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	 หนังสือเรื่อง	“ระบบบริห�รร�ชก�รของประเทศอ�เซียน”	เป็นหนังสือ
ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อเสริมทักษะคว�มรู้แก่ข้�ร�ชก�รไทย	เพื่อเรียนรู้และเข้�ใจ
ระบบก�รบริห�รง�นภ�ครฐัของประเทศต�่งๆ	ในอ�เซยีน	อันจะเปน็ประโยชน์
ในก�รติดต่อ	ประส�นง�นกับข้�ร�ชก�รของประเทศเหล่�นี้ในอน�คต
	 โดยรูปแบบของหนังสือได้ปูคว�มรู้ให้ผู้อ่�นตั้งแต่ประวัติ	ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศ	วิสัยทัศน์	รวมถึงคว�มเป็นม�ของระบบร�ชก�ร	นโยบ�ยก�รเข้�สู่
ประช�คมอ�เซยีน	และทีน่่�จะเปน็ประโยชน์ในก�รเรยีนรูร้ะบบร�ชก�รของ
ประเทศเหล�่นีค้อืเนือ้ห�ในส่วนของยุทธศ�สตรแ์ละภ�รกจิของแตล่ะกระทรวง	
ระบบก�รพฒัน�ข�้ร�ชก�ร	ท�้ยเลม่ผูเ้ขยีนไดร้วบรวมกฎหม�ยสำ�คญัทีค่วรรู้
และลักษณะเด่นของระบบร�ชก�รที่น่�เรียนรู้ไว้ได้อย่�งน่�สนใจ	
	 หนังสือระบบบริห�รร�ชก�รของประเทศในอ�เซียนทั้ง	 10	 นี้	 อ�จมี
เนือ้ห�แตกต�่งกนัไปบ�้ง	เนือ่งจ�กผูว้จิยัไมส่�ม�รถเข�้ถึงข้อมลูของบ�งประเทศ
ไดด้ว้ยข้อจำ�กดัด�้นภ�ษ�และบ�งประเทศยงัไมม่กี�รจดัทำ�ยุทธศ�สตร์ของ
ร�ยกระทรวง	ท�งคณะผู้จัดทำ�หนังสือหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�หนังสือเล่มนี้จะมี
ส่วนในก�รติดอ�วุธองค์คว�มรู้ภ�ครัฐให้กับข้�ร�ชก�รไทยไม่ม�กก็น้อย		
	 สุดท้�ยต้องขอขอบคุณเจ้�ของรูปภ�พและเว็บไซต์ที่เผยแพร่ให้เข้�ใจ			
อ�เซียนเป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน

ข้อคิดจากบรรณาธิการ

ดร.ประยูร อัครบวร
บรรณ�ธิก�ร



5ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สารบัญ

บทที่   หน้า
1. ประวัติและข้อมูลประเทศและรัฐบาล 11
 1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ	 12
	 	 1.1.1	ข้อมูลทั่วไป	 12
	 	 1.1.2	ลักษณะท�งภูมิศ�สตร์	 15
	 	 1.1.3	ประวัติศ�สตร์	 18
	 	 1.1.4	ลักษณะประช�กร	 23
	 	 1.1.5	ข้อมูลเศรษฐกิจ	 	24
	 	 1.1.6	ข้อมูลก�รเมืองก�รปกครอง	 28
	 	 1.1.7	ลักษณะท�งสังคมและวัฒนธรรม	 			31
	 	 1.1.8	โครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบส�ธ�รณูปโภค	 									32
	 	 1.1.9	ระบบส�ธ�รณสุข	 	36
	 	 1.1.10	ระบบก�รศึกษ�	 38
	 	 1.1.11	ระบบกฎหม�ย	 39
	 	 1.1.12	คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยกับส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์	 41
 1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ	 42
 
2. วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์     47
 2.1 วิสัยทัศน์	 	50
 2.2 เป้าหมาย	 50
 2.3 ยุทธศาสตร์	 	51



6

    หน้า
3. ประวัติความเป็นมาของระบบราชการ 53
 3.1  ฟิลิปปินส์ภายใต้การปกครองของสเปน (พ.ศ.2106-2441)	 54
  (Precolonial PH-Spanish Colonization)
 3.2  ฟิลิปปินส์ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2441-2489)	 		55
  (Malolos Republic-American Colonization)
 3.3  ยุคอิสรภาพ และประชาธิปไตย	 58
  (Independence and Democratization)                            

4. ภาพรวมของระบบราชการ 61
 4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่
      ประชาคมอาเซียน 62
	 	 4.1.1	ด้�นก�รศึกษ�	 62
	 	 4.1.2	ด้�นเศรษฐกิจ	 65
 4.2 จำานวน และรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ	 			67
 4.3 จำานวนข้าราชการทั่วประเทศพร้อมคุณลักษณะหลัก 
         หรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 							73	
	 	 4.3.1	จำ�นวนข้�ร�ชก�รทั่วประเทศ	 							73
	 	 4.3.2	คุณลักษณะหลักของข้�ร�ชก�ร	 							74
	 	 4.3.3	คุณลักษณะหลักของข้�ร�ชก�ร
	 	 								ในก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน	 							76

5. ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวงและ
 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN        77
 5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง	 							78
 5.2 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ ASEAN             117 



7ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

    หน้า
6. ระบบการพัฒนาข้าราชการ 119
 6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ	 121
 6.2 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ	 122
 6.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ	 						122
 6.4  การสรรหาและคัดเลือก	 		124
 6.5  ค่าตอบแทนและการจำาแนกตำาแหน่งงาน	 		125
 6.6  การประเมินผลปฏิบัติงาน	 		130
    
7. กฎหมายสำาคัญที่ควรรู้ 131
 7.1 กฎระเบียบข้าราชการ	 132
	 	 7.1.1	ตำ�แหน่งในระบบข้�ร�ชก�รพลเรือน	 132
	 	 	 			ของส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์
	 	 7.1.2	สิทธิของข้�ร�ชก�รพลเรือน	 		134
	 	 7.1.3	ก�รลงโทษข้�ร�ชก�รพลเรือน	 		135
	 	 7.1.4	กฎก�รใช้จรรย�บรรณและม�ตรฐ�นท�ง	 136
	 	 	 			จริยธรรมของข้�ร�ชก�รและลูกจ้�ง
 7.2 กฎหมายแรงงาน	 166
	 	 7.2.1	ข้อตกลงและเงื่อนไขของก�รจ้�งง�น	 167		
	 	 7.2.2	ประเภทก�รจ้�งง�น	 		173
	 	 7.2.3	ก�รเลิกจ้�งง�น	 		175
	 	 7.2.4	ประกันสังคม	 		177
 7.3 กฎหมายเข้าเมือง	 		178
	 	 7.3.1	ก�รขอวีซ่�	 178
	 	 7.3.2	ศุลก�กร	และของต้องห้�มในก�รนำ�เข้�   179
 
   



8

 หน้า
 7.4 กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้	 180
	 	 7.4.1	กฎระเบียบด้�นก�รลงทุนในประเทศ	 		180

8. ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้       187
 8.1  ระบบอุปถัมภ์	 188
 8.2  ความเท่าเทียม และความเสมอภาคทางเพศ	 		189

บรรณานุกรม 191
ภาคผนวก                                                             197

     
หน้า

 ภาพที่ 1  แผนที่ฟิลิปปินส์และอาณาเขตใกล้เคียง          17
 ภาพที่ 2  แผนที่การปกครอง          29
 ภาพที่ 3  โครงสร้างการปกครองของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์          46
 ภาพที่ 4  วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์          49
 ภาพที่ 5  คณะกรรมการฟิลิปปินส์ชุดที่สอง          56 
 ภาพที่ 6  จำานวนข้าราชการทั่วประเทศของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 73
  ในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2553
 ภาพที่ 7  CSC Strategy Map          75
 ภาพที่ 8  โลโก้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล         123

สารบัญภาพ



9ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

   หน้า
 ตารางที่ 1  รายชื่อกระทรวง และจำานวน พร้อมที่ติดต่อ           67
 ตารางที่ 2  จำานวนบุคลากรในภาครัฐ           74
 ตารางที่ 3  ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง           78
 ตารางที่ 4  ระดับข้าราชการ          121
 ตารางที่ 5  ขั้นเงินเดือนของพนักงานรัฐที่สำาคัญ          127
 ตารางที่ 6  อัตราเงินเดือน                               128

สารบัญตาราง



10



11ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ประวัติและข้อมูลประเทศ
และรัฐบาลโดยย่อ

1
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1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ

	 ส�ธ�รณรฐัฟิลิปปินส์	หรอืประเทศฟิลิปปินส์ถือเป็นอีกหนึง่ประเทศ
ท่ีเข้�ร่วมเป็นสม�ชกิอ�เซยีน	หรือสม�คมประช�ช�ตแิห่งเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้	ซึง่กล่�วได้ว่�เป็นอกีประเทศทีม่คีว�มเป็นม�ย�วน�นและน่�สนใจ
โดยจะได้อธิบ�ยประวัติและข้อมูลของประเทศโดยย่อ	ดังนี้

1.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ	 ส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์	
	 		 	 	 (Republic	of	the	Philippines)		 	
	 		 	 	 หรือฟิลิปปินส์	(The	Philippines)
เมืองหลวง		 มะนิล�	(Manila)
พื้นที่ 			 	 300,000	ต�ร�งกิโลเมตร[8]

