็นทีส่ งสัยเกีย่ วกับลักษณะใดๆของเมล็ดพันธุ์
ทีไ่ ด้งอกขึน้ ด้วยความสมบูรณ์บนผืนแผ่นดินบรูไน เพราะจากคุณลักษณะ
ต่างๆ ที่ปรากฎออกมา แสดงให้เห็นว่ามันคือเมล็ดพันธุ์ที่มีความดั้งเดิม
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จริงแท้ ซึ่งมีอยู่เรียบร้อยแล้ว และอัลลอฮฺทรงก�ำหนดมาเพื่อชาว
บรูไน...”[1]
จากพระราชด�ำรัสหรือพระบรมราโชวาทดังกล่าว ต่างสะท้อนถึง
ความส�ำคัญของ MIB ซึ่งสื่อถึงความหมายดังนี้
1. M: Malayu หรือ มลายู ซึ่งค�ำว่า “มลายู” ยังสามารถตีความ
ถึงความเป็นเป็นชาวมลายูของชาวบรูไน ดังนั้นประเทศบรูไนจึงเป็น
ประเทศของชาวมาลายู มีสุลต่านชาวมาลายูเป็นผู้ปกครองประเทศ มี
วิถชี วี ติ ตามวัฒนธรรมมลายูทสี่ บื ทอดกันมา จนกลายเป็นอุดมคติของคน
บรูไนจนถึงปัจจุบัน ซึ่งวิถีแห่งคุณค่าวัฒนธรรมที่ส�ำคัญพอสรุปได้ดังนี้
1) วัฒนธรรมมลายูถือเป็นวัฒนธรรมแห่งชาติและเป็นวิถีชีวิต
ที่ทรงคุณค่า
2) ภาษามลายูเป็นความมั่นคงที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของ
ความเป็นภาษาแห่งชาติ
3) ศาสนาอิ ส ลามเป็ น วิ ถี ที่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีและวัฒนธรรมของมลายูต้องยึดมั่นตั้ง
4) ราชประเพณีเป็นระบบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมมลายู
2. I: Islam หรือ อิสลาม ค�ำว่า “อิสลาม” ในที่นี้หมายถึง ศาสนา
ทีอ่ ลั ลอฮ์ได้ประทานให้ชาวมลายูบรูไนได้ยดึ ถือเป็นแบบแผนในการด�ำรง
ชีวติ ทีอ่ ยูร่ ว่ มกับเพือ่ นมนุษย์ ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การปกครอง
ประเทศต้องเป็นไปตามหลักการอิสลาม ที่เป็นแกนส�ำคัญในการบริหาร
การปกครองประเทศที่มีสุลต่านเป็นผู้น�ำ  และมีรากฐานบนการกระ
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม I 33

ท�ำความดีที่ก่อใเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งค�ำว่า “อิสลาม” ในบริบท
ของบรูไนพอสรุปได้ดังนี้
1) อิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ประทานให้
2) การกระท�ำแต่ความดีเป็นวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ทีม่ นั่ คง อันเป็น
รากฐานของอิสลาม
3) อิสลามเป็นระบบปกครองทีร่ วมพระราชาและประชาชนให้
เป็นหนึ่งเดียว
3. B: Beraja คือ พระราชา หรือพระมหากษัตริย์ และในที่นี้หมาย
ถึงระบบการปกครองทีม่ อี งค์สมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นประมุข ซึง่ ถูก
วางรากฐานบนการตีความตามแนวของศาสนาอิสลามแบบบรูไนว่า 
อ�ำนาจการปกครองนั้น เป็นรางวัลแห่งความไว้วางใจจากพระเจ้า  ให้
พระองค์ปกครองประเทศด้วยความยุติธรรม
มลายู อิสลาม พระมหากษัตริย์ หรือ MIB เมื่อถูกวางรากฐานทาง
ความคิดแล้ว รวมทั้งเกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งท�ำให้เกิดประโยชน์ในการ
ปกครองดังนี้
1. การปกครองที่มีความมั่นคง เสถียรภาพ
2. ท�ำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติที่เป็น
ชาตินิยมมาลายู-บรูไน เกิดความร่วมมือในการท�ำงานร่วมกัน
3. สามารถป้องกันประเทศจากอริราชศัตรูภายนอกได้ ซึ่งท�ำให้
สามารถรักษาเอกราชของชาติไว้ได้
4. การน�ำกฎหมายอิสลามมาใช้ ท�ำให้เกิดความเป็นธรรมในทัศน์
ของชาวมุสลิม  
5. การเปิดโอกาสให้ใช้หลักการอิสลามอย่างเปิดกว้าง ในส่วนที่
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ไม่ก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงของชาติ ท�ำให้การปกครองภายในหรือ
การรักษาความสงบภายในท�ำได้สะดวกง่ายขึ้น

1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพสังคมของบรูไน ยังมีลักษณะพื้นฐานที่ยึดหลักครอบครัว
ประชาชนมีความเป็นอยูอ่ ย่างสงบเรียบง่าย ศาสนาอิสลามมีบทบาทมาก
ในการกําหนดพฤติกรรมทางสังคม สภาพการปกครองเป็นระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่มีการจัดระเบียบสังคมตามข้อบัญญัติของ
ศาสนามุสลิมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และภาษาที่ใช้กันในบรูไนมี
ภาษามาเลย์ อังกฤษ และจีน ส�ำหรับชนพื้นเมืองมีภาษาเป็นของตนเอง
ในโลกวัฒนธรรมบรูไนก็มเี อกลักษณ์เฉพาะตน เรียกว่า โลกมลายู ทีป่ ฎิบตั ิ
กันมาจนกลายเป็นอุดมคติของชาวบรูไนมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคุณค่าของ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นตัวก�ำหนดวิถชี วี ติ ของชาว
บรูไนว่าเป็นสิ่งประเสริฐ กฎหมายสามารถลงโทษบุคคลที่ปฏิเสธขนบ
ธรรมเนียมประเพณีหรือปฏิบตั ติ นฝ่าฝืนวัฒนธรรมและประเพณีท�ำหน้าที่
จัดระเบียบสังคมและจัดระเบียบกฎหมาย ในสังคมมลายูบรูไนผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีจะถูกประนามและ
ลงโทษจากสังคม เช่น การเกิด การแต่งงาน เป็นต้น
วัฒนธรรมบรูไนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย
มาก จึงมีประเพณี ภาษา และการแต่งกายทีค่ ล้ายคลึงกัน ซึง่ สุภาพบุรษุ
จะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเข่า  นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่ง
โสร่ง เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu)  ส่วนชุดของสุภาพสตรีเรียก
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
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ว่า  บาจูกุรุง (Baju Kurung) จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส โดย
มากมักจะเป็นเสือ้ ผ้าทีค่ ลุมร่างกายตัง้ แต่ศรี ษะจรดเท้า เป็นการสะท้อน
วัฒนธรรมและสังคมแบบอนุรักษ์นิยม

I 1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

I

เนื่องจากประเทศบรูไนเป็นประเทศที่ร�่ำรวย จึงมีการพัฒนาระบบ
การขนส่งทีด่ ี ชาวท้องถิน่ และนักท่องเทีย่ วในประเทศบรูไนมีตวั เลือกใน
การใช้บริการได้หลายทาง อันได้แก่
การคมนาคมทางบก
ประเทศบรูไนมีทางหลวงสายหลักสายเดียว คือ Muara–Jerudong–
Tutong มีความยาวประมาณ 1,712 กิโลเมตร การให้บริการรถเช่าใน
ประเทศบรูไนมีราคาที่เหมาะสม รถเช่าเป็นบริการการขนส่งที่ดีที่สุดใน
ประเทศบรูไน เนื่องจากมีราคาที่ไม่สูง สะดวก และสามารถใช้บริการได้
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ตลอดเวลา  นอกจากนี้รถประจ�ำทางก็มีราคาถูกและเป็นตัวเลือกที่ง่าย
ที่สุดของการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar
Seri Begawan) ซึ่งเป็นเมืองหลวง มีการบริการรถโดยสารประจ�ำทาง  
12 ชั่วโมง/วัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. สามารถใช้บริการได้อย่าง
ง่ายดาย ส่วนรถแท็กซีจ่ ะมีราคาแพงมาก และยังมีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
การขนส่งผู้โดยสารสามารถเรียกใช้ได้ตามความต้องการ ส่วนการขนส่ง
ผู้โดยสารทางรถไฟจะไม่เป็นที่นิยมในการเดินทางประเภทนี้
การคมนาคมทางอากาศ
การขนส่งทางอากาศเชิงพาณิชย์ในบรูไนเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2496
(ค.ศ1953) และสร้างสนามบินใหม่ในเมือง Mukim Berakas และเปิด
ใช้งานในปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) ปัจจุบันประเทศบรูไนมีสายการบิน
พาณิชย์ คือ สายการบินรอยัลบรูไน ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติบรูไน
ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) โดยบริษทั เอกชน
จะเป็นผู้ถือหุ้นเองทั้งหมด สายการบินรอยัลบรูไน มีเที่ยวบินตรงจาก
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บันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ไปยังจุดหมายปลายทาง
หลายแห่งทัว่ โลก และยังเชือ่ มต่อไปยังจุดทีส่ �ำคัญในเกาะบอร์เนียว เช่น
Kuching, Gunung Mulu National Park เนื่องจากรอยัลบรูไนเป็น
สายการบินมุสลิม จึงไม่สามารถรับรองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
เที่ยวบินได้
การคมนาคมทางน�้ำ
ประเทศบรูไนมีทา่ เรือทีข่ นถ่ายสินค้าอยูท่ งั้ หมด 6 แห่ง โดยแบ่งเป็น
ของภาครัฐ 3 แห่ง และภาคเอกชน 3 แห่ง ท่าเรือทั้ง 3 ท่าที่เป็นของ
รัฐบาลบรูไน ได้แก่
1) ท่าเรือมัวรา
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากเมืองหลวง 27 กิโลเมตร
เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีความลึก 10 เมตร กว้าง 611 เมตร
สามารถน�ำเรือขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าได้
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2) ท่าเรือบันดาร์เสรีเบกาวัน
เป็นท่าเรือเก่าแก่ ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 รับเฉพาะเรือที่มี
ความยาวไม่เกิน 30 เมตร และมีความลึกไม่เกิน 5 เมตร
3) ท่าเรือกัวลาบือเลต
ตั้งอยู่ที่แม่น�้ำบือเลต รับเฉพาะเรือที่มีความยาว 60 เมตร เพราะ
ท่าเรือยาว 61 เมตร โดยมากเรือทีเ่ ข้าเทียบท่ามักจะเป็นเรือจากประเทศ
เพื่อนบ้าน
ส่วนท่าเรือเอกชนของบรูไนอีก 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือซีเรีย ท่าเรือลูมตู   
และท่าเรือตันหยงลีรงั โดยท่าเรือเอกชนสองแห่งแรกมีบริษทั เชลล์บรูไน
เป็นผู้ดูแล ใช้ในการขนส่งสินค้าประเภทแก๊สธรรมชาติและน�้ำมัน ส่วน
ท่าเรือตันหยงลีรังเป็นท่าเรือเพื่อใช้ในการส่งออกไม้ซุง[26]
ระบบไฟฟ้า
หน่วยงานที่ดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศบรูไนชื่อว่าแผนกบริการ
ไฟฟ้า  (Department of Electrical Services-DES) เป็นหน่วยงานที่
อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน ดูแลตั้งแต่ระบบผลิต ระบบส่ง ระบบ
จ�ำหน่าย จนถึงลูกค้า ในลักษณะคล้ายกับการไฟฟ้าโดยทัว่ ไปในอาเซียน  
ก่อตั้งมาแล้ว 92 ปี เริ่มต้นด้วยการติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด
22 กิโลวัตต์ ส�ำหรับการจ่ายไฟครัง้ แรก และกระแสไฟฟ้าบรูไนในปัจจุบนั
คือ 240 โวลต์ โดยที่ปลั๊กมาตรฐานมีสามขา  หรือเป็นหมุดสี่เหลี่ยม
ดังภาพ
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม I 39
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เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการพึ่งพาแหล่งทรัพยากร
น�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตอาหารและสิ่ง
แวดล้อม บรูไนจึงมีโครงการส�ำคัญๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ได้แก่
1. การไฟฟ้าบรูไนมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เมือ่ ปี
พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของบรูไน และ
ใหญ่ที่สุดในประเทศกลุ่มอาเซียน ขนาด 1.2 MW จากแผนงาน 50 MW
โดยการสนับสนุนจากประเทศญีป่ นุ่ (บริษทั เจแปน มิตซูบชิ ิ คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด) และในด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การไฟฟ้าบรูไน
มีแผนงานที่จะให้มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ในอีก 3 ปีขา้ งหน้า และเป็นสัดส่วนนี้ตลอดในอีก 20 ปี
2. จากการรายงานของ Brunei Times ประเทศบรูไนเป็นประเทศ
ทีม่ คี า่ ไฟถูกทีส่ ดุ ในบรรดาสมาชิกประเทศในกลุม่ ประชาคมอาเซียน (AC)
ค่าไฟเฉลีย่ ต่อหน่วยอยูท่ ี่ 0.09 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 2 บาทกว่าๆ)
นั่นเป็นเพราะมีการอุดหนุนค่าไฟจากภาครัฐ
40
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3. มีการน�ำมิเตอร์แบบจ่ายเงินล่วงหน้า  (Prepaid) มาใช้งาน โดย
เริ่มใช้งานในปี พ.ศ. 2555 ที่ผา่ นมา
ระบบโทรคมนาคม
ประเทศบรูไนมีฝ่ายดูแลงานด้านโทรคมนาคม (Telecoms) ที่รับ
ผิดชอบทั้งระบบการท�ำงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ระบบโทรคมนาคมในทีน่ รี้ วมถึงโทรศัพท์บา้ น โทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ โทรสาร เทเล็กซ์ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์ เพจเจอร์  
โทรเลข และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์บ้านทั้งหมดในประเทศ
บรูไนใช้ระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล
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ที่มา: https://www.google.co.th

ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม I 41

1

1.1.9 ระบบสาธารณสุข

k

กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูก้ �ำหนดนโยบาย ด้านการสาธารณสุขของ
ประเทศบรูไน เพื่อที่จะบริการให้ทั่วถึงแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่แบ่ง
ชาติ ภาษา ศาสนา จึงมีนโยบาย “สุขภาพดีเพื่อทุกคน” (Health for
All) โดยเน้นระบบการพัฒนาการตรวจรักษาสุขภาพให้เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน กระทรวงสาธารณสุขมีรัฐมนตรีว่าการเป็น
ผูบ้ ริหารสูงสุด ซึง่ มีความรับผิดชอบทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับการสาธารณสุข
นอกจากรัฐมนตรีว่าการแล้ว ยังมีปลัดกระทรวงท�ำหน้าที่ช่วยวางแผน
ปฏิบัติการ และผู้อ�ำนวยการกรมการแพทย์และสุขภาพเป็นผู้น�ำแผน
ปฏิบัติการไปด�ำเนินการในด้านการบริการต่างๆ ในหลายโครงการ
ประเทศบรูไนนับว่าเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่ให้ความส�ำคัญกับ
สวัสดิการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ชาวบรูไนสามารถเข้ารับการรักษา
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พยาบาลของรัฐได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นยังมีการจัดการการ
แพทย์เคลื่อนที่ เพื่อรักษาพยาบาลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หา่ งไกลความ
เจริญทุรกันดาร ที่ส�ำคัญอีกอย่างคือในกองทัพบรูไนมีศูนย์พยาบาลเป็น
หน่วยงานหนึ่งในกองทัพ และหากผู้ป่วยอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็มีหน่วย
แพทย์ อ ากาศ กล่ า วคื อ นายแพทย์ ที่ ไ ปรั ก ษาต้ อ งเดิ น ทางโดย
เฮลิคอปเตอร์ไปรักษาพยาบาลถึงที่ การที่รัฐบาลบรูไนเอาใจใส่ดูแล
สุขภาพของประชาชนอย่างดียงิ่ นับว่ามีผลดีตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก เพราะเมื่อมีสุขภาพดีก็ย่อมท�ำงานได้ผลดี มีประสิทธิภาพ
มีรายได้ดี และท�ำให้เศรษฐกิจของชาวบรูไนดีขึ้น จึงส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของประเทศดีขึ้นตามไปด้วย

1.1.10 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาของประเทศบรูไน ดารุสซาลามไม่มกี ารศึกษา
ภาคบังคับ แต่การศึกษาเป็นสากลและจัดให้ฟรีส�ำหรับประชาชนทั่วไป
การศึกษาแบ่งออกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี ระดับประถมศึกษา 
6 ปี ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ปี ซึ่งแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ปี หรือในสายอาชีวะ อีก 2 ป  และ
ระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี และระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ปี ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา
เด็กทุกคนต้องเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี เมือ่ อายุ 5 ปี
หลังจากนั้นจึงเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

43

1

r

L 4

i

Li"

*

Li

ภาพที่ 10 มหาวิทยาลัยบรูไน

ระดับประถมศึกษา
การศึกษาระดับประถมศึกษาแบ่งออกเป็นสองระดับ คือ ระดับ
ประถมต้น 3 ปี และประถมปลาย 2-3 ปี หลังจากจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 6 ปี นักเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อสอบกลาง
(PCE:  Primary Certificate of Examination) ซึง่ การศึกษาในระดับนีม้ ี
จุดประสงค์เพื่อปูพื้นฐานด้านการเขียน การอ่าน และการค�ำนวณให้แก่
นักเรียน เพื่อจะได้น�ำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษารวมใช้เวลา 7-8 ปี (มัธยมศึกษา 1-5 และ
เตรียมอุดมศึกษา 2 ปี)
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีระยะเวลา 3 ปี หลังมัธยมศึกษาตอนต้น
แล้ว นักเรียนต้องทดสอบ BJCE (Brunei Junior Certificate of Education) จึงจะสามารถเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเลือก
เรียนวิชาด้านช่างและเทคนิคพืน้ ฐานทีส่ ถาบันการศึกษาทางเทคนิคและ
อาชีวศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระยะเวลา 2-3 ปี นักเรียนจะเลือกเรียนสายศิลป์ สายวิทย์ หรือสาย
อาชีพ ตามแต่ผลการสอบ BJCE หลักจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายแล้ว (ระดับ 5) นักเรียนต้องสอบข้อสอบ Brunei-Cambridge
General Certificate of Education: BCGCE “O”  Level หรือส�ำเร็จ
การศึกษาระดับ 6 นักเรียนต้องสอบข้อสอบ Brunei-Cambridge General Certificate of Education: BCGCE “A” Level แล้ว จึงจะมีสิทธิ์
เรียนต่อระดับเตรียมอุดมศึกษา มีระยะเวลา 2 ปี
ระดับอาชีวะ
รับเด็กนักเรียนมัธยมต้นที่สนใจด้านการศึกษาและการฝึกหัดด้าน
อาชีวะและเทคนิค โดยมีกรมการศึกษาด้านเทคนิค (Department of
Technical Education-DTE) เป็นผูร้ บั ผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาด้าน
เทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Technical and Vocational
Education and Training) และโปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษาต่อ (Continuing Education-CE)
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม I 45

ระดับปริญญาตรี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะจัดให้แก่นักเรียนที่มีผลการศึกษา
ดีมีศักยภาพในการศึกษาต่อได้ หรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการ
ของประเทศ ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวะ เทคนิคต่างๆ และ
วิทยาลัยต่างๆ
โรงเรียนเอกชน (Non-Government Schools)
โรงเรียนเอกชนมีบทบาทในการช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษา
ของรัฐบาล โดยโรงเรียนเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ
มี 5 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนภาคบังคับตามปกติ (ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนกวดวิชา  โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียนสอนตัดเสื้อ
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ระบบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2528 ก�ำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษ และ
ภาษามาเลย์ในการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 3
ครูจะสอนทุกวิชาด้วยภาษามาเลย์ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษซึ่งใช้ภาษา
อังกฤษในการสอน ส�ำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป โรงเรียนจะ
ใช้ท้ังภาษามาเลย์และภาษาอังกฤษในการสอน โดยภาษามาเลย์ใช้
ส�ำหรับสอนวิชาเกีย่ วกับมาเลย์ ความรูเ้ กีย่ วกับศาสนาอิสลาม พลศึกษา 
ศิลปะและการช่าง และวิชาหน้าที่พลเมือง ส่วนภาษาอังกฤษใช้ในการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ และภาษา
อังกฤษ เป็นต้น[11]
นโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการบรูไน ดารุสซาลาม ได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
พ.ศ. 2550-2555 และการจัดท�ำวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของบรูไน
ดารุสซาลาม พ.ศ. 2578 โดยได้ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างสังคมบนพื้น
ฐานแห่งทักษะ และความรอบรู้ภายใต้ระบบการศึกษา “World Class
Education System” ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้การศึกษา
เป็นหนึง่ ใน 8 ยุทธศาสตร์ทสี่ �ำคัญของประเทศ พร้อมทัง้ ได้ใช้เงินกองทุน
พัฒนาในการลงทุนการศึกษาในอัตราร้อยละ 8.7 รวมทั้งการพัฒนา
โครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ระบบการศึกษาของบรูไน ดารุสซาลาม มุ่งตอบสนองความต้องการ
ของศตวรรษที่ 21 โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนสาขา
วิชาการต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา  ที่มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์
สันติภาพและความรุ่งเรืองของชาติ
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม I 47

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาแห่งชาติของบรูไน ดารุสซาลาม เน้นใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้
● การลงทุนทางการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย
● การน�ำแนวปฏิบัติที่ดีจากนานาชาติมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของประเทศ
● การพัฒนาผูเ้ รียนในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และอาชีวศึกษา 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
● การส่งเสริมสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สือ่ สาร (ICT) ส�ำหรับผูเ้ รียน ครู บุคลากรการศึกษา รวมทัง้ การบูรณาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ในหลักสูตรของโรงเรียน
● การด�ำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเปิด
โอกาสให้สามารถศึกษาต่อได้ในระดับอุดมศึกษา
● การส่งเสริมการวิจยั การพัฒนา และนวัตกรรม ทัง้ จากงบประมาณ
ภาครัฐ เอกชน และความร่วมมือกับต่างประเทศ
● การส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
● การพัฒนาการจัดการของสถาบันการศึกษา
นอกจากนี้ บรูไน ดารุสซาลาม ยังให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
● การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการศึกษาในโรงเรียน
วิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา 
● การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ  
ผู้เรียนและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
● การพัฒนาโรงเรียน เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
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จัดการเรียนการสอน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในชั้นเรียน
● การพัฒนาผูน้ �ำนักเรียน การพัฒนาหุน้ ส่วนความร่วมมือในชุมชน
และภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาองค์การวิชาชีพที่มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
การเรียนการสอน
ความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค
บรูไน ดารุสซาลาม ให้ความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือทาง
การศึกษาระดับต่างๆ ดังนี้
● ระดับการอุดมศึกษา
- ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
- การพัฒนาสถาบันนานาชาติ
- การส่งเสริมโครงการ Twining Schools
- การแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากร
● ระดับการอาชีวศึกษา
- การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
- การฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนและบุคลากรในภาค
อุตสาหกรรม
- การสร้างนวัตกรรม
● ระดับการศึกษาพื้นฐาน
- การพัฒนาเยาวชนให้มีพื้นความรู้ที่แข็งแกร่งในด้านภาษา
อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การคิดค�ำนวณ
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม I 49
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การรังสรรค์นวัตกรรม และการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์
การบูรณาการการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ใน
หลักสูตรต่างๆ
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์
การศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย
การศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาต่อเนื่อง

1.1.11 ระบบกฎหมาย
ระบบกฎหมายของประเทศบรูไนมีรากฐานมาจากระบบกฎหมาย
จารีตประเพณีของประเทศอังกฤษ (English Common Laws) ระบบ
การศาลของอังกฤษเป็นระบบอิสระ มีอ�ำนาจในการตัดสินคดีอย่างเต็มที่
แม้ว่าประเทศบรูไนได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้วก็ตาม บรูไนยังคงใช้
ระบบกฎหมายของอังกฤษอยู่ แต่ส�ำหรับชาวมุสลิมมีหลายกรณีที่ใช้
กฎหมายอิสลาม (Islamic Shari’a Law หรือ Islsmic Shri’ah Law)
แทน และไม่ยอมรับเขตอ�ำนาจโดยบังคับของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ (ICJ)[3]
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม มีอ�ำนาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลเกีย่ ว
กับระบบกฎหมาย ในขณะที่ประธานที่ปรึกษากฎหมายรัฐธรมนูญและ
กฎหมายอื่นๆ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานศาลสูงสุด อ�ำนาจในการตัดสินคดี
อยู่ที่ศาลสูงสุด คือ ศาลฎีกา ศาลชั้นกลางหรือศาลอุทธรณ์ และศาลชั้น
ต้นดังนี้
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1) ศาลชัน้ ต้น (Subordinate Court) ซึง่ ประกอบด้วย ศาลแขวง
(Magistrate Courts) และศาลเยาวชน (Juvenile Courts) โดยศาล
แขวงถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติศาลชั้นต้น (Subordinate Courts
Acts) คดีสว่ นใหญ่ถกู พิจารณาในศาลแขวง ซึง่ มีทอี่ ยูใ่ น 4 เขต คือ บรูไน
ดารุสซาลาม บันดาร์ เสรี เบกาวัน คัวลาเบอไลต์ ตูตง และ เต็มบูรง
เขตอํานาจศาลแขวงพิจารณาทัง้ คดีแพ่งและคดีอาญา  ซึง่ ไม่อยูใ่ นเขต
อํานาจของศาลชั้นกลางและศาลฎีกา ศาลเยาวชนตั้งอยู่ใน 4 เขต ได้แก่
บันดาร์เสรี เบกาวัน ตูตง คัวลาเบอไลต์ และ เต็มบูรง โดยศาลเยาวชน
จะพิจารณาคดีใน 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การกระทําความผิดอาญา โดย
เยาวชนอายุไม่ถึง 18 ปี เยาวชนซึ่งไม่อยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง และ
เยาวชนที่ต้องการการดูแลและคุ้มครองเป็นพิเศษ
2) ศาลชัน้ กลาง (Intermediate Court)  ตัง้ โดยพระราชบัญญัติ
ศาลชัน้ กลาง (Intermediate Court Act) ซึง่ รับพิจารณาทัง้ คดีแพ่งและ
คดีอาญา โดยในคดีอาญาจะรับพิจารณาคดีอาญาทีร่ ะวางโทษไม่เกิน 20
ปี ศาลชั้นกลางไม่มีอํานาจพิจารณาคดีที่มีโทษประหารชีวิต สําหรับคดี
แพ่ง ศาลชั้นกลางสามารถรับพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000
ดอลล่าร์บรู ไน และคดีทมี่ กี ารร้องเรียกเงินในจ�ำนวนเงินมากกว่า 15,000
ดอลลาร์บรูไนแต่ไม่เกิน 60,000 ดอลลาร์บรูไน  นอกจากนี้ผู้พิพากษา
ชั้นกลางยังท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลจัดการ การเข้าสมัครเป็นทนายความ
(Advocate)และทนายให้ค�ำปรึกษา (Solicitor)คําตัดสินที่ออกโดยศาล
ชั้นกลางสามารถอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้
3) ศาลฎีกา (Supreme Court) ซึ่งประกอบด้วย ศาลสูง (High
Court) และศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
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และผู้พิพากษาของศาลสูงรับพิจารณาคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา  โดย
ไม่จํากัดเขตอํานาจศาล รวมทัง้ รับอุทธรณ์คดีแพ่งและคดีอาญาจาก
ศาลแขวง
ในการพิจารณาคดี ศาลอุทธรณ์ไม่มอี �ำนาจในการพิจารณาตัดสินคดี
ที่มีบทลงโทษประหารชีวิต หรือจ�ำคุกเกินกว่า  20 ปี ทั้งมีหน้าที่รับ
พิจารณาคดีแพ่งหรือคดีอาญาจากศาลชัน้ กลาง ซึง่ ในกรณีทศี่ าลอุทธรณ์
เป็นศาลสูงสุดหรือศาลสุดท้ายของการตัดสินคดีทางอาญา องค์คณะศาล
ต้องประกอบด้วย ประธานหัวหน้าคณะและผู้พิพากษาอีกสองคน ส่วน
คดีทางแพ่งในกรณีที่ทุกฝ่ายยินยอมพร้อมใจสามารถอุทธรณ์ต่อคณะ
กรรมาธิการกฎหมายแห่งคณะองค์มนตรีในลอนดอน (Privy Council)  
นอกจากนี้ ประเทศบรูไนมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
จึงมีการใช้กฎหมายอิสลาม ซึ่งขึ้นอยู่กับกรมกฎหมายอิสลาม กรมนี้มี
หน่วยงานย่อยอีก 4 หน่วยงาน คือ
1. แผนกมุฟตี มีมฟุ ตีเป็นหัวหน้าสูงสุดด้านกิจกรรมศาสนาอิสลาม
เป็นผู้ประกาศตัวชี้ขาดหรือวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิม
ซึ่งปกติแล้วจะมีประเด็นส�ำคัญๆ ที่ถูกถามโดยหน่วยงานต่างๆ ของ
รัฐบาล มุฟตีเป็นประธานคณะกรรมการศาลและประธานคณะกรรมการ
ด้านกฎหมาย (Legal Committee) นอกจากนั้นมุฟตียังด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นสมาชิกของสภาศาสนาอิสลามอีกด้วย
2. แผนกหัวหน้าผู้พิพากษา (กอฎี) แผนกนี้มีผู้พิพากษาเป็น
ประธาน มีอ�ำนาจหน้าที่ดูแลศาลศาสนา 2 แห่ง คือ
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1) ศาลผูพ้ พิ ากษา  มีอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการตัดสินคดีความทัว่
ราชอาณาจักร
2) ศาลผู้พิพากษาประจ�ำเขต มีอ�ำนาจเฉพาะในเขตใดเขตหนึ่ง
เท่านั้น ฝ่ายนี้ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสมรสและการหย่าร้าง
อีกด้วย
3. แผนกศาลศาสนา (ศาลชะรีอะฮ์.) มีอ�ำนาจหน้าที่ในการให้ค�ำ
ปรึกษาแก่สมเด็จพระราชาธิบดีในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการมุสลิม สภานี้มี
คณะกรรมการที่เป็นหลักอยู่ 2 ฝ่าย คือ
1) คณะกรรมการกฎหมายที่มีหน้าที่ฟัตวา  (วินิจฉัย) ปัญหา
ต่างๆ ซึง่ เกีย่ วกับศาสนาอิสลาม ค�ำวินจิ ฉัยทีไ่ ด้ประกาศออกมาจะกลาย
เป็นกฎหมายทันที ซึ่งมุสลิมทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตาม
2) คณะกรรมการศาล เป็นศาลที่รับค�ำร้องหรือข้อร้องเรียน
ต่างๆ และยังเป็นแหล่งอ้างอิงทางกฎหมายส�ำหรับคดีตา่ งๆ ทีป่ รากฎขึน้
ในราชอาณาจักร
นอกจากนั้น แผนกศาลศาสนายังมีหน้าที่รับผิดชอบให้ความช่วย
เหลือแก่คนจน คนท�ำงานเพื่อศาสนา  รายได้หลักของแผนกศาลศาสนา
นีไ้ ด้จากค่าธรรมเนียมต่างๆ จากค่าปรับในศาลศาสนาหรือศาลชารีอะฮ์.  
ก�ำไรจากธนาคาร และซะกาตประเภทต่างๆ
4. แผนกสืบสวน มีอ�ำนาจหน้าที่ด้านการตรวจสอบ สืบสวนข้อ
เรียกร้อง และด�ำเนินการจับกุมผู้กระท�ำผิด มีเจ้าหน้าที่อยู่ทั่วประเทศ
มากกว่า 70 ท่าน [1]
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1.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไน
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับบรูไนเมื่อวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) เมือ่ บรูไนเป็นเอกราชและเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
ซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะใน
ระดับราชวงศ์ มีการแลกเปลีย่ นการเยือนในระดับราชวงศ์ ผูน้ �ำระดับสูง
ของรัฐบาล และผู้น�ำระดับสูงของกองทัพอยู่เสมอ ทั้งสองประเทศยังมี
ทัศนคติทดี่ ตี อ่ กัน ไม่เคยมีความบาดหมางทางประวัตศิ าสตร์ และมักเป็น
พันธมิตรในเรื่องต่างๆ ทั้งในกรอบอาเซียนและกรอบสหประชาชาติ ได้
มีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
ทั้งสองประเทศในด้านต่างๆ  ได้แก่ การทหาร การค้า  การลงทุน การ
ประมง แรงงาน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม โดยไทยประสบความ
ส�ำเร็จในการโน้มน้าวให้บรูไนให้ความส�ำคัญกับการลงทุนในอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล และร่วมมือกันจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขึ้น
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2546  มีการจัดตั้งกองทุนร่วม (Matching
Fund) “กองทุนไทยทวีทุน” ระหว่าง Brunei Investment Agency
กับกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
มีบริษัทไทยที่ลงทุนในบรูไน คือ บริษัท Brunei Construction ซึ่ง
เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ถือหุ้นระหว่างชาวไทยกับชาวบรูไนตาม
กฎหมายบรูไนที่ก�ำหนดการท�ำกิจการต่างๆ จะต้องมีชาวบรูไนเป็นหุ้น
ส่วนอยูด่ ว้ ย ส�ำหรับธุรกิจไทยในบรูไน ส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายของ ร้าน
อาหาร ร้านตัดเสื้อ และอู่ซ่อมรถ
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ปัจจุบันมีแรงงานไทยในบรูไนมีประมาณ 8,000 คน (พ.ศ. 2550)  
โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ท�ำงานในกิจการก่อสร้าง อุตสาหกรรม
ตัดเย็บเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปเพื่อการส่งออก นอกนั้นท�ำงานในภาคธุรกิจ
บริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร การตกแต่งดูแลสวน ช่างซ่อม
และงานในภาคเกษตรกรรม แรงงานไทยส่วนใหญ่ได้รบั การยอมรับอย่าง
ดีจากนักธุรกิจในบรูไน เพราะมีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน หมั่นเพียร
และมีความรับผิดชอบ แม้จะด้อยในเรือ่ งภาษา อย่างไรก็ดยี งั มีปญั หาอยู่
บ้าง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง อาทิ
อัตราค่าจ้างที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถในการท�ำงาน และการขาด
ความรู้และความเข้าใจต่อกฎระเบียบข้อบังคับของสัญญาจ้าง[2]

