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รายงาน 
การศึกษาดูงานและปฏิบัติภารกิจ 

 
ภายใต้แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖   

 
โครงการพัฒนาข้าราชการเพ่ือเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

บรูไนดารุสซาลาม 
(Brunei Darussalam) 

 

 

 

         ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
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ค าน า 

รายงานสรุปประเด็นการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานและปฏิบัติภารกิจภายใต้แผนการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   โครงการพัฒนาข้าราชการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖   ณ  เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar 
Seri Begawan)  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูล
และการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  
การเตรียมความพร้อมของภาคราชการของแต่ละประเทศสมาชิกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    การศึกษา
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามอนุสัญญา “Luang  Prabang Joint Declaration” ของส านักงาน ก.พ. แต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียน   รวมทั้ง การน าหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน (ASEAN Executive Management 
Program) ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือเป็นช่องทางในการขยายความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินการร่วมกันกับส านักงาน ก.พ. ของประเทศสมาชิก   

ตามอนุสัญญา “Luang Prabang Joint Declaration” ประเทศบรูไนดารุสซาลามได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าภาพในประเด็น Information Technology   ดังนั้น คณะศึกษาดูงานจึงขอเข้าพบและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานด้าน Information Technology  ควบคู่ไปกับหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบภารกิจการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ  โดยเนื้อหาของรายงานประกอบด้วย ภาพรวมการศึกษาดูงานและประเด็นการเรียนรู้ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้แก่  Civil Service Institute (CSI) หรือ The Institut Perkhidmatan Awam (IPA),  Institute for 
Leadership, Innovation and Advancement (ILIA), e-Government Innovation Centre (eG.InC), Radio 
Television Brunei (RTB), Public Service Department: Government Employee Management System 
(GEMS)  รวมทั้ง บทวิเคราะห์จากการศึกษาดูงาน  รายนามคณะผู้ศึกษาดูงาน  และภาพประกอบการศึกษาดูงาน 

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

 

    สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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สารบัญ 

 หน้า 

๑. บทคัดย่อส าหรับผู้บริหาร ๓ 
  

๒. ภาพรวมการศึกษาดูงานและประเด็นการเรียนรู้ในหน่วยงานต่าง ๆ  
 Civil Service Institute หรือ The Institut Perkhidmatan Awam (IPA) 
 Institute for Leadership, Innovation and Advancement (ILIA) 
 e-Government Innovation Centre (eG.InC) 
 Radio Television Brunei (RTB) 
 Public Service Department: Government Employee Management 

System (GEMS) 
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๓. บทวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
 ภาพรวมโดยทั่วไป 
 การด าเนินงานตามอนุสัญญา “Luang  Prabang Joint Declaration” 
 การสร้างเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาเซียน 
 การแนะน าหลักสูตร ASEAN Executive Management Program 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาดูงาน 
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บทคัดย่อส าหรับผู้บริหาร 

ประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศที่ประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด 
เป็นประเทศขนาดเล็ก  ประชากรทั้งประเทศมีประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน   เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งจากน้ ามัน
และทรัพยากรธรรมชาติ   ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายด้วยสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐบาล    

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศถูกก าหนดเป็นแผนระยะยาว  เรียกว่า Nation Vision ๒๐๓๕  หรือ 
WAWASAN ๒๐๓๕  ซึ่งระบุประเด็นการพัฒนาไว้ ๓ ประเด็นส าคัญคือ  (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนในชาติมี
การศึกษาและทักษะที่ดี และสามารถประสบความส าเร็จในชีวิต  (๒) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ใน
อันดับต้นของโลก  ด้วยการจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม  มีมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดี  และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   
และ (๓) พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน สร้างระบบเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัว เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  

ตามอนุสัญญาหลวงพระบาง  หรือ “Luang  Prabang Joint Declaration”  ประเทศบรูไนดารุส
ซาลามได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพทางด้าน Information Technology   ซึ่งรัฐบาลก็ได้พยายามยกระดับขีด
ความสามารถของประเทศให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างจริงจัง   ด้วยการให้การสนับสนุนแก่ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่อง ICT อย่างเต็มที่  รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนภาคราชการพลเรือน
ด้วยโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือผลักดันให้ประเทศก้าวไปสู่เป้าหมายในการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

จ านวนข้าราชการพลเรือนทั้งประเทศมีประมาณ ๕๖,๐๐๐ คน  ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงและสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ข้าราชการพลเรือนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ ชั่วโมงต่อปี   ปัจจุบันมีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการพลเรือน  คือ  Civil Service 
Institute (CSI)  และ  Institute for Leadership, Innovation and Advancement (ILIA)  ทั้งสองสถาบันมี
หน้าที่พัฒนาข้าราชการในทุกระดับ   นอกจากนั้น ประเทศบรูไนดารุสซาลามยังเป็นพันธมิตร ในการพัฒนา
ข้าราชการร่วมกับ  Civil Service College  ของประเทศสิงคโปร์  และ INTAN ของประเทศมาเลเซีย   จึงท าให้
ข้าราชการของประเทศมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเอง 

เมื่อพิจารณาถึงความตื่นตัวหรือการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕ 
ประเทศบรูไนดารุสซาลามได้เตรียมการส าหรับประชาชนและข้าราชการไว้พอสมควร   โดยมีหน่วยงานที่ดูแล
ภารกิจของอาเซียนภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในเวทีระหว่าง
ประเทศ   ส่วนการเตรียมก าลังคนและเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนนั้น   เป็นหน้าที่ของหลายหน่วยงานที่
ต้องร่วมมือกัน ทั้งในรูปแบบของการอบรม พัฒนา และสื่อสารผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ  ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ
และพร้อมรับกับการรวมตัวกันในปี ๒๐๑๕ ตามข้อตกลงของประเทศสมาชิกอาเซียน. 
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ภาพรวมการศึกษาดูงานและประเด็นการเรียนรู้ในหน่วยงานต่าง ๆ 
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Civil Service Institute (CSI) หรือเรียกชื่อตาม

ภาษาท้องถิ่นว่า The Institut Perkhidmatan Awam (IPA) เป็น
หน่วยงานหลักในการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนของประเทศ ท า
หน้าที่ในการด าเนินการฝึกอบรม รวมทั้ง การให้ค าปรึกษาแนะน า 
ออกแบบ และจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ โดยมีบทบาทหน้าที่
คล้ายกับสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนของส านักงาน ก.พ.  

วิสัยทัศน์  
เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและประสบความส าเร็จใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พันธกิจ  
ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ข้าราชการพลเรือน 

ลูกค้าหรือผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

บทบาท 
- ฝึกอบรม (Training) 
- ให้ค าปรึกษาแนะน า (Consultation) 
- ท าวิจัยในบริบทที่เก่ียวข้อง (Research) 

Shared Values 
- ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 
- ความเป็นมืออาชีพ (Professional) 
- ความมีคุณภาพ (Quality) 
- ความมุ่งเน้นที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer Focused)  

กลยุทธ ์
- เพ่ือสร้างข้าราชการพลเรือนยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  และปลูกฝังวัฒนธรรมการท างานในเชิงบวกให้กับ

ข้าราชการและพนักงานของรัฐ 

Civil Service Institute หรือ The Institut Perkhidmatan Awam (IPA) 
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ประเด็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ   
 Civil Service Institute  หรือ  IPA  มีการปรับรูปแบบการบริหารและการด าเนินงานใหม่  

โดยเพ่ิมความส าคัญเกี่ยวกับการตลาดและลูกค้า (Marketing Perspective / Customer 
Oriented) มากขึ้น   สนับสนุนความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการในบริบทที่เกี่ยวข้อง  
อาทิเช่น การฝึกอบรม การให้ค าปรึกษาแนะน า หรือการท าวิจัย เป็นต้น 

 เนื่องจากเน้นความส าคัญที่ลูกค้า   ดังนั้น IPA จึงยกระดับความส าคัญของหน่วยงานวิจัยให้
มากขึ้นตามไปด้วย โดยวางกลยุทธ์การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สมเหตุสมผลและสามารถ 
น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่บนพ้ืนฐานความจ าเป็นและตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าได้อย่างเต็มที่ (Customer Needs)  

 IPA  มีแผนที่จะด าเนินการ Rebranding องค์กร  เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและ
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 

 หลักสูตรในการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดย IPA มีดังนี้ 
  

CLUSTERS NO OF COURSES 

Leadership Development (LD) ๒๓ 

Organizational Analysis and Development ๒๔ 

Communication and Customer Service ๒๘ 

Management and Supervisory ๘๕ 

Information Communication Technology ๑๗ 

TOTAL ๑๗๗ 
 
 

 ส าหรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  ICT Skill Development  มี
จ านวนทั้งสิ้น ๑๗ หลักสูตร  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า Civil Service Institute หรือ IPA  ให้
ความส าคัญในการฝึกอบรมข้าราชการยุคใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญและเข้าสู่ยุคสารสนเทศ
อย่างจริงจัง 

 IPA เป็นแกนหลักของประเทศในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง (Gearing the Change) 
โดยยึดหลัก Nation Vision ๒๐๓๕ (WAWASAN ๒๐๓๕) ซึ่งแผนพัฒนาประเทศระยะ
ยาว นี้มุ่งเน้นการรักษาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ  ให้สามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต  โดยมุ่งเน้น ๓ ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
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 หน้า ๗ 

(I)  Nation recognized by accomplishments of its educated and highly 
skilled people: การส่งเสริมให้ประชาชนในชาติมีการศึกษาและทักษะที่ดี และ
สามารถประสบความส าเร็จในชีวิต  

(II)  Quality of life among top ๑๐ nations of world: การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้อยู่ในอันดับต้นของโลก  ด้วยการจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม  มี
มาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดี  และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

(III)  Income per capital within top ๑๐ nations of world: การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน สร้างระบบเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัว เพ่ิมโอกาสทาง
ธุรกิจ  

 ในระหว่างนี้  IPA   ก าลังเร่งขยายตัวในการพัฒนาข้าราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  
e-Learning  โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า  ในปี ๒๐๑๕ จะเปิดหลักสูตร e-learning แบบครบ
วงจร (Full scale) ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ตอกย้ าอย่างชัดเจนถึงการให้ความส าคัญในการ
ฝึกอบรมข้าราชการยุคใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญและเข้าสู่ยุคสารสนเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 IPA ให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรผู้น าและด าเนินการอย่างเป็นระบบ  โดยเรียกว่า 
Leadership Pipeline   รวมทั้ง  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ 
(Talent Acceleration Program) เพ่ือสร้างให้เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 

 นอกจากการมีข้าราชการพลเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักแล้ว  IPA ยังให้การสนับสนุนด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) กับหน่วยงาน NGOs อีกด้วย  เนื่องจากเป็นนโยบายใน
การเปิดประตู (Open-Door) เพ่ือเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงานดังกล่าว  และเป็นนโยบายที่ให้
โอกาสในการเรียนรู้โดยไม่ยึดติดกรอบความคิด    อีกทั้ง NGOs ไม่ได้รับการสนับสนุน
โดยตรง (ด้วยงบประมาณ) จากรัฐบาล    ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องให้การสนับสนุนและร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยการเพ่ิมนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นหนึ่งใน
เป้าหมายของ WAWASAN ๒๐๓๕ ที่เปิดให้ทุกองค์กรได้รับการพัฒนาที่มาจากรัฐบาล 

 คณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ.  ได้น าเสนอหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
อาเซียน (ASEAN Executive Management Program) ต่อผู้แทนของ IPA ที่เข้าร่วมหารือ  
ซ่ึงได้รับความสนใจอย่างยิ่ง  เนื่องจาก IPA อยู่ระหว่างการขออนุมัติเพ่ือด าเนินการฝึกอบรม
หลักสูตรกับผู้น าระดับสูงของประเทศในลักษณะเดียวกัน  โดย IPA ได้ขอข้อมูลหลักสูตร
และไฟล์การน าเสนอข้อมูลจากส านักงาน ก.พ.  เพ่ือน าไปศึกษา เปรียบเทียบ และพัฒนา
หลักสูตรของ IPA ต่อไป 

 ในส่วนของการใช้ IT ต่อการบริหารจัดงาน   คณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่องการน า Open Sources มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร  และได้รับค าตอบจาก 
IPA ว่า  ในปัจจุบันยังไม่มีการน า Open Sources มาใช้   เนื่องจากมีความยุ่งยากในการ
ควบคุม   และ IPA ยังคงใช้ Microsoft Platform เป็นระบบปฏิบัติการหลักของราชการ 
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 หน้า ๘ 

ข้อเสนอจาก IPA ต่อคณะศึกษาดูงาน 
 IPA  สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียนของส านักงาน ก.พ. ตาม 

ที่คณะศึกษาดูงานได้น าเสนอ   และหากส านักงาน ก.พ. จะเชิญผู้น าของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายดังกล่าว   ก็ขอให้เชิญข้าราชการจาก
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม อย่างน้อยหลักสูตรละ ๒ คน  เนื่องจากระเบียบของรัฐบาล  (ซึ่ง
เป็นผลมาจากศาสนา)  ไม่อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการนอกประเทศเพียงล าพัง  
ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย  ดังนั้น ข้าราชการของประเทศบรูไนดารุสซาลามจึงจ าเป็นต้อง
เดินทางไปราชการนอกประเทศในภารกิจเดียวกัน อย่างน้อย ๒ คน  และหากเดินทาง ๒ 
คนก็ต้องเป็นเพศเดียวกัน 

 นอกจากการพัฒนาในรูปแบบของหลักสูตรการฝึกอบรมแล้ว IPA ยังเสนอให้มีการใช้ visual 
meeting ระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้นและสม่ าเสมอ  อาทิเช่น การใช้  
e-Conference  เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างและกระชับความสัมพันธ์  ทั้งในระดับ
บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ  โดยเชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน  อันจะน าไปสู่ความร่วมมือในการท างานอย่างเข้มแข็งในอนาคต 

 ปัจจุบัน IPA  มีข้อตกลงหรือความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกันกับ Civil 
Service College ของประเทศสิงคโปร์   และ INTAN ของประเทศมาเลเซีย   (โดยมี CSC 
ของประเทศสิงคโปร์เป็น Benchmark)   แต่ IPA ก็เปิดช่องในระหว่างการสนทนาว่า 
ประเทศไทยและบรูไนดารุสซาลามอาจจะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาข้าราชการ
ระหว่างกัน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อกันได้ในอนาคต 

 
  บริเวณด้านหน้าตึก IPA ถูกประดับด้วยสัญลักษณ์รูปโลกและธงประจ าชาติ 

ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 



 การพัฒนาขา้ราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน : บรูไนดารุสซาลาม 

 

 หน้า ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผู้อ านวยการสถาบัน IPA  พร้อมด้วย
รองผู้อ านวยการ และ 

เจ้าหน้าที่อาวุโสของสถาบัน 
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

ส านักงาน ก.พ. 
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 หน้า ๑๐ 

 
 

 

การบรรยายสรุปภารกิจของ IPA   
ซ่ึงบรรยายและตอบข้อซักถามโดยผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการสถาบัน  

และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของสถาบัน 
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 หน้า ๑๑ 

 
 

 
 

  เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.พ. น าเสนอหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน  
ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ IPA  

เนื่องจาก IPA อยู่ระหว่างการขออนุมัติเพ่ือด าเนินการฝึกอบรมข้าราชการระดับสูง  
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
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นายภาณุ สังขะวร หัวหน้าคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. ลงนามในสมุดเยี่ยม 
ตามค าเชิญของนาง Hajah Norezan Binti Haji Hambali  ผู้อ านวยการสถาบัน IPA 

  และแลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างกัน 
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“เมื่อน้ าแข็งละลาย” 
ภาพหมู่ของข้าราชการ IPA และข้าราชการส านักงาน ก.พ.  
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Institute for Leadership, Innovation and Advancement หรือ ILIA เป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยบรูไน (UBD: Universiti Brunei Darussalam) และถือเป็น Business Wing ของสถานศึกษา
ดังกล่าว   ILIA เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศบรูไนดารุสซาลามที่รับผิดชอบการพัฒนาผู้น าและ
นวัตกรรมเป็นการเฉพาะ  ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม ๒๐๐๙  โดยมีจุดมุ่งหมาย (วิสัยทัศน์) ที่จะเป็นสถาบันการ 
ศึกษาชั้นน าในการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา  การด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายต่อความเจริญ 
ก้าวหน้าของบรูไนดารุสซาลาม   

ภารกิจ 
ILIA  มีบทบาทและความรับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาผู้น าและการท างานวิจัยเชิงคุณภาพ  โดย 

มีจุดเน้นที่การแสวงหาความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นผู้น า  นวัตกรรม  
ความรับผิดชอบ  รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวในการพัฒนาผู้น าที่โดดเด่น  ทั้งในภาครัฐ  เอกชน 
และสังคม    

ILIA  ให้บริการทั้งการจัดหลักสูตรฝึกอบรม  การจัด forum ทางวิชาการ   และการให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน   โดยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  และมีเป้าหมายว่าจะขยายบทบาทความส าคัญออกไปในระดับภูมิภาค  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเป็นสะพานหรือตัวเชื่อมโยงในการยกระดับสถานะของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาผู้น าในระดับชาติ
และระดับโลก 

  

Institute for Leadership, Innovation and Advancement 
(ILIA) 
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วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเป็นศูนย์รวมการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรม   เพ่ือประโยชน์ส าหรับการเตรียมความ

พร้อมต่อการเผชิญหน้ากับทุกปัจจัยที่ท้าทายและมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ  โดย
เน้นที่การสร้างผู้น าและนวัตกรรม 

- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  ภาควิชาการ และภาค
สังคม  ในการก าหนดและใช้ประโยชน์จากวิธีการและช่องทางการท างานร่วมกัน เพ่ือการ
พัฒนาประเทศ 

-  เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการ  ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าและการพัฒนาประเทศ 

-  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของภาวะผู้น า ซึ่งจ าเป็นต้องเกิดขึ้นใน
ทุกบริบท และเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและสถานการณ์ทางสังคม  เพ่ือ
ความก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ 

-  เพ่ือส่งเสริมให้มีวิธีการที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาและเผชิญหน้ากับความท้าทาย 
-  เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมผลการศึกษาผ่านช่องทางเอกสารและการสัมมนา 

ประเด็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
 ILIA เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานเดียวของประเทศในการฝึกอบรมผู้น า  (Leadership 

Program / Innovative Leadership)  ผู้อ านวยการสถาบัน ILIA คนปัจจุบัน  คือ  
Dr.Azaharaini Hj Mohd Jamil  เป็นอดีตผู้อ านวยการสถาบัน IPA (หรือ Civil Service 
Institute – CSI) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาข้าราชการพลเรือน  การเคลื่อนย้าย
บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งดังกล่าว   สะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการพัฒนาข้าราชการ
ของประเทศบรูไนดารุสซาลามที่คัดสรรบุคคลเข้ามาท าหน้าที่บริหารหน่วยงาน ILIA โดย
เลือกจากผู้มีประสบการณ์สูงในวิชาชีพการพัฒนาและฝึกอบรม 

 การพัฒนาผู้น าของ  ILIA  มิได้จ ากัดเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น  เพราะด้วยสมมุติฐาน
ที่ว่า “ต้องสร้างผู้น าให้เกิดขึ้นในทุกระดับ – Leader role should be everywhere”   
ILIA จึงจัดหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาผู้น าทั้งระดับต้น (Executive Development Program 
for Junior Management Staff) ระดับกลาง (Executive Development Program for 
Middle Management Offices)  และระดับสูง (Executive Development Program 
for Senior Government Officers)  รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับผู้น า  อาทิ  การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง   รวมถึงบริบทของการ
พัฒนาผู้น าในภาพรวม เป็นต้น 
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 รูปแบบการฝึกอบรมส าหรับผู้น าระดับสูงของ ILIA  จะเน้นที่การใช้ Future Literacy 
Exercise (Scenario) เป็นหลักเพ่ือคาดการณ์อนาคต และใช้เป็นต้นแบบในการวางแผน
งานและเตรียมคนไว้ล่วงหน้า  

 แม้ว่าประเทศบรูไนดารุสซาลามจะเป็นประเทศที่ร่ ารวย   ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่
มั่นคง  ไม่เดือดร้อนในการครองชีพ  เนื่องจากได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างเต็มที่  อันเป็นผล
มาจากความอุดมสมบูรณ์ของน้ ามันและทรัพยากรธรรมชาติ  แต่รัฐบาลก็ตระหนักและให้
ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมหากประเทศจะต้องประสบกับวิกฤติหรือสถานการณ์ 
ทีไ่ม่คาดฝันหรือสถานการณ์ที่ท าให้ประเทศตกต่ า  อาทิ  การบริหารประเทศในภาวะที่เกิด
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ  หรือความท้าทายในการบริหารก าลังคนที่ไม่คุ้นเคยกับ
การท างานท่ามกลางการต่อสู้แข่งขัน เป็นต้น   และด้วยการคาดการณ์ดังกล่าว ILIA จึงเน้น
ที่การสร้างความท้าทายหรือสร้างสถานการณ์จ าลองเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันคิด 
แก้ปัญหา หรือหาทางป้องกันสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น  ด้วยวิธีการใช้  Future Literacy 
Exercise (Scenario) มากกว่าที่จะใช้วิธีการอบรมในห้องเรียนทั่วไป 

 ILIA ไม่เน้นการฝึกอบรมในชั้นเรียน  แต่จะเน้นที่การกระตุ้นความคิดและการวางแผน  และ
ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีอ านาจในการใช้จ่าย  ILIA จึงสามารถจัด learning forum โดย
เชิญกูรูระดับโลกมาเป็นผู้บรรยายให้กับข้าราชการได้อย่างสม่ าเสมอ   รวมทั้งยังท าลาย 
“silo” ระหว่างภาครัฐและเอกชน  ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้น าองค์กรทั้งของภาครัฐและ
เอกชนเข้ามาร่วมรับการอบรมด้วยกันในทุกหลักสูตร  เพราะ ILIA เชื่อมั่นว่าเครือข่ายเป็น
อีกหนึ่งปัจจัยของความส าเร็จในการบริหารงานของผู้น าทุกระดับ 

 การเข้ามาฝึกอบรมในหลักสูตรผู้น าของ ILIA  ถือเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้เข้าร่วมอบรมและสถาบันการฝึกอบรม  กล่าวคือ  หากผู้เข้ารับการอบรมมีปัญหาหรือมี
กรณีศึกษาในหน่วยงานของตนก็สามารถน ามาเป็นประเด็นวิเคราะห์หรือใช้เป็นกรณีศึกษา
ในชั้นเรียนได้   ท าให้หน่วยงานผู้เรียนไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาเพ่ือแนะน าหรือแก้ปัญหา   อีกทั้ง
ผู้จัดการฝึกอบรมก็ได้กรณีศึกษาของหน่วยงานนั้นเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผู้น ารุ่นต่อไป  
ซึ่งถือเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน 
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Dr.Azaharaini Hj Mohd Jamil ผู้อ านวยการสาบัน ILIA  
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาผู้น าของประเทศบรูไนดารุสซาลามกับคณะศึกษาดูงาน 

จากส านักงาน ก.พ. 
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บริเวณโถงชั้นล่างของสถาบัน ILIA มีการจัดแสดงชุดนิทรรศการย่อย ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
และสื่อสารถึงความส าคัญและความจ าเป็นการพัฒนาผู้น า  
รวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการแสวงหาความรู้ 
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ศูนย์นวัตกรรม e-Government 

Innovation Centre หรือ eG.InC ก่อตั้งขึ้น
อย่างเป็นทางการเมื่อ ๔ มิถุนายน ๒๐๑๑ เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถของมนุษย์ในด้านไอซีที 
(ICT) และให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมแก่รัฐบาลใน
การพัฒนาไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็ม
รูปแบบ 

ศูนย์นวัตกรรม eG.InC  เป็นอีก
หนึ่งหน่วยงานภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัย
บรูไน (UBD: Universiti Brunei Darussalam)  ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมนวัตกรรม e-Government ของ
ประเทศ  ผ่านช่องทางการวิจัยและการศึกษา  โดยเน้นที่ ๓ องค์ประกอบซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน ICT  ได้แก่ 
งานวิจัย งานฝึกอบรม และงานสัมมนา   โดย eG.InC มีเป้าหมายในการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่ประเทศไปสู่การ
เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ  

การด าเนินงานของศูนย์นวัตกรรม eG.InC ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบโปรแกรม การประเมินผล
โปรแกรม การปรับปรุงโปรแกรม  เพ่ือพัฒนางานให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้  ยังมีหน้าที่ในการให้
ข้อเสนอแนะหรือชี้น าทิศทางส าหรับอนาคต  โดยน าเสนอในรูปของแผนกลยุทธ์ส าหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และ
เสนอแนะรูปแบบการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ชัดเจน 

ปัจจุบัน eG.InC  มีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นหุ้นส่วนในการท างานที่แน่นแฟ้นกับส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี  และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของเกาหลี (KAIST: Korean Advanced 
Institute for Science and Technology)  ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนสนทนากับคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน 
ก.พ. ในครั้งนี้  ท าให้เห็นภาพว่า eG.InC ชื่นชมและยกย่องความมีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับ KAIST ของ
เกาหลี  ทั้งในแง่ของการช่วยเหลือให้การสนับสนุนทางวิชาการ  และความมีประสิทธิภาพของระบบที่น ามาพัฒนา
ใช้ในประเทศ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้น าระดับโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมสารสนเทศ 

  

e-Government Innovation Centre (eG.InC) 
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ภารกิจ 
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยและน าประเทศไปสู่การเป็น e-Government  ด้วยการ

สร้างฐาน ความรู้ที่ครอบคลุมและกว้างขวาง  และผ่านเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ 

วัตถุประสงค ์
1. ให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ต่อรัฐบาล  เพ่ือน าพาประเทศไปสู่การเป็น e-Government ที่

สมบูรณ์แบบและบูรณาการ 
2. พัฒนาบริหารจัดการข้อมูลให้ทันสมัยและอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเอาชนะอุปสรรคที่

ท้าทายได้ในอนาคต  เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็น e-Government  
3. ด าเนินงานวิจัยที่มีความส าคัญต่อระบบนวัตกรรมแห่งชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขีด

ความ สามารถของมนุษย์และการส่งเสริมการส่งมอบบริการสาธารณะ 

การด าเนินการหลัก 
 ศูนย์นวัตกรรม eG.InC  ให้บริการด้านการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ e-Government ผ่าน

การสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมและกว้างขวาง และเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ 

 พัฒนาความคิดความสามารถในการเป็นผู้น าระดับโลกส าหรับ e-Government และมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบความส าเร็จ    ด้วยกลไกการ
ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐ  ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน   อีกทั้ง
ยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์   และการประเมินผล
นโยบาย e-Government รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ  

 ส่งเสริมความร่วมมือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค 

ประเด็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
 ศูนย์นวัตกรรม eG.InC  เป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่บริหารจัดการและด าเนินงานด้วยคนรุ่น

ใหม่ มีความคล่องตัวสูงทั้งในเชิงการบริหารงานและกายภาพ แม้จะมีอายุเพียง ๒ ปี
หลังจากการก่อตั้ง แต่ก็เป็นหน่วยงานที่น่าจับตามองถึงศักยภาพในการผลักดันงานใหญ่ของ
ประเทศให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าระดับโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสังคม สารสนเทศ” 

 ศูนย์นวัตกรรม eG.InC  เคยได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหน่วยงานดีเด่นเพ่ือรับรางวัล 
FutureGov Awards  ในปี ๒๐๑๑  รวม ๓ ด้านคือ  “กระบวนการบริหารงานดีเด่น” 
“ผู้น าด้านเทคโนโลยี” และ “การสร้างความมีส่วนร่วมกับประชาชน”  และเมื่อปี ๒๐๑๒ 
สามารถคว้ารางวัลองค์กรดีเด่นด้าน “การสร้างความมีส่วนร่วมกับประชาชน” ได้   จากการ
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ประชุม Asia Pacific FutureGov Awards and Summit ๒๐๑๒  ที่จัดขึ้น ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย 

 รองผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรม eG.InC เล่าว่า การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนถือ
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรประสบความส าเร็จ  แต่ eG.InC ก็ต้องเผชิญ
กับความท้าทายอย่างมากจากการปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงวัยหรือการใช้เทคโนโลยี
ที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์   และด้วยความท้าทายนี้  eG.InC จึงเปิดตัวและเดินหน้าเข้าหา
กลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจัง นอกจากจะฝึกอบรมเพ่ือสร้างตัวคูณหรือ Change agent ให้กับ
ส่วนราชการแล้ว  ยังวางแผนการท างานในเชิงรุกด้วยการออกไปพบกับหน่วยงานและชุมชน
ต่าง ๆ  เพ่ือขอรับทราบประเด็นที่เป็นปัญหาและให้การสนับสนุนที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
หรือชุมชนดังกล่าว   เพ่ือก้าวพ้นความท้าทายและอุปสรรคที่ก าลังเผชิญอยู่ 

 แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมเข้าสู่กระแส social media อย่างรุนแรงทั่วโลก   แต่
ศูนย์นวัตกรรม eG.InC ก็พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ด้วยการบริหารงานของ
คนรุ่นใหม่ที่เข้าใจและเข้าถึง social media  รวมทั้งเข้าใจพฤติกรรมการใช้สื่อสมัยใหม่ของ
ประชาชน  จึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น    

 ศูนย์นวัตกรรม eG.InC วางแผนจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภาครัฐให้เป็น e-Government  ทั้งการฝึกอบรมในห้องเรียนและการฝึกอบรมผ่านสื่อ
สมัยใหม่ในรูปแบบของ  Smart Technologies to Facilitate e-Government Services  
ด้วยการประยุกต์ให้เป็น  Application  ที่อยู่บนเครื่องมือสื่อสารในรูปแบบ smart phone 
อาทิ Tablet iPhone iPad หรือ Android เป็นต้น 

 ศูนย์นวัตกรรม eG.InC  ไม่ได้ด าเนินงานเองในทุกกิจกรรม  แต่จะท างานด้วยการสร้าง
เครือข่าย (MOU) ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของเกาหลี  (KAIST – 
Korea Advanced Institute of Science and Technology)   โดยได้รับการสนับสนุน 
ทั้งในด้านวิชาการและการบริหารจัดการจากสถาบันดังกล่าวอย่างใกล้ชิด   มีการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ไปรับการฝึกอบรมที่ประเทศเกาหลีอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการส่งผู้เชี่ยวชาญจาก
เกาหลีมาให้ค าแนะน าและท าหน้าทีเ่ป็นที่ปรึกษา ณ ประเทศบรูไนด้วย   

 แผนกลยุทธ์ของประเทศว่าด้วยการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government 
Strategic Plan ๒๐๐๙-๒๐๑๔  จัดท าขึ้นโดยใช้ฐานการศึกษาจาก KAIST Best Practice 
เป็นหลัก 
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Dr.Hjh Syamimi binti Hj Mohd Ariff Lim รองผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรม eG.InC (ซ้าย) 
บรรยายสรุปถึงภารกิจการด าเนินงานของศูนย์และการน าประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็น  

e-Government อย่างสมบูรณ์  
รวมทั้งการ “เป็นผู้น าระดับโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมสารสนเทศ” 
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  นายภาณุ สังขะวร หัวหน้าคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ.  

มอบของที่ระลึกให้กับ Dr.Hjh Syamimi binti Hj Mohd Ariff Lim รองผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรม eG.InC  
พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกันกับคณะของส านักงาน ก.พ.  

และเจ้าหน้าที่ของศูนย์นวัตกรรม eG.InC 



 การพัฒนาขา้ราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน : บรูไนดารุสซาลาม 

 

 หน้า ๒๔ 

 
 
 
 
 

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๑๙๗๕  
ถือเป็นวันเริ่มประวัติศาสตร์ส าหรับวิทยุ
โทรทัศน์บรูไน  กล่าวคือเป็นวันที่ Radio 
Television Brunei (RTB) เปิดตัวอย่าง
เป็นทางการโดย His Majesty Sultan 
Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin 
Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan 
Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul 
Khairi Waddien ซึ่งท าให้ RTB เปิด
ให้บริการสถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกใน
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

RTB  ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรสื่อของนายกรัฐมนตรีและสนับสนุนการสร้างสรรค์สังคม  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างสังคมทีดี่  ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  อยู่บนพื้นฐานปรัชญาแห่งชาติ   

ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น ๑,๑๐๐ คน 
คณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. ขอเข้าเยี่ยมชม RTB  เพ่ือต้องการหาค าตอบว่า เนื้อหาที่สื่อสาร

ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ของชาติ  จะมีสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN หรือการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาก
น้อยเพียงใด  ซึ่งค าตอบดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับของความตื่นตัวและการเตรียมความพร้อมของประเทศ
บรูไนดารุสซาลามได้อีกทางหนึ่งด้วย 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรสื่อชั้นน าและขับเคลื่อนการสร้างประเทศชาติ 

ภารกิจ 
เพ่ือพัฒนาสังคมแห่งการสื่อสาร โดยส่งต่อความรู้ที่มีคุณภาพผ่านรายการสื่อต่าง ๆ 

 

  Radio Television Brunei (RTB) 
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โครงสร้างภายในของ RTB 
 โทรทัศน์ (RTB TV) 

รายการโทรทัศน์เริ่มเปิดให้บริการในปี ๑๙๗๕ ออกอากาศผ่าน ๕ สถานี (คือ RTB ๑-๕) 
และปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองออกอากาศอีก ๑ สถานีคือ RTB ๖  โดยก าหนดเนื้อหา
การออกอากาศที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

RTB ๑  สถานีโทรทัศน์เพื่อข่าวสาร การศึกษา สารคดี และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 
RTB ๒ สถานีโทรทัศน์เพื่อความบันเทิง 
RTB ๓ สถานีโทรทัศน์เพ่ือความบันเทิงและภาพยนตร์  โดยออกอากาศด้วยระบบ  

High Definition ที่มีความคมชัดสูง 
RTB ๔ สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้  รวมทั้งการน าเสนอเนื้อหาใน

เชิงประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ  ออกอากาศ
ผ่านดาวเทียม ภายใต้ชื่อรายการ “International Colors and Sound” 

RTB ๕ สถานีโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
RTB ๖ อยู่ระหว่างด าเนินการทดลองออกอากาศ ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ในรูปแบบ 

new media สามารถรับชมได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ smart phone 
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 วิทยุ (RTB Radio) 
การกระจายเสียงทางวิทยุของบรูไนดารุสซาลามได้รับการเปิดตัวโดย Al Marhum Sultan 
Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khari Waddien  ในปี ๑๙๕๗ โดยมีเครือข่ายวิทยุ
ทั้งหมด ๕ สถานี ได้แก่  