	 		 	 	 ประกอบด้วยเก�ะน้อยใหญ่
เขตแดน	 	 ด้�นเหนือและด้�นตะวันตกติดกับ	 	
	 		 	 	 ทะเลจีนใต้	ด้�นใต้และด้�นตะวันออก		
		 		 	 	 ติดกับมห�สมุทรแปซิฟิค
ประชากร	 	 98.73	ล้�นคน	[18]

วันชาติ		 	 12	มิถุน�ยน
ภาษาราชการ	 ภ�ษ�อังกฤษ	 ส่วนภ�ษ�พูดใช้ภ�ษ� 
	 		 	 	 ฟิลิปปีโน
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ระบอบการปกครอง	 ระบอบประช�ธิปไตยแบบส�ธ�รณรัฐ		
	 		 	 	 มีประธ�น�ธิบดีเป็นประมุข	และผู้นำ�		
	 		 	 	 ฝ่�ยบริห�รอยู่ในว�ระ	6	ปีเพียงว�ระ		
	 		 	 	 เดียว
ธงชาติ  	 เป็นธงส่ีเหลีย่มผนืผ้�แบ่งต�มย�ว	ครึง่บน
	 		 	 	 สีนำ้�เงิน	หม�ยถึง	สันติภ�พ	สัจจะ	และ
     คว�มยุติธรรม	ครึ่งล่�งสีแดง	 หม�ยถึง		
	 		 	 	 คว�มรักช�ติ	และคว�มกล้�ห�ญ
	 		 	 	 ที่ด้�นคันธงเป็นรูปส�มเหลี่ยม	สีข�ว
     หม�ยถงึ	คว�มเสมอภ�ค	และภร�ดรภ�พ
	 		 	 	 ภ�ยในมีรูปดวงอ�ทิตย์ที่มีคว�มหม�ย
	 		 	 	 ถึงคว�มเป็นเอกภ�พ	อิสรภ�พ	อำ�น�จ
	 		 	 	 อธิปไตยเป็นของประช�ชน	 และมรีศัม	ี
	 		 	 	 8	แฉกหม�ยถึง	 8	จังหวัดแรกที่ต่อสู้
	 		 	 	 เพือ่เอกร�ช	ล้อมด้วยด�วห้�แฉกสทีอง
		 		 	 	 3	ดวงหม�ยถึง	 เก�ะใหญ่	3	เก�ะ	
ตราแผ่นดิน	 ตร�แผ่นดินของฟิลิปปินส์	(Coat	of		 	
	 		 	 	 Arms	of	the	Philippines)	มีด�วทอง
	 		 	 	 3	ดวงด้�นบนพื้นข�ว	หม�ยถึง	เก�ะ
	 		 	 	 ลซูอน	เก�ะมนิด�เน�	และเก�ะวสิ�ย�ส์
	 		 	 	 มีพระอ�ทิตย์รัศมีแปดแฉก	หม�ยถึง			
	 		 	 	 8	จังหวัดแรกที่ต่อสู้เพื่อเอกร�ช	 	
	 		 	 	 ในพ้ืนข�วรูปวงรทีีด้่�นหนึง่เป็นสนีำ�้เงนิ
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		 		 	 	 อีกด้�นหนึ่งเป็นสีแดง	ด้�นล่�งเขียนว่�
	 			 	 	 ส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์
ดอกไม้ประจำาชาติ			 ดอกพุดแก้ว	(Sampaguita	Jasmine)
	 		 	 	 มีกลีบดอกรูปด�วสีข�วจะแย้มดอกใน		
	 		 	 	 ตอนกล�งคนืและส่งกลิน่หอมประม�ณ
	 		 	 	 หนึ่งวัน	ดอกบ�นตลอดทั้งปี	อีกทั้งเป็น
	 		 	 	 สัญลักษณ์ของคว�มบริสุทธิ์	 คว�ม 
	 		 	 	 เรียบง่�ย	คว�มอ่อนน้อมถ่อมตน	และ		
	 		 	 	 คว�มเข้มแข็ง
เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน		 8	สิงห�คม	2553
เงินตรา  	 			 เปโซ	(PHP)
อัตราแลกเปลี่ยน 		 1	เปโซ	≈	0.70	บ�ท	(2556)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 250.3	พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ	(2555)
ในประเทศ (GDP) 
รายได้ประชาชาติต่อหัว  4,096	ดอลล�ร์สหรัฐ		(2555)
(GDP per Capita) 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ		 ร้อยละ	6.6	(2555)
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 1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์

	 ส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีประกอบด้วยเก�ะ	 7,107	
เก�ะ[29]	แต่มีเพียง	11	เก�ะเท่�นัน้ทีม่คีว�มเจรญิอย่�งรวดเรว็และมผีูค้น
อ�ศัยอยู่ม�ก	 ห�กดูจ�กแผนที่โลกจะเห็นได้ว่�	 ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ท�งทิศ
ตะวนัตกเฉยีงเหนือของมห�สมุทรแปซฟิิก	ด้�นตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ
เก�ะบอร์เนียว	และท�งใต้ของเก�ะใต้หวัน	อยู่ห�่งจ�กแผ่นดินใหญ่ของ
ทวีปเอเชียประม�ณ	970	กโิลเมตร	หมูเ่ก�ะฟิลปิปินส์มคีว�มย�วจ�กทศิ
เหนือจรดทิศใต้ประม�ณ	 1,850	 กิโลเมตร	 และทิศตะวันออกจรดทิศ
ตะวันตกประม�ณ	1,100	กโิลเมตร	โดยหมูเ่ก�ะทัง้หมดส�ม�รถแบ่งเป็น	
3	หมู่เก�ะใหญ่	คือ	หมู่เก�ะเหนือ	หมู่เก�ะกล�ง	และหมู่เก�ะใต้

ลักษณะภูมิประเทศ
	 ฟิลิปปินส์จะประกอบด้วยหมูเ่ก�ะน้อยใหญ่	แต่เป็นเก�ะทีม่ปีระช�กร
อ�ศัยอยู่จริงเพียงประม�ณ	 2,000	 เก�ะเท่�นั้น[29]	 นอกนั้นเป็นเก�ะ
ภูเข�ไฟและเก�ะขน�ดเล็ก	 ซึ่งบ�งแห่งจะจมอยู่ใต้ทะเลขณะที่นำ้�ข้ึน
สูงสุด	 นอกจ�กนี้	 ยังมีเก�ะที่ยังไม่ได้สำ�รวจ	 และไม่มีช่ือเรียกอีกกว่�	
2,500	เก�ะ	ภมูปิระเทศส่วนใหญ่เป็นภเูข�	มพ้ืีนทีร่�บแคบๆ	ต�มช�ยฝ่ัง
ทะเล	 ก�รเดินท�งระหว่�งเก�ะจึงใช้เครื่องบินเป็นหลัก	 ด้วยสภ�พท�ง
ธรณวิีทย�ทำ�ให้ฟิลปิปินส์มักประสบปัญห�แผ่นดนิไหวและภเูข�ไฟปะทุ
อยูเ่นอืงๆ	ส่งผลให้เกดิก�รเปลีย่นแปลงโครงสร้�งท�งภูมศิ�สตร์บ่อยครัง้	
ปัจจุบันมีภูเข�ไฟอย่�งน้อย	 22	 ลูกยังคุกรุ ่นพร้อมปะทุตลอดเวล�	
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ภูเข�ไฟสำ�คัญ	 ได้แก่	 ม�ยอน	 (Mayon)	 ใกล้เมืองลีก�สปี	 (Legaspi)	 
ต�อัล	(Taal)	อยู่ท�งใต้ของกรุงมะนิล�	ปิน�ตูโบ	(Pinatubo)	ซึ่งระเบิด
ไปเมื่อปี	พ.ศ.	2534	และกล�ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญในเวล�ต่อม�	
และ	 อ�โป	 (Apo)	 ซึ่งเป็นยอดเข�ที่สูงที่สุดในฟิลิปปินส์	 โดยมีคว�มสูง
กว่�	2,954	เมตร	อยู่บนเก�ะมินด�เน�
	 ภูมิประเทศของฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น	3	หมู่เก�ะหลัก	แบ่งเป็นเขต
ก�รปกครองต�มเก�ะได้เป็น	17	เขต	(Regions)	ดังนี้
	 1)	 หมูเ่ก�ะลซูอน	(Luzon)	อยูท่�งตอนเหนอืของประเทศ	เป็นท่ีต้ัง
ของเมืองหลวง	คือ	กรุงมะนิล�	มี	8	เขตก�รปกครอง
	 2)	 หมู่เก�ะมินด�เน�	 (Mindanao)	 อยู่ท�งตอนใต้	 มี	 6	 เขตก�ร
ปกครอง
	 3)	 หมู่เก�ะวิส�ย�ส์	(Visayas)	อยู่ท�งตอนกล�งของประเทศ	มี	3	
เขตก�รปกครอง