1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ
บรูไน (Brunei) หรือ รัฐบรูไน ดารุสซาลาม (State of Brunei
Darussalam) มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (แบบ
อิสลาม) มีรูปแบบรัฐเป็นรัฐสุลต่าน โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีทรงไว้
ซึ่งพระราชอ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ทรงด�ำรงฐานะประมุข
แห่งรัฐ ประมุขแห่งศาสนาอิสลาม และจอมทัพแห่งบรูไน ในการบริหาร
ประเทศ พระองค์ทรงด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แต่งตั้ง
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย รัฐบาลใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารโดยผูกพัน
ความรับผิดชอบต่อพระองค์ รวมทัง้ ถวายความช่วยเหลือ และถวาย
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ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับงานบริหารของพระองค์ดา้ นนิตบิ ญั ญัติ ในด้านรูปแบบ
การปกครองของประเทศบรูไนแยกให้เห็นได้ดังนี้
● ฝ่ายบริหาร

สุลต่านด�ำรงต�ำแหน่งทั้งประมุขของรัฐและนายกรัฐมนตรี นายก
รัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล สุลต่านและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนั คือ
Sultan and Prime Minister Sir HASSANAL Bolkiah ด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) คณะรัฐมนตรี (Council
of Cabinet Ministers) ได้รับการแต่งตั้งจากสุลต่านเพื่อท�ำหน้าที่เกี่ยว
กับการบริหาร นอกจากนี้ยังมีสภาศาสนา  (Religious Council) ซึ่ง
สุลต่านเป็นผู้แต่งตั้ง ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับศาสนา  สภา
องคมนตรี (Privy Council) ให้ค�ำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการปกครองและ
รัฐธรรมนูญ และ Council of Succession เป็นสภาที่จะตัดสินว่า ใคร
คือผู้สืบทอดต�ำแหน่งคนต่อไป (หากจ�ำเป็น) ไม่มีการเลือกตั้ง ต�ำแหน่ง
สุลต่านจะสืบทอดตามกฎมณเฑียรบาล
● ฝ่ายนิติบัญญัติ

การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ บ รู ไ นโดยตรงจาก
ประชาชนครั้งสุดท้ายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) หลังจาก
นั้นเป็นระบบแต่งตั้งสมาชิก ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไนประกอบ
ด้วยสมาชิกไม่เกิน 45 คน ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดี
30 คน ส่วนอีก 15 คน เป็นตัวแทนในเขตการปกครองที่ได้รับเลือกและ
แต่งตั้งโดยทางราชการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี้ มีวาระการ
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ภาพที่ 11 สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียะห์
มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์
ประมุขของรัฐและนายกรัฐมนตรี
(Sultan and Prime Minister Sir HASSANAL Bolkiah)

ด�ำรงต�ำแหน่ง 4 ปี มีสมัยประชุมสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติอย่างน้อยปีละ
หนึง่ ครัง้ และระยะเวลาระหว่างสมัยประชุมสุดท้ายกับสมัยประชุมครัง้
ถัดไปจะต้องไม่เกิน 12 เดือน
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
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สมาชิกสภานิติบัญญัติสามารถเสนอร่างกฎหมาย แต่ร่างกฎหมาย
ฉบับนั้นจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ต่อเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีทรง
ให้ความยินยอม ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงประทับตราแผ่นดิน
● ฝ่ายตุลาการ

ศาลสูงสุด คือ ศาลฎีกา (Supreme Court) หัวหน้าคณะผู้พิพากษา
และผูพ้ พิ ากษาได้รบั การแต่งตัง้ จากองค์สลุ ต่าน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
3 ปี Judicial Committee of Privy Council ในกรุงลอนดอน คือ
ศาลสูงสุดส�ำหรับการตัดสินคดีแพ่ง (Civil Cases) ขณะที่ศาลชะรีอะฮ์.
(Sharia Courts) ตัดสินคดีความที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม
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วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
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บรูไนเป็นประเทศทีพ่ งึ่ พาอุตสาหกรรมน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติเป็น
อย่างมาก สะท้อนได้จากมูลค่าการส่งออกน�ำ้ มันดิบและก๊าซธรรมชาติที่
เป็นรายได้หลักของประเทศ           
จากข้อมูลของ U.S. Energy Information Administration (EIA)
รายงานว่า  ปริมาณน�้ำมันส�ำรองของบรูไน ในปี พ.ศ. 2555 มีเท่ากับ
1.1 พันล้านบาร์เรล ลดลงกว่า ร้อยละ 19 และ 39 ในช่วง 20 และ 30 ปี
ทีผ่ า่ นมาตามล�ำดับ เมือ่ พิจารณาปริมาณการบริโภคนำ�้ มันเฉลีย่ ในช่วง
10 ปีหลังสุด (พ.ศ. 2545-2554) ของบรูไนอยูท่ ปี่ ระมาณ 14,500 บาร์เรล
ต่อวัน จากข้อมูลดังกล่าว The Economist Newspaper คาดการณ์ว่า 
ปริมาณน�้ำมันดิบส�ำรองของบรูไนจะหมดลงในอีก 15 ปีข้างหน้า  ตาม
ด้วยก๊าซธรรมชาติส�ำรองที่จะหมดลงใน 25 ปีข้างหน้า ดังนั้นหากบรูไน
ไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมอืน่ ทีไ่ ม่ใช่พลังงาน (Non-energy-based
industries and services) ขึ้นมาทดแทน ระบบเศรษฐกิจของทั้ง
ประเทศจะต้องตกอยูใ่ นสภาวะเสีย่ งอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ปัญหาดังกล่าว
เป็นสิ่งที่รัฐบาลบรูไนตระหนักมาโดยตลอด
ดังนั้น ในช่วงปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) รัฐบาล
บรูไนจึงได้ประกาศแผนพัฒนาประเทศในระยะยาวที่ชื่อว่า  Wawasan
Brunei 2035 หรือวิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578 (Vision Brunei 2035)
ตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมประเทศ เพื่อ
ความเจริญอย่างยั่งยืนของบรูไนในอนาคต โดยให้ความส�ำคัญกับปัจจัย
พื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ศึกษา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่พลังงาน รวมทั้งการต่อยอดอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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และพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมพลังงานขั้นต้นและขั้นกลาง
โดยบรูไนจะให้การศึกษาเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างรากฐานเพื่อ
พัฒนาประเทศ ซึ่งจะเน้นที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจโลก อีกทั้งยังเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้ธรุ กิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะธุรกิจเหล่านีเ้ ป็นกลไก
พื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการจ้างงาน และ
การกระจายรายได้ รวมทั้งพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้พลังงานตามแนวคิดสถาปัตยกรรม
ด้านพลังงาน (Energy Architecture) เพื่อความยั่งยืนทางพลังงานของ
ประเทศ ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบรูไน (Brunei Economic
Development Board-BEDB) เป็นผูร้ บั แนวคิดไปด�ำเนินการ และมีการ
ร่วมมือกับสิงคโปร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมถลุงแร่อลูมิเนียม (Aluminum Smelting) และพัฒนาท่าเทียบเรือตูส้ นิ ค้า (Container Terminal)
ที่เกาะมัวร่า (Muara Island)
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

61

แผนพัฒนาประเทศบรูไน (Wawasan Brunei 2035) เป็นแผนฯ ทีม่ ี
เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และจะท�ำให้บรูไนมีเศรษฐกิจที่
มัน่ คงด้วยโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ มดุล และเผชิญหน้าต่อความเปลีย่ นแปลง
ในเศรษฐกิจโลกได้ต่อไป โดยได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.1 วิสัยทัศน์
ก่อนการก�ำหนดวิสยั ทัศน์แห่งบรูไน ได้มกี ารส�ำรวจ วิเคราะห์ตามภาวะ
การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก โดยเฉพาะหลังจากที่จีนและเวียดนาม
ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในการเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบรูไนจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น และหนทางหนึ่ง
คือ การขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศ จากการวิเคราะห์แบบ SWOT
ในภาพรวมถึงศักยภาพด้านการลงทุนของบรูไนในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค มีข้อสรุปดังนี้
จุดแข็ง
● บรูไนเป็นประเทศที่มีก�ำลังซื้อสูงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
รั ฐ บาลพยายามที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ มี โ ครงการต่ า งๆ เกิ ด ขึ้ น ในภาค
อุตสาหกรรมทีน่ อกเหนือจากนำ�้ มัน โดยเฉพาะภาคการค้าปลีก และ
การค้าส่ง การก่อสร้างและการคมนาคมขนส่ง โดยหวังว่าอุตสาหกรรม
เหล่านี้จะมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต
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● รัฐบาลบรูไนส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อจะให้เกิด

การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและมัน่ คง โดยเฉพาะตามแผนพัฒนาฉบับที่ 8
เน้นการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
● ประเทศบรูไนให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยการ
ลดอัตราภาษีน�ำเข้าเหลือร้อยละ 0-5
จุดอ่อน
● ขั้นตอนและกระบวนการสั่งซื้อ และการขนส่งสินค้าของบรูไน
ไม่ค่อยคล่องตัว โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชาวสิงคโปร์ร่วมลงทุน
อยู่ด้วย การน�ำเข้ามักจะขึ้นอยู่กับนักธุรกิจสิงคโปร์ ซึ่งต้องมีการขนส่ง
ผ่านทางสิงคโปร์ก่อน
● ข้อจ�ำกัดด้านการค้าทีเ่ คร่งครัดมากเกีย่ วกับการก�ำหนดข้อบังคับ
ในการน�ำเข้าสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งจะต้องเป็นอาหารฮาลาลเท่านั้น
โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อโค กระบือ แพะ แกะ และไก่ ซึ่งอยู่ภาย
ใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงศาสนา
โอกาส

● รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน

อุปกรณ์ และการหาตลาด รวมถึงการให้กู้ยืมเงินทุนเพื่อการลงทุนและ
งดเว้นภาษี
อุปสรรค
● เรือบรรทุกสินค้าไปบรูไนมีสินค้าเฉพาะเที่ยวไป แต่ไม่มีสินค้าใน
เที่ยวกลับ ท�ำให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้น
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม I 63

วิสัยทัศน์แห่งบรูไน
เป็นผู้น�ำที่ดีเยี่ยมในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับความมั่งคั่งและ
ความมั่นคงแห่งชาติ
พันธกิจ
เพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร การตัดสินใจจากรัฐบาลของสมเด็จพระราชาธิบดีในการแสวงหาความเป็นผู้น�ำที่ยอดเยี่ยม และการก�ำกับ
ดูแลที่ดีส�ำหรับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในบริบทของปรัชญาชาวมุสลิมมาเลย์
บทบาทและหน้าที่
เพื่อให้บรรลุพันธกิจ ควรด�ำเนินการดังนี้
● มีความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในกระบวนการท�ำ
นโยบาย
● ความมีประสิทธิภาพของผู้น�ำการบริหารในทุกกระทรวงและ
หน่วยงาน
		
● การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และการอ�ำนวยความสะดวก
ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
● การมีข้อมูลที่มีคุณภาพ และบริการระดับมืออาชีพของส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 รัฐบาลบรูไนได้ประกาศแผนพัฒนา
ระยะยาวออกมาเป็นฉบับแรก ซึง่ มีชอื่ ว่า “วิสยั ทัศน์บรูไนปี พ.ศ. 2578”
(Wawasan 2035-Vision Brunei 2035) เป็นวิสัยทัศน์แห่งชาติ โดย
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จะใช้ควบคูก่ บั แผนพัฒนาระยะสัน้ 5 ปี และให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ภาคเศรษฐกิจอืน่ เพือ่ เปลีย่ นแปลงจากเศรษฐกิจทีพ่ งึ่ พานำ�้ มันและก๊าซ
เป็ น หลั ก ไปสู ่ โ ครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น
เนื่องจากปัจจุบันภาคพลังงานมีสัดส่วนร้อยละ 94 ของรายได้ทั้งหมด
ของรัฐ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96 ของการส่งออก ร้อยละ 74 ของ
การลงทุน และร้อยละ 69 ของ GDP ทั้งประเทศ    
วิสัยทัศน์ของบรูไน
1) เน้นการหาวิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพึ่งพาเศรษฐกิจที่ไม่ใช่
นำ�้ มันทดแทน ซึง่ ในแผนฉบับนีต้ งั้ เป้าให้บรูไนสามารถขึน้ ติดอันดับหนึง่
ในสิบของประเทศที่มี GDP ต่อหัวสูงสุดในโลกภายในปี พ.ศ. 2578 จาก
ปัจจุบนั บรูไนติดอันดับที่ 30 รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาในระยะ
ยาว ซึ่งกุญแจส�ำคัญอยู่ที่ดา้ นการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
           

ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม

65

2) ให้ความส�ำคัญกับธุรกิจขนาดย่อม การลงทุนเกี่ยวกับการผลิต
ปิโตรเคมีขั้นปลายน�้ำ  และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งรัฐบาลเตรียมจะ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3) สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่พลังงานของบรูไน อาทิ เมื่อเดือน
มกราคม “อัลคัว” ผูผ้ ลิตอะลูมเิ นียมรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบรูไน
(Brunei Economic Development Board : BEDB) ในการศึกษาความ
เป็นไปได้ที่จะตั้งโรงงานถลุงอะลูมิเนียมในบรูไน นอกจากนี้ยังได้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจอีกฉบับเพื่อพัฒนาธุรกิจรายย่อย
4) ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เพราะแม้จะไม่สามารถยับยั้งให้
แหล่งพลังงานส�ำรองหมดไปได้ แต่ก็อาจจะยืดเวลาให้ยาวนานออกไป
โดยกระทรวงพลังงานได้ออกเตือนประชาชนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ใช้ชีวิต และเตรียมรับสถานการณ์เมื่อถึงเวลาที่น�้ำมันและก๊าซหมดไป
รวมถึงได้จ�ำกัดการผลิตน�้ำมันอยู่ที่ 200,000 บาร์เรลต่อวัน
ข้อจ�ำกัดในการบรรลุวิสัยทัศน์ของบรูไน
1) แม้วา่ รัฐบาลบรูไนจะเข้าใจถึงความจ�ำเป็นในการสร้างความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว แต่การปฏิบัติก็ยังคงเป็นเรื่องยาก เช่น ด้าน
การท่องเที่ยว ซึ่งแม้บรูไนจะมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แต่การเป็นประเทศมุสลิมแบบอนุรักษนิยมที่เข้มงวดต่อกฎระเบียบ
ในการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ก็อาจส่งผลต่อความพยายามส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และอากาศแบบเมืองร้อน
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2) ด้านสาธารณูปโภค แม้บรูไนจะมีเงินในการพัฒนาสาธารณูปโภค
และสามารถชักชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน แต่กลับต้องเผชิญกับ
การแข่งขันจากเพื่อนบ้านที่พยายามตั้งศูนย์กลางด้านการขนส่งทางเรือ
ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียที่มีทา่ เรือกลาง รวมถึงท่าเรือของสิงคโปร์
3) การจะปรับเปลี่ยนตัวเองมาเน้นธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่น�้ำมัน ยังต้อง
อาศัยการเปลี่ยนแปลงระบบภาษี รวมถึงเปลี่ยนแนวคิดของรัฐและ
ประชาชน ทั้งนี้ยังไม่นับรวมอุปสรรคจากการปกครองแบบรวมศูนย์
ทีส่ ลุ ต่าน ซึง่ ท�ำให้ไม่มแี รงกดดันมากพอทีจ่ ะเร่งให้เกิดการปฏิรปู โครงสร้าง
ทางการเมืองเพื่อรองรับแนวทางในอนาคต        
4) การพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดย
รัฐบาลได้ประกาศแผนการส่งเสริมการเกษตรเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.
2552 โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเชิงนิเวศน์

2.2 เป้าหมาย
บรูไนดารุสซาลามมีเป้าหมายต้องการจะเห็นการได้รับการยอมรับ
จากทุกที่ในความส�ำเร็จของผู้มีการศึกษา  และทักษะสูงมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี เศรษฐกิจมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและอย่างยั่งยืน
มีความจงรักภักดีต่อสุลต่านและประเทศบรูไน เชื่อในคุณค่าของศาสนา
อิสลาม มีความอดทนและความสามัคคีในสังคม เพื่อตอบสนองความ
ท้าทายและประสบความส�ำเร็จในปี พ.ศ.2578 (ค.ศ. 2035)  ในพื้นที่ที่
ส�ำคัญดังต่อไปนี้
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ผู้มีการศึกษาและทักษะสูงประสบความส�ำเร็จ
สร้างระบบการศึกษาชัน้ แรกทีใ่ ห้โอกาสส�ำหรับทุกคน และทีอ่ ยูอ่ าศัย
เพือ่ ตอบสนองความต้องการการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่นเดียวกับที่ประสบความส�ำเร็จในการเล่นกีฬา
และศิลปะ ความส�ำเร็จจะได้รับการวัดจากมาตรฐานสากลสูงสุด
คุณภาพของชีวิต
ประชากรบรูไนได้รบั การดูแลทีเ่ หมาะสมและดีทสี่ ดุ มีมาตรฐานการ
ใช้ชีวิตและความมั่นคงทางการเมือง สร้างความมั่นใจในสภาพแวดล้อม
เพือ่ สนับสนุนคุณภาพชีวติ ของสมาชิกทุกคนในสังคม และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็น
หนึ่งในสิบอันดับแรกของประเทศในโลก
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
การใช้ชีวิตมีมาตรฐานที่สูง มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทันกับ
การเติบโตของประชากรบรูไน สร้างเศรษฐกิจกับการจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ทั้งในภาครัฐและเอกชน มีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดี มีความสามารถใน
การรองรับมาตรฐานการครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายคือ
เพื่อให้บรูไนมีรายได้ต่อหัวติดอันดับใน 10 ประเทศทั่วโลก
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2.3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ นโยบาย วิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578 (Wawasan 2035)
1. ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับแผน
พัฒนาประเทศในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลบรูไนจึงได้วางแนวทางระบบ
การศึกษาใหม่ เรียกว่า  ระบบการศึกษาของศตวรรษที่ 21 (The New
National Education of the 21st Century - SPN 21) ซึง่ เป็น
ระบบการศึกษาแนวใหม่จากประเทศฝรัง่ เศสทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับผูเ้ รียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและสนใจศึกษาในวิชา
แขนงต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึน้ รวมทัง้
การบรรจุหลักสูตรด้านศาสนา ได้แก่ การศึกษาระบบราชาธิปไตยอิสลาม
มลายู และความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (Islamic Religious Knowledge-IRK) ในหลักสูตรวิชาบังคับ และเพื่อเป้าหมายที่จะเพิ่มจ�ำนวน
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี
2. ด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุน การท่องเที่ยว  
และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้น
อาทิ การพัฒนาพืน้ ทีด่ า้ นน�ำ้ มัน และก๊าซธรรมชาติที่ Sungai Liang
Industrial Park (SPARK) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองกัวลาไบล์ (Kuala Belait)
การก่อสร้างท่าเรือ Palau Muara Besar
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ภาพที่ 12 แสดงการขุดเจาะน�้ำมัน
ที่มา: http://brunei.m00hin.in.th/?p=34

		
3. ด้ า นความมั่ น คง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถนะของบรูไนในการรับมือ
กับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกัน
จากกรณีโจรสลัดปล้นยึดเรือสินค้า  โดยกองก�ำลังต�ำรวจแห่งชาติบรูไน
(Royal Brunei Police Force-RBPF) และการรับมือกับสถานการณ์การ
ก่อการร้ายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับนักท่องเทีย่ วและภัยธรรมชาติ รวมทัง้ ส่งเสริม
บทบาททางทหารและความมั่นคงในภูมิภาค อาทิ การส่งกองก�ำลังเข้า
สังเกตการณ์การหยุดยิงระหว่างรัฐบาลฟิลปิ ปินส์และแนวร่วมปลดปล่อย
อิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front-MILF) ในมินดาเนา 
และได้รว่ มกับพันธกิจเจรจาสงบศึก (Peace Monitoring Mission)
ในจังหวัดอาเจะห์
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4. ด้านการพัฒนาระบบสถาบัน เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลในระบบ
การบริ ห ารทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก าร
ประชาชนและป้องกันการทุจริต โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553
ส�ำนักงานปราบปรามทุจริต (Anti–Corruption Bureau-ACB) ได้ปรับ
โครงสร้างหน่วยงานภายในเพื่อรองรับวิสัยทัศน์และภารกิจตามแผน
พัฒนา โดยมุง่ เป้าหมายเป็นองค์การตรวจสอบข้อร้องเรียนและการทุจริต
5. ด้านการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งเสริม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ บรูไนจึงปรับปรุงระบบการขออนุญาตจัดตั้ง
บริษทั ซึง่ ในอดีตการจัดตัง้ บริษทั ในบรูไนจะใช้เวลา 43 วัน แต่ปจั จุบนั ได้
ลดระยะเวลาลงเหลือเพียง 23 วัน อย่างไรก็ดีจากการจัดอันดับของ
ธนาคารโลกในเรื่องความสะดวกต่อการท�ำธุรกิจ พ.ศ. 2553 (Ease of
Doing Business 2010 ) บรูไนอยู่ในล�ำดับที่ 153 ซึ่งลดอันดับลงจาก
ปีกอ่ นหน้าทีล่ �ำดับ 149 ดังนัน้ รัฐบาลยังคงมีความพยายามทีจ่ ะปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่าง
ต่อเนื่อง
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้บรูไน
เป็นประเทศชั้นน�ำและเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ เช่น
โครงการสร้างท่าเรือน�้ำลึก Palau Muara Besar
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7. ด้านความมั่นคงแก่ภาคสังคม เพื่อให้ประชาชนบรูไนทุกคนได้
รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการเป็นอย่างดี ทั้งด้านสาธารณสุขและการ
ศึกษา  รัฐบาลจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
8. ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน รัฐบาล
จึงมีนโยบาย Kenali Negara Kitani (KNK) หรือโปรแกรมรู้จักประเทศ
ของคุณ (Know Your Country Programme) เพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในประเทศที่ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม และ
สร้างจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งใน
และต่างประเทศ เช่น Heart of Borneo initiative (HOB)
องค์ประกอบหลัก
● ยุทธศาสตร์การศึกษา ทีจ่ ะเตรียมเยาวชนส�ำหรับงานและความ              
ส�ำเร็จในโลกที่มีการแข่งขัน และมีความรู้เป็นพื้นฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
● ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ที่จะสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้แก่ประชากร
และขยายโอกาสทางธุรกิจภายในประเทศบรูไน โดยการส่งเสริมการ
ลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ ด้านอุตสาหกรรมน�ำ้ มันและก๊าซ
ธรรมชาติ และกลุม่ เศรษฐกิจนอกเหนือจากอุตสาหกรรมน�ำ้ มันและก๊าซ
ธรรมชาติ
● ยุทธศาสตร์ความมัน
่ คง ทีจ่ ะคุม้ กันความมัน่ คงทางการเมือง
และอ�ำนาจอธิปไตยของประเทศ รวมทัง้ สมรรถนะด้านการป้องกัน และ
การฑูต   สมรรถนะในการที่จะตอบโต้การคุกคามของโรคภัยและความ
หายนะทางธรรมชาติ
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● ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบองค์การ ที่จะเสริมหลักธรรมา-

ภิบาลทั้งในภาคสาธารณะและเอกชน รวมถึงการบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพสูง โครงสร้างการควบคุมตามกฎหมายที่ปฏิบัติได้และทันสมัย
และการด�ำเนินการของรัฐบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ลดทอนระบบราชการ
ที่สลับซับซ้อน
● ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ ทีจ่ ะเสริมโอกาสให้แก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งช่วยให้ชาวบรูไนเชื้อสาย
มาเลย์สามารถบรรลุความเป็นผู้น�ำทางธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยการ
พัฒนาความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
● ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะสร้างความมั่นใจ
ว่าการลงทุนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาค
สาธารณะและเอกชนในการพัฒนา และคงไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานระดับ
มาตรฐานโลก โดยให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษด้านการศึกษา สุขภาพ และ
อุตสาหกรรม
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
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● ยุทธศาสตร์การประกันสังคม ทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจว่าประเทศชาติ