 Nasional (National) 
 Pilihan (Options) 
 Pelangi (Rainbow) 
 Harmoni (Harmony) 
 Nur-Islam (Islam) 
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 ข่าว (RTB News Centre) 
ศูนย์รวมข่าวบรูไนท าหน้าที่เสมือนส านักข่าว   เป็นผู้ให้บริการข่าวรายใหญ่ของประเทศ  
การส่งข่าวด าเนินโดยวิธีการส่งผ่านเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์  ทั้งในประเทศและผ่าน
ดาวเทียม  จากการส ารวจผู้ชมรายการพบว่ารายการข่าวเป็นรายการที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดในหมู่ผู้ชมโทรทัศน์ 

รายการข่าว  ถือได้ว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีบทบาทส าคัญมากในการให้ข้อมูลกับ
ประชาชน  โดยเฉพาะข่าวกิจกรรมและการด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
เพ่ือพัฒนาประเทศ   ปัจจุบัน มีการจัดแบ่งช่วงของการน าเสนอข่าวดังต่อนี้ 

Current Sections 
• Reporting Section 
• TV Editorial Section 
• Radio Editorial Section 
• ENG Editing & Graphic Section 
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• Website and News Exchange 
• Magazine TV Section 
• Current Affairs & Documentary Section 
• Sports Section 
• Project Section 

ประเด็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
 RTB ลงนามในความร่วมมือ (MOU) กับประเทศสมาชิกอาเซียน  เพ่ือเป็นพันธมิตรในการ

เสนอข่าวสารระหว่างกัน  ตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเด็นของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปี ๒๐๑๕ 

 ส าหรับประเทศไทย   RTB มี MOU กับกรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ 
(NBT) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๐๐๑ โดยเน้นที่การแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม 
(Art and Cultural Performance)  

 ต่อมา  เมื่อมีความเคลื่อนไหวที่จะรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕   RTB จึง
ให้ความส าคัญกับประเด็นเนื้อหาและความเคลื่อนไหวของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
เพ่ิมมากข้ึน  โดยท า MOU เพ่ิมข้ึนกับทุกประเทศสมาชิก  มีช่องทางการส่งข่าวสารระหว่าง
กันอย่างเป็นระบบ   เพ่ือให้ข่าวสารจากประเทศสมชิกน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  
สร้างความตระหนักรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน 

 RTB ยังคงท างานด้วยระบบ Censorship Board  คล้ายกับ กบว. ของประเทศไทย  โดย 
ท าหน้าที่กลั่นกรองเนื้อหารายการก่อนออกอากาศ   ประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศ
ที่ปกครองด้วยระบบพระมหากษัตริย์และศาสนาอิสลาม (Malay Islamic Monarchy)  
คณะกรรมการกลั่นกรองเนื้อหาของรายการจึงให้ความส าคัญกับเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อ
สถาบันกษัตริย์และศาสนาเป็นหลัก 

 RTB มีรายได้สองทาง ทั้งจากการสนับสนุนของรัฐบาลและการขายโฆษณา  และหากเป็น
การขายโฆษณาโดยปกติจะมีเวลาช่วงละประมาณ ๒ นาที  เสนอสปอตโฆษณา ๔ ชิ้น ชิ้น
ละ ๓๐ วินาที 

 RTB TV  เปิดรายการ “ASEAN Window” เพ่ือรองรับงานสื่อสารในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยกรมประชาสัมพันธ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (MCOT) เป็นผู้แทนของประเทศในการส่งข้อมูลข่าวสารเพ่ือออกอากาศผ่านรายการ
ดังกล่าว  เมื่อคณะศึกษาดูงานขอชมตัวอย่างของเนื้อหาที่ออกอากาศผ่านรายการนี้   พบว่า
มีความหลากหลายทั้งที่เป็นกิจกรรมภายในของประเทศสมาชิกเองและกิจกรรมที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ   ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้ทราบว่า   เนื้อหาของ
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รายการจะเป็นกิจกรรมใดก็ได้ที่ประเทศสมาชิกต้องการสื่อสารกับประเทศอ่ืน ๆ ผ่าน
รายการดังกล่าว 

 การส่งผ่านข้อมูลและเนื้อหาข่าวไปยังรายการ “ASEAN Window” นั้น  มีข้อตกลงร่วมกัน
ที่จะต้องส่งมาให้ RTB อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง   เจ้าหน้าที่ได้น าไปชมคลังข้อมูลข่าวซึ่ง
พบข้อเท็จจริงว่า  ข้อมูลล่าสุดของไทยที่ส่งมาจากกรมประชาสัมพันธ์และ MCOT นั้นได้รับ
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๐๑๒ เป็นชิ้นสุดท้าย    ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
สิงคโปร์ มียังความกระตือรือร้นที่จะส่งข้อมูลให้ RTB อย่างต่อเนื่อง   ท าให้ประเทศไทยเสีย
โอกาสในการประชาสัมพันธ์ประเทศในรายการดังกล่าว 

 RTB TV รับภาพยนตร์จากต่างประเทศมาออกอากาศบ้าง อาทิ จากประเทศเกาหลีใต้ ไทย  
ฟิลิปปินส์ และจากประเทศตะวันตก เป็นต้น   โดยจะปล่อยเสียงจากต้นฉบับ (ไม่พากษ์) 
และใช้การขึ้นตัวอักษรหรือ Sub-title บรรยายใต้ภาพด้วยภาษาท้องถิ่นแทน   ผลจากการ
ส ารวจพบว่าผู้ชมชอบฟังภาษาจริงมากกว่าการพากย์  เนื่องจากมักประสบปัญหาเรื่องการ
พากษ์ไม่ตรงกับการขยับปาก (Lip Sync)   นอกจากนั้น การเลือกใช้เสียงของนักพากษ์ที่ไม่
เหมาะสมกับตัวละครจะท าให้อารมณ์ของภาพยนตร์เปลี่ยนไป 

 RTB TV  มีการใช้ภาษามือเพ่ืออธิบายความส าหรับผู้พิการทางการได้ยินบ้าง แต่ไม่มากนัก  
เพราะไม่มีผู้เชี่ยวชาญภาษามืออยู่ในสังกัด  ต้องไปเชิญมาจากกระทรวงอ่ืน  และในขณะนี้
ผู้เชี่ยวชาญภาษามือของประเทศก็มีอยู่ไม่กี่คน  จึงท าให้ไม่สามารถขยายการสื่ อสารไปยัง
กลุ่มผู้พิการทางการได้ยินให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

 RTB TV ตระหนักในความเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของ new media 
และ interacting media  ซึ่งในขณะนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ากระแสของ social media 
ก าลังเป็นที่นิยมอย่างมาก  RTB จึงปรับตัวที่จะเพ่ิมช่องทางการสื่อสารผ่าน new media 
ให้เป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารและผลิตออกมาในรูปของ Application ในโทรศัพท์มือถือ 
smart phone  โดยได้ออกแบบและด าเนินการส ารวจเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
เพ่ือพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป 

 จาก Policy on ASEAN ๒๐๑๑ ส่งผลให้ RTB Radio เปิดรายการ “ASEAN in Action” 
เพ่ือสื่อสารเนื้อหาและความรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะ  ครอบคลุมเนื้อหา ๕ ประเด็นดังนี้  
(๑) การเมือง  (๒) วัฒนธรรม  (๓) การศึกษา  (๓) วิถีการด ารงชีวิต และ (๕) กีฬา  โดย
ออกอากาศด้วย ๓ ภาษาเพ่ือให้ครอบคลุมประชากรของประเทศที่มีหลากหลายเชื้อชาติ 
กล่าวคือ ภาษามาเลย์ (ภาษาประจ าชาติ)  ภาษาอังกฤษ  และภาษาแมนดาริน 

 RTB Radio  ให้ความส าคัญกับกระแส ASEAN Community ในระดับสูง   มีการน าเสนอ
เนื้อหาที่ครอบคลุมภารกิจของอาเซียนในทุกแง่มุม  ภายใต้รายการชื่อ “ASEAN Aspect” 



 การพัฒนาขา้ราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน : บรูไนดารุสซาลาม 

 

 หน้า ๓๐ 

โดยให้คะแนนตนเอง ๘ จาก ๑๐ คะแนน  ส าหรับการด าเนินการเผยแพร่เนื้อหาเพ่ือสร้าง
ความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนต่อกลุ่มผู้ฟัง   

 RTB มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานอาเซียนโดยเฉพาะ  
 
 
 

 
  

คณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. ถ่ายภาพที่บริเวณห้องรับรอง 

ก่อนเข้าสู่ห้องประชุมเพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่อาวุโสของ RTB 
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นาย Muhammad Suffian Bungsu ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์บรูไน (RTB)  

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. พร้อมเชิญเจ้าหน้าที่อาวุโสของแผนกต่าง ๆ 

ของ RTB เข้าร่วมบรรยายสรุปและให้ข้อมูล 
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เข้าเยี่ยมชม News Centre  
ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมข่าวและส านักข่าวของประเทศ  