ลักษณะภูมิอากาศ
	 ส�ธ�รณรฐัฟิลปิปินส์ต้ังอยูเ่หนอืเส้นศูนย์สตูร	จึงมลีกัษณะภูมอิ�ก�ศ
เป็นแบบก่ึงร้อนช้ืน	 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่�ง	 24-29	 องศ�
เซลเซียส	ประกอบด้วย	3	ฤดูก�ล	คือ
	 1)	 ฤดูร้อน	 (มีน�คม-พฤษภ�คม)	 ร้อนท่ีสุดในช่วงกล�งเดือน
พฤษภ�คม	อุณหภมิูเฉลีย่ประม�ณ	35	องศ�เซลเซยีส	ขณะทีก่รงุมะนลิ�
จะร้อนและมีฝุ่นละอองม�กที่สุด	อุณหภูมิอ�จสูงถึง	40	องศ�เซลเซียส
	 2)	 ฤดูฝน	 (มิถุน�ยน-ตุล�คม)	 ปกติปริม�ณนำ้�ฝนอยู่ท่ีประม�ณ	
5,000	มลิลิเมตร	แต่บ�งครัง้จะมลีมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้พัดผ่�น	ทำ�ให้
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มีฝนตกหนักติดต่อกันหล�ยวัน	 รวมถึงในช่วงกรกฎ�คมถึงตุล�คมมักมี
ลมพ�ยุหล�ยลูกก่อตัวขึ้นท�งทิศตะวันออกของเก�ะลูซอน	ปิโคน	และ
ทิศตะวันออกของหมู่เก�ะวิส�ย�ส์	 ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทย�ของฟิลิปปินส์
แบ่งคว�มแรงของพ�ยุเป็น	 4	 ระดับ	 และห�กพ�ยุมีคว�มแรงถึงระดับ
สองขึ้นไป	โรงเรียน	สถ�นที่ร�ชก�ร	และห้�งร้�นต่�งๆ	จะหยุดทำ�ก�ร
ชั่วคร�ว
	 3)	 ฤดูหน�ว	 (พฤศจิก�ยน-กุมภ�พันธ์)	 อุณหภูมิเฉลี่ยกล�งวัน
ประม�ณ	28	องศ�เซลเซียส	และกล�งคืน	17	องศ�เซลเซียส	โดยหน�ว
ที่สุดในช่วงเดือนธันว�คม	
	 อนึ่ง	ก�รที่ฟิลิปปินส์อยู่ในเขตมรสุม	ทำ�ให้มีสภ�พอ�ก�ศแปรปรวน
และฝนตกหนักอันเนื่องจ�กพ�ยุและไต้ฝุ่นโดยเฉลี่ยปีละ	18	ครั้ง	

ภาพที่ 1 แผนที่ฟิลิปปินส์และอาณาเขตใกล้เคียง
ที่มา: http://www.lonelyplanet.com/worldguide/Philippines
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 1.1.3 ประวัติศาสตร์