จะรุ่งเรือง ประชากรทั้งหมดจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม  
● ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะสร้างความมั่นใจว่าธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และแหล่งทีอ่ ยูท่ างวัฒนธรรมจะได้รบั การอนุรกั ษ์อย่าง
ถู ก ต้ อ งเหมาะสม ทั้ ง ยั ง จะช่ ว ยดู แ ลให้ มี สุ ข ภาพที่ ดี แ ละปลอดภั ย
สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติของนานาประเทศในระดับสูงสุด [23]
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บรูไนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของระบบราชการอันยาวนาน
อย่างน้อย 600 ปีมาแล้ว ก่อนจะมีข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างบรูไนและ
สหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) ระบบราชการของบรูไน
ได้รับการกล่าวถึงตั้งแต่สมัยสุลต่านฮัสซันที่ 9 ที่เรียกว่า “สุลต่านฮัสซัน
แคนนอน” หลังจากที่สถาบันกษัตริย์ขึ้นถึงจุดสูงสุดของอํานาจใน
ศตวรรษที่สิบหกก็ตามด้วยจุดถดถอยลง และต่อมาในศตวรรษที่สิบเก้า 
อาณาเขตของบรูไนก็ลดน้อยลง เนื่องจากอิทธิพลของตระกูล Brooke
Rajahs เจ้าผู้ครองรัฐซาราวัก การปฏิวัติบรูไน พ.ศ. 2505 (Brunei
Revolt) เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2505 ในขณะ
ที่รัฐสุลต่านบรูไนยังอยู่ภายใต้การอารักขาของอังกฤษ สมาชิกพรรค
ประชาชนบรูไนซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในบรูไน มี เอ เอ็ม อาซาฮารี เป็น
หัวหน้าพรรค พรรคนี้ได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2505 โดยมีนโยบายต่อต้านการรวมบรูไนเข้ากับมาเลเซีย อาซาฮารี
ได้เรียกร้องให้มกี ารตัง้ รัฐบอร์เนียวเหนือ โดยรวมบรูไน ซาราวัก และ
ซาบาห์เข้าด้วยกัน แต่เมื่อสภานิติบัญญัติไม่จัดการประชุมตามที่พรรค
เรียกร้อง กองทัพแห่งชาติบอร์เนียวเหนือซึ่งเป็นกองทัพใต้ดินที่พรรค
ประชาชนบรูไนก่อตั้งจึงลุกฮือขึ้นก่อกบฏ สุลต่านได้ขอความช่วยเหลือ
ไปยังอังกฤษ อังกฤษจึงส่งกองทหารจากสิงคโปร์มาปราบกบฏได้ส�ำเร็จ
และท�ำให้สุลต่านเซอร์โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ตัดสินใจไม่เข้าร่วมกับ
สหพันธรัฐมาเลเซียในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2506
ทั้งนี้ การเข้ามาของอังกฤษใน พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) มีส่วน
ช่วยรักษาสถาบันกษัตริย์ของบรูไนไว้ และเปิดโอกาสให้สถาบันกษัตริย์
ปรับตัว  จนกลายมาเป็นระบบการปกครองแบบรวมอํานาจ การนําเสนอ
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การปกครองรูปแบบใหม่ที่ให้อํานาจในการปกครองด้วยตัวเองแก่บรูไน
มีส่วนในการฟื้นอํานาจทางการเมืองของสุลต่าน จึงท�ำให้ระบบราชการ
ของบรูไนเริ่มมีขึ้นตั้งแต่เวลานี้ ประเทศบรูไนซึ่งใช้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างแท้จริง  การปกครองของบรูไนจากอดีตมาสูป่ จั จุบนั เป็น
ระบบการปกครองที่เน้นศาสนาอิสลามเป็นบรรทัดฐานส�ำคัญในการ
ใช้พระราชอ�ำนาจของพระราชาธิบดีหรือสุลต่าน ผ่านระบบราชการที่
เป็นตัวสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างรัฐและประชาชนภายใต้ “แนวคิด
รัฐอิสลาม” คือ รัฐที่ถูกปกครองตามบทบัญญัติของอิสลามโดยสมบูรณ์
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความมั่งคงของรัฐและความรุ่งเรืองของ
ประเทศ (State Formation and Nation Building) และบรูไนได้
ลงนามข้อตกลงกับอังกฤษภายใต้ข้อตกลง 1888 ในปี พ.ศ. 2449 (ค.ศ.
1906) ทั้งนี้อังกฤษยังด�ำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน ยกเว้น
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับศาสนา  นี่คือจุดเริ่มต้นของข้าราชการพลเรือน
บรูไนสมัยใหม่ที่เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบัน[1]

3.1 การบริหารระบบราชการภายใต้การเมือง
		 การปกครอง
ประเทศบรูไนใช้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในการบริหารราชการ
อย่างแท้จริง ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่เล็กมาก และปกครองด้วย
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่บรูไนไม่ได้มีสภาวะความกดดัน
ทางการเมือง ความอึดอัดของสังคม หรือมีสภาพเศรษฐกิจแร้นแค้น
เหมือนที่เห็นในบางประเทศ บรูไนเป็นรัฐขนาดเล็กแต่เป็นรัฐที่เข้มแข็ง
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม I 77
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มั่นคง เพราะความโชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติส�ำคัญ คือ น�้ำมันและ
ก๊าซธรรมชาติที่ส่งออกได้จ�ำนวนมาก และสร้างรายได้มหาศาลให้บรูไน  
ประกอบกับการตัดสินใจที่จะไม่รวมประเทศกับมาเลเซียในอดีต ท�ำให้
ไม่ต้องแบ่งเรื่องผลประโยชน์ บวกกับมีจ�ำนวนประชากรไม่มาก ท�ำให้
สถานะประเทศง่ายต่อการบริหาร จึงน�ำรายได้มาพัฒนาดัชนีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จนติดอันดับที่ดีที่สุดในโลกร่วมกับประเทศในตะวันตก
คือ อยู่ในอันดับที่ 30 จากทั่วโลก คุณภาพชีวิตของประชาชนของบรูไน
ค่อนข้างดี แม้ว่าจะไม่ได้มีการปกครองประเทศแบบประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตาม การบริหารประเทศบรูไนมีลกั ษณะรวมศูนย์อ�ำนาจ
การสัง่ การ และการตัดสินใจไว้ทสี่ ว่ นกลาง ก่อนทีจ่ ะกระจายอ�ำนาจ
งบประมาณ การบริการ และทรัพยากรลงสูอ่ งค์การและหน่วยงานต่างๆ
ในลักษณะรัฐสวัสดิการ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่
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ต่างๆ ซึ่งท�ำให้เห็นถึงระบบราชการที่เข้มแข็ง คือ มีการจัดสายบังคับ
บัญชาแบบบนลงล่างโดยสมบูรณ์แบบ แต่อย่างไรก็ตามโจทย์ส�ำคัญของ
รัฐบาลบรูไน คือ “ประชาชน” บนหลักคิดของศาสนาอิสลามที่ทุกคน
เท่าเทียมกัน รักกันฉันท์พนี่ อ้ ง แม้กระทัง่ สุลต่านเองเมือ่ เข้าสูม่ สั ยิดก็ตอ้ ง
นั่งประกอบพิธีที่พื้นเช่นเดียวกับประชาชน
การปกครองของบรูไนจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน เป็นระบบการปกครอง
ที่เน้นศาสนาอิสลามเป็นบรรทัดฐานส�ำคัญในการใช้พระราชอ�ำนาจของ
พระราชาธิบดีหรือสุลต่าน ผ่านระบบราชการที่เป็นตัวสร้างความเชื่อม
โยงระหว่างรัฐและประชาชน ภายใต้แนวคิดรัฐอิสลาม คือ รัฐที่ถูก
ปกครองตามบทบัญญัตขิ องอิสลามโดยสมบูรณ์ ซึง่ เป็นแนวทางหนึง่
ในการสร้างความมั่งคงของรัฐและความรุ่งเรืองของประเทศ (State
Formation and Nation Building)  
ดังนั้นการปกครอง การเมือง สังคม และกฎหมายของบรูไนมีความ
แนบแน่นกับหลักของศาสนาอิสลามอย่างมากเช่นกัน ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่อชีวิตของชาวบรูไน ทั้งนี้ ชาวบรูไนจะให้ความส�ำคัญกับหลักศาสนา
ทีถ่ อื ว่าเป็นองค์ประกอบประจ�ำตัวทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ รองลงมาหรือไม่หา่ งจาก
องค์ประกอบแรกมากนัก คือ ครอบครัว และงานตามล�ำดับ การใช้ชีวิต
ของชาวบรูไนมีความสอดคล้องกับหลักศาสนามาก เรือ่ งของศาสนาจึงมี
ความส�ำคัญกับรูปแบบการบริหารงานราชการของรัฐด้วย โดยรัฐมีแนวคิด
หลักส�ำคัญ คือ การสร้างสังคมให้มคี วามเข้มแข็งตามหลักศาสนาอิสลาม
ในกรอบของกฎหมายและหลักปรัชญาของสุลต่านที่ทรงรื้อฟื้นปรัชญา
เก่าของบรูไนมาใช้อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง คือ “วิถีชีวิตแบบมาเลย์ ศาสนา
อิสลาม ยึดมั่นในระบบกษัตริย์” หรือ “MIB: Malay Islam Beraja
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม I 79

(Malay Islamic Monarchy)”  ซึง่ หมายถึงบรูไนเป็นประเทศที่มกี ารใช้
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมแบบมาเลย์  Islam หมาย
ถึง เป็นรัฐอิสลาม ซึ่งกฎหมายและค่านิยมต่างๆ มาจากศาสนาอิสลาม  
และ Beraja หมายถึง เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ มี
สุลต่านเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี ประชาชนจะต้องมีความจงรักภักดี
ปรัชญาของชาติดงั กล่าวถือเป็นหลักการส�ำคัญในการบริหารประเทศ
ในปัจจุบนั เช่น ข้าราชการทีท่ �ำงานอยูแ่ ล้วหรือทีต่ อ้ งการเป็นข้าราชการ
จะต้องแสดงตนบนพื้นฐานของหลักการ MIB ให้ประจักษ์แจ้งแก่สังคม
หากขาดองค์ประกอบอันใดอันหนึง่ แม้จะเป็นชาวบรูไนก็ไม่สามารถรับ
ราชการได้และเรื่องนี้ได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว สถาบันการศึกษา
ในทุกระดับ ตัง้ แต่ชนั้ ประถมจนถึงระดับปริญญาตรี ทุกคนจะต้องได้เรียน
วิชา MIB เป็นวิชาแกนทุกปี เพื่อปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวนี้
การทีบ่ รูไนเป็นประเทศทีม่ วี ถิ ชี วี ติ และวัฒนธรรมมาเลย์ (MIB) ยังถูก
แสดงออกบนตราสัญลักษณ์ธงชาติของบรูไน ซึ่งเป็นการผสานกันของ
สัญลักษณ์ตา่ งๆ บนธงชาติ ประกอบด้วย ตราแผ่นดินทีม่ สี แี ดง ประกอบ
ด้วย ราชธวัช (The Flag) พระกรด (The Royal Umbrella) ทั้งสองนี้
เป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ปีกนกที่มี
4 ขน (The Wing of Four Feathers) หมายถึง การพิทกั ษ์ปกป้องความ
ยุตธิ รรม ความสงบ ความเจริญ และสันติสขุ ของชาติ  วงเดือนหงาย (The
Crescent) เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และมีอักษรอารบิกจารึก
ด้วยสีเหลือง ซึ่งเป็นค�ำขวัญของชาติว่า  “Always in Service with
God’s Guidance” (น้อมรับใช้ตามแนวทางอัลลอฮฺเสมอ) มือ 2 ข้าง
(The Hand) หมายถึง หน้าที่ของรัฐบาลที่จะท�ำให้เกิดความมั่งคั่ง
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สันติสุข และความเจริญรุ่งเรือง และแถบแพรที่อยู่ล่างสุดจารึกอักษร
อารบิกสีเหลืองเป็นชื่อประเทศว่า  “Brunei Darussalam” หมายถึง
“บรูไน: ดินแดนแห่งสันติ” รวมทั้งการเป็นรัฐสวัสดิการ คือ ประชาชน
ไม่ต้องเสียภาษีใดๆ และได้รับบริการสาธารณะอย่างเพียงพอต่อการ
ด�ำรงชีวติ ก็มาจากหลักปรัชญาผูป้ กครองทีด่ ที มี่ าจากหลักศาสนาอิสลาม
ส่วนธงชาติ ประกอบด้วย พื้นสีเหลือง หมายถึง สุลต่าน  มีแถบสีขาวด�ำ
พาดทแยงจากขอบบนด้านซ้ายผ่านกลางผืนธงมายังขอบล่างด้านขวา 
หมายถึง รัฐมนตรีทถี่ วายงานรับใช้องค์สลุ ต่าน และมีตราแผ่นดินอยูก่ ลาง
ผืนธง
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3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง
และท้องถิ่น

ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของบรูไนเป็นแบบสายบังคับบัญชา
ตามล�ำดับชัน้ จากบนลงล่าง การด�ำเนินงานส่วนหนึง่ เป็นการสัง่ การตาม
ล�ำดับชั้นลงมา  อีกส่วนหนึ่งเป็นการริเริ่มของท้องถิ่นเอง แต่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากล�ำดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไป ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วน
กลางและท้องถิ่น คือ การก�ำกับดูแลและการควบคุม[5]

3.3 การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่

รัฐบาลมีหน่วยงาน 3 หน่วยงาน อยู่ในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ได้แก่             
1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (Public Service Commission)
ท�ำหน้าทีก่ �ำกับดูแลการแต่งตัง้ ต�ำแหน่งข้าราชการ และวินยั ข้าราชการ
เมือ่ ข้าราชการมีการกระท�ำผิดกฎระเบียบข้าราชการ หน่วยงานนีจ้ ะ
เข้ามาตรวจสอบ รวมทัง้ ตรวจสอบตามค�ำร้องเรียนจากประชาชนถึง
ความประพฤติของเจ้าหน้าที่รัฐ
2. ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (Audit Department)
ท�ำหน้าที่ในการรับค�ำร้องและตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ไม่ถูก
ต้องตามระเบียบราชการ หรือมีการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม และ
ไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการต่างๆ
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม I 83

3. ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Corruption Bureau)
ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบพฤติกรรมอันมิชอบต่อการบริหารงานของ
หน่วยงานราชการ มีหน้าทีห่ าแนวทางป้องกันมิให้เกิดการคอรัปชัน่
รวมทัง้ ส่งเสริม กระตุน้ และสร้างจิตส�ำนึกในการต่อต้านการคอรัปชัน่
ในพื้นที่ต่างๆ
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
4.1.1 รัฐบาล

บรูไนปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็นประเทศ
เดียวในประชาคมอาเซียนที่ปกครองโดยระบบสุลต่าน และสุลต่าน
(Sultan) เป็นผู้ปกครองสูงสุด มีฐานะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang
Di - Pertuan Negara) จึงทรงเป็นประมุขของรัฐ (Head of State)
ทรงด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี และทรงเป็นหัวหน้ารัฐบาล (Head of
Government) ด้วยต�ำแหน่งพระมหากษัตริย์บรูไนเรียกอย่างเป็น
ทางการว่า  สุลต่านและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน (His Majesty
the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam)
นอกจากนีย้ งั ทรงด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงการคลังอีกด้วย สุลต่านและสมเด็จพระราชาธิบดีทรงมีพระ
ราชอ�ำนาจแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีวา่ การ (Minister) รัฐมนตรี
ว่าการคนที่สอง (Second Minister) และรัฐมนตรีช่วยว่าการ (Deputy
Minister) ซึ่งในปัจจุบันมีรัฐมนตรีประจ�ำ 12 กระทรวง 1 ส�ำนักนายก
รัฐมนตรี
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4.1.2 นโยบายรัฐบาล
รั ฐ บาลบรู ไ นก�ำหนดเป้ า หมายเพื่ อ บรรลุ ถึ ง นโยบายการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์ของนโยบาย คือ                  
1. เพือ่ พัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาของประชาชน
2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ  
3. เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีพลวัตร ซึ่งนโยบาย Wawasan
2035 ทั้ง 8 ประการ[6] แสดงได้ดังนี้
1. ด้านการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศในปี
พ.ศ. 2552 รัฐบาลบรูไนจึงได้วางแนวทางระบบการศึกษาใหม่ เรียกว่า 
ระบบการศึกษาของศตวรรษที่ 21 (The new National Education
of the 21st Century-SPN 21) ซึ่งเป็นระบบการศึกษาแนวใหม่จาก
ประเทศฝรัง่ เศสทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับผูเ้ รียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรูเ้ พือ่
ให้เกิดความตื่นตัวและสนใจศึกษาในวิชาแขนงต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น รวมทั้งการบรรจุหลักสูตรด้าน
ศาสนา ได้แก่ การศึกษาระบบราชาธิปไตยอิสลามมลายู และความรูเ้ กีย่ ว
กับศาสนาอิสลาม (Islamic Religious Knowledge-IRK) ในหลักสูตร
วิชาบังคับ และเพือ่ เป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ จ�ำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จากร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี ดังนี้
● จัดระบบการศึกษาของชาติ โดยเน้นความส�ำคัญของภาษามาเลย์
ในฐานะเป็นภาษาประจ�ำชาติทเี่ ป็นทางการ และใช้ภาษาอืน่ ๆ ในการสอน
เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
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● จัดให้มีการศึกษา 12 ปี แก่นักเรียนทุกคน
● จัดหลักสูตรแบบบูรณาการ ซึ่งเหมาะสมและสอดคล้ องกั บ

ข้อสอบของแต่ละระดับการศึกษา
● จัดให้มีการสอนอิสลามศึกษาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนใน
โรงเรียน
● จัดให้มีอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการสอนวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ทักษะที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
● จัดกิจกรรมหลักสูตรแกนหลัก (เน้นวิชาบังคับ) ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษาแห่งชาติไว้ในโปรแกรมการพัฒนาตนเอง
● เปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความต้องการที่จะเรียนต่อในระดับดัง
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● จัดเตรียมอุปกรณ์ และโครงสร้างพืน้ ฐานทางการศึกษา เพือ่ ตอบ

สนองความต้องการของชาติ
ั ญา จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
● พัฒนาขีดความสามารถด้านสติปญ
ร่างกายของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นรากฐานที่ส�ำคัญส�ำหรับพัฒนาสังคม
2. ด้านเศรษฐกิจ
เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุน การท่องเที่ยว และส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ การพัฒนาพื้นที่
ด้านน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติที่ Sungai Liang Industrial Park (SPARK)
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเมืองคัวลาเบอไลต์ (Kuala Belait) การก่อสร้างท่าเรือ Palau
Muara Besar
ปัจจุบัน รัฐบาลก�ำลังพยายามพัฒนาภาคเศรษฐกิจอื่น เพื่อเปลี่ยน
แปลงจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาน�้ำมันและก๊าซเป็นหลักไปสู่โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า
ปริมาณนำ�้ มันส�ำรองทีย่ นื ยันแล้ว (Proven Reserve) ของบรูไนจะหมด
ลงในราวปี พ.ศ. 2558 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเอเชียตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2543 ท�ำให้บรูไนเร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และใช้
มาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ได้แก่
● จัดตั้งสภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ น�ำโดยเจ้าชายโมฮาเหม็ด
โบลเกียะห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีแนวทางใน
การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
● ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากเดิมที่เน้นนโยบายการให้
สวัสดิการ มาเป็นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและการแปรรูป
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รัฐวิสาหกิจ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และมีการขยาย
ฐานการจัดเก็บภาษี
● ปรับเปลีย่ นยุทธศาสตร์การลงทุนในต่างประเทศของ BIA โดยหัน
มาลงทุนในธุรกิจด้านใหม่ๆ ที่มีความเสี่ยงต�่ำ  เช่น การซื้อหุ้นในกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม หรือธุรกิจสายการบิน
● ตามแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 8 (The Eighth National Development Plan : 8th NDP) ซึ่งด�ำเนินการระหว่างปี 2544-2548  
รัฐบาลบรูไนได้ตั้งเป้าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) ที่ร้อยละ 5-6 โดยเน้นการสร้างสมดุลของงบประมาณ
ให้ดขี นึ้ และก�ำหนดมาตรการในการพัฒนาและฟืน้ ฟูเศรษฐกิจแบบยัง่ ยืน
สร้างการขยายตัวและความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมน�้ำมันและก๊าซ
รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม   ขยาย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน แปรรูปรัฐวิสาหกิจบางกิจการ
และสร้างความแข็งแกร่งในระบบการเงินและการคลัง นอกจากนี้ยังยึด
แนวคิดของระบบธรรมาภิบาล (Good Governance) และมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคเอกชน
● ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับต่างชาติ สนับสนุนการเปิดเสรีการค้า 
และสร้างบรรยากาศการลงทุนทีเ่ อือ้ อ�ำนวยความสะดวกต่อนักลงทุนทัง้
ภายในและต่างประเทศ
● พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเทีย่ ว (Service
Hub for Trade and Tourism-SHuTT 2003 Vision) และตัง้ เป้าหมาย
ในการเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าทีส่ �ำคัญในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต้ที่เรียกว่าพื้นที่เติบโตอย่างทั่วถึงของอาเซียนตะวันออก (East
ASEAN Growth Area หรือ BIMP–EAGA) ซึง่ เป็นความร่วมมือของบรูไน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
● สร้างความเข้มแข็งของระบบการเงิน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเอือ้ อ�ำนวยต่อโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณูปโภค
พื้นฐาน และก�ำหนดแผนพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านการเงิน
ระหว่างประเทศ (Brunei International Financial Center: BIFC)
เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการเงินระหว่างประเทศ กระจายความ
หลากหลายทางเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสในการท�ำงานให้แก่ประชาชน
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3. ด้านความมั่นคง
เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ รวมทัง้ การ
เสริมสร้างสมรรถนะของบรูไนในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
เช่น การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันจากกรณีโจรสลัดปล้นยึดเรือ
สินค้า  โดยกองก�ำลังต�ำรวจแห่งชาติบรูไน (Royal Brunei Police
Force-RBPF) และการรับมือกับสถานการณ์การก่อการร้ายทีอ่ าจเกิดขึน้
กับนักท่องเที่ยวและภัยธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมบทบาททางทหารและ
ความมัน่ คงในภูมภิ าค อาทิ การส่งกองก�ำลังเข้าสังเกตการณ์การหยุดยิง
ระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์ และแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro
Islamic Liberation Front-MILF) ในมินดาเนา และได้ร่วมในพันธกิจ
เจรจาสงบศึก (Peace Monitoring Mission) การแบ่งแยกดินแดนใน
จังหวัอาเจะห์ ของประเทศอินโดนีเซีย
ส�ำหรับด้านการป้องกันประเทศ ก�ำลังหลักคือ กองทัพบรูไน (Royal
Brunei Armed Forces-RBAF) มีก�ำลังพลเพียง 7,000 นาย และก�ำลัง
ส�ำรอง 700 นาย โดยแบ่งเป็นกองทัพบก 4,900 นาย กองทัพเรือ 1,000
นาย และกองทัพอากาศ 1,100 นาย แต่นอกเหนือจากนั้น สุลต่านยังมี
กองทหารกูรข่าส่วนพระองค์ เรียกว่า  Gurkha Reserve Unit (GRU)
จ�ำนวน 2,500 นาย และกองทหารกูรข่าของอังกฤษ (British Gurkha)
รวมก�ำลังพล 1,000 คน ประจ�ำอยู่ท่ีเมือง Seria เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่บ่อน�้ำมัน และกิจการผลิตน�้ำมันของ Brunei Shell Petroleum โดยรัฐบาลบรูไนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
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4. ด้านการพัฒนาระบบสถาบัน
เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลในระบบการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน  
การพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนและป้องกันการทุจริต โดยเมื่อ
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 ส�ำนักงานปราบปรามทุจริต (Anti– Corruption Bureau-ACB) ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในใหม่ เพื่อ
รองรับวิสยั ทัศน์และภารกิจตามแผนพัฒนา โดยมุง่ เป้าหมายเป็นองค์การ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและการทุจริต
5. ด้านการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพือ่ ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ บรูไนจึงปรับปรุงระบบการขออนุญาต
การจัดตัง้ บริษทั ซึง่ ในอดีตการจัดตัง้ บริษทั ในบรูไนจะใช้เวลา 43 วัน แต่
ปัจจุบันได้ลดระยะเวลาลงเหลือเพียง 23 วัน อย่างไรก็ดี รัฐบาลยังคง
มีความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเพื่อธุรกิจ
ขนานกลางและขนาดย่อมอย่างต่อเนื่อง
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพือ่ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้บรูไนเป็นประเทศชัน้ น�ำและเป็นแหล่งดึงดูด
การลงทุนจากต่างชาติ เช่น โครงการสร้างท่าเรือน�้ำลึก Palau Muara
Besar
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7. ด้านความมั่นคงแก่ภาคสังคม
เพื่อให้ประชาชนบรูไนทุกคนได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการ
เป็นอย่างดี ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา  รัฐบาลจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
8. ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน รัฐบาลจึงมีนโยบาย Kenali
Negara Kitani หรือโปรแกรมรู้จักประเทศของคุณ (Know Your
Country Programme - KNK) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม และสร้างจุดเด่นด้าน
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ในและต่างประเทศ
เช่น Heart of Borneo initiative (HOB)