เจ้าหน้าที่แสดงให้เห็นการไหลของข่าว รวมทั้งตัวอย่างข่าวที่ไม่เหมาะสมที่จะน าเสนอในประเทศ  
อันได้แก่ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาอิสลาม 
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ผู้อ านวยการ RTB น าเข้าเยี่ยมชมห้องส่งรายการ Rampai Pagi หรือ Good Morning Brunei Darussalam 
ซึ่งเป็นรายการเล่าข่าวเช้าที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุด 

พร้อมเปิดช่วงท้ายรายการต้อนรับคณะศึกษาดูงานให้ออกอากาศสดด้วย 
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บรรยากาศในห้องส่งรายการ Rampai Pagi 
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เจ้าหน้าที่น าเยี่ยมชมคลังข้อมูลและข่าวอาเซียน ซึ่งรวบรวม footage ที่ส่งมาจากประเทศสมาชิก 
ก่อนที่จะน าออกอากาศในรายการ “ASEAN Window”  

พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่า ประเทศที่มีการส่ง footage ข่าวอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ประกอบด้วยประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์   
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เยี่ยมชม RTB Radio พร้อมรับฟังการบรรยายถึงรูปแบบการออกอากาศรายการ 

(ภาพล่าง) ห้องกระจายเสียงที่ออกอากาศด้วยภาษาอ่ืนนอกจากภาษามาเลย์   
เพ่ือให้ประชาชนในประเทศรับรู้ข่าวสารอย่างท่ัวถึง โดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา 

สตรีชุดสีฟ้าคือผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ   
ส่วนสุภาพบุรุษที่ยืนด้านหลังคือผู้ประกาศข่าวด้วยภาษาแมนดาริน 
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“RTB Mobile Unit & OCSC Mobile Unit” 

(ภาพล่าง) นาย Muhammad Suffian Bungsu ผู้อ านวยการ RTB และคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสของ RTB 
ถ่ายภาพหมู่กับคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. หลังจากท่ี 

ให้เวลากับคณะในการบรรยายสรุปและน าเยี่ยมชมสถานที่โดยรอบถึง ๓ ชั่วโมงเต็ม 
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Government Employee Management System: GEMS เป็นโปรแกรมสารสนเทศที่ช่วยใน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ HRMS หรือ Human Resource Management Systems ซึ่ง
เป็นโครงการเด่นของการให้บริการแก่ข้าราชการพลเรือนในทุกส่วนราชการของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  อีกทั้ง
เป็นโครงการที่ทันสมัยและได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

Public Service Department (PSD)  
เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลและใช้ระบบนี้เพ่ือการบริหาร
ข้อมูลข้าราชการพลเรือนของประเทศ 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะและบูรณาการงานที่สอดคล้องวิสัยทัศน์ของภาค

ราชการพลเรือนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ภารกิจ 
สนับสนุนการดึงศักยภาพสูงสุดของก าลังคนและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือประโยชน์

ในการให้บริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นที่ 

 การใหบ้ริการข้อมูลที่ถูกต้อง  เชื่อถือได้  ทันเวลาต่อการน าไปใช้งาน  และรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลก าลังคนภาครัฐ 

 การให้บริการที่ง่ายต่อการใช้งาน  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลก าลังคนภาครัฐได้โดยสะดวก 

 การอ านวยความสะดวกเพ่ือให้มีการบริหารข้อมูลก าลังคนภาครัฐร่วมกัน ระหว่างกระทรวง 
และกรมต่าง ๆ  

วัตถุประสงค์ 
GEMS  มีเป้าหมายในการเพ่ิมศักยภาพการบริหารก าลังคนภาครัฐ  สนับสนุนการวางแผนและ

การจัดการขององค์กร  การบริหารแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning)   และการบริหารทรัพยากร
บุคคลของรัฐบาล 

 

Public Service Department:  
Government Employee Management System (GEMS) 
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ประเด็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
 GEMS เริ่มด าเนินงานเมื่อต้นปี ๒๐๐๘  โดยพัฒนามาจากระบบ HRMS (Human 

Resource Management Systems)  และใช้วิธีการจ้างหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาช่วย
พัฒนา 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ GEMS คือการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนภาครัฐ (HR 
Data Management)  ปัจจุบัน มีข้อมูลก าลังคนภาคราชการพลเรือนมากกว่า ๕๖,๐๐๐ 
ราย  ทั้งท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  การรับสมัคร  รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนใน
ด้านอื่น 

 GEMS ใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Windows-based System  ส่วนฐานข้อมูลใช้ Platform 
Oracle ๙.๐  มีลักษณะการท างานบน Web-based Application  ซึ่งจ าเป็นต้อง Log in 
โดยใช้ Username และ Password 

 ระบบจะด าเนินการ back up ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  ส่วนฐานข้อมูลหรือ Data Recovery 
Site จะติดตั้งไว้คนละอาคาร รวมทั้งสิ้น ๓ sever เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลและเพ่ือ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

 การปรับแก้ข้อมูลบุคคลของ GEMS สามารถด าเนินการได้ ๒ รูปแบบคือ (๑) ข้าราชการ
เป็นผู้แก้ไขด้วยตัวเอง  หากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  อาทิ  หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู ่
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  และ (๒) ผู้มีหน้าที่บริหารข้อมูลก าลังคนหรือ Administrator 
เป็นผู้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูล หากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการบริหารก าลังคนและ/หรอื
ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะน าเข้าฐานข้อมูล อาทิ วุฒิ
การศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้ง  เป็นต้น 
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 GEMS บริหารจัดการข้อมูลก าลังคนภาครัฐจ านวน ๕๖,๐๐๐ คน  ด้วยการ outsource ให้
มีเจ้าหน้าที่จากภายนอกมานั่งประจ าที่ operation room ที่ PSD  โดยรับผิดชอบทั้งงาน
บริหารจัดการ  (Operation)  งานบ ารุงรักษา (Maintenance)   รวมทั้งการให้ค าแนะน า 
ตอบข้อสงสัยและช่วยแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น (Help Desk)   ในกรณีที่ส่วนราชการแจ้งข้อ 
ขัดข้องในการใช้งานของระบบ  ซึ่งจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 

 GEMS ไม่ใช้ Cloud Computing ในการเก็บฐานข้อมูล เนื่องจากควบคุมได้ยากและต้องมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างรัดกุม 

 

ปัญหาและอุปสรรคของการใช้ GEMS 
 ปัญหาและอุปสรรคของการแนะน าให้ส่วนราชการใช้โปรแกรม GEMS  คือ  การเปลี่ยน

ความคิด (mindset) ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ไม่เห็นความส าคัญกับการใช้ระบบ 
ICT  โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดกับองค์กรที่ผู้บริหารยังยึดติดอยู่กับการบริหารงานด้วยระบบ 
paper based  ซึ่งท าให้ยากล าบากต่อการบริหารข้อมูลก าลังคนภาครัฐด้วยระบบเดียวกัน  
และแม้ว่า PSD จะด าเนินการเชิงรุกด้วยการจัดทีม Change Management เข้าไปแนะน า
การใช้โปรแกรม GEMS กับตัวผู้บริหารและส่วนราชการแล้วก็ตาม  แต่ก็ยังมีบางหน่วยงาน
ที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือเต็มที่กับการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนด้วยระบบ GEMS ดังกล่าว 

 ปัญหาอีกประการหนึ่งของการบูรณาการการใช้โปรแกรม GEMS กับหน่วยงานภาครัฐ  คือ  
มีบางหน่วยงานที่ใช้โปรแกรมอ่ืนอยู่ก่อนแล้ว  ท าให้ไม่เห็นความส าคัญในการเปลี่ยนแปลง  
รวมทั้ง  บางหน่วยงานต้องการที่จะเปลี่ยน  แต่เนื่องจากระบบที่ใช้อยู่เดิมเป็นคนละระบบ
กับ GEMS จึงท าให้เกิดปัญหาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูล 

 นอกจากนั้น  ยังพบกับอุปสรรคในเรื่องภาษา  เนื่องจากภาษาของ GEMS เป็นภาษาอังกฤษ 
ในขณะที่ภาษาของข้อมูลเกือบ ๑๐๐% เป็นภาษามาเลย์  ท าให้การถ่ายโอนข้อมูลต้องใช้
เวลาและความพยายามอย่างมากที่จะด าเนินการให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น  



 การพัฒนาขา้ราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน : บรูไนดารุสซาลาม 

 

 หน้า ๔๑ 

 
 
 
 
 

 

 คณะศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารของ PSD   
หัวหน้าทีม GEMS รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management team) ของ GEMS 

พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบข้อมูลดังกล่าวอย่างเต็มที่ 
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 ‘On-site visit’ 
Mr.Ridzuan Ahmad เจ้าหน้าที่บริหารงานอาวุโส หัวหน้าทีม GEMS น าคณะศึกษาดูงาน 

เยี่ยมชมสถานที่ท างานและรูปแบบวิธีการบริหารจัดการข้อมูลของก าลังคนภาครัฐ 
ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
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 ภาพการท างานของ Help Desk ทีท่ าหน้าทีใ่ห้ค าแนะน าในการท างาน รวมทั้งช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นให้กับส่วนราชการ  ในกรณีที่ประสบปัญหาในการใช้โปรแกรม GEMS   