 ก�รพบซ�กฟอสซลิมนุษย์อ�ย	ุ50,000	ปี	ทีเ่ก�ะป�ล�วนั	เป็นหลกัฐ�น
สำ�คญัท�งประวตัศิ�สตร์ว่�คนกลุม่แรกท่ีม�อยูบ่นเก�ะนีม้�จ�กแผ่นดนิใหญ่
ของเอเซยีและบอร์เนยีว	ซึง่ทำ�ให้นกัประวตัศิ�สตร์สนันษิฐ�นว่�เดมิหมูเ่ก�ะ
ฟิลิปปินส์เป็นแผ่นดินเดยีวกับแผ่นดนิใหญ่ของทวปีเอเชยีในปัจจบุนั
เมือ่เกดิก�รเปลีย่นแปลงท�งก�ยภ�พของผวิโลก	ทำ�ให้แผ่นดินบ�งส่วน
หลุดแยกออกม�จ�กแผ่นดินใหญ่	 กล�ยเป็นเก�ะเล็กเก�ะน้อยอยู่ใน
มห�สมุทร	
	 หมู่เก�ะเหล่�น้ีเป็นท่ีรู้จักม�กข้ึน	 เมื่อมีช�วจีนเข้�ม�ทำ�ก�รค้�ข�ย
ในหมูเ่ก�ะเหล่�น้ีในศตวรรษที	่10	และศตวรรษที	่13	ช�วอ�หรบันำ�โดย
ผูน้ำ�ช่ือ	มกัดัม	(Makdam)	ได้เข้�ม�อยูบ่นหมูเ่ก�ะซูล	ูและต้ังอ�ณ�จกัร
ของศ�สน�มุสลิมขึ้นที่นั่น	ในปี	พ.ศ.	2018	(ค.ศ.	1475)	ผู้นำ�ช�วมุสลิม
จ�กเมืองยะโฮร์	คือ	ช�รีฟ	มูฮัมหมัด	ค�บุงช�วัน	(Sharif	Mohammed	
Kabungsuwan)	ม�แต่งง�นกบัเจ้�หญงิ	ลกูส�วของหวัหน้�เผ่�ชนพืน้เมอืง
ในมินด�เน�	และได้สถ�ปน�ตนเองเป็นสุลต่�นคนแรกของมินด�เน�
	 หลักฐ�นท�งประวตัศิ�สตร์ฟิลปิปินส์เริม่ขึน้เม่ือนักเดินเรอืช�วสเปน
ชื่อ	เฟอร์ดิน�นด์	แม็กเจลแลน	(Ferdinand	Magellan)	เดินท�งม�ถึง
หมู่เก�ะฟิลิปปินส์ในปี	พ.ศ.	2064	และประก�ศยึดครองหมู่เก�ะนี้เป็น
อ�ณ�นิคมของร�ชอ�ณ�จักรสเปน	 แต่ต่อม�ไม่น�นนัก	 เฟอร์ดิน�นด์	
แม็กเจลแลน	ก็ถูกช�วเก�ะที่ไม่ยอมอยู่ใต้อำ�น�จของสเปนฆ่�ต�ย	ในปี	
พ.ศ.	2086	รุย	โลเปซ	เดอ	บิย�โลโบส์	(Ruy	Lopez	de	Villalobos)	
ม�ถึง	และได้ตั้งชื่อเก�ะนี้ว่�	Filipinas	ต�มพระน�มของพระเจ้�ฟิลิปป์
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ท่ี	 2	 ของสเปน	 สเปนรุกคืบเข้�ครอบครองอธิปไตยเหนือหมู่เก�ะทีละ
ส่วน	จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2114	ก็มีอำ�น�จเหนือหมู่เก�ะฟิลิปปินส์ทั้งหมด	
ยกเว้นหมู่เก�ะซูลูที่ประช�ชนนับถือศ�สน�อิสล�ม
	 ช�วฟิลิปปินส์พย�ย�มต่อสูกั้บสเปนเพือ่เอกร�ชตลอดเวล�	แต่ไม่เป็น
ผลสำ�เรจ็	จนถึงศตวรรษท่ี	19	เกดิสงคร�มระหว่�งสหรฐัอเมรกิ�กับสเปน	
ฟิลิปปินส์ได้เข้�ร่วมรบกบัฝ่�ยสหรัฐอเมรกิ�จนได้ชยัชนะ	น�ยพลอ�กนัีลโด 
(General	Aguinaldo)	ถือโอก�สนั้นประก�ศอิสรภ�พให้ฟิลิปปินส์เป็น
ประเทศเอกร�ช	 แต่คว�มจริงอำ�น�จอยู่ในมือของผู้ชนะสงคร�ม	
สหรัฐอเมริก�ชนะสงคร�มสเปนทั้งในคิวบ�และฟิลิปปินส์	 แต่ติดท่ี
กฎหม�ยของสหรัฐอเมริก�เองที่ห้�มก�รสร้�งอ�ณ�นิคมที่ได้จ�กก�ร
รกุร�นท�งทห�ร	สหรฐัอเมรกิ�จงึต้องจ่�ยเงนิซ้ือฟิลปิปินส์ม�จ�กสเปน
ด้วยเงนิ	 20	 ล้�นเหรยีญสหรฐั	 และแม้ว่�อเมรกิ�จะได้ชือ่ว่�เป็น
ผูป้กครองใหม่ของฟิลปิปินส์	แต่สหรฐัอเมรกิ�กต็ระหนกัดว่ี�ช�วฟิลปิปินส์
ต้องก�รเป็นประเทศเอกร�ช	จงึผ่อนปรนให้ฟิลปิปินส์มกี�รปกครองของ
ตนเอง	โดยสหรฐัอเมรกิ�ยงัมอีำ�น�จอธปิไตยเหนอืหมูเ่ก�ะอยู	่ในปี	พ.ศ.	
2478	ม�นูเอล	กีซอน	(Manuel	Quizon)	ได้เป็นประธ�น�ธิบดีคนแรก
ของเครือรัฐฟิลิปปินส์	 (The	Philippines	Commonwealth)	ซึ่งเป็น
ประเทศในอ�ณตัปิกครองของสหรฐัอเมรกิ�	 นับว่�เป็นก้�วแรกของ
ก�รปลดปล่อยฟิลิปปินส์ให้เป็นอิสระด้วยก�รปกครองตนเอง
	 เมือ่เกดิสงคร�มโลกคร้ังท่ี	2	ฟิลปิปินส์ถูกกองทพัญีปุ่น่บกุเข้�ยดึครอง	
ฟิลิปปินส์ต้องกล�ยเป็นสมรภูมิรบระหว่�งกองทัพพันธมิตรกับกองทัพ
ญีปุ่่น	คร้ันสงคร�มโลกครัง้ที	่2	ยตุลิงสหรฐัอเมรกิ�กก็ลบัเข้�ม�มอีทิธพิล
ในฟิลิปปินส์อีกครั้ง	จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2489	ฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกร�ช
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อย่�งแท้จริง	และมีประธ�น�ธิบดีอีกหล�ยคนที่เด่นๆ	ทั้งด้�นดีและไม่ดี	
เช่น ประธ�น�ธบิดรี�มอน แมกไซไซ เป็นผูน้ำ�ท่ีใจซ่ือ	มอืสะอ�ด	กล้�ห�ญ
เข้�ถึงประช�ชน	ถึงแก่อสัญกรรมจ�กเครื่องบินตก	มีประช�ชนเข้�ร่วม
ง�นศพของประธ�น�ธิบดีร�มอน	แมกไซไซ	ถึง	2	ล้�นคน	และเพื่อเป็น
เกียรติแก่ท่�น	 จึงมีก�รตั้ง	 “ร�งวัลแมกไซไซ”	 ที่มอบให้ผู้ทำ�คว�มดีใน
แถบเอเซีย	
	 และอีกหนึ่งประธ�น�ธิบดีท่ีต ้องกล่�วถึงคือ	 ประธ�น�ธิบด	ี 
เฟอร์ดิน�นด์	 ม�ร์กอส	 (Ferdinand	 Margos)	 เป็นผู้นำ�ที่ปกครอง
ฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2508	จนสิ้นสุดในปี	พ.ศ.	2529		โดยในช่วง	4	
ปีแรกของก�รปกครองประธ�น�ธิบดมี�กอส	นำ�คว�มเจรญิม�สูป่ระเทศ
เป็นอย่�งม�ก	 แต่ก�รเลอืกตัง้ครัง้ที	่ 2	 พบว่�	 ประธ�น�ธบิดีม�กอส
ใช้เงินซื้อเสียงจำ�นวนม�ก[37]	 ท้ังในช่วงดังกล่�วมีภ�วะเศรษฐกิจตกตำ่�	
ประช�ชนเดนิขบวนประท้วงร�ยวนั	ประธ�น�ธิบดมี�ร์กอสจึงฉวยโอก�ส
ประก�ศกฎอัยก�รศกึในปี	พ.ศ.	2515	เพือ่ปกครองฟิลปิปินส์	และต่อม�
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ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำ�หนดให้ประธ�น�ธิบดีดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียง
2	สมัย	จ�กก�รประก�ศกฎอัยก�รศึกทำ�ให้มีก�รจับกุมตัวนักก�รเมือง
ฝ่�ยตรงข้�มเข้�คุก	และมีก�รสั่งปิดสื่ออิสระ	แม้ว่�ต่อม�ประธ�น�ธิบดี
ม�ร์กอสมีก�รจัดต้ังรัฐสภ�	 แต่อำ�น�จยังคงอยู่ในมือของประธ�น�ธิบดี
ม�ร์กอส	 สม�ชิกในครอบครัว	 และพวกพ้อง	 จนปี	 พ.ศ.	 2526	 เกิด
เหตุก�รณ์สังห�รน�ยเบนนิโย	 (นินอย)	 อ�คีโน	 (Benigno	 “Ninoy”	
Aquino)	 ผู้นำ�ก�รเมืองฝ่�ยต่อต้�นรัฐบ�ลท่ีสน�มบินน�น�ช�ติในกรุง
มะนลิ�	รวมท้ังมกี�รกล่�วห�ว่�ประธ�น�ธบิดมี�ร์กอสทจุริตคอรัปชัน่และ
โกงก�รเลือกตั้ง	 จ�กเหตุก�รณ์นี้เองทำ�ให้ประช�ชนออกม�เดินขบวน
ประท้วงและขบัไล่ให้ออกจ�กตำ�แหน่ง	จนประธ�น�ธิบดมี�ร์กอสถกูโค่นล้ม
อำ�น�จต้องพ�ครอบครวัหนไีปฮ�ว�ย	และต่อม�รฐับ�ลฟิลิปปินส์ได้แต่งตัง้
“คณะกรรมก�รธรรม�ภบิ�ล”	ตดิต�มทรพัย์สนิทีม่�ร์กอสโกงประเทศไป
ซึ่งจ�กก�รแถลงข่�วของน�ยแอนแดรส	โบติสต�	ประธ�นกรรม�ธิก�ร
ธรรม�ภิบ�ลว่�ส�ม�รถติดต�มยึดเงินของประธ�น�ธิบดีม�ร์กอสท่ีฝ�ก
ไว้ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้อีก	870	ล้�นบ�ท	และเจ้�หน้�ที่สืบสวน
ส�ม�รถนำ�เงินคืนม�จ�กม�ร์กอสได้แล้ว	120,000,000,000	บ�ท
	 ประธ�น�ธิบดีคอร�ซอน	อ�คีโน	 (พ.ศ.	2529-2535)	ภรรย�หม้�ย
ของน�ยอ�คโีนทีถ่กูลอบสงัห�รชนะก�รเลอืกต้ัง	พย�ย�มนำ�พ�ประเทศ
เข้�สูร่ะบอบก�รปกครองแบบประช�ธปิไตย	แต่ตดิปัญห�ด้�นเศรษฐกจิ
ที่เรื้อรังม�น�น	 รัฐบ�ลของประธ�น�ธิบดีอ�คีโนถูกปฏิวัติถึง	 7	 ครั้งใน
ช่วงเวล�	6	ปีที่เป็นผู้นำ�ประเทศ	และน�ยพลฟิเดล	ร�มอสในฐ�นะรอง
ประธ�น�ธิบดีช่วยให้รอดวิกฤตได้ทุกครั้ง	
	 ประธ�น�ธิบดีฟิเดล	 ร�มอส	 (พ.ศ.	 2535-2541)	 มีนโยบ�ยในก�ร
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พัฒน�ด้�นเศรษฐกิจให้มั่นคงจ�กก�รพัฒน�คนที่เรียกว่�	 นโยบ�ย	 
“วิสัยทัศน์	ปี	2543	หรือ	Vission	2000”	ซึ่งประกอบด้วยแนวนโยบ�ย
ดังนี้
	 1)	 ก�รมอบอำ�น�จให้ประช�ชนในก�รพฒัน�ชมุชนของตนเอง	โดย
นำ�ข้อสรุปของชุมชนเสนอให้รัฐเข้�ไปให้คว�มช่วยเหลือ
	 2)	 ก�รทูตเพื่อก�รพัฒน�	เน้นก�รเจรจ�เพื่อดึงดูดก�รลงทุน
	 3)	 ส่งเสริมให้เกิดก�รลงทุนในธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม
	 4)	 ก�รเปิดฐ�นทัพเรือที่อ่�วซูริกเป็นเขตก�รส่งออก
	 จ�กนโยบ�ยต่�งๆ	ทำ�ให้ฟิลิปปินส์ในสมัยของประธ�น�ธิบดีร�มอส
ส�ม�รถผ่�นพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปีพ.ศ.	2540	ม�ได้
 ประธ�น�ธบิดีโจเซฟ	เอสตร�ด�	(พ.ศ.	2541-2543)	จ�กด�ร�ภ�พยนตร์
ท่ีคนช่ืนชอบ	ม�พร้อมกบันโยบ�ยเพือ่คนจนหรอืประช�นยิม	ทำ�ให้ชนะ
ก�รเลือกตั้งแบบท่วมท้น	แต่ดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียง	2	ปี	ก็ต้องตกม้�ต�ย
ด้วยข้อห�ทุจริตคอร์รัปชั่น	 และถูกศ�ลตัดสินลงโทษจำ�คุก	 จึงเป็นก�ร
เสริมส่งให้รองประธ�น�ธิบดี	 กลอเรีย	 ม�ค�ป�กัล	 อ�ร์โรโย	 เข้�ดำ�รง
ตำ�แหน่งแทน
	 ประธ�น�ธิบด	ีกลอเรยี	ม�ค�ป�กลั	อ�ร์โรโย	(พ.ศ.	2544-2547	และ	
พ.ศ.2547-2553)	สร้�งนโยบ�ยพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ	 เพิ่มภ�ษี	ลดก�ร
ก่ออ�ชญ�กรรมและต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ย	 จนถึงก�รเลือกตั้ง
ประธ�น�ธบิดขีองตนเอง	แม้ชนะก�รเลอืกตัง้	แต่กมี็เสียงครห�ว่�ไม่โปร่งใส
ทำ�ให้คว�มนิยมต่อประธ�น�ธิบดีอ�ร์โรโยลดลง	 ก่อให้เกิดก�รประท้วง
ของประช�ชน	 จนมกี�รประก�ศใช้กฎอยัก�รศกึ	 โดยมกี�รจบักมุผูน้ำ�
ฝ่�นค้�นไว้	อย่�งไรก็ต�มในปัจจบุนัประธ�น�ธบิดอี�ร์โรโย	ถกูดำ�เนนิคดี
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ในข้อห�ทุจริตคอร์รัปชั่น	โกงก�รเลือกตั้ง	สังห�รหมู่ประช�ชน
 ประธ�น�ธบิดีปัจจบุนั	น�ยเบนกิโน	เอส.	อ�กีโน	ที	่3	(พ.ศ.	2553-2559)
จ�กพรรคลเิบอรลั	(Liberal Party of	the	Philippines:	LP)	ได้รบัเลือกตัง้
เป็นประธ�น�ธิบดคีนที	่15	ของประเทศ	 พร้อมกบัน�ยเจโจม�ร์	 บไินย์
(Jejomar	 Binay)	 อดีตน�ยกเทศมนตรีเมืองม�ก�ตี	 ได้รับเลือกตั้งเป็น
รองประธ�น�ธิบดี	โดยทั้งสองได้รับก�รเลือกตั้งเมื่อวันที่	10	พฤษภ�คม	
2553
	 โดยรัฐบ�ลภ�ยใต้ก�รบริห�รของน�ยเบนิกโนมุ่งให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รปฏิรูประบบบริห�รประเทศ	 ก�รปร�บปร�มคอร์รัปชั่น	 และแก้ไข
ปัญห�คว�มย�กจน	 ทำ�ให้รัฐบ�ลชุดนี้ได้รับคว�มนิยมจ�กประช�ชน
ค่อนข้�งม�ก	 นอกจ�กนี	้รฐับ�ลยงัมีนโยบ�ยส่งเสรมิก�รลงทนุจ�ก
ต่�งประเทศ	 ก�รสร้�งกฎระเบียบด้�นงบประม�ณและก�รปรับปรุง
ระบบก�รศึกษ�ด้วย