4.1.3 นโยบายต่างประเทศ
วัตถุประสงค์หลักของนโยบายต่างประเทศบรูไน คือ การส่งเสริม
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การรักษาอธิปไตย อิสรภาพ และ
บูรณภาพแห่งดินแดน การสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ สังคม การ
รักษาเอกลักษณ์ทางการเมือง วัฒนธรรม และศาสนา  รวมทั้งส่งเสริม
สันติภาพ   ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ และความรุ่งเรืองในระดับ
ภูมภิ าคและระดับโลก บรูไนใช้กลไกพหุภาคีทงั้ ในระดับภูมภิ าคและระดับ
ระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือหลักในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มอ�ำนาจการต่อรอง เสริมสร้างความมั่นคงและผลประโยชน์
94

rg a* *

a

l±/ vs

433*

ทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาเซียน (ซึ่งถือเป็น
เสาหลักของนโยบายต่างประเทศบรูไน) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
เอเชีย-แปซิฟิก การประชุมเอเชีย-ยุโรป กลุ่มประเทศเครือจักรภพ
องค์การการประชุมอิสลามและสหประชาชาติ ในระดับทวิภาคีบรูไน
พยายามเป็นมิตรกับนานาประเทศทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และยังได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางทหารกับ
ประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ
หลั ก การด�ำเนิ น นโยบายต่ า งประเทศของบรู ไ นที่ ส�ำคั ญ ได้ แ ก่              
การเคารพอธิปไตย อิสรภาพ และบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศ
ต่างๆ  การยอมรับในสถานภาพที่เท่าเทียมกันของประเทศต่างๆ การไม่
แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน การแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี
และความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ ผลประโยชน์รว่ มกัน การทีป่ ระมุข
ของประเทศซึง่ เป็นผูน้ �ำรัฐบาลเสด็จฯ เยือนประเทศต่างๆ ด้วยพระองค์
เองเพื่อสร้างบทบาทของบรูไนในเวทีระหว่างประเทศ ท�ำให้บรูไนได้รับ
การยอมรับจากนานาประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทั้งยังแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดโลกอย่ างต่อเนื่อง
เนื่องจากบรูไนมีนโยบายต่างประเทศที่ต้องการเป็นมิตรกับทุกประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
จีน และญีป่ นุ่ ประเทศในตะวันออกกลาง รวมทัง้ ประเทศเพือ่ นบ้านใกล้
ชิดในอาเซียน   ทั้งมุ่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศที่น�ำเข้า
น�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เช่น จีน ให้มากขึ้น โดยรัฐบาลบรูไนคาดว่า
จีนจะยังคงมีความต้องการพลังงานมากขึน้ รวมทัง้ บรูไนจะเป็นทางเลือก
ทีจ่ นี จะร่วมเป็นพันธมิตรในการส�ำรวจและพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
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กับบรูไน นอกเหนือจากมาเลเซีย ขณะที่สิงคโปร์เล็งเห็นว่าบรูไนเป็น
ประเทศที่น่าสนใจที่จะเป็นทางเลือกในการหาแหล่งพลังงานส�ำรองใน
อนาคต เพิม่ เติมจากการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย
ปัจจุบันบรูไนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศแบบพหุภาคีนิยม
(Multilateralism) โดยเฉพาะในการด�ำเนินการของประชาคมระหว่าง
ประเทศภายใต้เป้าหมายของสหัสวรรษ (Millennium Goals) และมอง
ว่าปัญหาที่ประเทศต่างๆ ก�ำลังเผชิญอยู่ในโลกปัจจุบันมีความหลาก
หลายมากขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง ปัญหาที่เกิดในประเทศหนึ่ง
ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ด้วย ฉะนั้นการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะน�ำ
ไปสู่ความมั่นคง ความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองของสังคมระหว่าง
ประเทศนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกประเทศ
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4.1.4 การเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน
ประเทศบรูไนได้เข้าเป็นสมาชิกล�ำดับที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.
2527 การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศบรูไนนัน้ มีปจั จัยสนับสนุน
แยกได้เป็น 2 ประการคือ [4]
1) ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
แม้บรูไนจะเป็นประเทศทีม่ คี วามมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ แต่เมือ่ พิจารณา
ในแง่การพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อาจกล่าวได้วา่ การทีบ่ รูไน
เข้าร่วมในสมาคมอาเซียนจะยังประโยชน์ให้แก่บรูไนเป็นอย่างมาก
เพราะประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ ๆ มีความพร้อมในเรือ่ งเศรษฐกิจสูงกว่า
บรูไน ส�ำหรับในด้านการเมืองและความมัง่ คงนัน้ บรูไนมีความมัน่ ใจใน
ระดับหนึ่งว่า  หลักการเกี่ยวกับการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Noninterference) ของอาเซียน จะเป็นเครือ่ งคำ�้ ประกันเสถียรภาพของบรูไน
จากการแทรกแซงของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย
ได้  
2) ด้านสถานภาพในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
ถือเป็นการยกฐานะของประเทศในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้วยเหตุที่บรูไนเป็นรัฐขนาดเล็กและเพิ่งได้รับเอกราชใหม่ จึงมีความ
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเสริมสร้างสถานภาพและความเชือ่ ถือขึน้ ในเวทีการเมือง
ระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมกับอาเซียนนั้นก็นา่ จะเป็นหนทางหนึ่ง
ที่จะเพิ่มบทบาทและชื่อเสียงของบรูไนให้เป็นที่รู้จักกันในวงการเมือง
ระหว่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
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บทบาทของบรูไนในอาเซียน เมือ่ พิจารณาด้านผลประโยชน์ทอี่ าเซียน
จะได้รับจากบรูไน จะพบว่าอาเซียนได้ผลประโยชน์จากความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจที่ได้จากทรัพยากรน�้ำมันของบรูไนตามสมควร โดยในช่วง
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในเอเชีย (พ.ศ. 2540) บรูไนได้เข้ามาช่วยเหลือ
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน โดยได้ให้ความช่วยเหลือการแทรกแซง
ตลาดการเงินภายในภูมภิ าค ด้วยการระดมทุนจากภายนอกประเทศ
ในการซือ้ เงินสกุลริงกิตมาเลเซียและเหรียญสิงคโปร์ เพือ่ รักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินของภูมภิ าค รวมถึงได้แสดงเจตจ�ำนงทีจ่ ะมุง่ เน้นนโยบาย
การลงทุนสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น และยังได้ให้การช่วยเหลือ
ประเทศอินโดนีเซีย์และไทยในลักษณะการให้กู้ยืมเงินเพื่อการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจ ความพยายามในการช่วยเหลือประเทศในกลุ่มอาเซียน
ดังกล่าว ได้เพิ่มบทบาทของบรูไนในอาเซียนมากขึ้น และเป็นการสร้าง
หลักประกันความมั่งคงให้กับบรูไนอีกทาง
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เนือ่ งจากบรูไนเป็นประเทศเล็ก ศักยภาพและอ�ำนาจต่อรองทางการ
เมืองไม่สงู ดังนัน้ บรูไนจึงมีความพยายามในการเสริมสร้างผลประโยชน์
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่งคงระหว่างประเทศ และมุ่งเน้น
ความเป็นภูมภิ าคนิยมมากขึน้ จากเดิมทีม่ กั ให้ความส�ำคัญกับชาติตะวันตก
อย่างอังกฤษเจ้าอาณานิคม ส�ำหรับด้านการเมือง การทีอ่ าเซียนมีจ�ำนวน
สมาชิกเพิ่มขึ้นเท่ากับเพิ่มน�้ำเสียงของอาเซียนในเวทีการเมืองระหว่าง
ประเทศให้หนักแน่นขึ้น ยิ่งกว่านั้น นอกจากบรูไนจะเป็นประเทศที่มี
อิทธิพลทางเศรษฐกิจด้วยทรัพยากรน�้ำมันแล้ว บรูไนยังเป็นสมาชิก
องค์การระหว่างประเทศที่ส�ำคัญอื่นๆ อาทิ กลุ่มประเทศเครือจักรภพ
และองค์การที่ประชุมอิสลาม เป็นต้น จึงมีช่องทางที่จะโน้มน้าวให้
ประเทศสมาชิกองค์การต่างๆ เหล่านีค้ ล้อยตามอาเซียนได้ไม่ยากนัก ดังนัน้
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของบรูไนจึงเอือ้ อ�ำนวยประโยชน์ให้แก่
ทั้งบรูไนและอาเซียน
บทบาทการเป็นประธานอาเซียน ประเทศบรูไนได้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียนครั้งที่ 7 เมื่อวันที่   5-6 พฤศจิกายน พ.ศ.
2544 ที่เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน โดยผู้น�ำบรูไนได้ประนามการก่อ
วินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา พร้อมได้ร่วมลงนามในปฏิญญาการประชุม
สุดยอดผู้น�ำอาเซียนว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้ายร่วมกัน โดยเป็น
ความร่วมมือทัง้ ในกรอบทวิภาคี ภูมภิ าค และระหว่างประเทศ เพือ่ ต่อต้าน
การก่อการร้ายอย่างรอบด้าน และเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ภมู ภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่ปลอดจากภัยคุกคาม ความร่วมมือนี้จะน�ำมาซึ่ง
สันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง ถือเป็นปัจจัยต่อการพัฒนาและ
ความมั่งคั่งยิ่งขึ้นในอาเซียน
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม I 99

4.2 จ�ำนวน และรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ
4.2.1 รายชื่อกระทรวง จ�ำนวน 12 กระทรวง
การบริหารการปกครองของบรูไนมีทั้งการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในส่วนกลางสุลต่านได้มอบหมายให้รัฐมนตรี
รับผิดชอบงานต่างๆ และมีรฐั มนตรีชว่ ยเป็นผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีในการบริหาร
ภารกิจต่างๆ ที่ได้มอบหมายตามกระทรวงนั้นๆ โดยมีปลัดกระทรวง              
แต่ละกระทรวงเป็นหัวหน้าของข้าราชการประจ�ำในกระทรวง กระทรวง
ต่างๆ ที่ดูแลรับผิดชอบภารกิจในการบริหารประเทศ มีจ�ำนวนทั้งหมด
คือ 1 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี และ12 กระทรวง ดังต่อไปนี้ [9]
1. ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้การก�ำกับและควบคุมดูแลของ
สุลต่านฮัจญี ฮัสซะนัล โบลเกียะห์ สามารถแบ่งงานออกเป็นหน่วยงาน
ต่างๆ ดังนี้
1) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
2) ส�ำนักงานรักษาความมั่นคงภายใน
3) ส�ำนักงานปราบปรามการคอรัปชั่น
4) ส�ำนักงานการตรวจสอบบัญชี
5) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6) หน่วยงานราชการพลเรือน
7) หน่วยงานบริการด้านบริหารจัดการ
8) หน่วยงานวิทยุ โทรทัศน์แห่งบรูไน
9) หน่วยงานข้อมูลข่าวสาร
10) สภาองคมนตรี
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2. กระทรวงการต่างประเทศ มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) กรมอาเซียน
2) กรมองค์การระหว่างประเทศ
3) กรมเศรษฐกิจหลายฝ่าย
4) กรมวางแผนนโยบาย
5) กรมการเมือง 1
6) กรมการเมือง 2
7) กรมกิจการกงสุลและสนธิสัญญา
8) กรมการ APEC
9) กรมการบริหาร

3. กระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

1) กรมการโรงเรียน
2) กรมวางแผนพัฒนาและวิจัย
3) กรมการศึกษาเทคนิค
4) กรมการบริหารและบริการ
5) กรมนิเทศการศึกษา
6) กรมพัฒนาหลักสูตร
7) กรมหลักสูตรร่วม
8) กรมการสอบ
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอิสระอีก 5 หน่วย คือ
1) หน่วยดูแลรักษาอาคารและการวางแผน
2) หน่วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาสัมพันธ์
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม I 101

3) หน่วยการศึกษาพิเศษแห่งชาติ
4) หน่วยเลขานุการมาตรฐานแห่งชาติ
5) ศูนย์ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
4. กระทรวงการคลัง มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) กรมคลัง
2) กรมตัวแทนการลงทุนของบรูไน
3) กรมศุลกากรและภาษีภายใน
4) กรมพัฒนาและวางแผนเศรษฐกิจ
5) กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและราชพัสดุ
6) กรมกองทุนเพื่อลูกจ้าง
5. กระทรวงมหาดไทย ขอบเขตงานของกระทรวงมหาดไทย มี
หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) ส�ำนักงานเขต/อ�ำเภอ
2) ส�ำนักงานเทศบาล
3) ส�ำนักงานรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง
4) ส�ำนักงานแรงงาน
5) ส�ำนักงานเรือนจ�ำ
6) ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและทะเบียนประชากร
7) ส�ำนักงานชั่ง ตวง วัด
8) หน่วยดับเพลิง
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6. กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และการกีฬา มีหน่วยงานในสังกัด
ดังนี้
1) กรมเยาวชนและการกีฬา
2) กรมพิพิธภัณฑ์
3) กรมประวัติศาสตร์
4) สถาบันภาษาและหนังสือ
5) ส�ำนักงานบริการสังคม
7. กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ มีหน่วยงานใน
สังกัด ดังนี้
1) กรมการเกษตร
2) กรมป่าไม้
3) กรมประมง
4) ส�ำนักงานการพัฒนาอุตสาหกรรมบรูไน
8. กระทรวงการพัฒนา มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) กรมการไฟฟ้า
2) กรมการพัฒนาการเคหะ
			 3) กรมประชาสงเคราะห์
4) กรมวางแผนเมืองและชนบท
5) กรมที่ดิน
6) กรมการส�ำรวจ
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม I 103

9. กระทรวงสาธารณสุข มีเพียงกรมยาและสุขภาพเท่านั้น เป้า
หมายของกระทรวงสาธารณสุข คือ การพัฒนาสุขภาพชีวติ ของประชาชน
และรักษาสุขภาพให้ประชาชนมีอายุยนื ยาว กระทรวงนีย้ งั มีหน้าทีร่ บั ผิด
ชอบในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยไม่ค�ำนึงถึงศาสนา 
เชื้อชาติ และก�ำเนิด
2) ยกระดับมาตรฐานสุขภาพอนามัยของประชาชน
3) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านสังคมและ
สาธารณสุข
4) จัดระบบการท�ำงานและบริหารงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพกับหน่วยงาน
ของกระทรวง
5) ด�ำเนินนโยบายตามแนวทาง MIB
10. กระทรวงกิจการศาสนา มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) ส�ำนักงานฝ่ายบริหาร
2) ส�ำนักงานฝ่ายกิจการมัสยิด
3) ส�ำนักงานฝ่ายชารีอะห์
4) หน่วยงานกฎหมายอิสลาม
5) ศูนย์เผยแผ่อิสลาม
6) ฝ่ายประสานงานและพัฒนาการเอกลักษณ์อิสลาม
7) ส�ำนักงานกิจการฮัจญ์
8) ศาลชารีอะห์
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11. กระทรวงกลาโหม แบ่งงานออกเป็น
1) กองทัพบรูไน
2) กองทหารกุรข่า คือ ทหารรักษาการเป็นองค์รกั ษ์ มีประมาณ
2,200 คน อีกส่วนเป็นทหารกุรข่าของอังกฤษ ท�ำหน้าทีด่ แู ลกิจการนำ�้ มัน
และแก๊สธรรมชาติที่ซีเรียมีประมาณ 1,000 คน
12. กระทรวงคมนาคม มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) กรมการขนส่งทางบก
2) กรมการบินพลเรือน
3) กรมไปรษณีย์โทรเลข
4) กรมสื่อสารทางไกล
5) กรมเจ้าท่า
6) กรมการทะเล
13. กระทรวงยุติธรรม แบ่งออกเป็น 3 กรม คือ
1) กฎหมาย
2) ศาล
3) การพิมพ์
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4.2.2 รายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ [10]
กระทรวง

ICU
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
(Prime Minister’s office)

M3F
กระทรวงการคลัง
(Ministry of Finance)
/

*8*
กระทรวงกลาโหม

(Ministry of Defence)

กระทรวงมหาดไทย
(Ministry of Home Affairs)
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ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่

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

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

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

กระทรวง

กระทรวงการต่างประเทศ
และการค้า
(Ministry of Foreign
Affairs And Trade)

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่         Subok Bandar Seri Begawan   
               BD2710  Brunei Darussalam
โทรศัพท์    673–2262177, 2261293
โทรสาร     673–2261100, 2262904

£

'igDi
กระทรวงศึกษาธิการ
(Ministry of Educations)

o
mipr

กระทรวงอุตสาหกรรม
และทรัพยากรหลัก
(Ministry of Industry and
Primary Resources)

tffc/

Mrastry of Health.
Brunei Darussalam

กระทรวงสาธารณสุข
(Ministry of Health)

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

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

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

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

กระทรวงวัฒนธรรม
เยาวชนและกีฬา
(Ministry of Culture,
Youth and Sports)

-•

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

กระทรวงศาสนา
(Ministry of Religious Affairs)

ที่อยู่

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

กระทรวงการพัฒนา
(Ministry of Development)

-•

W(

ที่อยู่

กระทรวงคมนาคม
(Ministry of Communications)
-•
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Jalan Besar Menteri, Bandar Seri
Begawaan BB3910,
Brunei Darussalam
โทรศัพท์    673-2383838

4.3 จ�ำนวนข้าราชการทั่วประเทศพร้อมคุณลักษณะ		
หลัก หรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคม		
อาเซียน
4.3.1 จ�ำนวนข้าราชการทั่วประเทศ
จ�ำนวนข้าราชการพลเรือนทั้งประเทศมีประมาณ 48,761 คน ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาสูง และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  
รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ข้าราชการพลเรือนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 
100 ชั่วโมงต่อปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  ซึ่งข้าราชการต้องท�ำหน้าที่ใน
การให้บริการกับประชากรในประเทศ  ตามหน่วยงานภาครัฐที่ถูกแบ่ง
ออกเป็น 12 กระทรวง 113 แผนก ในช่วงระยะหลังมีการบริหารงานใน
หน่วยงานภาครัฐหลากหลายแบบ และน�ำระบบการบริหารจัดการเข้า
มาช่ ว ยในการบริ ห ารงานราชการ มี ก ารน�ำหลั ก การเปลี่ ย นแปลง
กระบวนทัศน์ กระบวนการคิด ทัศนคติ และวัฒนธรรมในการท�ำงาน
มาสร้างให้เกิดความโปร่งใส ความกระตือรือร้น ความตืน่ ตัว ความรับผิด
ชอบ ให้เกิดประสิทธิผลแก่หน่วยงานราชการ สร้างจริยธรรมให้เกิดแก่
ข้าราชการ ควบคูไ่ ปกับการบริหารราชการทีม่ ปี ระสิทธิผล และพัฒนาทักษะ
ขีดความสามารถของข้าราชการในการส่งมอบสินค้า  และบริการทีส่ ร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชากรบรูไนที่มารับบริการ[9]
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ตารางที่ 4 จ�ำนวนข้าราชการตามแต่ละกระทรวง

กระทรวง

จ�ำนวนข้าราชการ

ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

6,287

กระทรวงมหาดไทย

4,643

กระทรวงการคลัง

1,864

กระทรวงการต่างประเทศ

842

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวัฒนธรรมเยาวชนและกีฬา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม

1,727
1,895
12,769
1,746

กระทรวงสาธารณสุข

6,035

กระทรวงศาสนา
กระทรวงกลาโหม

3,750
2,265

กระทรวงการพัฒนา

4,938

สรุปจ�ำนวน
ที่มา: ฝ่ายบริการสาธารณะ หรือ JPA 2012
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48,761

ข้าราชการบรูไนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 จะเป็นระดับของข้าราชการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด (Top
Management) ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง   ผู้อ�ำนวยการ  
รองผู้อ�ำนวยการ (ระดับบน) ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ (ระดับบน) ฯลฯ
ระดับ 2 จะเป็นผูบ้ ริหารระดับกลาง (Middle Management) ได้แก่
ผู้จัดการอาวุโส  วิศวกร  ผู้เชี่ยวชาญ  บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
ระดับ 3  เป็นผู้บริหารระดับล่าง (Lower Management) ได้แก่
ผู้บริหารระดับกลาง  หัวหน้า  ผู้เชียวชาญทางเทคนิค ฯลฯ
ระดับ 4 เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (Operational) ได้แก่
พนักงานเสมียน  ช่างเทคนิค ฯลฯ
ระดับ 5 ผู้ช่วยระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้ช่วยส�ำนักงาน  คนขับรถ  
นักการ ฯลฯ
Division 1
ผูบริหารระดับสูง
Division 2
ผูบริหารระดับกลาง
Division 3
ผูบริหารระดับลาง
Division 4
ผูดำเนินงาน
Division 5
ผูชวยดำเนินงาน

ภาพที่ 13 โครงสร้างข้าราชการพลเรือนบรูไน พ.ศ. 2552
ที่มา: ACCSM 2009
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4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการ
4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการ
4.3.2.1 สมรรถนะส�ำหรับข้าราชการพลเรือนบรูไน
สมรรถนะส�ำหรั บ ข้ า ราชการพลเรื อ นบรู ไ นนั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ค ณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือนและกระทรวงต่างๆให้ความส�ำคัญที่การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต้องมีอย่างครบครัน จึงมีกระบวนการ
ทีใ่ ช้การตรวจสอบตัง้ แต่รปู แบบการบริการ หลักสูตรและโปรแกรม
การฝึกอบรม การทดสอบและการประเมินผลการท�ำงาน ซึง่ แต่ละขัน้ ตอน
ยังมีกระบวนการพิจารณา ประเมิน ตรวจสอบแล้วย้อนกลับ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ขาราชการพลเรือน
(PSC)
(PSC) และกระทรวง

สถาบันพัฒนา
กระทรวง และ
คณะกรรมการขาราชการ ขาราชการพลเรือน
(CSI)
พลเรือน (PSC)

รูปแบบ
การบริการ

หลักสูตร และ
โปรแกรม
การฝกอบรม

การพัฒนา
อาชีพ

หลักสูตรการ
ฝกอบรม
TNA

ผลตอบแทน

การฝกอบรม

การพัฒนา
ความรู
ความสามารถ

การประเมินผล
ผูเขารวม

t
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การทดสอบ

หลักสูตร

การประเมินผล

การทดสอบ

การฝกอบรม

การประเมินผล

การพัฒนา
อาชึพ

การรับรอง

t

T
ขอมูลปอนกลับ
-s

*

mi*

ระบบประเมินผล
การทำงาน

ภาพที่ 14 รูปแบบการจัดการตามสมรรถนะ
ที่มา: ACCSM 2009

J

ส่วนในด้านพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์หรือคนสามารถแบ่งเป็น 3
ด้าน ดังนี้
1. สมรรถนะด้านคน ประกอบด้วย
1.1 การพัฒนาผูอ้ นื่ (Developing Others) เพือ่ การพัฒนาและ
ขยายขีดความสามารถของผู้อื่น
1.2 การติดต่อสือ่ สาร (Communication) มีทกั ษะความสามารถ
ในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ         
1.3 การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย (Relationship Building and Networking)
1.4 การจัดการทีม (Managing Teams)
2. สมรรถนะด้านตนเอง เป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนคติ ทักษะการคิด และการใช้สมอง ประกอบด้วย        
2.1  ค่านิยม (Value) เป็นสิง่ ทีด่ ี ทีพ่ งึ กระท�ำ เห็นคุณค่าจึงอยาก
แสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ท�ำให้องค์การหรือบุคคลสามารถแสดงบทบาทและ
ผลงานได้ อ ย่ า งโดดเด่ น แตกต่ า งกว่ า องค์ ก าร หรื อ บุ ค คลอื่ น หรื อ
พฤติกรรมทีอ่ งค์การคาดหวัง/ปรารถนาให้บคุ ลากรประพฤติปฏิบตั ิ หรือ
ทิศทาง เป้าหมายที่องค์การต้องการบรรลุเพื่อสร้างความแตกต่างหรือ
โดดเด่นกว่าองค์การคู่แข่ง  
2.2  ความสามารถในการคิด (Thinking Capabilities) เช่น การ
คิดวิเคราะห์ การคิดในเชิงภาพองค์รวม และการคิดเชิงระบบ ฯลฯ  
2.3  การจัดการตนเอง (Managing Self)
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SELF
Self Effectiveness

PEOPLE
Effective interaction, support,
shared work &
communication within the
. team and with other team

RjijH

MiHMi*]

•Values
•Thinking Capabilities

•Managing Self
•Managing Teams
•Relationship Building and
Networking

•Communication

•Developing Others
•Vision and Strategy
•Public Sector Acumen
•Policy
•Leadership
•Management Capabilities

•Managing Resources

3. สมรรถนะประจ�ำกลุ่มงาน และภารกิจงาน คือ สมรรถนะที่
ก�ำหนดเฉพาะส�ำหรับกลุ่มภารกิจ เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้ขา้ ราชการปฏิบัติภารกิจ
ในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยสมรรถนะประจ�ำกลุ่มภารกิจงาน ประกอบด้วย
3.1 การก�ำหนดระบบสมรรถนะนั้น ต้องก�ำหนดจากวิสัยทัศน์
(Vision) และยุทธศาสตร์ (Strategy)
3.2 ความฉลาด เฉียบแหลมในงานภาครัฐ (Public Sector Acumen)
3.3 นโยบาย (Policy)
3.4 ภาวะผู้นํา (Leadership) เป็นความสามารถด้านอิทธิพลต่อ
บุคคลในกลุม่ เพือ่ นําไปสูค่ วามสําเร็จตามเป้าหมาย ใช้กระบวนการสัง่ การ
การมีอทิ ธิพลต่อผูอ้ นื่ การมีปฏิสมั พันธ์ โดยถ่ายทอดแนวคิดสูก่ ารปฏิบตั ิ
3.5 ความสามารถในการจัดการ (Managerial Capabilities)  
3.6 การจัดการทรัพยากร (Managing Resources)
114

IT

4.3.2.2 ประเด็นท้าทายในการพัฒนาข้าราชการปัจจุบัน
ความสอดประสานของนโยบายต่างๆด้านทรัพยากรมนุษย์กบั เป้าหมาย
การพัฒนาแห่งชาติบรูไนถือเป็นสิ่งส�ำคัญมาก กลยุทธ์ในการพัฒนา
ข้าราชการบรูไนจากวิสยั ทัศน์บรูไนทัง้ 8 ข้อ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการศึกษา 
เศรษฐกิจ ความมั่นคง และการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศนั้น ก็เป็น
สิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงมุมมองในการพัฒนาบรูไนอย่างชัดเจน ดังนัน้ นโยบาย
ด้านทรัพยากรมนุษย์จงึ ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการบริหาร
ประเทศ ส�ำหรับบทบาทในด้านกลยุทธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในกระทรวงและแผนกต่างๆ นั้น ควรจะมีการท�ำให้บรรลุผลส�ำเร็จใน
ทุกๆ กระทรวง และทุกๆ แผนก
ส่วนเรือ่ งการวางแผนการฝึกอบรมระยะยาวนัน้ ตัง้ อยูบ่ นแผนกลยุทธ์
ขององค์การ ซึ่งปัจจุบันมีจ�ำนวนหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าด้านการ
พัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์จะขึ้นอยู่กับแผนกลยุทธ์ขององค์การ
และในบางครั้งก็มีการฝึกอบรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ
กระทรวงและหน่วยงาน  
ความท้าทายอีกประการหนึง่ ของการจัดการฝึกอบรมและการพัฒนา
ที่มีการส่งมอบกันอยู่ในปัจจุบันนั้น ส่วนมากจะขึ้นอยู่กับความต้องการ
และลักษณะงานเฉพาะกิจ ซึง่ ยังมีขอ้ บกพร่องในการวางแผนและการจัด
ล�ำดับความส�ำคัญในเรื่องชนิดการฝึกอบรมว่า  การฝึกอบรมไหนควรท�ำ
ก่ อ นหรื อ หลั ง เพราะบางหลั ก สู ต รนั บ ว่ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพของ
ข้าราชการ และประเด็นการประเมินความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมก็ถือ
เป็นประเด็นที่ส�ำคัญและท้าทายส�ำหรับนักทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็น
กระบวนการทีค่ วรท�ำอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เนือ่ งจากระดับความ
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จ�ำเป็นในการฝึกอบรมของข้าราชการแต่ละคนไม่เท่ากัน ส�ำหรับหน่วย
งานทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งนีค้ อื สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ทีต่ อ้ งรับ
ผิดชอบดูแลจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการฝึกอบรม คือ การประเมิน ซึ่ง
เป็นการวัดผลส�ำเร็จของการฝึกอบรม โดยน�ำผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่หลังจากการส่งมอบการฝึกอบรม   ซึ่งสถาบัน
ข้าราชการพลเรือน (CSI) ต้องด�ำเนินการประเมินผลกระทบส�ำหรับแต่ละ
หลักสูตรการฝึกอบรมที่จะด�ำเนินการในประเทศหรือภูมิภาค  ซึ่งท�ำให้
เกิดมีประเด็นท้าทายใหม่กค็ อื ผลการประเมินจากการฝึกอบรมถูกน�ำมา
ใช้น้อยที่สุดส�ำหรับการพัฒนาบุคลากร เช่น เรื่องการเชื่อมโยงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไม่ได้ถูกเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
เป็นต้น (The 9th ASEAN & JAPAN High Level officials Meeting
on Caring Societies, 2011)