ส่วนภาพล่าง เป็นภาพของทีมจัดการ (Operation) และทีมบ ารุงรักษา (Maintenance) ซึ่งทั้งหมดเป็น
เจ้าหน้าที่ outsources โดยแบ่งมุมนั่งท างาน ในห้องเดียวกัน  
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 (ภาพบน) นายภาณุ สังขะวร หัวหน้าคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. แลกเปลี่ยนของที่ระลึก
กับผู้บริหารของ PSD  

(ภาพล่าง) หมวกพร้อมตราสัญลักษณ์ของ PSD ซึ่งมอบให้กับคณะศึกษาดูงานเป็นที่ระลึก 
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บทวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
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บทวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 
๑. ภาพรวมโดยทั่วไป 

ประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศที่ประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด 
เป็นประเทศขนาดเล็ก   ประชากรประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน   เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติ
และน้ ามัน   ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายด้วยสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐบาล   จ านวนข้าราชการพลเรือน 
ทั้งประเทศมีประมาณ ๕๖,๐๐๐ คน 

ปริมาณการผลิตน้ ามันของประเทศบรูไนมากกว่าประเทศไทยไม่มากนักและน้อยกว่ามาเลเซียมาก  
กล่าวคือปริมาณการผลิตของประเทศไทยประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาเรล/วัน   มาเลเซีย ๘๐๐,๐๐๐ บาเรล/วัน  
ส่วนบรูไนดารุสซาลามผลิตได้ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาเรล/วัน   แต่เนื่องจากบรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศเล็กมี
ประชากรจ านวนเทียบเท่ากับจังหวัดเล็ก ๆ ของไทยเท่านั้น จึงใช้น้ ามันในประเทศเพียงเล็กน้อย ที่เหลือส่งเป็น
สินค้าออกท้ังหมด  

ข้าราชการส่วนใหญ่ของประเทศบรูไนดารุสซาลามมีการศึกษาระดับสูง  (ระดับปริญญาตรีและโท 
หรือสูงกว่า) และนิยมไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ   ข้าราชการมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
ถึงดีมาก  กอปรกับการเป็นประเทศที่มีอ านาจในการใช้จ่าย  รัฐบาลจึงสามารถส่งข้าราชการไปรับการศึกษา ณ 
ต่างประเทศหรือส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่มีคุณภาพต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง    ข้าราชการพลเรือนถูกก าหนดให้
ได้รับการพัฒนาตนเองปีละอย่างน้อย ๑๐๐ ชั่วโมง 

เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของข้าราชการผนวกกับความสามารถในการใช้จ่ายของประเทศ  จะเห็นถึง
ปัจจัยสนับสนุนหรือโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาศักยภาพข้าราชการ    แต่จากการที่ประชากรในประเทศมีชีวิตความ
เป็นอยู่อย่างสุขสบาย  ก็เป็นอุปสรรคในการพัฒนาได้เช่นกัน  เพราะก าลังคนของประเทศขาดความกระตือรือร้น
หรือขาดทักษะการท างานหนักภายใต้สภาพการแข่งขันเหมือนอย่างท่ีหลายประเทศก าลังเผชิญอยู่   

อย่างไรก็ตาม  ศักยภาพในการเจริญเติบโตของประเทศนี้มีอยู่มาก รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในพัฒนา
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศติดอันดับต้นของโลก ในปี ๒๐๓๕  ตามวิสัยทัศน์ของชาติ (Nation Vision ๒๐๓๕ 
หรือ WAWASAN ๒๐๓๕)  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการรักษาความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศ  ให้สามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต  โดยมุ่งเน้น ๓ ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

(I)  Nation recognized by accomplishments of its educated and highly 
skilled people: การส่งเสริมให้ประชาชนในชาติมีการศึกษาและทักษะที่ดี และ
สามารถประสบความส าเร็จในชีวิต  
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(II)  Quality of life among top ๑๐ nations of world: การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้อยู่ในอันดับต้นของโลก  ด้วยการจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม  มี
มาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดี  และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

(III)  Income per capital within top ๑๐ nations of world: การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน สร้างระบบเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัว เพ่ิมโอกาสทาง
ธุรกิจ  

แผนพัฒนาประเทศระยะยาวดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอด (cascade) ต่อไปยังส่วนราชการต่าง ๆ  ซึ่งต่าง
ก็ก าหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการหน่วยงานของตนเองให้สอดคล้องรองรับกัน  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กร  และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของชาติด้วย 

 

๒. การด าเนินงานตามอนุสัญญา “Luang  Prabang Joint Declaration” 
ประเทศบรูไนดารุสซาลามได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพทางด้าน Information Technology ตาม

อนุสัญญาหลวงพระบาง หรือ “Luang  Prabang Joint Declaration” คณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. จึงมี
องค์ประกอบของเจ้าหน้าที่จากศูนย์โทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลักควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม
ช่วยอ านวยการซึ่งรับผิดชอบงาน ASEAN Unit   

คณะศึกษาดูงานไดข้อเข้าศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ICT ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  
ซึ่งประกอบด้วยศูนย์นวัตกรรม e-Government Innovation Centre (eG.Inc) และ Public Service 
Department ซึ่งบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนภาคราชการพลเรือนด้วยโปรแกรม GEMS  

ประเด็นที่ได้ประโยชน์มากที่สุดในการศึกษาความก้าวหน้าด้าน ICT ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ในครั้งนี้  คือการประจักษ์ถึงศักยภาพในการด าเนินการของหน่วยงานขนาดเล็ก  ซึ่งบริหารงานด้วยคนรุ่นใหม่ที่
ตามทันและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเต็มรูปแบบ   รวมทั้ง  การเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบข้อมูลก าลังคนภาคราชการพลเรือนที่มี
ประสิทธิภาพ   

ประเทศบรูไนดาสุสซาลามจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ภาครัฐน่าจะมีศักยภาพและมีความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสูง ในอนาคตอันใกล้ 
 

๓.  การสร้างเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN 
การเปิดตัวเข้าหาประเทศสมาชิกอาเซียนในลักษณะเชิงรุกนี้  นับเป็นโอกาสดีที่ให้เจ้าหน้าที่ในระดับ

ปฏิบัติได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน   ในกลุ่มคนที่ท างานภารกิจเดียวกัน   ได้เรียนรู้และหารือ
กันในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ   เป็นการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  อันจะช่วยให้การ
ประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น  และเป็นกลไกที่ดทีี่จะช่วยสนับสนุนภารกิจระหว่างประเทศขององค์กรในอนาคต 
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นอกจากนั้น  ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนนี้  ยังสามารถสร้างเป็น KM เครือข่ายระหว่างประเทศส าหรับการใช้ประโยชน์
ขององค์กรต่อไปในอนาคต 

เจ้าหน้าที่บางคนมีโอกาสติดตามฝ่ายบริหารเข้าไปร่วมหรือสังเกตการณ์ในเวทีการประชุมระหว่าง
ประเทศมาบ้าง แต่มีโอกาสน้อยมากที่จะได้พูดคุยหรือสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการเช่นนี้  ดังนั้น 
คณะศึกษาดูงานจึงเห็นความส าคัญที่จะให้มีแผนงานเพ่ือด าเนินโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  อีกท้ังยังเป็นช่องทางในการประสานงาน   การส่งผ่านข้อมูล  และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่อาจเกิดขึ้นหรือจ าเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือระหว่างกัน   เพราะจะเป็น
ช่องทางให้เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติสามารถติดต่อประสานงานผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น 

 

๔. การแนะน าหลักสูตร ASEAN Executive Management Program 
สถาบัน Civil Service Institute (CSI)  หรือ The Institut Perkhidmatan Awam (IPA) และ

สถาบัน Institute for Leadership, Innovation and Advancement (ILIA)  เป็นสองสถาบันหลักของประเทศ
ในการพัฒนาข้าราชการและนักบริหารระดับสูง  ซึ่งต่างก็มีหลักสูตรการพัฒนานักบริหารที่มีลักษณะเดียวกันอยู่
แล้ว  โดยมีความคล้ายคลึงกันทั้งวิธีด าเนินการและเนื้อหาการฝึกอบรม   มีทั้งการจัดเป็น Series Talk  หรือการ
เชิญ Keynote Speaker มาเป็นผู้บรรยาย   และด้วยความที่ประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศที่มั่งคั่ง  มี
อ านาจในการใช้จ่ายสูง   จึงสามารถเชิญนักพูดระดับชั้นแนวหน้าของโลกมาบรรยายเสริมอาหารสมองให้กับ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะ   นอกจากนั้น ยังเป็นพันธมิตรในการพัฒนาข้าราชการร่วมกับ Civil Service College 
ของประเทศสิงคโปร์ และ INTAN ของประเทศมาเลเซีย   ดังนั้น การฝึกอบรมนักบริหารของประเทศจึงได้รับการ
ดูแลอย่างเป็นระบบด้วยสองสถาบันหลักของประเทศ   