 1.1.4 ลักษณะประชากร

	 ฟิลิปปินส์ประกอบด้วยประช�กรหล�กหล�ยช�ติพันธุ ์	 อ�ทิ	
มองโกเลีย	อินโดนีเซีย	ม�เลย์	เป็นต้น	จึงอ�จกล่�วได้ว่�ประช�กรของ
ฟิลิปปินส์มีก�รผสมผส�นจ�กหล�กหล�ยช�ติพันธุ์[29]	 ประกอบด้วย				 
ต�ก�ลอ็ก	(Tagalog)	ร้อยละ	28.1		เซบอู�โน	(Cebuano)	ร้อยละ		13.1		
อิโลค�โน	 (Ilocano)	 ร้อยละ	 	 9	 	 บิซ�ย�หรือบินิซ�ย�	 ร้อยละ	 	 7.6									
ฮิลิไกนอนหรืออิลองโก	(Hiligaynon	or	Ilonggo)	ร้อยละ		7.5		บิกอน	
(Bicol)	ร้อยละ		6		ว�ไล	(Waray)	ร้อยละ	3.4		และอื่นๆ	ร้อยละ	25.3		
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	 ส่วนด้�นภ�ษ�มีภ�ษ�ฟิลิปีโน	 (Filipino)	 และอังกฤษเป็นภ�ษ�
ร�ชก�ร	โดยมีภ�ษ�ถิ่นที่ใช้กันม�กอีก	8	ภ�ษ�	ได้แก่	ต�ก�ล็อก	(Taga-
log)	เซบูอ�โน	(Cebuano)	อิโลค�โน	(Ilocano)	ฮิลิไกนอน	หรืออิลองโก 
(Hiligaynon	or	 Ilonggo)	บิกอน	 (Bicol)	 ว�ไล	 (Waray)	 	 ปัมปังกัน	
(Pampangan)	ปังก�ซินัน	(Pangasinan)

 1.1.5  ข้อมูลเศรษฐกิจ

	 	ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในช่วงปีพ.ศ.	2553	ถึง
ปัจจุบนัอยู่ในระดบัด	ีโดยผลเฉลีย่อตัร�ก�รเจรญิเติบโตท�งเศรษฐกจิอยู่
ที่ประม�ณร้อยละ	 4-5	 โดยเกิดจ�กปัจจัยหนุนหล�ยประก�ร	 ทั้งก�ร
ขย�ยตัวของภ�คก�รส่งออก	ก�รเพิ่มขึ้นของก�รบริโภคภ�ยในประเทศ	
และก�รเจริญเติบโตของภ�คบริก�ร	 จ�กก�รเผยแพร่ของนิตยส�รก�ร
เงินก�รธน�ค�ร	ฉบับเดือนกุมภ�พันธ์	ปี	พ.ศ.	2556	พบว่�	ก�รเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจมีคว�มได้เปรียบประเทศในแถบอ�เซียน	 ในเรื่อง
ของภ�ษ�	 ทำ�ให้ฟิลปิปินส์โดดเด่นในกจิก�รรับจ้�งบรหิ�รระบบธรุกจิ
(Business	Process	Outsourcing-BPO)	โดยเฉพ�ะธรุกิจศนูย์บรกิ�รข้อมลู
และตอบคำ�ถ�ม	 (Call	 Center)	 ทีเ่ป็นธรุกจิภ�คบริก�รท่ีมกี�รเจริญ
เติบโตสูง	ทำ�ร�ยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	15	ต่อปี	และจ�กจุดแข็งของแรงง�น
ฟิลิปปินส์ที่มีคว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�	 แล้วยังเป็นแรงง�นที่มีร�ค�ถูก	
หรอืคดิเป็น	 1	 ใน	 6	 ของค่�จ้�งพนกัง�นศนูย์บรกิ�รข้อมลูและตอบ
คำ�ถ�ม	 (Call	 Center)	 ในสหรัฐอเมริก�	 ทำ�ให้บริษัทใหญ่ๆ	 ทั้งใน
สหรฐัอเมรกิ�	องักฤษ	และออสเตรเลยี	หนัม�จ้�งศนูย์บรกิ�รข้อมลูและ
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ตอบคำ�ถ�มจ�กภ�ยนอก	(Outsource	Call	Center)	หรอืจ�กฟิลปิปินส์	
เพื่อลดค่�ใช้จ่�ยด้�นแรงง�น
	 จ�กคว�มส�ม�รถท�งด้�นภ�ษ�อังกฤษทำ�ให้แรงง�นฟิลิปปินส์เป็น
ท่ีต้องก�รของตล�ด	จงึมกี�รเคลือ่นย้�ยแรงง�นไปทำ�ง�นในต่�งประเทศ
จำ�นวนม�ก	ซึง่ในปัจจบุนัฟิลปิปินส์มแีรงง�นทีท่ำ�ง�นในต่�งประเทศร�ว	
10	ล้�นคน	หรือคดิเป็นร้อยละ	25	ของกำ�ลงัแรงง�นรวมในประเทศ	และ
ส�ม�รถส่งเงินกลับม�เกือบ	2	หมื่นล้�นดอลล�ร์สหรัฐในปี	พ.ศ.	2556
	 โดยแรงง�นที่มีก�รส่งออกจ�กฟิลิปปินส์ที่สำ�คัญ	 คือ	 ก�รผลิต
พย�บ�ลส่งออกไปทำ�ง�นยงัต่�งประเทศ	ซึง่ฟิลปิปินส์มโีรงเรยีนเปิดสอน
หลกัสตูรพย�บ�ลวชิ�ชีพกว่�	300	แห่ง	โดยในปี	พ.ศ.	2555	มีก�รจ้�งง�น
พย�บ�ลฟิลปิปินส์ในต่�งประเทศเกอืบ	 2	 หม่ืนอตัร�	 เพ่ิมข้ึนกว่�
ร้อยละ	 40	 จ�กปีก่อนหน้�	 ซึ่งเกิดข้ึนต�มเงื่อนไขของสังคมผู้สูงวัย	 
(Aging	Society)	ที่ต้องก�รพย�บ�ล	รวมทั้งร�ยได้ที่จูงใจ	เช่น	พย�บ�ล
ฟิลิปปินส์ในสหรัฐอเมริก�ได้ค่�จ้�งสูงกว่�ในฟิลิปปินส์ถึง	13	เท่�
	 แรงง�นอีกกลุ่มท่ีมีก�รส่งออกม�ก	 คือ	 กลุ่มครูสอนภ�ษ�อังกฤษ	
ซึง่เป็นทีต้่องก�รของตล�ด	 เช่น ในประเทศไทย ครูฟิลปิปินส์มสีดัส่วน
ร้อยละ	25	ของครูต่�งช�ติทั้งหมด	เพร�ะนอกจ�กสำ�เนียงจะใกล้เคียง
ช�วอเมริกันแล้ว	 อัตร�ค่�จ้�งยังถูกกว่�ครูเจ้�ของภ�ษ�ช�วตะวันตก
ถึง	2	เท่�	ส่วนอ�ชีพแม่บ้�น	คนเลี้ยงดูเด็ก	ก็มีคว�มต้องก�รม�กขึ้นใน
ประเทศที่มีร�ยได้สูง	ปัจจุบันมีแม่บ้�นฟิลิปปินส์กว่�	1	ล้�นคนทำ�ง�น
ในต่�งประเทศ	 โดยเฉพ�ะสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	 ฮ่องกง	 และสิงคโปร์	
ซึง่รฐับ�ลฟิลปิปินส์ได้กำ�หนดให้น�ยจ้�งจะต้องจ่�ยเงนิเดอืนขัน้ตำ�่ของ
แม่บ้�นที่	400	ดอลล�ร์สหรัฐต่อเดือน	
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	 นอกจ�กน้ี	ธุรกจิภ�ยในประเทศท่ีสำ�คญั	คอื	ธรุกจิเหมอืงแร่	เนือ่งจ�ก
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ียังมีแหล่งทรัพย�กรท�งธรรมช�ติอยู่ม�ก	 โดย
ถือเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพย�กรธรรมช�ติม�กเป็นอันดับ	5	ของ
โลก	ซึ่งฟิลิปปินส์ถือได้ว่�เป็น	1	ใน	10	ของผู้ผลิตทองคำ�ร�ยใหญ่ของ
โลก	และเป็นผู้ผลิตทองแดงร�ยใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก	รวมถึงยัง
มีแหล่งนำ้�มันและก๊�ซธรรมช�ติ
	 ทัง้นี	้ฟิลิปปินส์เตรยีมพฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�นภ�ยใต้โครงก�ร	“PPP	
เพือ่เพิม่ศกัยภ�พก�รแข่งขนั”	โดยร�ยง�น	Global	Competitiveness	
ในปีพ.ศ.	 2555-2556	 (ค.ศ.	 2012-2013)	 	 โดย	World	 Economic	
Forum	ได้จดัอนัดบัคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัของฟิลปิปินส์ไว้ทีอ่นัดับ	
65	 จ�ก	 144	 ประเทศ	 (ไทยอยู่ที่อันดับ	 38)	 ซึ่งปัญห�ที่สำ�คัญของ
ฟิลปิปินส์	คอื	โครงสร้�งพืน้ฐ�นทียั่งมไีม่เพยีงพอ	และไม่ได้รบัก�รพฒัน�
เท่�ทีค่วร	 โดยร�ยจ่�ยก�รลงทนุในโครงสร้�งพืน้ฐ�นของฟิลปิปินส์นั้น้
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับร้อยละ	1.8	ของ	GDP	เท่�นั้น	ตำ่�กว่�ค่�เฉลี่ยในภูมิภ�ค
ที่ระดับร้อยละ	5	จ�กจุดอ่อนดังกล่�วทำ�ให้รัฐบ�ลจัดตั้งโครงก�รลงทุน
ภ�ครัฐร่วมกับเอกชน	 (Public	 Private	 Partnership:	 PPP)	 ในแผน
พัฒน�ปี	พ.ศ.	2554-2559	(ค.ศ.	2011-2016)	เพื่อเร่งพัฒน�โครงสร้�ง
พ้ืนฐ�นให้ทดัเทยีมกับประเทศในอ�เซยีน	และเพ่ือก�รเติบโตอย่�งยัง่ยนื	
ปัจจุบันโครงก�ร	PPP	ที่อยู่ในแผนมีจำ�นวน	22	โครงก�ร	ซึ่งจะมุ่งเน้น
ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รขนส่งเป็นหลัก	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	
รัฐบ�ลได้จัดงบประม�ณลงทุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นไว้ที่	 4.5	 พันล้�น
ดอลล�ร์สหรัฐ	หรือร้อยละ	10	ของงบประม�ณทั้งหมด	และจะเพิ่มเป็น	
1	หมื่นล้�นดอลล�ร์สหรัฐในปี	พ.ศ.	2557
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สินค้าส่งออกที่สำาคัญ
 ผลติภณัฑ์อิเล็กทรอนกิส์	และอปุกรณ์ก่ึงตัวนำ�	เคร่ืองจกัรกล	เคร่ืองมอื
เครื่องใช้ในก�รขนส่ง	 เสื้อผ้�	 ผลิตภัณฑ์ทองแดง	 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	
นำ้�มันมะพร้�ว	และผลไม้
สินค้านำาเข้าที่สำาคัญ
	 นำ้�มันเชื้อเพลิง	 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	 เครื่องจักรกลและเครื่องมือ
เครือ่งใช้ในก�รขนส่ง	เหลก็และเหลก็กล้�	เส้นใยส่ิงทอ	ธญัพืช	เคมภัีณฑ์	
และผลิตภัณฑ์พล�สติก