4.3.3 คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคม			
			 อาเซียน
เนื่องจากบรูไนเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงท�ำหน้าทีเ่ ป็นทัง้ สุลต่าน และนายกรัฐมนตรี
รับหน้าที่ในการบริหารประเทศ ท�ำให้อ�ำนาจสิทธิขาดในการบริหาร
ประเทศอยู่ที่สุลต่าน อีกทั้งบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนก็มักเข้ามาร่วม
บริหารกับรัฐบาลบรูไนทัง้ สิน้ ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐจึงนับว่าเป็นหัวหอก
ในการพัฒนาประเทศ บรูไนจึงให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานภาครัฐ
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และพัฒนาข้าราชการเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการพยายามแยกหน้าที่
ในการบริหารงานเป็นหน่วยงานย่อยเพิม่ เติมอีกหลายหน่วยงาน ทีม่ หี น้า
ทีด่ แู ลทัง้ การบริหารกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และยังมีหน่วยงานเฉพาะ
ส�ำหรับดูแลข้าราชการพลเรือนให้มีการพัฒนา  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ราชการพลเรือน (Public Service Department) หรือ JPA (Jabatan
Perkhidmatan Awam) คือหน่วยงานสาธารณะที่ก�ำหนดการด�ำเนิน
การที่เหมาะสมในการบริหารทรัพยากรบุคคลและนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ หรือจะเป็นสถาบันข้าราชการพลเรือน (CSI)
ทีม่ หี น้าทีจ่ ดั โปรแกรมการฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ พูนทักษะความสามารถของ
ข้าราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งรัฐบาลยังส่งเสริมให้มีการ
ศึกษาต่อในระดับสูง โดยรัฐบาลเป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยในการศึกษาเล่าเรียน
ให้ทงั้ หมด  เพราะถือว่าอยูใ่ นโปรแกรมการฝึกอบรมของข้าราชการทัว่ ไป
ด้วย ในแต่ละปีจงึ มีเยาวชนรุน่ ใหม่ของบรูไนทีจ่ บการศึกษาแล้วต้องการ
จะเป็นข้าราชการมากมาย [13]
ดังนัน้ การพัฒนาข้าราชการของประเทศบรูไนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ของข้ า ราชการในการเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น และเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของวิสยั ทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578 (Brunei Vision (Wawasan
2035) สามารถแบ่งการจัดหลักสูตรฝึกอบรม (Competency- based
Training) ออกเป็น 11 ข้อ ดังนี้
1) การพัฒนานโยบาย (Policy Development)
2) การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการ (Strategic Planning
and Management)
3) คุณภาพภาวะผู้น�ำ (Leadership Quality)
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม I 117
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4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ (Management Development)
5) เครื่องมือการบริหารจัดการ (Management Tools)
6) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
7) การสร้างทีมงาน (Team Building)
8) การพัฒนาตนเอง (Self-Development)
9) กฎระเบียบ (Rules and Regulations)
10) การจัดการด้านการเงินและทรัพยากรอื่นๆ (Management of
Financial and other Resources)
11) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication Technology-ICT)
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ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละ
กระทรวง และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
งานที่เกี่ยวกับ ASEAN
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5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง
การบริหารการปกครองของบรูไนในภารกิจการบริหารประเทศ โดย
ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงานและกระทรวงทั้ง 12 กระทรวง ซึ่ง
สามารถแสดงภารกิจและยุทธศาสตร์ได้ดังต่อไปนี[17]
้
1. ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Office)
มีภารกิจและยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญในการสนับสนุนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
ภารกิจ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (PMO) มีภารกิจในประเด็นดังต่อไปนี้
1) วางนโยบายซึง่ แสดงออกถึงความเป็นผูช้ �ำนาญการแบบมืออาชีพ
และมีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อต่อกระบวนการก�ำหนดนโยบายต่างๆ
2) แสดงความเป็ น ผู ้ น�ำในการบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ทุ ก
กระทรวงและหน่วยงาน
3) ประสานงานและอ�ำนวยความสะดวกระหว่างหน่วยงานราชการ
พลเรือนต่างๆ กับหน่วยงานภาคเอกชนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ให้ขอ้ มูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและการบริการทีแ่ สดงถึงความเป็นมืออาชีพ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�ำคัญในส�ำนักนายกรัฐมนตรี
วิสัยทัศน์
ด�ำรงความเป็นผูน้ �ำทีด่ เี ยีย่ ม และมีธรรมาภิบาลเพือ่ ความเจริญมัง่ คัง่
และความมั่นคงแห่งชาติ
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พันธกิจ
เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้านการบริหารงานของรัฐบาลใน
สมเด็จพระราชาธิบดี เพือ่ ความเป็นผูน้ �ำทีด่ เี ยีย่ ม และมีธรรมาภิบาลเพือ่
ความมั่นคงของชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะกระท�ำในบริบท
ของปรัชญาราชาธิปไตยอิสลามมลายู (MIB)
ยุทธศาสตร์
1) พัฒนาคุณภาพในการก�ำหนดนโยบาย
2) วางทิศทาง นโยบาย และกรอบเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) สร้างการบริการประชาชนให้ทันสมัย
4) สร้างภาพลักษณ์รฐั บาลให้มปี ระสิทธิภาพและเอาใจใส่ประชาชน
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5) บังคับใช้กฎหมายและบริหารงานอย่างยุติธรรม
6) เพิม่ ความสามารถของชาติบา้ นเมืองในการต่อสูก้ บั อาชญากรรม
7) เพิ่มความสามารถของชาติบ้านเมืองในการบริหารจัดการวิกฤต
แห่งชาติ และปัญหาด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่
2. กระทรวงการคลัง
ภารกิจ
ตามข้อก�ำหนดในมาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเนการา 
บรูไน ดารุสซาลาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการควบคุมและบริหารการเงินของประชาชนในบรูไน โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ควบคุม และก�ำหนด
ทิศทางในทุกๆ ด้านเกี่ยวกับเรื่องการเงินต่างๆ ของบรูไน เช่น กองทุน
รวม บัญชี รายได้รวม บัญชีเงินกู้รวม ซึ่งรวมถึงการเตรียมบัญชีรายรับ
รายจ่ายรายปีของบัญชีต่างๆ ดังกล่าวด้วย
ในการด�ำเนินงาน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังมีอ�ำนาจในการ
แทงหนี้สูญหรือลงบัญชีตัวเลขเป็นศูนย์ที่เกิดจากหนี้เสีย เช่น เงิน
สาธารณะทีส่ ญ
ู เสียไปหรือขาดทุน มูลค่าของเงินทีส่ ญ
ู เสียจากอัตรา
แลกเปลีย่ น และท�ำให้มลู ค่าของร้านค้าทีข่ ายสินค้า  และบริการตกรุน่
ไม่เป็นที่ต้องการแล้ว รายงานเป็นหนี้สูญหรือหนี้เสีย และมีอ�ำนาจใน
การท�ำให้รายได้ หนี้สิน และเงินที่จา่ ยเกินที่เกิดขึ้นแล้ว และไม่สามารถ
กูก้ ลับคืนได้กลายเป็นศูนย์หรือหนีท้ ถี่ กู ตัดทิง้ ไป โดยต้องได้รบั ความเห็น
ชอบจากสมเด็จพระราชาธิบดี Yang Di-Pertuan แห่งบรูไน
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วิสัยทัศน์
สร้างระบบการเงินที่มั่นคงและยืดหยุ่นง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ
จัดการระบบการเงินและทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
3. กระทรวงกลาโหม
ภารกิจ
1) รักษาอธิปไตย ความสงบสุข และความมัน่ คงของชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง คือ การรักษาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และรักษา
ความเป็นปึกแผ่น พัฒนาการ และความสามัคคีในชาติ
2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างกองทัพบรูไนและ
กองทัพในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีและความมั่นคงระหว่างกันอันเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลบรูไนและ
รัฐบาลประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประโยชน์ต่อกองทัพของ
ประเทศต่างๆ
3) สร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง
บุคลากร RBAF เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาท้าทาย
4) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ทางการทหาร
และเจ้าหน้าที่พลเรือน เพื่อท�ำให้สามารถเป็นก�ำลังในการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในกระทรวง
กลาโหม
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5) ให้การสนับสนุนและความร่วมมือแก่หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาล
ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอีกด้วย
วิสัยทัศน์
เพื่อสร้างกองทัพที่เข้มแข็ง สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
พิทักษ์อธิปไตยของชาติ ความสามัคคีภายในชาติ รักษารัฐธรรมนูญ
และปรัชญาราชาธิปไตยอิสลามมลายู (MIB) เพื่อให้เกิดผลบังคับใช้ได้
จริง
4. กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจ
กระทรวงมหาดไทยของบรูไนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลด้าน
แรงงานและกิจการตรวจคนเข้าเมือง ซึง่ เกีย่ วข้องกับภารกิจด้านแรงงาน
และการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตโดยตรง
5. กระทรวงการต่างประเทศและการค้า
ภารกิจ
กระทรวงการต่างประเทศได้เริม่ ก่อตัง้ ขึน้ อย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2527 โดยเจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียะห์ (Prince
Mohamed Bolkiah) รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ความรับผิดชอบใน
การจัดการกิจการภายนอกของบรูไนสามภารกิจในต่างประเทศ คือ
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คณะกรรมาธิการในกัวลาลัมเปอร์ ลอนดอน และสิงคโปร์ ภารกิจทั้งหมดนี้
ได้รบั การปรับปรุงให้เป็นคณะกรรมการระดับสูงใน พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984)
6. กระทรวงอุตสาหกรรม
ภารกิจ
1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และรายได้
ของรัฐ
2. เพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของผู้ประกอบการท้องถิ่น
เพื่อสร้างชุมชนทางธุรกิจที่ยั่งยืน
3. ช่วยสร้างโอกาสในการจ้างงาน
4. อ�ำนวยความสะดวกและพัฒนาอุตสาหกรรมและทรัพยากรหลัก
ส�ำหรับตลาดท้องถิ่นและเพื่อการส่งออก
5. ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน และความน่าดึงดูดของประเทศ
6. สร้างเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมเชิงรุก ซึ่งมีความกระตือรือร้น และมีคุณภาพในการเป็นผู้น�ำ
วิสัยทัศน์
บรูไนมีเศรษฐกิจทีม่ คี วามหลากหลาย มีการแข่งขัน และมีความยัง่ ยืน
พันธกิจ
เร่งสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืนด้วยการอ�ำนวยความ
สะดวก และพัฒนาการค้าอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขัน  
และผูป้ ระกอบการซึง่ กระตือรืนร้นทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละปรับเปลีย่ นให้มคี วาม
เข้มแข็ง
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7. กระทรวงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
● ก�ำหนดและด�ำเนินนโยบายตามแนวทางสังคมแห่งชาติในกีฬา 
วัฒนธรรมส�ำหรับเด็กและเยาวชน
● สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ การจัดสวัสดิการสังคม
วัฒนธรรมและกีฬาส�ำหรับเด็กและเยาวชน
● มีความร่วมมือกับเครือข่ายในทุกพื้นที่
● เพิ่มการรับรู้ของประชาชน ค่านิยม และจิตวิญญาณของอาสา
สมัคร
● เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานทุกระดับของสังคมด้านวัฒนธรรม
นักกีฬาส�ำหรับเยาวชนและบริการชุมชน
● สนับสนุนการมีสว่ นร่วมระหว่างหน่วยงานทุกระดับของสังคม
ทุกสาขา
● เสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนผ่านการฝึกอบรม และความ
สามารถในการสร้างตนเอง เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ด้านกีฬาและความเป็นเลิศ
8. กระทรวงสาธารณสุข
วิสัยทัศน์
กระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์การด้านการให้บริการ
สาธารณสุขที่มีชื่อเสียงอย่างสูง สามารถเทียบกับองค์การด้านการให้
บริการสาธารณสุขที่ดีที่สุดในภูมิภาค และเป็นองค์การซึ่งสามารถให้
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่พลเมืองและผู้พ�ำนักอาศัยในประเทศทุกคนด้วยการ
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ช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างประโยชน์แก่สังคม เศรษฐกิจ และจิตใจตลอด
ชีวิต
พันธกิจ
ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข คือ การปรับปรุงสุขภาพและความ
เป็นอยู่ของผู้คนในบรูไนผ่านระบบการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุม มี
คุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ ราคาไม่แพง และเป็นธรรม ซึ่งทุกคนใน
ประเทศสามารถเข้าถึงได้
9. กระทรวงคมนาคม
ภารกิจ
การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ กิจกรรมสื่อสารแบบพลวัต (Dynamic)
ที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการจัดตั้งและการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและปลอดภัย สามารถเข้าถึงการ
รักษาความปลอดภัยในการสื่อสารเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แข่งขันระดับชาติ
วิสัยทัศน์
ความเป็นเลิศในการสื่อสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)
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5.2 หน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วกับ ASEAN
ประเทศบรูไนได้เข้าเป็นสมาชิกล�ำดับที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.  
2527 การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศบรูไนนั้น มีปัจจัยที่
สนับสนุนแยกได้เป็น 2 ประการ คือ[4]
1) ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
แม้บรูไนจะเป็นประเทศทีม่ คี วามมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ แต่เมือ่ พิจารณา
ในแง่การพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อาจกล่าวได้ว่าการที่บรูไนเข้า
ร่วมสมาคมอาเซียนจะยังประโยชน์ให้แก่บรูไนเป็นอย่างมาก เพราะ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ ๆ มีความพร้อมในเรือ่ งเศรษฐกิจสูงกว่าบรูไน
ส�ำหรับด้านการเมืองและความมัง่ คงนัน้ บรูไนมีความมัน่ ใจในระดับหนึง่
ว่าหลักการเกีย่ วกับการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Non-interference)
ของอาเซียน จะเป็นเครื่องค�้ำประกันเสถียรภาพของบรูไนจากการ
แทรกแซงของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียได้
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2) ด้านสถานภาพในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
ถือเป็นการยกฐานะของประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้วยเหตุที่บรูไนเป็นรัฐขนาดเล็กและเพิ่งได้รับเอกราชใหม่ จึงมีความ
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเสริมสร้างสถานภาพและความเชือ่ ถือขึน้ ในเวทีการเมือง
ระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมกับอาเซียนนั้นก็นา่ จะเป็นหนทางหนึ่ง
ที่จะเพิ่มบทบาทและชื่อเสียงของบรูไนให้เป็นที่รู้จักในวงการเมือง
ระหว่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง

5.2.1 บทบาทของบรูไนในอาเซียน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของบรูไน ที่เคยให้ความช่วยเหลือมิตร
ประเทศอาเซียนในช่วงมีวิกฤติทางเศรษฐกิจ และช่วยรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินของภูมภิ าคโดยเข้าไปลงทุนในประเทศในอาเซียน อย่าง
การลงทุนร่วมกันระหว่างไทย-บรูไน โดยรัฐบาลบรูไนให้ Brunei Investment
Agency (BIA) มาลงร่วมทุนกับกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
ทัง้ ได้จดั ตัง้ กองทุนร่วมลงทุน (Matching Fund) ในชือ่ “กองทุนไทยทวี”
ซึง่ ในปัจจุบนั เป็นระยะทีส่ องจึงเรียกว่าการลงทุนไทยทวี 2 มีอายุกองทุน
ยาว 10 ปี
นอกจากบทบาททางเศรษฐกิจในแล้ว บทบาททีต่ อ้ งพูดถึงคือบทบาท
ของประธานอาเซียน พ.ศ. 2556-2557 ทีเ่ พิง่ หมดวาระลง ประเทศบรูไน
ได้จัดการประชุมร่วมถึง 400 ครั้งซึ่งรวมถึงการพบปะผู้น�ำอาเซียน ใน
การประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 22 ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2556  
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การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2556           
การประชุมภูมภิ าคอาเซียนกับประเทศในเอเชียแปซิฟกิ ซึง่ มีรฐั มนตรี
ต่างประเทศ 27 ประเทศเข้าร่วมประชุมในเดือนมิถุนายน  และที่ส�ำคัญ
คือการประชุมสุดยอดผูน้ �ำเอเชียตะวันออกมี 18 ประเทศสมาชิกในเอเชีย
ตะวันออกที่รวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วย
จากการประชุมครั้งที่ 23 นี้มีประเด็นที่ส�ำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือ
1.ประเด็นทางสังคม ที่ประเทศบรูไนได้ชูค�ำขวัญ “Our People,
Our Future Together” หรือ “ประชาชนของเรา อนาคตร่วมกันของเรา”
ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การส่งเสริมความร่วมมือทัง้ ด้านการเมือง ความมัน่ คง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม โดยขยายบทบาทให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินงานด้วยกัน ซึง่ จะเป็นหลักประกันความก้าวหน้า และความมัน่ คง
แห่งการพัฒนาภูมิภาคร่วมกัน
2. การประชุมครั้งนี้   ประเทศบรูไนได้ด�ำเนินนโยบายที่เรียกว่า 
“ทางการทูตเพื่อการป้องกัน” หรือ defense diplomacy โดยสร้าง
บรรยากาศทีเ่ ป็นกลาง[22a] แสดงบทบาททีเ่ ป็นกลาง ซึง่ วาระทีจ่ ดั การประชุม
นี้ Murray Heibert และ Jeremiah O Magpile นักวิชาการจาก Center
for Strategic and International Studies[22b] ให้ความเห็นถึงความส�ำคัญ
ที่ท้าทายในหลายๆด้าน ประการแรก คือน�ำปัญหากรณีพิพาทเกี่ยวกับ
หมู่เกาะในทะเลจีนใต้มาสู่ที่ประชุม  ประการที่สอง คือ การกระตุ้นให้
ประเทศกลุ่มสมาชิก เร่งนโยบายให้บรรลุเป้าหมายของประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ. 2558 และประการทีส่ ามคือ การให้ทงั้ จีนและ
สหรัฐอเมริกา  คงการมีส่วนร่วมในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
(East Asia Summit - EAS)
จากบทบาทข้างต้น สื่อสารมวลชนจากต่างประเทศ[22c]   ได้ยกย่อง
สมเด็จพระราชาธิบดีวา่ เป็นผูน้ �ำทีท่ �ำให้บรรยากาศ การประชุมผูน้ �ำ
สุดยอดอาเซียนผ่านไปอย่างราบรื่น  ด้วยพระองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมเยียน
ประเทศสมาชิกที่ส�ำคัญของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East
Asia Summit - EAS) เพื่อท�ำความรู้จัก ท�ำความเข้าใจผู้น�ำเหล่านั้น ซึ่ง
ท�ำให้เกิดผลดีในการประชุมร่วมกันและเป็นผลดีต่อประชาคมอาเซียน
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ASEAN คือ กรมอาเซียน  
กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสามารถติดต่อได้ ดังนี้
โทรศัพท์
+673 2261291 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
โทรสาร
+673 2261997
อีเมล
dept.ofasean@mfa.gov.bn

5.2.2 บทบาทและหน้าที่
● เป็นศูนย์รวมเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียนแห่งชาติ
● เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลระดับชาติเกี่ยวกับอาเซียนในทุกเรื่อง
● ประสานงานการด�ำเนินงานตามมติของอาเซียนในระดับชาติ
● ประสานงาน และสนับสนุนการเตรียมการจัดประชุมอาเซียน

แห่งชาติ
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● ส่งเสริมเอกลักษณ์ของอาเซียน และตระหนักในความเป็นอาเซียน

ระดับชาติ
● มีส่วนร่วมในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน ได้แก่ การ
ประชุมสุดยอดอาเซียน สภาความร่วมมืออาเซียน (ACC) การประชุมด้าน
การเมืองและความมัน่ คงประชาคมอาเซียน (APSC) การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน (AMM) การประชุมรัฐมนตรี (PMC) เอเชียตะวันออก
ซัมมิท (EAS) ประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน (ARF) การประชุมร่วมกัน
เพื่อเตรียมความพร้อม (JPM) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
(SOM)
● มีส่วนร่วมในการประชุมอาเซียนกับคู่เจรจา และการประชุมกับ
หน่วยงานในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอื่นๆ
● ประสานงานกับหน่วยงานชัน้ น�ำระดับชาติทเี่ กีย่ วข้อง และปฏิบตั ิ
ภารกิจถาวรส�ำหรับอาเซียน ซึง่ เป็นภารกิจเกีย่ วกับเรือ่ งราวอาเซียนต่างๆ
ของบูรไนในกรุงจากาตาร์
● ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับส�ำนักเลขาธิการอาเซียนในกรุงจากาตาร์  
และตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ
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6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือนในประเทศบรูไนถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ
ของรัฐบาลในการบริหารประเทศทัง้ ในด้านการพัฒนาประเทศ และการ
ให้บริการประชาชน โดยเน้นไปที่ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน ซึ่ง
สมเด็จสุลต่าน Mu'izzaddin Waddaulah ของสุลต่านและผู้ปกครอง
สูงสุด (Yang Di-Pertuan) แห่งบรูไนดารุสซาลามบรูไนได้กล่าวถึง
บทบาทของข้าราชการพลเรือนไว้ในช่วงปี ค.ศ. 1984 ว่า [24]
"บรูไนจะต้องเป็นเอกราชตลอดกาล เป็นประชาธิปไตยและเป็นมลายู
เสรี มุสลิมในระบอบกษัตริย์ตามค�ำสอนของศาสนาอิสลามตาม Ahlis
Sunnah Waljemaah และอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการของเสรีภาพความ
ไว้วางใจและความยุตธิ รรมและการแสวงหา........ ความสงบสุขและความ
ปลอดภัย  สวัสดิการและความสุขของประชาชนของเรา......."
จากพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดี ทรงย�้ำให้เห็นถึงความ
ส�ำคัญของข้าราชการอันเป็นกลไกของการขับเคลือ่ นประเทศ ข้าราชการ
เป็ น ผู ้ ช ่ ว ยและผู ้ ป ฏิ บั ติ ใ นการน�ำแผนนโยบายสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ฯลฯ
ข้าราชการในบรูไนจึงเป็นก�ำลังส�ำคัญที่รัฐบาลบรูไนดูแลอย่างใกล้ชิด
และด้วยปรัชญาการปกครอง MIB มลายู อิสลามและพระมหากษัตริย์
ที่ อ งค์ ส มเด็ จ พระราชาธิ บ ดี ท รงเป็ น ทั้ ง ประมุ ข ภายใต้ ร ะบบ
สมบูรณาญาสิทธิราช และพระองค์ยังด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
รั ฐ มนตรี ก ระทรวงกลาโหมและรั ฐ มนตรี ค ลั ง จึ ง ท�ำให้ เ ห็ น ภาพของ
ศูนย์กลางอ�ำนาจในการตัดสอนใจส�ำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา
ในทุกๆด้าน โดยเฉพาะข้าราชการพลเรือนนั้นรัฐบาลมีนโยบายที่ให้
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ข้าราชการพลเรือนได้รบั การพัฒนาในด้านต่างๆไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง
ต่อปี
ในด้านนโยบายส�ำหรับข้าราชการพลเรือนนั้น รัฐบาลได้ก�ำหนดให้
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (the Prime Minister’s Office) รัฐมนตรีกระทรวง
คลัง (the Ministry of Finance) และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
(the Public Service Commission) หรือ SPA – Suruhanjaya Perkhidmatan Awam เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบที่ดูภาพรวม
ข้าราชการพลเรือนทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (the
Public Service Commission: PSC ) หรือ SPA เป็นหน่วยงานอิสระที่
ท�ำหน้าที่ สรรหา  คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับราชการ และท�ำหน้าที่
ถวายค�ำแนะน�ำต่อองค์สมเด็จราชาธิบดีใน การแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นขัน้
ควบคุมวินัยข้าราชการ ยกเว้นทหาร ต�ำรวจและหน่วยราชทัณฑ์
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ท�ำงานสนับสนุน สนองนโยบายส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงคลังและคณะกรรมการข้าราชการ
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พลเรือน ได้แก่
1. หน่วยงานราชการพลเรือน (Public Service Department: PSD)
หรือ (JPA – Jabatan Perkhidmatan Awam)
2. หน่วยงานบริการด้านการจัดการ (Management Services Department: MSD)
3.  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (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)
นอกจาก 5 หน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายและการท�ำงานของส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงคลังและคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนแล้ว ยังมีสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยบรูไน (UBD:
Universiti Brunei Darussalam) ที่รับผิดชอบในการบริหาร สถาบัน
เพื่อการสร้างผู้น�ำนวัตกรรม และความก้าวหน้า(Institute for Leadership, Innovation and Advancement – ILIA) และศูนย์นวัตกรรมวิธี
การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (e-Government Innovation Centre)
ซึง่ หน่วยงานต่างๆ ทีก่ ล่าวมาต่างได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่
ทั้งได้รับโอกาสในการอบรมดูงานจากพันธมิตรในการพัฒนาข้าราชการ
ร่วมกับวิทยาลัยข้าราชการพลเรือน (Civil Service College) ของ
ประเทศสิงคโปร์ และ INTAN ของประเทศมาเลเซีย [12] ฯลฯ
ในส่วนความส�ำคัญของข้าราชการนี้ นาย Dato Paduka Hj Abdul
Wahab Juned รัฐมนตรีช่วยว่าการส�ำนักนายกรัฐมนตรี [25] ได้กล่าวถึง
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การปฏิรปู ระบบราชการในบรูไน ในงานพิธเี ปิดโครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ส�ำหรับข้าราชการอาวุโส ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557 ว่า 
“ระบบราชการไม่ควรอยูใ่ นสภาพเดิมเป็นระยะเวลานานๆ” จากค�ำกล่าว
นีจ้ ะเห็นได้วา่ วิสยั ทัศน์ของระบบราชการของประเทศบรูไน ทีส่ ง่ เสริมให้
มีการพัฒนาอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง โดยยังได้กล่าวอีกว่า “การเมือง การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และการศึกษา  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของการให้
บริการ” โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า  "นี่เป็นหนึ่งในงานที่ใหญ่ที่สุดของเราใน
ฐานะราชการพลเรือน   เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายสาธารณะไม่ได้ล�ำเอียง
แต่ก่อให้เกิดก้าวหน้ามากขึ้น" จากค�ำกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ระบบ
ราชการของบรูไนให้ความส�ำคัญต่อความเสมอภาคในการให้บริการ
ที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการพัฒนาระบบที่ดี
ให้มคี วามทันสมัยต่อทัง้ เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองทีม่ กี ารพัฒนา
อยู่อย่างต่อเนื่อง

6.2 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ
กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐบรูไน [9]
1) รวบรวมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั้งหมดแล้ว น�ำมาวางแผนให้ครอบคลุมทุกๆ กระทรวง ทุกๆ แผน และ
น�ำนโยบายไปปฏิบัติจริง เพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ข้าราชการในระยะยาว ขณะเดียวกันก็ท�ำให้นโยบายต่างๆ เชื่อมโยงกับ
การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่งรายบุคคล และการประเมินผลงานรายบุคคล
ผูกติดกับกลยุทธ์การพัฒนาที่จ�ำเป็น ซึ่งจะช่วยในการปิดช่องว่างและ
จุดอ่อนรายบุคคล
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2) พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรผู้ที่สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ใน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยเพิ่มบทบาทให้ผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่
มากกว่าการจัดการเรือ่ งการฝึกอบรมแก่ขา้ ราชการเพียงอย่างเดียว แต่เปิด
โอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวแทนของหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์
ส�ำหรับประเทศชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องมุ่งเป้าความรับผิดชอบใน
การท�ำงานไปทีก่ ารท�ำงานหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้น
ในเรื่องของความช�ำนาญด้านที่แตกต่างจากนักทรัพยากรมนุษย์คนอื่น
คือ เน้นที่การปรับโครงสร้างองค์การ
3) จัดผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม
วางแผนกลยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญไม่ควรมีส่วนกับหน่วยปฏิบัติการ แต่ผู้
เชีย่ วชาญควรเป็นคูค่ ดิ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) หรือเป็นเสมือน
หุน้ ส่วนกลยุทธ์กบั การท�ำงานหน้าทีส่ �ำคัญๆ ขององค์การ เช่น การวางแนว
ทางการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การที่จะ
ต้องวางแผนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4) ใช้ระบบการอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เกิดความรู้ ทักษะ  
และทัศนคติที่ตอบสนองให้เกิดการท�ำงานเพื่อบรรลุตามสมรรถนะ
(Competency) ที่ก�ำหนดไว้ โดยมีการติดตามวัดผลและการประเมินผล
การปฏิบตั ิ หรือทีเ่ รียกว่า การฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะ (Competency
-based Training) และใช้การวิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการฝึกอบรม
(Training Needs Analysis) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า  TNA เพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการฝึกอบรม เพือ่ ช่วยในการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
ท�ำให้ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการดีเลิศ และข้าราชการแต่ละคนมี
การพัฒนาความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลเอง การวิเคราะห์ TNA
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ยังช่วยให้หน่วยงานได้ผลประโยชน์สูงสุด และมีการพัฒนารูปแบบการ
ท�ำงาน
5) ใช้ เ ทคโนโลยี เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท�ำงาน เช่ น การท�ำ       
e-Learning กับข้าราชการ เพราะรัฐบาลให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้มาก
เห็นได้จากแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับปี พ.ศ. 2550-2555 ทีล่ งทุนใช้เงินกับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้เป็น  
e-Government ถึง 1.1 พันล้านบรูไนดอลล่าร์
ประเทศบรูไนดารุสซาลามได้พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management Systems-HRMS) ของส่วนราชการ
ทุกส่วน โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศด้านระบบการบริหารจัดการพนักงาน
ของรัฐ (Government Employee Management System:  GEMS)
เข้ า มาช่ ว ย ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ ทั น สมั ย และได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยมอบหน้าที่ให้หน่วยงานราชการ
พลเรือน (Public Service Department-PSD) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีก่ �ำกับ
ดูแลและใช้ระบบนี้ เพือ่ การบริหารข้อมูลข้าราชการพลเรือนของประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการบริหารก�ำลังคน
ภาครัฐ สนับสนุนการวางแผนและการจัดการองค์การ การบริหารแผนการ
สืบทอดต�ำแหน่ง และการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐบาล
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ GEMS คือ การบริหารจัดการข้อมูล
ก�ำลังคนภาครัฐ (HR Data Management) ปัจจุบนั มีขอ้ มูลก�ำลังคนภาค
ราชการพลเรือนมากกว่า 56,000 ราย ทัง้ ทีเ่ ป็นข้อมูลส่วนบุคคล การรับ
สมัคร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลก�ำลังคนในด้านอื่น
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GEMS ใช้ระบบปฏิบตั กิ ารเป็น Windows-based System ส่วนฐาน
ข้อมูลใช้ Platform Oracle 9.0 มีลักษณะการท�ำงานบน Web-based
Application ซึง่ จ�ำเป็นต้อง Log in โดยใช้ Username และ Password
ระบบจะด�ำเนินการ back up ข้อมูลอย่างสมำ�่ เสมอ ส่วนฐานข้อมูล หรือ
Data Recovery Site จะติดตั้งไว้คนละอาคาร รวมทั้งสิ้น 3 Sever เพื่อ
ความปลอดภัยของข้อมูลและเพือ่ การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) การปรับแก้ข้อมูลบุคคลของ GEMS สามารถด�ำเนินการได้ 2 รูป
แบบ คือ
1) ข้าราชการ เป็นผูแ้ ก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง หากข้อมูลนัน้ เป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
2) ผูม้ หี น้าทีบ่ ริหารข้อมูลก�ำลังคน หรือ Administrator เป็นผูแ้ ก้ไข
หรือเพิ่มเติมข้อมูล หากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการบริหารก�ำลังคนและ/
หรือข้อมูลทีจ่ �ำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนทีจ่ ะน�ำเข้าฐาน
ข้อมูล  อาทิ วุฒิการศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้ง เป็นต้น [12]
นอกจากนีย้ งั มีตวั อย่างทีส่ ะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลบรูไนเอาจริงเอาจัง
กับการพัฒนาคนในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น
ระบบการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพทันตแพทย์บรูไน
บรูไนมีระบบการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ (Continuing Professional Development-CPD) ทันตแพทย์บรูไนทุกคนต้องเก็บคะแนน CPD  
และต้องได้คะแนน CPD อย่างน้อยปีละ 30 คะแนน (เข้าฟังวิชาการ 1
ครั้งได้ 1 คะแนน) และคะแนนจะสามารถเก็บได้จากการท�ำกิจกรรม
พัฒนาวิชาการ ทันตแพทย์ทุกคนต้องให้การรักษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ
140