IPA ให้ความส าคัญกับการปรับรูปแบบการบริหารและการด าเนินงานใหม่    โดยเน้นไปทีก่ารตลาด
และลูกค้า (Marketing Perspective / Customer Oriented) มากขึ้น  นอกจากนั้น ยังมีความพยายามที่จะ
ยกระดับความส าคัญของหน่วยงานวิจัยให้มากขึ้นตามไปด้วย โดยวางกลยุทธ์การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมี
ความเป็นมืออาชีพ มีข้อมูลทางการวิจัยสนับสนุน สมเหตุสมผล  และสามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่บน
พ้ืนฐานความจ าเป็นและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างเต็มท่ี (Customer Needs)  

IPA มี CSC ของประเทศสิงคโปร์เป็น  Benchmark  ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายในระดับสูง  และเมื่อ
พิจารณาถึงวิสัยทัศน์ของประเทศและการ cascade วิสัยทัศน์ลงมายังหน่วยงานต่าง ๆ   แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่าประเทศบรูไนดารุสซาลามมีความตั้งใจอย่างจริงจังที่จะยกระดับประเทศและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้
อยู่ในอันดับต้นของโลก ดังนั้น ภารกิจการพัฒนาข้าราชการจึงได้รับการดูแลและสนับสนุนอย่างเต็มท่ีตามไปด้วย 

ปัจจัยเกื้อหนุนส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้การพัฒนาข้าราชการและนักบริหารระดับสูงของ
ประเทศบรูไนดารุสซาลามเดินหน้าไปได้เร็วและมีประสิทธิภาพคือ  การมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  ซึ่ง
เปิดโอกาสให้ข้าราชการและนักบริหารเข้าไปแสวงหาความรู้ในเวทีต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที ่
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เมื่อกล่าวถึงการสร้างเครือข่ายหรือ Networking ระหว่างผู้บริหารของ ASEAN   ทั้งสองสถาบันต่าง
เห็นตรงกันว่า  ควรมีเวทีหรือหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของ ASEAN  ได้พบปะและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกัน   เพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือกันพัฒนาภูมิภาค   และควรกระจายหลักสูตรความร่วมมือ
ในลักษณะเดียวกันนี้ไปยังข้าราชการอ่ืนด้วย  ทั้งระดับกลางและระดับต้น   โดยไม่จ าเป็นต้องใช้การฝึกอบรมใน
ห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว   IPA เสนอว่าบางช่วงหรือบาง module อาจด าเนินการผ่าน visual meeting หรือ 
e-Conference ได ้ และบางช่วงก็จัดให้มาพบกันในระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายต่อไป 

ดังนั้น การด าเนินงานในระยะต่อไปของหลักสูตรนักบริหารระดับสูงอาเซียนนี้  คณะศึกษาดูงานจึง
ขอเสนอว่าควรขยายเครือข่ายกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ASEAN Executive Management Program ไป
ยังผู้บริหารระดับสูงและระดับอ่ืน ๆ ของประเทศสมาชิก ASEAN   และอาจต้องปรับช่วงเวลาการฝึกอบรมใหม่
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้บริหารจากต่างประเทศท่ีจะเดินทางเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้ 
 

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

 รายงานประเด็นส าคัญในฝ่ายบริหาร  

 KM ในระบบ Intranet ของ ส านักงาน ก.พ. 

 อ่ืน ๆ  
 

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

หัวหน้าคณะ  ๑.  นายภาณ ุ สังขะวร  
 ผอ.ศสส.      

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลัก 
   ๒.  นางสุกัญญา  ธนะเสวี  
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ ศสส. 
   ๓.  นายธนกฤต  วิเศษมณี  
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศสส. 

   ๔.  นายวรเชษฐ์  จันทร์บุญนาค  
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   ศสส. 

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
๕.  นางสาวภมรพรรณ  วงศ์เงิน  
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ศสล. 
๖.  นางสาวศิริญญา  ข าสืบสุข   
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส่วนกลาง ชอ. 

เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยอ านวยการ / เลขานุการคณะ 
๗.  นางศิริวรรณ  เมนะโพธิ  
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  ส่วนกลาง ชอ. 
๘.  นางสาวฉัตรทองกร  วิบูลยประพันธ์    
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ส่วนกลาง ชอ. 
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ภาพเก็บตกจากการศึกษาดูงาน 
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ซักซ้อมและเตรียมประเด็นการเรียนรู้อีกครั้ง ก่อนออกเดินทางไปยังหน่วยงานที่นัดหมาย 

รอยยิ้มก่อนอาหารเที่ยง และจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ 
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เมื่อสิ้นสุดการศึกษาดูงานในแต่ละวัน หัวหน้าคณะมีนโยบายให้สมาชิกในคณะร่วมกันรวบรวมและสรุป
ประเด็นการเรียนรู้ เพ่ือความครบถ้วนของข้อมูลและเสริมทักษะการท างานเป็นทีม  ดังนั้น ก่อนทีจ่ะ
ออกไปรับประทานอาหารเย็น ห้องพักของฝ่ายเลขานุการจึงคึกคักอย่างที่เห็นเช่นนี้ .. เป็นประจ า ทุกวัน 
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เมื่อสิ้นสุดการศึกษาดูงานในแต่ละวัน หัวหน้าคณะมีนโยบายให้สมาชิกในคณะร่วมกันรวบรวมและสรุป
ประเด็นการเรียนรู้ เพ่ือความครบถ้วนของข้อมูลและเสริมทักษะการท างานเป็นทีม  ดังนั้น ก่อนทีจ่ะ
ออกไปรับประทานอาหารเย็น ห้องพักของฝ่ายเลขานุการจึงคึกคักอย่างที่เห็นเช่นนี้ .. เป็นประจ า ทุกวัน 
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อ่ิมอร่อยกับอาหารพ้ืนเมือง  
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หนึ่งในคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ.  
กับ Hjh Rashimah binti Hj Said ผู้ผลิตรายการ 
Rampai Pagi อันโด่งดังของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
 

ทั้งสองเป็น roommate ในระหว่างที่เข้าร่วม 
โครงการเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์ หรือ Ship for 
Southeast Asian Youth Program เมื่อปี ๑๙๙๐   
 

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง
รัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน  
 

เป็นการพบกันครั้งแรก เมื่อเวลาผ่านไปถึง ๒๓ ปี  
 
 

“การฝึกอบรมคืออีกหนึ่งเวทีสร้างเครือข่าย อยู่ที่ว่าเราจะรักษาเครือข่ายนั้นไว้ได้ยาวนานเพียงใด” 
 

ข้าราชการทั้งสามรายเคยเป็นเพ่ือนร่วมรุ่นในการฝึกอบรม 
หลักสูตร ASEAN Leadership Development Program เมื่อปี ๒๐๐๗  

โดยส านักงาน ก.พ. ของไทย เป็นเจ้าภาพ 
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ส่วนหนึ่งของของที่ระลึกจากหน่วยงาน  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ทุกหน่วยงานจะจัดท ากระเป๋าผ้า
ส าหรับใส่ชุดเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อมอบให้กับ

แขกหรือผู้ที่มาศึกษาดูงานทุกคน 
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 หน้า ๕๙ 

 
 

 

    

 

   

เมื่อร้านอาหารให้บริการ free wifi .. คณะศึกษาดูงานทุกคนก็มีสภาพอย่างที่เห็น 
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 หน้า ๖๐ 

 

 

 

 

ลิงจมูกยาว หรือ  Proboscis Monkey พบได้เฉพาะที่เกาะบอร์เนียว 
เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 

จุดที่ดึงดูดความสนใจอีกแห่งหนึ่งของ

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม คือ สัญลักษณ์

ที่มองคล้ายกับตัวโน้ตดนตรีสีทอง  ซ่ึงถูก

สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ 

องค์สุลต่าน Hassanal Bolkiah ทรงมี

พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา .. ตั้งอยู่

บริเวณ Waterfront ที่จะลงเรือเพ่ือมุ่ง

หน้าไปยังหมู่บ้านน้ า (Kampong Ayer)  
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 หน้า ๖๑ 

 

 

Jame'Asr Hassanil Bolkiah Mosque มัสยิดหลัก
ของประเทศ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๑๙๙๔   
ด้วยนโยบายการก่อสร้างที่ไม่จ ากัดงบประมาณ 
ตกแต่งด้วยความประณีต สวยงาม ทั้งภายนอกและ
ภายใน ได้รับการยกย่องว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก 

มัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดหลวงที่องค์สุลต่าน  
Hassanal Bolkiah เสด็จมาประกอบศาสนากิจเป็น
ประจ าทุกวันศุกร์  ซึ่งเป็นวันสวดมนต์ใหญ่ของชาว
มุสลิม 