	 ฟิลปิปินส์ได้รบัเอกร�ชโดยสมบรูณ์เมือ่วนัที	่4	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2489
แต่กำ�หนดวนัช�ตฟิิลปิปินส์เป็นวันท่ี	12	มิถนุ�ยน	เพือ่รำ�ลกึถงึก�รประก�ศ
เอกร�ชจ�กสเปนในวันที่	 12	 มิถุน�ยน	พ.ศ.	 2441	ปัจจุบันฟิลิปปินส์
ปกครองโดยระบอบประช�ธิปไตยมีประธ�น�ธิบดีเป็นผู้บริห�รสูงสุด	
และมีก�รเลือกตั้งผู้ปกครองในทุกระดับชั้น	ตั้งแต่ประธ�น�ธิบดี		จนถึง
ผู้ปกครองท้องถิ่นในระดับบ�รังไก	 (Barangay)	 ซ่ึงเป็นหน่วยปกครอง
เล็กที่สุด	 รัฐบ�ลท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดมีอิสระในก�รปกครองตนเอง
ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของกระทรวงมห�ดไทยและก�รปกครองท้องถิ่น	
จ�กสภ�พที่เป็นเก�ะทั้งประเทศ	จึงแบ่งเขตก�รปกครองออกเป็น[11]

 31 เขต (Region)	เช่น	เขตอีโลกอส	(Ilocos	Region,	Region	I)	เขต
นครหลวง	(National	Capital	Region,	NCR)	(หรือ	Metro	Manila:	
เมโทรมะนิล�)	เขตค�ร�ก�	(Caraga,	Region	XIII)	ฯลฯ	

 1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง
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 80 จังหวัด (Province)	 เช่น	 จังหวัดเซบู	 (Cebu)	 จังหวัดริซ�ล	
(Rizal)	จงัหวดัค�ก�ยนั	(Cagayan)	จงัหวดัป�ล�วนั	(Palawan)	จงัหวดั
เกซอน	(Quezon)	ฯลฯ	
   120 เมือง (Cities)	เช่น	เมืองมะนิล�	(Manila)	เมืองวีแก้น	(Vigan)	
เมอืงบ�เกยีว	(Baguio)	เมอืงด�เว�	(Davao)	ฯลฯ	ดังแผนท่ีก�รปกครอง	
ในภ�พที่	2

ภาพที่ 2 แผนที่การปกครอง
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
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	 จ�กบทบัญญัติรัฐธรรมนูญข้อย่อยที่	 10	 ส่วนท่ี	 4	 ให้อำ�น�จ
ประธ�น�ธิบดีของฟิลิปปินส์มีหน้�ท่ีควบคุมดูแลเทศบ�ลท้องถิ่น	 และ
รัฐบ�ลท้องถิ่นทั่วประเทศ	 ซึ่งมีหล�ยระดับและเรียกช่ือหัวหน้�ระดับ
องค์กรได้ดังนี้
	 (1)			ผู้ว่�ร�ชก�รเป็นผู้บริห�รจังหวัด	(Provinces	=	Governors)
	 (2)			น�ยกเทศมนตรีนครเป็นผู้บริห�รเมือง	(Cities	=	Mayor)
	 (3)			น�ยกเทศมนตรีเทศบ�ลเมืองเป็นผู้บริห�รเทศบ�ล
	 		 		(Municipalities	=	Mayor)
	 (4)			กปัตนัเป็นผูบ้ริห�รหมู่บ้�น	(Barangay	=	Barangay	Captains)
	 ในส่วนก�รปกครองท้องถิน่	โดยเฉพ�ะกฎแห่งส�ธ�รณรฐัเลขที	่7160	
ซึง่เป็นท่ีรู้จักกันในช่ือ	“ม�ตรฐ�นเทศบ�ลท้องถิน่ปี	พ.ศ.	2534”		ระบวุ่�
เทศบ�ลท้องถิ่นส�ม�รถตัดสินใจได้อย่�งอิสระโดยไม่ต้องขึ้นกับรัฐบ�ล
ส่วนกล�ง	 ผูน้ำ�ของแต่ละเทศบ�ลท้องถ่ินมอีำ�น�จในก�รอนมุตั	ิ หรอื
ก�รคัดค้�นกฎหม�ยท้องถิ่นท่ีออกโดยส่วนง�นนิติบัญญัติท้องถิ่นและ
ผูน้ำ�เทศบ�ลท้องถิน่	และส�ม�รถดำ�รงว�ระได้น�น	3	ปี	เมือ่ส้ินสดุว�ระ
จะไม่ส�ม�รถลงเลือกต้ังใหม่ได้	 นอกจ�กต้องเว้นวรรคไปหนึ่งสมัยแล้ว
จึงจะส�ม�รถกลับม�ลงสมัครเข้�รับเลือกตั้งใหม่ได้	
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	 ประเทศฟิลิปปินส์ท่ีประกอบไปด้วยเก�ะต่�งๆ	 และมีชนเผ่�ดั้งเดิม
หล�ยชนเผ่�	 หล�ยช�ติพันธ์	 รวมท้ังกลุ่มที่เข้�ม�ใหม่ไม่ว่�กลุ่มช�ว
คริสเตียนจ�กตะวันตก	ช�วจีนที่เข้�ม�ทำ�ก�รค้�ตั้งแต่สมัยสเปนเข้�ม�
ครอบครอง	ซึง่ล้วนแล้วแต่มวีฒันธรรมเป็นของตนเอง	จงึไม่แปลกทีท่ำ�ให้
มภี�ษ�และวฒันธรรมในฟิลปิปินส์มีคว�มหล�กหล�ยไปด้วย	รวมทัง้ก�ร
พัฒน�ของสังคมดัง้เดิมไปสูก่�รเป็นเมอืงข้ึนภ�ยใต้ก�รปกครองของสเปน
และสหรัฐอเมริก�	 ทำ�ให้ช�วฟิลิปปินส์มีก�รผสมผส�นท�งวัฒนธรรม
ของ	วัฒนธรรมพื้นเมือง	วัฒนธรรมมุสลิม	วัฒนธรรมสเปนและอเมริก�	
นั่นคือ	 มีลักษณะครอบครัวที่ใกล้ชิดแบบสเปน	แต่มีคว�มทันสมัยแบบ
อเมริก�	โดยเฉพ�ะในสังคมเมือง
	 จ�กก�รที่สเปนเข้�ม�ครอบครอง	 จึงได้นำ�ศ�สน�คริสต์นิก�ย
โรมันค�ทอลิกเข้�ม�เผยแผ่	 เพื่อเป็นเครื่องมือในก�รปกครอง	 ซึ่งทำ�ให้
ฟิลิปปินส์ในปัจจุบันเป็นประเทศที่มีคนนับถือศ�สน�คริสต์นิก�ย
โรมันค�ทอลิกเป็นอันดับ	4	ของโลก	คิดเป็นประม�ณร้อยละ	83	ของ
ช�วฟิลิปปินส์	 วิถีชีวิตของช�วฟิลิปปินส์เกี่ยวพันกับศ�สน�ตั้งแต่เกิด 
จนต�ย	 ก�รคุมกำ�เนิดเป็นเร่ืองขัดกับหลักของศ�สน�คริสต์นิก�ย
โรมันค�ทอลิก	 จึงทำ�ให้มีบุตรม�ก	 เป็นครอบครัวใหญ่	 ทั้งรับอิทธิพล
ระบบเจ้�ขุนมูลน�ยและระบบอุปถัมภ์จ�กสเปน	 และค่�นิยมท�ง
ครอบครัวที่เป็นแบบประเพณีนิยม	 อบรมให้เค�รพและเชื่อฟังผู้อ�วุโส
เด็กจะถกูอบรมส่ังสอนให้ยอมรบัอำ�น�จของผู้อ�วโุสกว่�	จึงทำ�ให้เกิดเป็น
พฤติกรรมที่ยอมรับอำ�น�จนิยม		