r$

u

*

sr

I

I

D
l( 7f
ISHIHUr Pt«h»«*MA»AN

JKR
176

I

|

*•
2 วัน เพือ่ รักษาสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในเรือ่ ง
ก�ำลังคนด้านทันตสาธารณสุข บรูไนมองว่าการผลิตทันตแพทย์มรี าคาสูง
หาคนเข้ามาท�ำงานและท�ำให้คงอยู่ในระบบได้ยาก จึงเห็นว่าการผลิต
บุคลากรที่มีความสามารถครบ ได้แก่ เป็นทั้ง Dental Hygienist และ
Dental Therapist ในคนเดียวกันจะมีความคุม้ ค่ากว่า ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้บริการ
ปฐมภูมิ บริการในเด็ก และการให้ทันตสุขศึกษา นอกจากนี้ยังเน้นเรื่อง
การอบรมเพิม่ พูนความรูอ้ ย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งแก่บคุ ลากรเหล่านี้
เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการอีกด้วย
การให้บริการทันตกรรมนอกจากบุคลากรที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้อง
อาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการอยู่เสมอ
ประเทศบรูไนมีหน่วยงานวิศวกรโดยเฉพาะที่ให้การดูแลเครื่องมือ
ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ
หน่วยงานนี้จะให้การดูแลหน่วยท�ำฟันทุกหน่วยให้ท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คอยเปลี่ยนครุภัณฑ์ เครื่องมือ เมื่อหมดอายุหรือล้าสมัย
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มีคณะกรรมการที่มีหน้าที่ก�ำหนด และตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ทุก
ชิ้นให้ท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ส่วนด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผูใ้ ห้บริการก็มกี ารดูแลอย่าง
ครบถ้วน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการควบคุมการติดเชือ้ ในคลินกิ การก�ำจัดขยะ  
การป้องกันรังสี ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในคลินิกให้เอื้อต่อการ
ท�ำงาน และส่งเสริมสุขภาพของผู้ท�ำงานบรูไนให้มีมาตรฐานในเรื่อง
เหล่านี้ทั้งหมด มีการพิมพ์เป็นคู่มือและต้องมีการปรับปรุงทุก 2 ปีเพื่อให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ และต้องมีการตรวจประเมินเพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินการตาม
มาตรฐานเหล่านีอ้ ย่างเคร่งครัด โดยราคาค่าบริการส�ำหรับประชากรชาว
บรูไนคิดค่าลงทะเบียนเพียง 1 ดอลลาร์เท่านัน้ (ประมาณ 25 บาท) หรือ
หากเป็นข้าราชการบรูไนต้องเสียค่าลงทะเบียน 3 ดอลลาร์ (ประมาณ
75 บาท) ทั้งนี้จะได้รับบริการทุกอย่างฟรี แต่หากไม่ใช่ชาวบรูไนจะต้อง
เสียค่าลงทะเบียน 5 ดอลลาร์ (ประมาณ 125  บาท) เช่น ถอนฟันคุดจะ
ต้องจ่ายถึง 50 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,250  บาท) ขณะที่ชาวบรูไนและ
ข้าราชการบรูไนจะได้รับบริการนี้ฟรี แม้บรูไนจะมีการด�ำเนินการในมิติ
ของคุณภาพครบถ้วนทุกด้านเช่นนี้ แต่กย็ งั มีดา้ นทีท่ า้ ทายให้ปรับปรุงอยู่
อีกหลายประการด้วยกัน อันได้แก่ เรื่องความขาดแคลนทันตบุคลากร  
ทันตแพทย์บรูไนต้องท�ำงานในหลายหน้าที่ การหาก�ำลังคนใหม่ๆ และ
การคงก�ำลังคนเก่าให้อยูใ่ นระบบยังเป็นปัญหา การมีสถานทีจ่ �ำกัด ท�ำให้
การขยายบริการท�ำได้ยาก การที่ประชาชนมีความต้องการบริการอย่าง
มาก และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทางทันตกรรมทีต่ อ้ ง
สั่งจากต่างประเทศ นอกจากนี้งานด้านการป้องกันยังไม่เพียงพอ เหล่านี้
ล้วนเป็นความท้าทายของงานทันตสาธารณสุขบรูไนทั้งสิ้น
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6.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ
ส�ำหรับหน่วยงานส�ำคัญที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนมีหลายหน่วยงาน ซึ่งท�ำหน้าต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย
1. หน่วยงานราชการพลเรือน (Public Service Department:
PSD) หรือ (JPA–Jabatan Perkhidmatan Awam) เป็นหน่วยงานก�ำหนด
นโยบายและด�ำเนินงาน ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
2. หน่วยงานบริการด้านการจัดการ (Management Services
Department: MSD) เป็นหน่วยงานที่ท�ำงานด้านการพัฒนาและวิจัย
เพือ่ ช่วยให้รฐั บาล ให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลทีด่ ขี นึ้ โดย
ท�ำหน้าทีเ่ หมือนทีป่ รึกษา ให้ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ  
3. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (Civil Service Institute:
CSI) หรือ (IPA – Institut Perkhidmatan Awam)  ท�ำหน้าที่ฝึกอบรม
ข้าราชการ ทั้งในด้านความรู้ทักษะและภาวะผู้น�ำ
4. Jawatan Kuasa Tanggagaji และ Syarat-Syarat Perkhidtan
(JTG) เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการทบทวนเงินเดือน โครงสร้างเงินเดือน
รูปแบบการบริการ และข้อบังคับราชการ
5. Jawatan Kuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam
(JPPA) เป็นผู้รับผิดชอบความทันสมัยของภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการปรับ
โครงสร้างและทบทวนความทันสมัยของการเปลีย่ นแปลงของหน่วยงาน
ภาครัฐและข้าราชการพลเรือน
นอกจากนีย้ งั มีมหาวิทยาลัยบรูไน (UBD : Universiti Brunei Darussalam) ทีเ่ ป็นผูก้ �ำกับดูแลสถาบันเพือ่ การสร้างผูน้ �ำนวัตกรรม และความ
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ก้าวหน้า (Institute for Leadership, Innovation and Advancement
– ILIA) และศูนย์นวัตกรรมวิธกี ารบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (e-Government Innovation Centre) ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานนี้มีบทบาทร่วมใน
การพัฒนาข้าราชการไปในทิศทางทีร่ ฐั บาลต้องการ โดยเฉพาะตามวิสยั
ทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578 (WAWASAN 2035) ซึง่ แผนพัฒนาประเทศระยะ
ยาว ทีม่ งุ่ เน้นการรักษาความเจริญรุง่ เรืองของประเทศให้สามารถด�ำเนิน
ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมุ่งเน้น 3 ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
1) การส่งเสริมให้ประชาชนในชาติมกี ารศึกษาและทักษะทีด่ ี สามารถ
ประสบความส�ำเร็จในชีวิต
2) การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้อยูใ่ นอันดับต้นของโลก
(ติดอันดับหนึ่งในสิบ) ด้วยการจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มีมาตรฐาน
การใช้ชีวิตที่ดี และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มคี วามยัง่ ยืน สร้างระบบเศรษฐกิจ
ให้เกิดการขยายตัว เพิม่ โอกาสทางธุรกิจ (ประชาชนมีรายได้ตอ่ หัวต่อคน
ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก)
จากวิสยั ทัศน์ขา้ งต้นรัฐบาลบรูไนได้มอบภาระหน้าทีใ่ ห้ทกุ หน่วยงาน
ได้รว่ มกันท�ำงาน และทุกหน่วยงานต่างมีบทบาททีต่ า่ งกัน ซึง่ บทบาทใน
ภาคปฏิบตั นิ ี้ มีหน่วยงานทีน่ า่ สนใจดังนีค้ อื 1. สถาบันข้าราชการพลเรือน
(Civil Service Institute – CSI) 2. สถาบันเพือ่ การสร้างผูน้ �ำ นวัตกรรม
และความก้าวหน้า  (Institute for Leadership, Innovation and
Advancement–ILIA) และ 3. ศูนย์นวัตกรรมวิธกี ารบริหารจัดการภาค
รัฐสมัยใหม่ (e-Government Innovation Centre)  ซึ่งทั้ง 3 หน่วย
งานมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ [12]
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1. สถาบันข้าราชการพลเรือน (Civil Service Institute -CSI) [12]
หรือเรียกชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่า The Institut Perkhidmatan
Awam – IPA
สถาบันนี้เป็นหน่วยงาน การฝึกอบรม (Training) การให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำ  (Consultation) การท�ำวิจัยในบริบทที่เกี่ยวข้อง (Research)  
ซึง่ ภาคปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นมามีบทบาทหลักในการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน
ของประเทศ ท�ำหน้าทีใ่ นการด�ำเนินการฝึกอบรม รวมทัง้ การให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำ ออกแบบ และจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทีส่ �ำคัญได้สร้างคุณค่า
ร่วม  ในเรื่อง
- ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
ุ ภาพ (Quality)
		 - ความเป็นมืออาชีพ (Professional) ความมีคณ
- ความมุ่งเน้นที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer Focused)
ซึ่งบทบาทที่มากขึ้นที่มองแนวการตลาด(Market Oriented) ท�ำให้
สถาบันข้าราชการพลเรือน (Civil Service Institute) หรือ IPA มีการ
ปรับรูปแบบการบริหารและการด�ำเนินงานใหม่ โดยเพิ่มความส�ำคัญ
เกี่ยวกับการตลาดและลูกค้า  (Marketing Perspective / Customer
Oriented) มากขึ้น สนับสนุนความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ในบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรม การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ หรือ
การท�ำวิจัยที่สนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น จึงมีการยกระดับ
ความส�ำคัญของหน่วยงานวิจยั ให้มากขึน้ ตามไปด้วย โดยวางกลยุทธ์การ
ด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ สมเหตุสมผล และสามารถน�ำไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานความจ�ำเป็นและตอบสนองความต้องการของ
กลุม่ ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ อีกทัง้ สถาบันข้าราชการพลเรือน (CSI) มีแผนที่
จะด�ำเนินการปรับภาพลักษณ์องค์การ เพือ่ การสร้างภาพลักษณ์ทชี่ ดั เจน
และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์การอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง จึงจัด
ท�ำหลักสูตรรองรับในการฝึกอบรมต่างๆ มีดังนี้
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ตารางที่ 5 หลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรม

Clusters

No. of
Course

พัฒนาภาวะผู้น�ำ 
(Leadership Development-LD)

23

การวิเคราะห์องค์การและการพัฒนา 
(Organizational Analysis and Development)

24

การสื่อสารและการบริการลูกค้า 
(Communication and Customer Service)

28

การบริหารจัดการและการก�ำกับดูแล
(Management and Supervisory)

85

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Communication Technology )
Total

17
177

ส�ำหรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) การ
พัฒนาทักษะ (Skill Development) มีจ�ำนวนทัง้ สิน้ 17 หลักสูตร
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (CSI) ให้ความ
ส�ำคัญกับการฝึกอบรมข้าราชการยุคใหม่ให้มคี วามเชีย่ วชาญ และเข้าสู่
ยุคสารสนเทศอย่างจริงจัง
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ภาพที่ 15 สถาบันเพื่อการสร้างผู้น�ำ นวัตกรรม และความก้
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บัน
ในระยะเวลาที่บริการข้าราชการหรือหน่วยงานอื่นๆอยู่นี้ สถา
การด้วย
ข้าราชการพลเรือน (CSI) ได้เร่งขยายตัวในการพัฒนาข้าราช พ.ศ.
ในปี
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Learning โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า 
le) ซึ่ง
2558 จะเปิดหลักสูตร e-Learning แบบครบวงจร (Full Sca ึก
ในการฝ
นโยบายดังกล่าวได้ตอกย�้ำอย่างชัดเจนถึงการให้ความส�ำคัญ
สนเทศได้
อบรมข้าราชการยุคใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญและเข้าสู่ยุคสาร
ส�ำคัญกับ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสถาบันข้าราชการพลเรือน (CSI) ได้ให้ความ เส้น
ยกว่า 
การพัฒนาหลักสูตรผูน้ �ำและด�ำเนินการอย่างเปน็ ระบบ โดยเรี
ส�ำคัญกับ
ทางการเป็นผู้น�ำ  (Leadership Pipeline) รวมทั้งให้ความ งให้
่อสร้า
โปรแกรมระดมคนเก่ง (Talent Acceleration Program) เพื
เป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
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นอกจากการมีขา้ ราชการพลเรือนเป็นกลุม่ เป้าหมายหลักแล้ว สถาบัน
ข้าราชการพลเรือนยังให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HRD) กับหน่วยงาน NGOs อีกด้วย เนือ่ งจากเป็นนโยบายในการเปิดประตู
(Open-Door) เพือ่ เชือ่ มสัมพันธ์กบั หน่วยงานดังกล่าว และเป็นนโยบาย
ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้โดยไม่ยึดติดกรอบความคิด อีกทั้ง NGOs ไม่ได้
รับการสนับสนุนโดยตรง (ด้วยงบประมาณ) จากรัฐบาล ดังนั้นรัฐบาล
จึงต้องให้การสนับสนุนและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเพิม่ นโยบาย
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นหนึง่ ในเป้าหมายของ WAWASAN
2035 ที่เปิดให้ทุกองค์การได้รับการพัฒนาที่มาจากรัฐบาล
ซึ่งสถาบันข้าราชการพลเรือน (Civil Service Institute – CSI) หรือ
IPA ได้ตอบสนองนโยบาย โดยได้ก�ำหนดและด�ำเนินการจัดโปรแกรม
การฝึกอบรมที่หลากหลายส�ำหรับการพัฒนาทักษะความรู้และคุณภาพ
ความเป็นผู้น�ำของราชการ เพื่อความสมบูรณ์ในการบริหารภาครัฐ
จากบทบาทข้างต้น จึงกล่าวได้วา 
่ สถาบันข้าราชการพลเรือน (CSI)
เป็นแกนส�ำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง โดยยึด
หลักวิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578 (WAWASAN 2035) และเป็นผู้สร้าง
ข้าราชการพลเรือนยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งได้เพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และ
ปลูกฝังวัฒนธรรมการท�ำงานเชิงบวกให้แก่ขา้ ราชการและพนักงานรัฐ
2. สถาบันเพื่อการสร้างผู้น�ำ นวัตกรรม และความก้าวหน้า
(Institute for Leadership, Innovation and Advancement
-ILIA) [12]
สถาบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยบรูไน (UBD: Universiti
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Brunei Darussalam) และถือเป็นปีกด้านธุรกิจ (Business Wing) ของ
สถานศึกษาดังกล่าว ILIA เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ
บรูไนดารุสซาลามที่รับผิดชอบการพัฒนาผู้น�ำและนวัตกรรมเป็นการ
เฉพาะ โดยมีความมุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์รวมการศึกษาวิจัยและการฝึก
อบรม เพือ่ ประโยชน์ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญหน้ากับ
ทุกปัจจัยที่ท้าทายและมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการ
สร้างผู้น�ำและนวัตกรรม ที่มีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของการยกระดับ
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการ
สนับสนุนความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาสังคม รวมทัง้ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาคสังคม ใน
การก�ำหนดและใช้ประโยชน์จากวิธีการและช่องทางการท�ำงานร่วมกัน
เพื่อการพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการสร้างผู้น�ำที่มีวุฒิภาวะ ที่สามารถแก้ปัญหา
ได้ในทุกบริบท ทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญของภาวะผู้น�ำซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นองค์การและสถานการณ์ทางสังคม ซึง่ ต้องเข้าใจ
ว่ามีวิธีการที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาและเผชิญหน้ากับความ
ท้าทาย
ปัจจุบัน สถาบันเพื่อการสร้างผู้น�ำ  นวัตกรรม และความก้าวหน้า 
(Institute for Leadership, Innovation and Advancement–ILIA)
มี Dr. Azaharaini Hj Mohd Jamil ซึ่งเป็นอดีตผู้อ�ำนวยการสถาบัน
พัฒนาข้าราชการพลเรือน (CSI) เป็นผูอ้ �ำนวยการสถาบัน ซึง่ การแต่งตัง้
Dr. Azaharaini Hj Mohd Jamil นี้สะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องใน
การพัฒนาข้าราชการของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ทีค่ ดั สรรบุคคลเข้ามา
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ท�ำหน้าทีบ่ ริหารหน่วยงาน ILIA โดยคัดเลือกจากผูม้ ปี ระสบการณ์สงู ใน
วิชาชีพการพัฒนาและฝึกอบรม และด้วยสมมุติฐานที่ว่า  “บทบาทผู้น�ำ
ควรมีอยูใ่ นทุกๆที่ (Leader role should be everywhere)” การพัฒนา
ผู้น�ำของ ILIA จึงมิได้จ�ำกัดเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น แต่ยังจัด
โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารส�ำหรับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการระดับต้น (Executive Development Program for Junior Management Staff)
โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารส�ำหรับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการระดับกลาง
(Executive Development Program for Middle Management
Offices) และโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารส�ำหรับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการ
ระดับสูง (Executive Development Program for Senior Govern-
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ment Officers) รวมทัง้ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอืน่ ทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับ
ผู้น�ำ อาทิ การเจรจาต่อรอง และการบริหารความขัดแย้ง รวมถึงบริบท
ของการพัฒนาผู้น�ำในภาพรวม ฯลฯ
ในส่วนรูปแบบการฝึกอบรมส�ำหรับผู้น�ำระดับสูงของ ILIA จะเน้นที่
การใช้ แบบทดสอบโดยการจ�ำลองสถานการณ์ในอนาคตเป็นหลัก เพื่อ
คาดการณ์อนาคตและใช้เป็นต้นแบบในการวางแผนงานและเตรียมคน
ไว้ล่วงหน้า
แม้ว่าประเทศบรูไนดารุสซาลามจะเป็นประเทศที่ร�่ำรวย ประชาชน
มีฐานะความเป็นอยูท่ มี่ นั่ คง ไม่เดือดร้อนในการครองชีพ เนือ่ งจากได้รบั
สวัสดิการจากรัฐอย่างเต็มที่ อันเป็นผลมาจากความอุดมสมบูรณ์ของ
น�้ำมันและทรัพยากรธรรมชาติ แต่รัฐบาลก็ตระหนักและให้ความส�ำคัญ
ต่อการเตรียมความพร้อม หากประเทศจะต้องประสบกับวิกฤตหรือ
สถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน หรือสถานการณ์ที่ท�ำให้ประเทศตกต�่ำ  อาทิ
การบริหารประเทศในภาวะทีเ่ กิดการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ความท้าทายในการบริหารก�ำลังคนที่ไม่คุ้นเคยกับการท�ำงานท่ามกลาง
การต่อสู้แข่งขัน และด้วยการคาดการณ์ดังกล่าว ILIA จึงเน้นที่การสร้าง
ความท้าทาย หรือสร้างสถานการณ์จ�ำลองเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ร่วมกันคิด แก้ปัญหา  หรือหาทางป้องกันสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
ด้วยวิธกี ารใช้แบบทดสอบโดยการจ�ำลองสถานการณ์ในอนาคตมากกว่าที่
จะใช้วธิ กี ารอบรมในห้องเรียนทัว่ ไป ILIA ไม่เน้นการฝึกอบรมในชัน้ เรียน
แต่เน้นทีก่ ารกระตุน้ ความคิดและการวางแผน และด้วยความเป็นประเทศ
ที่มีอ�ำนาจในการใช้จ่าย ILIA จึงสามารถจัดประชุมด้านการเรียนรู้
(Learning Forum) โดยเชิญกูรูระดับโลกมาเป็นผู้บรรยายให้แก่
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ข้าราชการได้อย่างสม�่ำเสมอ  รวมทั้งยังท�ำลายก�ำแพงกีดขวางระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผนู้ �ำองค์การทัง้ ของภาครัฐและ
เอกชนเข้ามาร่วมรับการอบรมร่วมกันในทุกหลักสูตร เพราะ ILIA เชือ่ มัน่
ว่าเครือข่ายเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยของความส�ำเร็จในการบริหารงานของผูน้ �ำ
ทุกระดับ การเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรผู้น�ำของ ILIA ถือเป็นการได้
ประโยชน์รว่ มกันระหว่างผูเ้ ข้าร่วมอบรมและสถาบันการฝึกอบรม กล่าว
คือ หากผูเ้ ข้ารับการอบรมมีปญั หาหรือมีกรณีศกึ ษาในหน่วยงานของตน
ก็สามารถน�ำมาเป็นประเด็นวิเคราะห์หรือใช้เป็นกรณีศกึ ษาในชัน้ เรียนได้
ท�ำให้หน่วยงานผูเ้ รียนไม่ตอ้ งจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ แนะน�ำหรือแก้ปญั หา อีก
ทัง้ ผูจ้ ดั การฝึกอบรมก็ได้กรณีศกึ ษาของหน่วยงานนัน้ เป็นวัตถุดบิ ในการ
พัฒนาผูน้ �ำรุน่ ต่อไป ซึง่ ถือเป็นการสร้างองค์ความรูท้ ไี่ ด้ประโยชน์รว่ มกัน
จากการด�ำเนินการข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ILIA นั้นมีบทบาทและความรับ
ผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาผูน้ �ำ  และการท�ำงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมี
จุดเน้นทีก่ ารแสวงหาความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนาความเป็นผูน้ �ำ นวัตกรรม ความรับผิดชอบ รวมทัง้ ส่งเสริม และ
เผยแพร่ความรูด้ งั กล่าวในการพัฒนาผูน้ �ำทีโ่ ดดเด่นทัง้ ในภาครัฐ เอกชน
และสังคม อีกทั้ง ILIA ให้บริการทั้งการจัดหลักสูตรฝึกอบรม การจัด
ประชุมทางวิชาการ และการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่ส่วนราชการและ
หน่วยงานเอกชน โดยเป็นอีกหนึง่ หน่วยงานหลักทีเ่ ข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศบรูไนดารุสซาลาม และมีเป้าหมายว่าจะขยาย
บทบาทความส�ำคัญออกไปในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น
สะพานหรือตัวเชื่อมโยงการยกระดับสถานะของมหาวิทยาลัย และการ
พัฒนาผู้น�ำในระดับชาติและระดับโลก
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3. ศูนย์นวัตกรรมวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
(e-Government Innovation Centre)[12] eG.InC
ศูนย์นถี้ กู สร้างขึน้ ตามอนุสญั ญาหลวงพระบาง หรือ “Luang Prabang
Joint Declaration” ทีบ่ รูไนรับเป็นเจ้าภาพในการจัดตัง้ ศูนย์นวัตกรรม
วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (e-Government Innovation
Centre) หรือ eG.InC   เพื่อสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) และให้ค�ำปรึกษาทีเ่ หมาะสม
แก่รัฐบาลในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
ศูนย์นวัตกรรม eG.InC ถูกก�ำหนดโดยรัฐบาลบรูไนให้เป็นอีกหนึ่ง
หน่วยงานภายใต้สงั กัดของมหาวิทยาลัยบรูไน (UBD: Universiti Brunei
Darussalam) เพื่อรองรับการส่งเสริมนวัตกรรม e-Government ของ
ประเทศผ่านช่องทางการวิจัยและการศึกษา โดยเน้นที่ 3 องค์ประกอบ
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ได้แก่ งานวิจัย งานฝึกอบรม และงานสัมมนา โดย eG.InC มีเป้าหมาย
ในการด�ำเนินการเพื่อน�ำประเทศไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ การด�ำเนินงานของศูนย์นวัตกรรม eG.InC ครอบคลุมทั้ง
การตรวจสอบโปรแกรม การประเมินผลโปรแกรม
การปรับปรุงโปรแกรม เพื่อพัฒนางานให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ยังมีหน้าทีใ่ นการให้ขอ้ เสนอแนะหรือชีน้ �ำทิศทางส�ำหรับอนาคต โดยน�ำ
เสนอในรูปของแผนกลยุทธ์ส�ำหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเสนอแนะ
รูปแบบการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในการ
เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน
154

r$

u

*

sr

ศูนย์นวัตกรรม eG.InC เป็นหน่วยงานขนาดเล็กทีบ่ ริหารจัดการและ
ด�ำเนินงานด้วยคนรุ่นใหม่ มีความคล่องตัวสูงทั้งในเชิงการบริหารงาน
และกายภาพ แม้จะมีอายุเพียง 2 ปีหลังจากการก่อตัง้ ในเดือน มิถนุ ายน
พ.ศ. 2554 แต่ก็เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการผลักดันงานใหญ่ของ
ประเทศให้ประสบความส�ำเร็จตามวิสยั ทัศน์ “เป็นผูน้ �ำระดับโลกเพือ่ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมสารสนเทศ”
ศูนย์นวัตกรรม eG.InC เปิดได้ให้บริการด้านการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับ e-Government ผ่านการสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุม กว้างขวาง  
และเครือข่ายของผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ ส่งเสริมความร่วมมือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างประเทศและระดับภูมภิ าค และมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบความส�ำเร็จด้วยกลไกการฝึกอบรม และ
ให้ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน อีก
ทั้งยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
และการประเมินผลนโยบาย e-Government รวมทั้งการพัฒนา
โปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งการด�ำเนินงานจนประสบความส�ำเร็จนี้ ท�ำให้ศูนย์
นวัตกรรม eG.InC ได้รบั การเสนอชือ่ ให้เป็นหน่วยงานดีเด่นเพือ่ รับรางวัล
FutureGov Awards ในปี พ.ศ. 2554  รวม 3 ด้าน คือ “กระบวนการ
บริหารงานดีเด่น” “ผูน้ �ำด้านเทคโนโลยี” และ “การสร้างความมีสว่ นร่วม
กับประชาชน” และเมื่อปี พ.ศ. 2555 สามารถคว้ารางวัลองค์การดีเด่น
ด้าน “การสร้างความมีส่วนร่วมกับประชาชน” จากการประชุม Asia
Pacific FutureGov Awards and Summit 2012 ที่จัดขึ้น ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย
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นอกจากศูนย์นวัตกรรม eG.InC จะจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้น�ำ
และบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ให้แก่ส่วนราชการแล้ว
ยังวางแผนการท�ำงานในเชิงรุกด้วยการออกไปพบกับหน่วยงานและ
ชุมชนต่างๆ เพื่อขอรับทราบประเด็นที่เป็นปัญหา และให้การสนับสนุน
ที่เหมาะสมแก่หน่วยงานหรือชุมชนดังกล่าว เพื่อก้าวพ้นความท้าทาย
และอุปสรรคทีก่ �ำลังเผชิญอยู่ แม้จะเกิดการเปลีย่ นแปลงของสังคมเข้าสู่
กระแส Social Media อย่างรุนแรงทั่วโลก แต่ศูนย์นวัตกรรม eG.InC
ก็พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยการบริหารงานของคน
รุ่นใหม่ที่เข้าใจและเข้าถึง Social Media รวมทั้งเข้าใจพฤติกรรมการใช้
สือ่ สมัยใหม่ของประชาชน จึงท�ำให้การด�ำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรืน่
ศูนย์นวัตกรรม eG.InC วางแผนจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนภาครัฐให้เป็น e-Government ทั้งการฝึกอบรมใน
ห้องเรียนและการฝึกอบรมผ่านสือ่ สมัยใหม่ในรูปแบบของ Smart Technologies to Facilitate e-Government Services ด้วยการประยุกต์
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ตารางที่ 6 หน่วยงานที่ดูแลการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์
หน่วยงานที่ส�ำ คัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานราชการ
พลเรือน (PSD)

สถาบัน
ข้าราชการพลเรือน (CSI)

กระทรวง และ
หน่วยงานรัฐบาล

Long-Term

Short Term Training

Training Technique

ที่มา: ฝ่ายบริการสาธารณะหรือ JPA 2011

ให้เป็น Application ทีอ่ ยูบ่ นเครือ่ งมือสือ่ สารในรูปแบบ Smart Phone
อาทิ Tablet iPhone iPad หรือ Android เป็นต้น
จากการด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพของศูนย์นวัตกรรม eG.InC และ
ประสบความส�ำเร็จอย่างน่าชื่นชมนี้ ต่างเกิดจากการร่วมมือของเครือ
ข่ายด้วยศูนย์นวัตกรรม eG.InC ไม่ได้ด�ำเนินงานเองในทุกๆกิจกรรม แต่
ท�ำงานด้วยการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นสูงของเกาหลี (KAIST: Korean Advanced Institute for Science
and Technology)ทีท่ �ำความร่วมมือกับส�ำนักปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ในการสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการบริหารจัดการจากสถาบัน
อย่างใกล้ชิด มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ประเทศเกาหลี
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีมาให้ค�ำแนะน�ำและ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษา ณ ประเทศบรูไนด้วย  ซึง่ แผนกลยุทธ์ของประเทศ
บรูไนว่าด้วยการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government Straระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม 157

ตารางที่ 7 ผู้ที่จบการศึกษาทุกระดับที่เข้ารับการฝึกอบรม
ปี

ประกาศนีย
ประกาศนีย
ปริญญา ปริญญา บัณฑิต ปริญญา
บัตรวิชาชีพ อนุปริญญา
บัตร
เอก
โท
ศึกษา
ตรี
ชั้นสูง