 1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
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	 วัฒนธรรมในก�รดำ�เนินชีวิตของช�วฟิลิปปินส์	 เป็นวัฒนธรรมแบบ
ผสมผส�นของเอเชีย	ยุโรปและสหรัฐอเมริก�	โดยเฉพ�ะอเมริก�ได้ปลูกฝัง
คว�มเชื่อมั่นในตนเองให้กับช�วฟิลิปปินส์	ทำ�ให้กล้�แสดงออกในคว�ม
คิดเห็นของตนเอง	กล้�วิพ�กษ์วิจ�รณ์ไม่ว่�เรื่องนั้นจะรุนแรงแค่ไหน	

 1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

	 น�ยแอนดรูว์	 ติตัน	 หัวหน้�นักเศรษฐศ�สตร์โกลด์แมน	 แซกส์[25] 

เปิดเผยถึงร�ยง�นเกี่ยวกับโครงสร้�งพื้นฐ�นของ	 4	 ประเทศอ�เซียน	
โดยระบุว่�	 ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีอัตร�ร�ยได้ต่อหัวตำ่�ที่สุด	 ห�ก
เทยีบกับไทย	ม�เลเซยี	และอนิโดนเีซยี	ทัง้ยงัตดิอนัดับประเทศท่ีมรีะบบ
โครงสร้�งพืน้ฐ�นทีย่งัต้องปรบัปรงุ	ทัง้นี	้โดยอ้�งองิถงึก�รจดัอนัดบัของ
เวิลด์	 อีโคโนมิก	 ฟอรัม	 ท่ีระบุว่�	 ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีโครงสร้�ง 
พืน้ฐ�นยงัด้อยกว่�ในบรรด�	4	ประเทศ	โดยฟิลิปปินส์ได้คะแนน	3.2	ขณะที่
ม�เลเซีย	ไทย	และอินโดนีเซียได้	5.1,	4.6	และ	3.8	คะแนน	ต�มลำ�ดับ
	 โดยส�ม�รถจำ�แนกส�ธ�รณูปโภคต�มลักษณะก�รคมน�คมได ้
ดังนี้[19]

 การคมนาคมทางนำา้	เป็นคว�มจำ�เป็นเนือ่งจ�กภูมปิระเทศเป็นเก�ะ
ถงึ	7,107	เก�ะ	ก�รคมน�คมขนส่งท�งนำ�้จงึเป็นระบบท่ีสำ�คญัทีส่ดุ	โดย
มีเรือรับส่งผู้โดยส�รและขนส่งทั้งสินค้�ไว้บริก�รที่มีระว�งตั้งแต่	1,000	
GRT	[29a]			(Gross	Registered	Tonnage)	ขึ้นไป	จำ�นวน	403	ลำ�	(	GRT
คือปริม�ตรในส่วนผนึกนำ้�ทั้งหมดของเรือ	 โดย	1	หน่วยของ	 GRT	 มี
ปริม�ตรประม�ณ	100	ลูกบ�ศก์ฟุต	หรือ 2.83	m3)
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 ก�รเดินท�งเรือใช้เวล�น�นม�ก	เช่น	ไปเมืองเซบู	เมืองสำ�คัญอันดับ	2
ใช้เวล�	 24	ชั่วโมง	 ในขณะที่	เดินท�งโดยเครื่องบินใช้เวล�	1	 ช่ัวโมง	
เน่ืองจ�กสภ�พท�งภมูศิ�สตร์ทีเ่ป็นหมูเ่ก�ะ	 ทำ�ให้ก�รคมน�คมท�งนำ�้
เป็นวิธีหนึ่งที่ค่อนข้�งสะดวก	 โดยใช้ท่�เรือที่สำ�คัญในเมืองต่�งๆดังนี	้
South	 Habour,	Manila	 International	 Container	 Port	 (MICP),	
Cebu,	 Batangas,	 Davao,	 Subic,	 Cagayan	de	Oro,	 General
Santos	และ	Zamboanga	นอกจ�กนีย้งัมเีรอืสำ�ร�ญให้บริก�รเทียบท่�
ณ	อ่�วมะนิล�	โดยเส้นท�งหลักอยู่ระหว่�งมะนิล�และเซบู

 การคมนาคมทางบก	ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือ
 การเดินทางโดยถนน		ที่มีรถยนต์เป็นพ�หนะในก�รขนส่งและเป็น
ระบบก�รคมน�คมขนส่งที่สำ�คัญรองลงม�จ�กท�งเรือ	 แต่ยังไม่สะดวก
เท่�ที่ควร	เนื่องจ�กมีท�งซุปเปอร์ไฮเวย์เพียง	2	ส�ย	คือ	North	Luzon	
Express	Way	และ	South	Luzon	Express	Way	ซึง่ค่�ผ่�นท�งสงูม�ก	
นอกจ�กน้ี	ถนนท่ีแยกจ�กซปุเปอร์ไฮเวย์	ซึง่เรยีกว่�	ถนนไฮเวย์เป็นถนน	
2	เลน	 และมีชุมชนอยู่ข้�งท�งเกือบตลอดท�ง	 ทำ�ให้เสียเวล�ในก�ร
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เดนิท�งม�กกว่�ทีค่วรเป็นอย่�งม�ก	ฟิลปิปินส์มถีนนระยะท�ง	200,037	
กิโลเมตร	 แต่ล�ดย�งแล้วเพียง	 19,804	 กิโลเมตรเท่�นั้น	 ส่วนใหญ่อยู่
บริเวณโดยรอบกรุงมะนิล�	 ทำ�ให้ก�รคมน�คมไม่สะดวกเท่�ท่ีควร	 
ก�รเดินท�งระหว่�งเมืองค่อนข้�งลำ�บ�ก	นอกจ�กนี้		มะนิล�ยังประสบ
ปัญห�ก�รจร�จรคบัคัง่	เพือ่ลดปัญห�นีร้ฐับ�ลฟิลิปปินส์ได้ออกกฎหม�ย
ก�รขับขี่ย�นพ�หนะ	 โดยใช้ตัวเลขหลักสุดท้�ยของเลขทะเบียนรถเป็น 
ตัวกำ�หนดวันและเวล�ท่ีรถแต่ละคันส�ม�รถนำ�ม�ขับบนท้องถนนได	้
ล่�สดุรฐับ�ลฟิลปิปินส์ได้สร้�งถนนส�ยหลกัเชือ่มต่อระหว่�ง	4	เมอืง	ใน
ช�ยฝั่งตะวันตกของเก�ะเซบู	 คือ	 Toledo-Pinamungalan-Aloguin-
san-Mantalongon	โดยใช้เงนิลงทุนประม�ณ	45-47	ล้�นเปโซ	โครงก�ร
นี้เริ่มก่อสร้�งม�ตั้งแต่วันที่	4	ตุล�คม	2550	แล้วเสร็จในเดือนธันว�คม	
2551	ซ่ึงถนนส�ยนีไ้ด้ช่วยพัฒน�เศรษฐกจิและก�รท่องเทีย่วด้�นช�ยฝ่ัง
ตะวันตกของเซบู
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 การเดินทางโดยรถไฟ	 ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์มีระบบรถไฟที่ใช้ไอนำ้�
หรือถ่�นหินเป็นเชื้อเพลิงในก�รขับเคล่ือนและรถไฟฟ้�	 โดยมีเส้นท�ง
รถไฟเพียง	897	 กิโลเมตร	 เป็นเส้นท�งรถไฟส�ยเดียวของกรุงมะนิล�
ทีใ่ห้บริก�รจ�กสถ�น	ีTutuban	ไปยังสถ�น	ีTondo	ท�งใต้ของเลกสัปีซติี้	
  การเดินทางโดยรถไฟฟ้า	 รถไฟฟ้�ของฟิลิปปินส์มี	 2	 ส�ยหลัก[40]