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

ที่มา: ฝ่ายบริการสาธารณะหรือ JPA 2011

tegic Plan 2009 – 2014 ก็ได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้ฐานการศึกษาจาก KAIST
Best Practice เป็นหลัก
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานภาครัฐ
การจัดฝึกอบรมครอบคลุมทั้งระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ หรือส่งข้าราชการไปอบรมตามสถาบัน
การฝึกอบรมต่างๆ เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน
ราชการมีความส�ำคัญมากในแง่การเตรียมความพร้อมในเรื่องคุณภาพ
แรงงานของบรูไน เพื่อที่จะพบกับความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยหน่วยงานราชการจะมีการจัดงบประมาณส�ำหรับ
งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ การฝึกอบรมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
งานบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งออกเป็น[19]
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1. หน่วยงานราชการพลเรือน
			 (Public Services Department-PSD)
ดูแลการฝึกอบรมเพือ่ ส่งข้าราชการไปฝึกอบรมต่างประเทศเป็นหลัก  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและคุณภาพในการท�ำงานให้แก่
ข้าราชการ ซึง่ ข้าราชการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยาว
เช่น ฝึกอบรมด้านบริการ แต่เป็นการฝึกอบรมในลักษณะได้รับปริญญา
ตรี ประกาศนียบัตร หรืออาจจะเป็นหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
2. สถาบันข้าราชการพลเรือน
			 (The Civil Service Institute-CSI)
เป็นหน่วยฝึกอบรมของรัฐบาลทีม่ หี น้าทีจ่ ดั หาหลักสูตรการฝึกอบรม
การเป็นทีป่ รึกษา การออกแบบ และส่งมอบหลักสูตรการฝึกอบรมระยะ
สั้น เป็นการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ที่จ�ำเป็นต้องใช้ส�ำหรับ
ข้าราชการ จัดฝึกอบรมในประเทศในรูปแบบของการอบรมระยะสัน้ การ
ฝึกอบรมมีทั้งเรื่องการบริหารจัดการ การวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ส�ำหรับทุกๆ ภาคส่วน
3. กระทรวงและหน่วยงานรัฐบาล
จะดูแลในเรื่องการฝึกอบรมพิเศษ อาจเป็นการฝึกอบรมด้านเทคนิค
ต่างๆ ที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นในการท�ำงาน ส�ำหรับวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การในหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง
ในส่วนของการฝึกอบรม การคัดเลือกบุคลากรเข้าท�ำงาน เพื่อให้ได้
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ตารางที่ 8 โปรแกรมการฝึกอบรม

โปรแกรมการอบรม

จ�ำนวนหลักสูตร

การพัฒนาภาวะผู้น�ำ

23

การวิเคราะห์องค์การและการพัฒนา

24

การสื่อสารและการบริการลูกค้า

28

การจัดการและการก�ำกับดูแล

85

การพัฒนาทักษะด้าน ICT

17

ศูนย์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

62

ที่มา: ฝ่ายบริการสาธารณะ หรือ JPA 2013

บุคลากรทีม่ ที กั ษะ ความรู้ ความสามารถตามทีห่ น่วยงานต้องการ มีการ
จัดการด้านธรรมาภิบาลของหน่วยงาน จัดระบบให้ค�ำปรึกษาด้านกลยุทธ์
ส�ำหรับงานสวัสดิการของข้าราชการ และดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของ
ข้าราชการทุกคน รวมทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญของภาวะผู้น�ำ โดยจัด
หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูน้ �ำ และหลักสูตรอืน่ ๆ ส�ำหรับพัฒนาบุคลากร
ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาภาวะผู้น�ำข้าราชการระดับกลางและระดับ
สูง เป็นต้น
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กฎหมายสำ�คัญที่ควรรู้
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการ
กฎระเบียบที่บังคับใช้กับข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนในปัจจุบันอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ดังนี้
• คณะกรรมการบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติ (บทที่ 83
ของกฎหมายบรูไน)
• กฎระเบียบภายใต้พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนเป็นที่รู้จัก
กันแพร่หลาย ซึ่งควบคุมกฎระเบียบเกี่ยวกับการก�ำหนดสิทธิประโยชน์
และการด�ำเนินการทางวินัย
• ค�ำสั่งจากส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่รู้จักกันในฐานะนายกรัฐมนตรี
• ธนารักษ์ออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับเรื่องการเงิน
• กฎระเบียบทางการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง การปกครอง และประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ยังท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการด�ำเนิน
การของข้าราชการพลเรือน รวมถึงส�ำนักการต่อต้านการทุจริต และฝ่าย
ตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการก�ำจัดการทุจริตทั้งในราชการและ
หน่วยงานที่ภาครัฐเป็นเจ้าของและเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความ
มัน่ ใจทางการบัญชีทเี่ หมาะสม และวิธกี ารปฏิบตั ติ ามการด�ำเนินการ
ใช้จ่ายของรัฐบาล
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การประพฤติปฏิบัติตนและวินัยของข้าราชการ
การให้บริการพลเมืองจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และค�ำแนะน�ำ 
เพือ่ จุดมุง่ หมายในการให้บริการ ซือ่ สัตย์ มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบ
สอดคล้องกับหลักการของความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการให้บริการ
ประชาชน
• ข้อบังคับของเจ้าหน้าที่สาธารณะ (จรรยาบรรณและวินัย) พระ
ราชบัญญัติคณะกรรมการบริการสาธารณะ (บทที่ 83)
• การเงินข้อบังคับ 1983
• ระเบียบของนายกรัฐมนตรี
• หนังสือเวียนจากกระทรวงการคลัง และหนังสือแจ้งกรมบริการ
การเข้าร่วมในการท�ำงาน (กฎข้อ 4 6 และ 8)
ระเบียบเจ้าหน้าที่สาธารณะ (จรรยาบรรณและวินัย) ระเบียบคณะ
กรรมการการบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติ (บทที่ 83)
ข้าราชการ
• ปฏิบัติงานทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ
• มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชั่วโมงการ
ท�ำงานอย่างน้อย 7.5 ชั่วโมงต่อวัน
ชั่วโมงการท�ำงาน
• เวลา 07.45-12.15 น.  และ 13.30-16.30 น.
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ข้าราชการพลเรือนอาวุโส
• การขออยูใ่ นส�ำนักงาน/สถานทีท่ �ำงาน หรือถ้าออกจากทีท่ �ำงาน/
สถานที่ท�ำงาน จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าแผนก
• ต้องบันทึกเวลาเข้าและออกจากส�ำนักงาน/สถานที่ท�ำงาน
การด�ำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนอาวุโส จะต้องด�ำเนิน
การในกรณีที่
• ความล้มเหลวในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของการท�ำงาน
• ออกจากส�ำนักงาน/ชั่วโมงการท�ำงานในช่วงเวลาท�ำงาน โดยไม่
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่านั้น
• ขาดจากการท�ำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากหัวหน้าแผนก
รัฐประยุกต์ใช้ (กฎข้อ 9) ระเบียบเจ้าหน้าที่สาธารณะ (การปฏิบัติ
และมีระเบียบวินัย)
ระเบียบคณะกรรมการการบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติ
(บทที่ 83)
ข้าราชการทั้งหมด
• จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในทุกเวลาราชการ
• ต้องส่งเอกสารเป็นหนังสือให้หัวหน้าแต่ละแผนก หากตั้งใจที่จะ
เดินทางไปต่างประเทศ
• จ�ำเป็นต้องได้รับความยินยอมก่อนจะออกจากรัฐ
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ข้าราชการพลเรือนระดับสูงออกจากรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากหัวหน้าแผนกถือว่าผิดกฎระเบียบ และสามารถด�ำเนิน
การทางวินัย
ยาเสพติด
บรรดาข้าราชการพลเรือนถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในการเสพ
ยาเสพติดรวมถึงการกระจาย การขาย การประมวลผล หรือกิจกรรมทีผ่ ลิต
ยาเสพติดใดๆ Islah คือ ศูนย์ฟน้ื ฟูและส�ำนักปราบปรามยาเสพติด เป็น
หน่วยงานของรัฐบาลที่สามารถติดต่อเพื่อขอค�ำแนะน�ำ  และถูกด�ำเนิน
การทางวินัย
การเงิน (กฎระเบียบทางการเงินที่ 1983)
ข้าราชการพลเรือนที่ท�ำงานโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการบริการ
สาธารณะและการจัดการทางการเงินจะต้อง
• รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการทางการเงินที่ชัดเจน
• ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบด้วยความจริงใจ ซือ่ สัตย์ สุจริต
และมีประสิทธิภาพ
ข้าราชการที่ละเมิดกฎระเบียบและขั้นตอนการด�ำเนินการทางวินัย
จะต้องถูกด�ำเนินการ
ข้อมูลลับของรัฐบาล
บรรดาข้าราชการพลเรือนทีท่ �ำงานโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการบริการ
จะต้องปฏิบัติดังนี้
• ต้องรู้และเข้าใจ ปฏิบัติตามตลอดเวลาพระราชบัญญัติความลับ
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(Rahmi) การลงนามในระหว่างการให้บริการกับรัฐบาล
• รักษาความลับของเอกสารรัฐบาลทุกครั้ง รวมทั้งหลังออกจาก
ราชการ
ความผิดทางอาญา และความผิดชะรีอะฮ์ (Syariah)
ข้าราชการทั้งหมดควรน�ำกฎของศีลธรรมและจรรยาบรรณในการ
ท�ำงานมาใช้ เพือ่ เป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผอู้ นื่ ควรหลีกเลีย่ ง
การมีส่วนร่วมกับกรณี เช่น
• ขโมย
• ผิดประเวณี
• การมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมาย
• การรับประทานอาหารในที่สาธารณะระหว่างวันใน
เดือนรอมฎอน
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในคดีอาญา หรือความผิดชะรีอะฮ์ (Syariah)
ถ้าตัดสินจะได้รับการตัดสินในศาลและด�ำเนินการทางวินัย
การด�ำเนินการทางวินัย
การด�ำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนตามความผิด
• ตักเตือนทางวาจา
• ให้ไว้เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
• ถูกระงับการท�ำงาน ให้หยุดงาน
• ค�ำสั่งห้ามท�ำงาน
• จับกุม
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• ลดบทบาทของงาน
• การสิ้นสุดการท�ำงาน
• ไล่ออก

7.2 กฎหมายแรงงาน
กฎหมายและข้อตกลงกฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายสําคัญของทุก
ประเทศ ในปัจจุบันกฎหมายแรงงานให้คุณประโยชน์แก่ประเทศทั้งใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศหลายประการ ไม่วา่
จะเป็นการสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Social Justice) กฎหมาย
แรงงานช่วยลดความเอารัดเอาเปรียบในการจ้างงานระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง ซึ่งทําให้สังคมมีความเป็นธรรม การสร้างความสงบสุขในสังคม
อุตสาหกรรม (Industrial Peace) กฎหมายแรงงานได้กําหนดขอบเขต
และกระบวนการ การระงับข้อพิพาทแรงงาน หรือให้ยตุ ดิ ว้ ยความ
พึงพอใจของทุกฝ่าย ทําให้การทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข การถนอม
แรงงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายแรงงานจะช่วยไม่ให้ลูกจ้าง
ต้องทํางานหนักเกินกําลัง ใช้แรงงานที่เหมาะสมแก่เพศและวัย ความ
ปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งการได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม ซึ่งนับเป็น
การใช้แรงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ กฎหมายแรงงานได้กําหนดค่าตอบแทนในการทํางานทีเ่ หมาะสม
ก่อให้เกิดการจ้างงาน มีการไหลเวียนของกระแสเงินตราทั้งในและ
ระหว่างประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ
ส่งเสริมการลงทุน  
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การท�ำงานในวันหยุดจะต้องไม่มผี ถู้ กู ว่าจ้างรายใดถูกบังคับให้มาทํางาน
ในวันหยุดของตน เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นให้ต้องมาทํา เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น
ให้กรรมการพิจารณาว่า  จะให้ผู้ถูกว่าจ้างนั้นมาทํางานสืบเนื่องจาก
ธรรมชาติของการรับช่วงต่อจากการทํางานเป็นกะหรือไม่ ผูถ้ กู ว่าจ้างคนใด
ทีจ่ ะต้องเข้ามาทํางานในวันหยุด หรือในวันหยุดราชการจะต้องมีการจ่าย
เงินค่าจ้างให้ในวันนั้น    
การลาป่วย ผู้ถูกว่าจ้างที่ทํางานกับผู้ว่าจ้างมาระยะหนึ่ง หลังจากที่
ได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ทางผู้ว่าจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายให้
ทั้งหมด และสามารถขอลาป่วยได้
ในประเทศบรูไน การจ้างงานผู้พิการเป็นสวัสดิการทางสังคมอย่าง
หนึ่ง โดยการให้เป็นเงินส�ำหรับผู้พิการที่มีรายได้น้อย ส่งเสริมเงินลงทุน
ประกอบอาชี พ พั ฒ นาทั ก ษะการประกอบอาชี พ การดู แ ลตนเอง  
นอกจากนีอ้ งค์การด้านผู้พิการ เช่น องค์การสมาร์ทเทอร์ เป็นองค์การที่
ท�ำงานด้านเด็กพิการทางสติปญั ญา มีการจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพเด็ก
พิการทางสติปญั ญา โดยมีการจ้างงานในศูนย์ ซึง่ ใช้เป็นสถานประกอบการ
ส่วนองค์การที่ให้การสนับสนุน มีการส่งเสริมความตระหนักให้ผู้พิการ
เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาสังคม ให้รางวัลแก่ผพู้ กิ ารทีเ่ ป็นเจ้าของกิจการ
เป็นต้น ส่วนปัญหา ได้แก่ สังคมยังไม่เปิดโอกาสให้ผพู้ กิ ารได้ท�ำงานอย่าง
เต็มที่ การไม่ยอมรับศักยภาพผู้พิการ การศึกษาที่เหมาะสมที่ใช้ในการ
ท�ำงานของผู้พิการ
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พระราชบัญญัติแรงงานบรูไน
พระราชบัญญัตแิ รงงานของบรูไน เริม่ มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบใน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยจะไม่รับรองการสมัครเข้าท�ำงานของ
แรงงานต่างชาติโดยบริษัทนายหน้าจัดหาแรงงาน รวมถึงบุคคลทั่วๆ ไป
โดยไม่มีใบอนุญาตจากส�ำนักงานแรงงานอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ในบาง
กรณี เช่น การยื่นเอกสารเพื่อท�ำงานเป็นแม่บ้าน หรือการยื่นใบอนุญาต
ของบริษทั ในการต่ออายุการท�ำงานเป็นแม่บา้ น หรือคนงานในบริษทั
การยื่นเอกสารขอแก้ไขสัญญาจ้างของแม่บ้านหรือคนงานในบริษัท
เป็นต้น สามารถท�ำได้ทั้งจากลูกจ้างเองหรือผ่านทางบริษัทนายหน้า
จัดหาแรงงาน ซึง่ การละเมิดพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวจะมีโทษปรับไม่เกิน
5,000 เหรียญสหรัฐ หรือจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และ
หากมีการกระท�ำผิดครัง้ ทีส่ องจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ
หรือจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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7.3 กฏหมายเข้าเมือง
7.3.1 การเข้าเมือง
ตามกฎหมายบรูไน การกระท�ำผิดกฎหมายเข้าเมืองจะรวมถึงการเข้า
เมืองโดยไม่มเี อกสารทีถ่ กู ต้อง การใช้วซี า่ ผิดประเภท การอยูเ่ กินก�ำหนด  
การเปลี่ยนนายจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และการท�ำงานผิดประเภทกับ
ที่ ข ออนุ ญ าตไว้ ซึ่ ง ผู ้ ที่ ก ระท�ำการดั ง กล่ า วจะถู ก ปรั บ ไม่ น ้ อ ยกว่ า 
30,000-100,000 ดอลล่าร์บรูไน และอาจถูกตัดสินจ�ำคุกด้วย[11]
ยกเว้นการตรวจลงตรา 90 วัน บุคคลสัญชาติอเมริกา
ยกเว้นการตรวจลงตรา 30 วัน บุคลลสัญชาติมาเลเซีย
สิงคโปร์ และอังกฤษ
ยกเว้นการตรวจลงตรา 14 วัน บุคคลสัญชาติไทย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
เบลเยี่ยม แคนาดา เยอรมัน
ฝรั่งเศส ลิกเตนสไตน์
ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์
สวิตซอร์แลนด์ สวีเดน      
มัลดีฟส์ นิวซีแลนด์ และนอร์เวย์
ส�ำหรับบุคคลสัญชาติอนื่ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมา จะต้องขอวีซา่ ก่อน
เดินทางเข้ามายังประเทศบรูไน
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ภาษีสนามบินในการเดินทางออกนอกประเทศ
ปลายทางสิงค์โปร์และมาเลเซีย : 5 ดอลล่าร์บรูไน
ปลายทางอื่นๆ
: 12 ดอลล่าร์บรูไน
ศุลกากร
ตามประกาศศุลกากร  ผู้เดินทางที่มีอายุมากกว่า 17 ปี สามารถน�ำ
สิ่งของดังต่อไปนี้เข้าประเทศบรูไนได้  
ของใช้ส่วนตัว     
บุหรี่ 200 มวน หรือยาสูบ 250 กรัม
น�้ำหอม 60 มิลลิลิตร
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ใช่มสุ ลิมสามารถน�ำเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์เข้าประเทศบรูไนได้ไม่
เกิน 2 ขวด และเบียร์ 12 กระป๋องต่อ
การเดินทางเข้าประเทศ 1 ครั้ง เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการบริโภคส่วนบุคคล
การน�ำเครื่องดื่มดังกล่าวเข้ามาต้อง
ส�ำแดงให้เจ้าพนักงานศุลกากรทราบ
หากไม่แสดงจะได้รับการลงโทษตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร
การควบคุมโรค
ผูโ้ ดยสารทุกคนทีเ่ ดินทางเข้าประเทศบรูไน จะต้องกรอกแบบฟอร์ม
ด้านสุขภาพ ซึ่งพนักงานต้อนรับจะแจกให้บนเครื่องบิน และมอบให้แก่
เจ้าหน้าที่สนามบินก่อนเข้ารับการตรวจคนเข้าเมือง ส�ำหรับผู้ที่เดินทาง
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มาจากประเทศทีอ่ าจมีการระบาดของโรคไข้เหลือง อาทิ ประเทศในแถบ
แอฟริกา จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมาล่วงหน้า  และขอให้แสดง
แบบฟอร์มการเข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าทีด่ ว้ ย ส�ำหรับโรค
มาลาเรีย อหิวาตกโรค ฝีดาษนั้น ไม่มีการระบาดในประเทศบรูไน และ
ผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางเข้าประเทศไม่จ�ำเป็นต้องได้รบั การฉีดวัคซีนดังกล่าว

7.4 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
7.4.1 ที่มาของกฎหมายอาญาอิสลาม
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีการประกาศใช้ระบบกฎหมายอิสลาม           
หรือชะรีอะฮ์ (Syariah Penal Code) คือ กฎหมายที่บัญญัติบทลงโทษ
ตามคัมภีร์อัลกุรอาน และแนวทางของศาสดามุฮัมมัด ซึ่งการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวเป็นความประสงค์ของพระอัลลอฮฺ ตามรัฐธรรมนูญของ
บรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีทรงโปรดให้มีพระบรมราชโองการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  (Royal Gazette) ของบรูไน เกี่ยวกับการน�ำ
กฎหมายอาญาอิสลาม (Syariah Penal Code) มาเป็นกฎหมายของ
บรูไน โดยจะเริ่มบังคับใช้ควบคู่ไปกับกฎหมายพลเรือน (Civil Law) ที่มี
อยูเ่ ดิม สมเด็จพระราชาธิบดี ทรงประกาศบังคับใช้กฎหมาย “ชะรีอะฮ์.”
ซึ่งอ้างอิงหลักการในศาสนาอิสลาม ว่าด้วยบทลงโทษผู้กระท�ำความผิด
ในคดีอาญา  ท�ำให้บรูไนเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(และคงเป็นประเทศเดียว) ที่บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว [10]
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7.4.2 ระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลาม
				 ในบรูไน
กฎหมายอาญาอิสลามมีผลบังคับใช้ในบรูไนตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน
พ.ศ. 2557 และมีการด�ำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
• ระยะแรก : เมื่อกฎหมายอาญาอิสลามมีผลบังคับใช้หลังจาก 6
เดือนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557)
จะบังคับใช้ในคดีทวี่ า่ ด้วยความผิดทัว่ ไปตามมาตรา 4 ทีม่ บี ทลงโทษปรับ
และจ�ำคุก อาทิ การไม่เคารพวัตรปฏิบตั ขิ องมุสลิมในเดือนรอมฎอน การ
ประพฤติไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ โดยจะยังไม่บังคับใช้กับความผิดที่
มีบทลงโทษด้วยการเฆี่ยนตีหรือประหารชีวิต
• ระยะที่ 2 : หลังจาก 12 เดือนของวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557) จะบังคับใช้กับความผิด
ทีม่ บี ทลงโทษตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในคัมภีรอ์ ลั กุรอาน และแนวทางของศาสดา
มุฮัมมัด แต่จะยังไม่บังคับใช้กับความผิดที่มีโทษประหารชีวิต
• ระยะที่ 3 : หลังจาก 24 เดือนของวันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558) จะมีผลบังคับใช้
เต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึงความผิดที่มีโทษประหารชีวิตด้วย
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7.4.3 ประเภทของความผิด
ประเภทของความผิดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ความผิดที่บังคับใช้กับชาวมุสลิม
อาทิ การละทิ้งศาสนาอิสลาม การเคารพบูชาลัทธิหรือเทพเจ้าอื่น
นอกเหนือจากศาสนาอิสลาม การไม่บริจาคทาน (Zakat) การละเลย
การละหมาดวันศุกร์ และการไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน (เดือนแห่ง
การถือศีลอด)
กลุ่มที่ 2 ความผิดที่บังคับใช้ทั้งชาวมุสลิมและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม
อาทิ การลักขโมย การปล้น การฆาตกรรม การท�ำร้ายร่างกายผู้อื่น
การดูหมิ่นศาสดามุฮัมมัดและคัมภีร์อัลกุรอาน การไม่เคารพวัตรปฏิบัติ
ของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน (เช่น การดื่มและรับประทานอาหารใน
ที่สาธารณะช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอน) การดื่มสุราในที่สาธารณะ
การประพฤติไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ (เช่น การสัมผัสและการแสดง
ความรักด้วยการกอดและจุมพิต)
กลุ่มที่ 3 ความผิดที่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมต้องรับโทษด้วย
หากมีความเกีย่ วโยงกับมุสลิม อาทิ การผิดประเวณีกบั ชายหรือหญิง
ที่เป็นมุสลิม การอยู่ใกล้ชิดกับชายหรือหญิงที่เป็นชาวมุสลิมในที่ลับตา
คน
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7.4.4 กระบวนการพิสูจน์ความผิด
ประมวลกฎหมายอาญาอิสลามเป็นกฎหมายทีถ่ กู บัญญัตไิ ว้ในคัมภีร์    
อัลกุรอาน โดยให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งกับกระบวนการพิสูจน์ความ
ผิดของผูก้ ระท�ำความผิด กระบวนการพิสจู น์ความผิดต่อความผิดทีม่ ี
บทลงโทษร้ายแรง เช่น Hadd, Qisas, Diyat, Arsy จะต้องไม่มีการคาด
เดา ความผิดจะต้องชัดเจน และปราศจากข้อสงสัยใดๆ ภาพจากกล้อง
วงจรปิด หรือการตรวจพิสูจน์ DNA ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์การกระท�ำ 
ความผิดได้ ต้องมีพยานบุคคลที่มีความยุติธรรม จิตใจดี และเห็นการ
กระท�ำความผิดด้วยตาอย่างชัดเจน (ประจักษ์พยาน) โดยต้องมีจ�ำนวน
ประจักษ์พยานมากกว่าจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ตามแต่ละความผิดด้วย หาก
ข้อแม้ไม่ครบถ้วนตามหลักการของศาสนาอิสลาม ความผิดจะถูกน�ำไป
สู่การพิจารณาด้วยกฎหมายทั่วไป
จ�ำนวนของพยานบุคคลส�ำหรับการพิสูจน์ความผิด
1. การลักขโมย ปล้น และการกล่าวหาผู้อื่นว่ากระท�ำผิดประเวณี
การดื่มสุรา  และการละทิ้งศาสนาอิสลาม จะต้องมีประจักษ์พยานที่มี
ความยุติธรรม เพศชาย  2 คน
2. การผิดประเวณี ข่มขืน การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย หรือ
หญิงกับหญิง จะต้องมีประจักษ์พยานที่มีความยุติธรรม เพศชาย 4 คน
3. การฆ่าผูอ้ นื่ โดยเจตนา จะต้องมีประจักษ์พยานทีม่ คี วามยุตธิ รรม  
เพศชาย 2 คน รวมทั้งค�ำให้การของผู้ถูกกระท�ำหรือเหยื่อ
ด้ ว ยความที่ บ รู ไ นเป็ น หนึ่ ง ในประเทศที่ ป กครองด้ ว ยระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์    สมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็น “องค์อธิปัตย์”
ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม 175

r

9

k

LT*

f

I

-

*
I

o
g

u

—

และทรงมีพระราชอ�ำนาจในการบริหารจัดการราชอาณาจักรอย่างสมบูรณ์
ท�ำให้กฎหมายดังกล่าวถูกน�ำมาบังคับใช้โดยไม่มเี สียงคัดค้านในประเทศ
ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องห้ามไม่ได้ที่เสียงคัดค้านจากนอกประเทศจะดัง
ประสานกันขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงในสิทธิและเสรีภาพของชาวบรูไน
โดยเฉพาะองค์การสิทธิมนุษยชน ซึ่งเห็นว่าบทลงโทษทั้งหมดล้วนเป็น
การลดทอนศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเป็นเครือ่ งมือในการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อกลุม่ คนรักเพศเดียวกันด้วย แต่แม้จะเจอกับเสียงคัดค้านมากมายแค่ไหน
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงเรียกร้องให้นานาประเทศเคารพใน
อ�ำนาจอธิปไตยของบรูไน ซึ่งมีสิทธิ์ปกครองตนเองในรูปแบบที่แตกต่าง
ไปจากประชาคมโลก
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ปัจจุบันสุลต่าน ฮัสซานัล โบลเกียห์ ประมุขแห่งบรูไน ทรงประกาศ
ใช้กฎหมายชะรีอะฮ์ทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ หลังจากมีการร่าง
กฎหมายดังกล่าวมานานหลายปี และเริม่ บังคับใช้บางส่วนแล้วตัง้ แต่เมือ่
เดือนเมษายนที่ผ่านมา  พร้อมกับทรงเปิดเผยว่าการผลักดันกฎหมาย
อิสลามให้บังคับใช้อย่างจริงจังในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวส�ำคัญในการปฏิรูป
ประเทศให้เป็นรัฐอิสลามทีเ่ คร่งครัดมากขึน้ ภายใต้กฎหมายอิสลามฉบับ
ใหม่นี้ ประชาชนที่กระท�ำผิดในข้อหาต่างๆ จะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด
ด้วยวิธีดั้งเดิม เช่น หากขโมยของจะถูกตัดมือ หรือผู้ที่ประพฤติผิดทาง
เพศ เช่น มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส หรือเป็นกลุม่ รักเพศเดียวกันจะถูกจับ
มัดกับหลัก และให้สาธารณชนรุมขว้างหินจนตาย  
กฎหมายชะรีอะฮ์จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ภายใน 6 เดือน หลัง
จากการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยจะใช้กับพลเมืองที่เป็นมุสลิม
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึงศาสนาอื่นๆ ซึ่งแตก
ต่างจากประเทศในตะวันออกกลางที่นิยมใช้กฎหมายชะรีอะฮ์แบบ
ครอบคลุม ไม่วา่ จะเป็นพลเมืองของตนเองหรือพลเมืองต่างชาติและต่าง
ศาสนา 
กฎหมายอาญาอิสลามจะบังคับใช้กบั ชาวมุสลิมในคดีทมี่ คี วามผิดใน
ลักษณะ Hudud (ความผิดที่มีบทลงโทษที่ก�ำหนดไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน
และแนวทางของศาสดามุฮัมมัด  อาทิ การลักขโมย การปล้นหรือจี้ การ
ลักทรัพย์ การท�ำร้ายร่างกาย การผิดประเวณี การกล่าวหาว่าผูอ้ นื่ กระท�ำ
ผิดประเวณี การบริโภคเครื่องดื่มมึนเมา  และการกระท�ำอันขัดต่อหลัก
ศรัทธาของศาสนาอิสลาม ซึง่ มีบทลงโทษ อาทิ การเฆีย่ น การตัดมือ การ
ประหารชีวิตโดยการขว้างหินจนเสียชีวิต เป็นต้น และการกระท�ำความ
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ผิดตามกฎหมายศาสนาอิสลามในลักษณะอื่นๆ เช่น การละทิ้งศาสนา 
(Irtidad) การละเลยการละหมาดในวันศุกร์  การไม่เคารพต่อศาสนาใน
ห้วงเดือนรอมฎอน  การที่หญิงชายที่มิได้เป็นคู่สมรสอยู่ตามล�ำพังสอง
ต่อสองในที่รโหฐาน (Khalwat) การบูชาลัทธิหรือเทพเจ้าอื่นที่เป็นการ
ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม (Hukum Syarak) และการเผยแผ่ศาสนาอื่น
นอกเหนือจากศาสนาอิสลาม เป็นต้น
กฎหมายอาญาอิสลามโดยทัว่ ไปจะบังคับใช้เฉพาะชาวมุสลิม แต่ทงั้ นี้
หากผูท้ นี่ บั ถือศาสนาอืน่ กระท�ำความผิด โดยมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือ
สนับสนุนการกระท�ำความผิดของชาวมุสลิม ก็จะถูกด�ำเนินคดีตาม
กฎหมายอาญาอิสลามได้เช่นกัน อัยการสูงสุดชี้แจงว่า เมื่อมีผลบังคับใช้
แล้วบรูไนจะน�ำกฎหมายอาญา 2 ระบบมาบังคับใช้รว่ มกัน โดยคดีอาญา
จะถูกแบ่งเป็นสองส่วน คือ
1. การกระท�ำความผิดในคดีที่จะต้องพิจารณาคดีในศาลศาสนา
อิสลามเท่านั้น
2. การกระท�ำความผิดในคดีที่จะต้องพิจารณาคดีทั้งในศาลศาสนา
อิสลามและศาลพลเรือน
การพิจารณาคดีตา่ งๆ กระท�ำโดยคณะกรรมการพิเศษทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ออก
กฎหมายอาญาศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ มีประธานร่วม คือ หัวหน้าผู้
พิพากษาศาลศาสนาอิสลาม และหัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงและสมาชิก  
หากผูต้ อ้ งสงสัยสารภาพผิด (Iqrar/Admission/Confession) คดีจะถูก
ส่งไปยังศาลศาสนา  โดยอัยการศาลศาสนาเป็นผู้ยื่นฟ้อง และมีอัยการ
ของกฎหมายพลเรือนเป็นผู้ช่วย หากมีความจ�ำเป็นหรือหากพิจารณา
แล้วไม่เข้าข่ายด�ำเนินคดีในศาลศาสนา  อัยการก็จะส่งด�ำเนินคดีตาม
กฎหมายอาญาพลเรือนต่อไป
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7.4.5 สรุปรวมประเด็นกฎหมายอาญาอิสลามบรูไน
ที่มาของกฎหมายอาญาอิสลาม หรือ Syariah Penal Code คือ
กฎหมายที่บัญญัติบทลงโทษตามคัมภีร์อัลกุรอาน และแนวทางของ
ศาสดามุฮัมมัด  ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นความประสงค์ของ
พระอัลลอฮฺตามรัฐธรรมนูญบรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงมี
อ�ำนาจในการมีพระราชวินิจฉัยให้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดสันติสุข
แก่ประชาชนชาวบรูไน กฎหมายอาญาอิสลามของบรูไนไม่ได้มาทดแทน
กฎหมายอาญาทั่วไปที่มีอยู่เดิม กล่าวคือ จะบังคับใช้ควบคู่กับกฎหมาย
อาญาทั่วไป โดยเมื่อพบผู้กระท�ำความผิดจะมีกระบวนการพิจารณาว่า
จะถูกด�ำเนินคดีดว้ ยกฎหมายใด ระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายอาญา
อิสลามในบรูไน กฎหมายอาญาอิสลามจะมีผลบังคับใช้ในบรูไนตั้งแต่
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 (6 เดือนหลังจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556) และจะมีการด�ำเนินการ 3
ระยะดังนี้ ระยะแรก เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้หลังจาก 6 เดือนที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557) จะ
บังคับใช้ในคดีท่ีว่าด้วยความผิดทั่วไปตามมาตรา 4 ที่มีบทลงโทษปรับ
และจ�ำคุก อาทิ การไม่เคารพวัตรปฏิบตั ขิ องมุสลิมในเดือนรอมฎอน การ
ประพฤติไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ โดยจะยังไม่บังคับใช้กับความผิดที่
มีบทลงโทษด้วยการเฆีย่ นหรือประหารชีวติ ระยะที่ 2 หลังจาก 12 เดือน
ของวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.  
2557) จะบังคับใช้กับความผิดที่มีบทลงโทษตามที่ได้ระบุไว้ในคัมภีร     ์
อัลกุรอานและแนวทางของศาสดามุฮมั มัด  แต่จะยังไม่บงั คับใช้กบั ความ
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ผิดที่มีโทษประหารชีวิต ระยะที่ 3 หลังจาก 24 เดือนของวันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ซึง่ รวมถึงความผิดทีม่ โี ทษประหารชีวติ ด้วย
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ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้
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8.1 การปกครองของบรูไนต่อการบริหารราชการ
สิง่ ทีน่ า่ สนใจในการปกครองของบรูไน คือ ภายหลังได้รบั เอกราชจาก
อังกฤษ บรูไนยังคงอยู่ภายใต้การปกครองโดยระบอบสุลต่าน (Constitution Sultanate) และทรงมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหาร
ประเทศ ประชาชนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่าง
เสรี อย่างไรก็ตาม กลับไม่พบความเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้าน เรียกร้องให้มี
การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากประชาชน ทั้งนี้ เป็นเพราะ
รัฐบาลของสุลต่าน ฮัสซานัล โบลเกียะห์ ซึ่งปกครองประเทศมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2510 ให้การดูแลประชาชนเป็นอย่างดี มีการจัดระบบรัฐสวัสดิการ
ให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา  การรักษาพยาบาล ที่อยู่
อาศัย โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียภาษี เนื่องจากรัฐบาลน�ำรายได้จาก
น�้ำมันและก๊าซธรรมชาติมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ บรูไนยังคงมีปัญหาที่จะต้องหาทางแก้ไข มีการคาดการณ์ว่า
น�ำ้ มันส�ำรองของบรูไนจะหมดลงภายในปี พ.ศ. 2558 นี้ และปัญหาอืน่ ๆ
อีก เช่น การขาดแคลนแรงงาน จนท�ำให้ตอ้ งมีการน�ำเข้าแรงงานต่างชาติ
ดังนั้น รัฐบาลจึงมีการวางแผนการพัฒนาประเทศจากการพึ่งพาน�้ำมัน
เพียงอย่างเดียว เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอืน่ ๆ ด้วย อาทิเช่น การ
ท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งการหันมาให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ เพือ่ สร้างความมัน่ คงทางอาหาร
โดยจะพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี
ระดับสูง และการเกษตรเชิงพาณิชย์
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ลักษณะเด่นของระบบราชการบรูไน คือ สวัสดิการจากรัฐบาล  ประชาชน
ส่วนใหญ่มีสวัสดิการที่ดีจากรัฐ รวมถึงข้าราชการจะได้รับสวัสดิการที่ดี
กว่าอาชีพอืน่ ท�ำให้มผี รู้ บั ราชการมาก การทีร่ ฐั บาลให้ความใส่ใจกับปาก
ท้องของประชาชนอย่างรอบด้าน และมีการวางแผนในระยะยาว เมื่อ
ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี และรูส้ กึ ว่าระบอบการปกครองทีเ่ ป็นอยูน่ นั้
สามารถสร้างความสุขให้แก่ประชาชนแล้ว จึงไม่เดือดร้อนทีจ่ ะเรียกร้อง
หรือแสวงหาการปกครองอื่น ซึ่งไม่แน่นักว่าจะสร้างความสุขให้แก่
ประชาชนได้เท่าที่เป็นอยู่ ดังนั้น การเมืองของบรูไนจึงค่อนข้างมีความ
มัน่ คงกว่าประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียนด้วยกัน จึงเป็นตัวอย่างให้ประเทศ
ทีก่ �ำลังประสบปัญหาทางการเมืองในประเทศทัง้ หลายได้น�ำไปพิจารณา
และทบทวนนโยบายการบริหารของตนว่า ควรมุง่ เน้นทีใ่ ด ส�ำหรับบรูไน
นั้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า  การมุ่งเน้นที่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
อันดับแรก เพือ่ สร้างความเป็นปึกแผ่นภายในชาติ ไม่ใช่มงุ่ ทีผ่ ลประโยชน์
ของตนหรือกลุม่ ของตนก่อนผูอ้ นื่ จะสามารถท�ำให้ประชาชนสัมผัสได้ถงึ
ความจริงใจของผู้น�ำที่ต้องการพัฒนาบ้านเมือง แล้วจากนั้นประชาชน
ก็พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศไปด้วยกัน

8.2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านของรัฐบาลบรูไน
พระราชด�ำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี อัสซานัล โบลเกียะห์
ที่ พ ระราชทานไว้ ที่ ก ารประชุ ม ความรู ้ ใ นหั ว ข้ อ “การศึ ก ษาสร้ า ง
เอกลักษณ์ที่แท้จริงของบุคคล” ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อ
เฉลิมฉลองพระราชสมภพ 65 ปี ของสมเด็จพระราชาธิบดี ทรงกล่าวว่า 
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“ผู้ที่มีความรู้คือผู้ท่ีไม่เคยหยุดเรียนรู้ ฟัง เห็น หรืออ่าน เพื่อเพิ่มเติม
ความรู้” พระองค์ได้ทรงกล่าวต่อไปว่า  “วัฒนธรรมการอ่านเป็นเรื่อง
ส�ำคัญ ซึง่ เราควรให้ความส�ำคัญทีส่ ดุ ในโครงการพัฒนาระดับชาติ”
“เราพึงหล่อเลีย้ ง เสริมสร้างวัฒนธรรมการเพิม่ เติมความรูท้ บี่ า้ น
ทีศ่ นู ย์การศาสนา ทีท่ �ำงาน และทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ คนรุน่ ต่อไปจะได้พฒั นานิสยั
การอ่าน และบ�ำรุงรักษาวัฒนธรรมความรู้ได้”
พระราชด�ำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีในการเฉลิมฉลองครบรอบ
50 ปี ของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไน (DBP) เมื่อวันที่ 17
กันยายน พ.ศ. 2554 มีว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมความพยายามที่มีการน�ำ
โครงการต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมมากมายมาปฏิบัติ เพื่อ
ยกระดับสถานภาพของภาษามาเลย์ โดยการส่งเสริมการอ่านทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเยาวชน และประชาคมทั่วไปตามห้องสมุดทั่วประเทศ”
ปัจจุบันนี้ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไนมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนา และเผยแพร่ภาษาและวรรณกรรม การวิจยั ด้านวัฒนธรรม
การจัดท�ำเอกสาร และการตีพิมพ์งานวรรณกรรมในท้องถิ่น  นอกเหนือ
จากการให้บริการทางห้องสมุดทั่วประเทศ มีบริการห้องสมุดสาธารณะ
ผ่านห้องสมุดสาขา  ห้องสมุดประชาคม จุดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่
ระบบการยืมจ�ำนวนมาก ห้องสมุดครอบครัว และมุมอ่านหนังสือทั่ว
ประเทศ  ในปี พ.ศ. 2528 มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติขึ้นเป็นแห่ง
แรก และอีก 3 แห่งในปี พ.ศ. 2550-2552 ในปี พ.ศ. 2540 มีการก่อตั้ง
ห้องสมุด Mindef และศูนย์สารสนเทศ ซึ่งได้รับรางวัลห้องสมุดดีเยี่ยม
ประเภทห้องสมุดกระทรวง เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554 กระทรวง
และหน่วยงานของรัฐบาลเกือบทุกแห่งจะมีหอ้ งสมุดขนาดและมาตรฐาน
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ต่างๆ กัน โดยมีบรรณารักษ์อย่างน้อยหนึ่งคน สถาบันการศึกษาของ
รัฐบาลทุกแห่งมีหอ้ งสมุด ได้แก่ โรงเรียนประถม 118 แห่ง โรงเรียนระดับ
มัธยม 31 แห่ง และวิทยาลัย 3 แห่ง นอกจากนี้ วิทยาลัยเอกชน และ
โรงเรียนเอกชนล้วนแต่มีห้องสมุดของตนเอง แม้กระทั่งสุเหร่าและห้อง
สวดมนต์ก็มีห้องสมุดเล็กๆ
ปลูกฝังการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก
เมื่อตระหนักว่าการอ่าน คือ ทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ และต้องมี
การสอนอย่างเหมาะสมตั้งแต่ช่วงปฐมวัย สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
แห่งบรูไนจึงมีบทบาทส�ำคัญในอันที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ
โรงเรียน และได้รบั การสนับสนุนจากโรงเรียนในการท�ำกิจกรรมเกีย่ วข้อง
กับห้องสมุด เพือ่ ประโยชน์ส�ำหรับเยาวชนตัง้ แต่วยั เด็ก เด็กก่อนวัยเรียน
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จะเรียนรูภ้ าษาพืน้ ฐาน ตัวเลข มารยาท ความรูพ้ นื้ ฐานของศาสนาอิสลาม
การเคลื่อนไหว วินัย การร้องเพลง การพัฒนาพรสวรรค์  เด็กๆ ควรจะ
รู้สึกคุ้นเคยกับหนังสือและมีหนังสือรอบล้อมตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นที่
โรงเรียน หรือที่บ้าน เด็กๆ ควรรู้สึกผ่อนคลายสบายใจเมื่ออยู่กับหนังสือ
โรงเรียนระดับประถมจะเน้นทักษะพื้นฐาน (3Rs) เพื่อเน้นการพัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะพื้นฐานในการอ่าน การเขียน และ
การคิดเลข (3Rs) และเพือ่ เสริมสร้างทักษะโดยการจัดสถานการณ์ตา่ งๆ
ที่จะให้นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะเหล่านี้  
ส�ำหรับการพัฒนาพื้นฐานอื่นๆ ที่จะเป็นฐานส�ำหรับการศึกษาใน
ระบบต่อไป หากเด็กๆ ไม่ได้ถกู สอนให้อา่ นมาอย่างดี การศึกษาอืน่ ๆ ของ
พวกเด็กๆ จะพลอยบกพร่องไปด้วย เมื่อเด็กไม่มีความสามารถในการ
อ่าน ก็จะไม่สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม อ่านข้อมูลหรือค�ำสั่งค�ำ
สอนต่างๆ ได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูตั้งแต่ระดับประถมศึกษาที่จะ
ต้องบอกให้ได้ว่านักเรียนคนใดที่ไม่ใช่นักอ่านที่ดี ทั้งนี้เพราะครูระดับ
ประถมเป็นกลุม่ แรกทีไ่ ด้พบเด็กเหล่านี้ การขาดความสามารถในการอ่าน
จะท�ำให้เด็กเหล่านีล้ า้ หลังในทุกๆ วิชาทีโ่ รงเรียน เนือ่ งจากว่าความส�ำเร็จ
ทางวิชาการขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่าน  
วิธีการแก้ไข
● จัดหาสื่อการอ่าน
● เด็กๆ จะต้องได้รับและได้อ่านสื่อการอ่าน
● สถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบ
● วิธีการต่างๆ
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คัดเด็กที่มีปัญหาเรื่องการอ่านออกมา 
● ใช้วิธีการที่ถูกต้องในการสอนอ่าน
● ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก
● วิธก
ี ารสอนอ่าน 4 วิธี ได้แก่ การสะกดค�ำ การออกเสียง ตัวอักษร
และการมองแล้วพูดออกมา 
ถ้าไม่มีการเข้าไปแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว ผู้ที่เรียนรู้ได้ชา้ จะมี
ความหวังเพียงริบหรี่ เด็กๆเหล่านีจ้ ะกลายเป็นเหมือนผูใ้ หญ่อกี นับล้านๆ
ที่ถูกปิดกั้นจากระบบต่างๆ ของสังคมนั้นๆ  
ชาวบรูไนโดยทั่วไปไม่อา่ นหนังสือเพื่อความบันเทิง ประเทศบรูไนมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีการถ่ายทอดด้วยวาจามาเป็นเวลาช้านาน
ดังนั้นชาวบรูไนจึงชอบพูดคุยมากกว่าอ่าน และอาจถือว่าการพูดคุยกัน
ว่าเป็นการคบหาสมาคมที่มีคุณค่า  แต่คนที่รักการอ่านจะถูกมองว่าไม่
ชอบสังคม ชาวบรูไนจ�ำนวนมากเชือ่ ว่าการอ่านเป็นกิจกรรมทีค่ วรท�ำเมือ่
อยู่ล�ำพังเป็นส่วนตัว และไม่คิดว่าการอ่านมีประโยชน์และมีศักยภาพที่
จะเป็นกุญแจส�ำคัญไปสูค่ วามส�ำเร็จ ชาวบรูไนจ�ำนวนมากคิดว่าการอ่าน
ออกเขียนได้เพียงพอแล้วที่จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในชีวิต
●

งานหนังสือแห่งชาติบรูไน
งานหนังสือแห่งชาติ จัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไน
(DBP) ทีก่ อ่ ตัง้ มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2505 และได้เปิดบริการห้องสมุดทัว่ ประเทศ
ที่ใหญ่ที่สุด รวมทั้งบริการหอสมุดแห่งชาติ และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527
จนถึงปัจจุบัน สถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้จัดงานหนังสือแห่งชาติ
ประจ�ำทุกปี โดยจัดควบคู่ไปกับวันชาติ และจัดให้มีกิจกรรมหลายอย่าง
เช่น การสัมมนา  การฝึกอบรม การประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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การอ่าน การแข่งขันเล่านิทานประจ�ำปี เปิดรับสมัครสมาชิกสโมสร
ห้องสมุดส�ำหรับเด็กและเยาวชน
นอกจากนี้ได้จัดเทศกาลแห่งการอ่าน (Memperkasa Budaya
Membaca) เป็นงานประจ�ำปีที่สถาบันภาษาและวัฒนธรรม ริเริ่มขึ้น
ในปี  พ.ศ. 2545 เพื่อกระตุ้นให้สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
ให้หนั มาเริม่ นิสยั รักการอ่าน เพือ่ ใช้เป็นการบ�ำบัดทีด่ ใี นการส่งเสริมจิตใจ
ให้มสี ขุ ภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดริเริม่ ใหม่ๆ อันจะน�ำ
ไปสูค่ วามเป็นเลิศในทุกระดับของสังคม และได้รเิ ริม่ “เดือนแห่งการอ่าน”
ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้เป็นโครงการประจ�ำปี ในเดือนมิถุนายนของ
ทุกๆปี ในอันที่จะปลูกฝังนิสัยการอ่านในหมู่เยาวชน และการสัมมนา
ระดับชาติ
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วันหนังสือโลก
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไน ได้จดั ให้มกี ิจกรรมขึน้ ทัง้ วัน
ในทุกสาขาทัว่ ประเทศเมือ่ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 เพือ่ ให้ประชาชน
ทราบถึงความส�ำคัญของวันนี้ หัวข้อการจัดงานในปีนี้ คือ “หนังสือและ
การแปล” เพือ่ เฉลิมฉลองการครบรอบ 80 ปีของฐานข้อมูลหนังสือแปล
ของยูเนสโก (UNESCO) หรือ Index Translationum ความส�ำคัญของ
การเฉลิมฉลองวันอ่านหนังสือโลกของยูเนสโก ก็เพื่อกระตุ้นการอ่านใน
ทุกชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นให้อ่านหนังสือ เพราะการอ่านช่วย
ด้านพัฒนาการ พัฒนาสังคม และวัฒนธรรมของสังคม
ความคิดริเริ่มของส�ำนักนายกรัฐมนตรี Majlis Ilmu การประชุม
ความรู้ปี พ.ศ. 2554 (Knowledge Convention) โดยที่นักวิชาการจะ
มาแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อที่เป็นวาระการประชุมระดับชาติ
ความคิดริเริ่มของสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยต่างๆ มีหน่วย
บริการแนะน�ำ  และให้ค�ำปรึกษาการใช้ห้องสมุด และโครงการข้อมูล
การรูห้ นังสือ เพือ่ ส่งเสริมการอ่านและทักษะในการหาข้อมูล โรงเรียนเอง
ก็มกี จิ กรรมส่งเสริมการอ่านของตนเองเป็นประจ�ำ เช่น โครงการ I SRDM
(I See, I Remember, I Do, I am motivated) (ฉันเห็น ฉันจ�ำได้
ฉันท�ำ ฉันมีแรงจูงใจ) หรือ Do It Yourself (ท�ำเองเลย) เป็นโครงการที่
ให้ประสบการณ์เรียนรู้มากมาย และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ
ประถมได้ฝกึ หัดการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพและทีน่ า่ สนใจอย่างทีส่ ดุ เพือ่
สนับสนุนให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง และสอดคล้องกับ SPN
21 โครงการนี้มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การเพิ่มพูนศัพท์ ทักษะการ
เขียน และยังช่วยส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง ความสามารถในการ
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แข่งขัน ความเป็นอิสระ และลักษณะการคิดการท�ำงานเชิงรุก
ความริเริ่มของเอกชนและองค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) องค์การ
พัฒนาเอกชนหลายองค์การ มีบทบาทในการส่งเสริมหนังสือและการอ่าน
สมาคมการอ่านและการรู้หนังสือ (The Reading and Literacy Association) ได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2536 ชุมชนออนไลน์ B:Read เป็น
กลุ่มเฟสบุ๊คของผู้มีความกระตือรือร้นที่เป็นเยาวชนร่วมกันส่งเสริมการ
อ่านและอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือของบรูไน ดารุสซาลาม กลุ่มนี้จัดให้มี
การแลกเปลีย่ นหนังสือกันอ่านเป็นการสาธารณะ (Public Book Swap)
ครัง้ แรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นอกจากนีเ้ ว็บไซต์ Nollybook.
com ซึ่งเป็นร้านขายหนังสือออนไลน์ ก็ได้กระตุ้นวัฒนธรรมการอ่าน
ในบรูไน
สมาคมห้องสมุดแห่งบรูไน จัดให้มีโครงการฝึกอบรม และการ
บรรยายเรือ่ งอาชีพการงาน เพือ่ ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของห้องสมุด
และบทบาทของบรรณารักษ์ สมาคมครูผสู้ อนภาษาแห่งบรูไนจัดให้มกี าร
สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ส่วนสมาคมครู และผูป้ กครองจัดโครงการ
‘PTA outreach’ ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอ่าน
ส�ำหรับพ่อแม่
วัฒนธรรมความรู้   ส่วนประกอบส�ำคัญของการจัดให้การศึกษาที่มี
คุณภาพส�ำหรับทุกคนตาม SPN 21 ก็คอื การเน้นการพัฒนาแต่ละบุคคล
ที่ได้รับการปลูกฝังให้กระหายที่จะแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ๆ โดย
เด็กๆ รู้วิธีการ และรู้จักแหล่งที่จะค้นหาความรู้ และวิธีการที่จะคัดสรร
ข้อมูลที่ต้องการออกมา  สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมความรู้ในสังคม และยังเป็นเงื่อนไขแรกของการพัฒนาไปสู่
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ประเทศทีป่ ระสบความส�ำเร็จและก้าวหน้า จึงส�ำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะพัฒนา
ให้นักเรียนมีความเต็มใจและสนใจที่จะอ่าน คิด เรียนรู้ และมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันในการอภิปรายและเขียนอย่างสร้างสรรค์
ดังที่ก�ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) ระบบการ
ศึกษาใหม่มุ่งไปสู่การผลิตพลเมืองในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่มีการ
ศึกษา มีความช�ำนาญสูง และประสบความส�ำเร็จ การส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านในระยะไม่นานมานี้ ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีไปสู่การท�ำให้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นจริงขึ้นมาได้
ข้อสังเกตและค�ำแนะน�ำ วัฒนธรรมการอ่านเป็นความรับผิดชอบของ
สังคม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานกันระหว่างภาค
ส่วนของหน่วยงานต่างๆ ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ อาจใช้เสริมความคิด
ริเริ่มขององค์การต่างๆ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ คือ
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ท�ำให้วัฒนธรรมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
● สมาคมส�ำนักพิมพ์อาเซียนควรแปลงานเขียนของนักเขียนอาเซียน
ที่ดีเยี่ยม
● สภาพัฒนาหนังสือแห่งชาติควรแข็งขันจัดกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข้องกับ
หนังสือและการอ่าน และจัดหาเวทีอภิปรายให้นักเขียน ผู้เขียนภาพ
ประกอบ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ส�ำนักพิมพ์ และผู้แปลได้มีโอกาส
สนทนา แลกเปลี่ยนความรู้กัน  
● ท�ำให้วรรณคดีเปรียบเทียบของอาเซียนเป็นวิชาหนึ่งในโรงเรียน
และมหาวิทยาลัย
● ร้านหนังสือควรจัดแสดงหนังสือ นิตยสาร และงานของนักเขียน
ในท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงได้งา่ ย และเพื่อการประชาสัมพันธ์
● การอ่านเป็นสิง่ ทีด
่ ี แต่การแบ่งปันสิง่ ทีเ่ ราอ่านไปแล้วถือว่าส�ำคัญ
พอกัน
● ให้ วั ฒ นธรรมการอ่ า นเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพิ จ ารณาให้ ร างวั ล
หมู่บา้ นดีเด่น (Excellent Village Award)
● ปรับปรุงห้องสมุดทีม
่ อี ยูแ่ ล้ว และสร้างห้องสมุดใหม่เพิม่ ขึน้ พร้อม
งบประมาณเพียงพอต่อการเพิ่มหนังสือในห้องสมุด
● ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)
● ผลิตหนังสือและข้อมูลทีม
่ เี นือ้ หาเรือ่ งของท้องถิน่ มากขึน้ รวมทัง้
ส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยด้านนี้
● ปรับปรุงการน�ำเข้าหนังสือ
● ปรับปรุงอุตสาหกรรมหนังสือในท้องถิ่น
●
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ส่งเสริมให้พอ่ แม่และลูกๆ ท�ำให้การอ่านและการไปห้องสมุดเป็น
วาระของครอบครัว
●

8.3 วันเวลาท�ำงานราชการ
การติดต่อหน่วยงานในบรูไน เวลาเปิดท�ำการของหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และธนาคารในบรูไนมีรายละเอียดดังนี้
● การติดต่อหน่วยงานราชการในบรูไน เวลาเปิดท�ำการ คือ
วันจันทร์ถงึ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 07.45-16.30 น. (ปิดท�ำการ
วันศุกร์และวันอาทิตย์)
● การติดต่อหน่วยงานไปรษณีย์ในบรูไน เวลาเปิดท�ำการ คือ
วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 07.45-16.30 น.
● การติดต่อหน่วยงานพิพิธภัณฑ์ในบรูไน เวลาเปิดท�ำการ คือ
วันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ เวลา  09.30-17.00 น. และวันศุกร์ เวลา 
09.00-16.30 น.
● การติดต่อธนาคารในบรูไน เวลาเปิดท�ำการ คือ วันจันทร์ถึง
วันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-11.00 น.

8.4 เทศกาลและวันหยุดราชการ
ประชาชนบรูไนส่วนใหญ่ คือ ชาวบรูไนเชือ้ สายมลายูทมี่ วี ถิ ชี วี ติ เรียบ
ง่าย ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ท�ำให้เทศกาลและวันส�ำคัญทาง
ศาสนาของชาวบรูไนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมลายูและ
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ศาสนาอิสลามเช่นกัน ส�ำหรับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในบรูไนก็มี
วัฒนธรรมและประเพณีของตนเอง โดยจัดงานเฉลิมฉลองได้และรัฐบาล
ได้ประกาศให้วันส�ำคัญเป็นวันหยดุราชการด้วย
วันชาติของบรูไนตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เป็นวันเฉลิมฉลอง
ราชวงศ์ กองทัพ ต�ำรวจ ข้าราชการ บริษัท ห้างร้าน พ่อค้าประชาชน
นักเรียน นักศึกษา องคก์รต่างๆ จะมาร่วมกันเดินพาเหรดที่สนามกีฬา
แห่งชาติ และกองทหารจะเชิญธงชาติขนาดใหญ่ขึ้นสู่ยอดเสาในบริเวณ
สวนของมัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน กลางเมืองหลวงบันดาร์   
เสรีเบกาวัน   
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนตรงกับวันที่
15 กรกฎาคม เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี
ฮัสซานัล โบลเกียะห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ในวันนี้จะมีการเฉลิมฉลอง
อย่างยิ่งใหญ่ ประชาชนชาวบรูไนจะมารวมตัวกันที่สวนโอ มาร์ อาร์ลี
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ไซฟุดดิน ใจกลางเมืองบันดาร์ เสรี เบกาวัน ซึง่ สมเด็จพระราชาธิบดีจะ
มีพระราชด�ำรัสถึงประชาชน และอีกสองสัปดาห์ถดั มาทีพ่ ระราชวัง
อิสตานานูรุล อิมาน จะมีการเฉลิมฉลอง มีการแสดงดอกไม้ไฟ และ
ขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่   
วันเมาลิด เมาลิดเป็นภาษาอาหรับ แปลว่า ที่เกิดหรือวันเกิด หมาย
ถึง วันเกิดของนบีมฮุ มั มัด ตรงกับวันที่ 12 เดือนรอบีอลุ อาวาล หรือเดือน
3 ตามปฏิทินอาหรับ  ในวันนี้ชาวมุสลิมในบรูไนจะมารวมตัวกันที่สวน
โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน และอ่านพระคัมภีร์อัลกรุอาน องค์สุลต่านและ
พระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชด�ำเนินน�ำขบวนไปตามถนนสายหลัก
ของบันดาร์เสรีเบกาวัน เพือ่ ร�ำลึกถึงนบีมฮุ มั มัดและการเดินทางของท่าน
นอกจากนีใ้ นเมืองยังมีกจิ กรรมทางศาสนา เช่น การบรรยายธรรม เป็นต้น   
เทศกาลถือศีลอดอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอน หรือเดือน 9 ตามปฏิทินทาง
จันทรคติของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม
เป็นช่วงเวลาส�ำคัญที่สุดของชาวมุสลิมในการละเว้นจากอบายมุข และ
ช�ำระจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นเวลาประมาณ 29-30 วัน
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