ได้แก่
	 •	 ส�ย	Light	Rail	Transit	(LRT)	แยกออกเป็นสองเส้นท�ง	ได้แก่	
LRT	 1	 (ส�ยสีเหลือง)	 ให้บริก�รในเส้นท�งถนนเทฟต์และรีวัลอะเวนิว	
และ	LRT	2	(ส�ยสีม่วง)	ให้บริก�รในทิศตะวันออก-ตะวันตก		จ�กสถ�นี
เรคโตถึงสถ�นีปล�ยท�งเอ็ม	เอ	โรฮ�ล
	 •	 ส�ย	Metropolitan	Rail	Transit	(MRT)	ให้บริก�รในเส้นท�งคู่
ขน�นกับถนน	EDSA	จ�กถนนนอร์ท	อะเวนิว	ใน		เกซอนซิตี้	ผ่�นสถ�นี
ที่	12	ในย่�นธุรกิจม�ก�ตีและออร์ตีกัส	จนสุดส�ยและพบกับส�ย	LRT	
1	ที่ถนนแทฟต์อะเวนิว	
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 การคมนาคมทางอากาศ 
	 ฟิลิปปินส์มีสน�มบินต�มเก�ะต่�งๆ	จำ�นวน	256	แห่ง	แต่สน�มบิน
ที่ท�งวิ่งปูล�ดแล้วมีเพียง	83	แห่ง	กระจ�ยอยู่ต�มเก�ะต่�งๆ	สน�มบิน
น�น�ช�ตทิีส่ำ�คญั	ได้แก่	Ninoy	Aquino	International	Airport	(NAIA),	
Clark,	Subic,	Cebu,	Davao	ฯลฯ	โดยมีเที่ยวบินระหว่�งประเทศกว่�	
500	เที่ยว	สน�มบิน	NAIA	อยู่ห่�งจ�กใจกล�งกรุงมะนิล�	7	กิโลเมตร	
และยังมีเที่ยวบินจ�กต่�งประเทศบินตรงสู่สน�มบินน�น�ช�ติในเมือง
สำ�คัญอื่นๆ	อ�ทิ	เซบู	ด�เว�	เล�อัก	และอ่�วซูริกอีกด้วย	ส่วนสน�มบิน	
ภ�ยในประเทศที่สำ�คัญ	เช่น	Bacolod,	Loakan	ฯลฯ	

 1.1.9 ระบบสาธารณสุข

	 ก�รให้บริก�รส�ธ�รณสุขของฟิลิปปินส์มีพ้ืนฐ�นม�จ�กระบบ 
ก�รแพทย์ของตะวันตก	 โดยเป็นก�รผสมผส�นระหว่�งก�รแพทย ์
สมัยใหม่ของตะวันตกกับก�รแพทย์แบบโบร�ณ	 คือ	 ก�รใช้ย�สมุนไพร	
และคว�มเชื่อท�งศ�สน�ที่มีม�แต่โบร�ณ	 โดยมีก�รปรับปรุงอยู่อย่�ง
ต่อเนือ่ง	อย่�งไรกต็�ม	5	อนัดบัแรกของส�เหตกุ�รเสยีชีวิตในฟิลปิปินส์	คอื	 
โรคหัวใจ	 โรคอุดตันของหลอดเลือดในสมอง	 เน้ืองอก	 ปอดบวม	 และ
วัณโรค	และ	5	อันดับแรกของส�เหตุก�รป่วย	ประกอบด้วย	ก�รติดเชื้อ
เฉยีบพลนัท�งระบบห�ยใจ	ปอดบวม	หลอดลมอกัเสบ	คว�มดนัโลหติสงู 
และอุจจ�ระร่วงเฉียบพลัน	[17]

	 รัฐบ�ลของฟิลิปปินส์มีก�รปฏิรูปส�ธ�รณสุข	 โดยตั้งเป้�หม�ย
สุขภ�พแห่งช�ติปี	พ.ศ.	2555-2559	(The	National	Objectives	for	
Health	 	2011-2016)	 เป้�หม�ยโดยรวม	คือ	ก�รประสบคว�มสำ�เร็จ
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ต�มเป้�หม�ยของระบบสขุภ�พในก�รป้องกนัคว�มเสีย่งท�งก�รเงิน
มีผลลัพธ์ด้�นสุขภ�พ	มีก�รตอบสนองที่ดีขึ้น	และมีกลยุทธ์	3	ข้อ	ดังนี้
	 1)	 ก�รป้องกนัคว�มเสีย่งท�งก�รเงินต�มก�รขย�ยตวัของโปรแกรม
ก�รประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	ก�รลงทะเบยีน	และก�รส่งมอบผลประโยชน์	
	 2)	 ก�รปรับปรงุก�รเข้�ถงึโรงพย�บ�ลทีม่คีณุภ�พ	และอำ�นวยคว�ม
สะดวกในก�รดูแลรักษ�พย�บ�ล
	 3)	 คว�มสำ�เรจ็ของก�รดูแลด้�นส�ธ�รณสขุสมัพนัธ์กบัเป้�หม�ยก�ร
พฒัน�แห่งสหวรรษ	(The	Millennium	Development	Goals-MDGs)	
	 สำ�หรับข้�ร�ชก�รฟิลิปปินส์ยังมีระบบประกันสังคมของข้�ร�ชก�ร	
เรียกว่�	GSIS	(Government	Service	Insurance	System)	ซึ่งก่อตั้ง
ขึน้ในปี	พ.ศ.	2480	ข้�ร�ชก�รจะได้รบัคว�มคุม้ครองต่อเมือ่ได้สมคัรเข้�
เป็นสม�ชิก	ข้�ร�ชก�รที่เป็นสม�ชิกจะออกเงินส่วนหนึ่งและหน่วยง�น
ออกให้อีกส่วนหนึ่ง	 ในส่วนของพนักง�นเอกชนก็มีก�รประกันสังคมให้
เช่นกนั	คอื	SSS	(Social	Security	System)	ซึง่จัดต้ังข้ึนในปี	พ.ศ.	2491		
ปัจจุบันก�รประกันสังคมด้�นสุขภ�พของ	GSIS	และ	SSS	ได้รวมเข้�ม�
อยู่กับบรรษัทก�รประกันสุขภ�พของฟิลิปปินส์	 (Philippine	 Health	
Insurance	 Corporation-Phil	 Health)	 เพื่อให้ก�รบริก�รที่ดียิ่งขึ้น	
สำ�หรับผลประโยชน์ที่ได้รับของก�รประกันทั้งของพนักง�นรัฐและ
พนกัง�นเอกชนน้ันข้ึนอยู่กบัระดับเงนิเดือน	ซึง่อยูร่ะหว่�งเงนิเดอืนตัง้แต่	
1,000	 เปโซ	 จนถึง	 12,000	 เปโซขึ้นไป	น�ยจ้�งต้องจ่�ยค่�ประกันให้
ตัง้แต่ร้อยละ	50-70	หรอืประม�ณ	608	เปโซต่อเดือน	ส่วนพนกัง�นจ่�ย
เงินค่�ประกันตั้งแต่ร้อยละ	 30-50	 หรือประม�ณ	 400	 เปโซต่อเดือน	 
ค่�ชดเชยข้ึนอยู่กับประเภทของก�รประกัน	 ซ่ึงมีตั้งแต่ก�รประกันก�ร
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คลอดบุตร	 ก�รเสียชีวิตธรรมด�	 ก�รเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ	 พิก�ร	 
ก�รตกง�น	 ก�รหย่�ร้�ง	 ก�รเจ็บป่วย	 ก�รเกษียณอ�ยุ	 ก�รประกัน
สุขภ�พ	ก�รประกันภัยต่�งๆ	เป็นต้น	

 1.1.10 ระบบการศึกษา

	 ระบบก�รศึกษ�ของประเทศฟิลิปปินส์เป็นก�รศึกษ�ที่รับมรดกม�
จ�กสเปนและสหรัฐอเมริก�ที่เคยเป็นเจ้�อ�ณ�นิคม	 ก�รจัดแบ่งก�ร
ศึกษ�และระบบก�รศกึษ�เป็นแบบสหรฐัอเมรกิ�	ซึง่แบ่งก�รศกึษ�ออก
เป็น	6	ระดับ	ประกอบด้วย
	 1)	 ระดับอนุบ�ล	 เป็นก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�เด็กเล็กให้มีคว�มพร้อม
สำ�หรับก�รศึกษ�เล่�เรียนในระดับหลักสูตรตั้งแต่	1	ปีไปจนถึง	3	ปี	
	 2)	ระดับประถมศึกษ�	เป็นก�รศึกษ�ภ�คบังคับมีหลักสูตร	6-7	ปี	
	 3)	 ระดับมัธยมศึกษ�	มีหลักสูตร	4	ปี	
	 4)	 ระดบัอดุมศกึษ�	 หลกัสตูรและส�ข�วิช�ทีเ่ปิดสอนคล้�ยคลงึกบั
ส�ข�วิช�ที่เปิดสอนในสหรัฐอเมริก�หรือในประเทศไทย	ในระดับนี้เป็น
ระดับที่อนุญ�ตให้ช�วต่�งช�ติศึกษ�ได้ต�มระยะเวล�ของก�รศึกษ�
ปริญญ�ตรี	4	ปี	ได้แก่	ส�ข�วิช�	วิทย�ศ�สตร์ธรรมช�ติ	สังคมศ�สตร์
ด้�นมนุษยศ�สตร์	และเภสัชศ�สตร์	ปริญญ�ตรี	5	ปี	มี	2	ส�ข�วิช�	คือ	
ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์	และส�ข�วิช�สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	ปริญญ�ตรี	6	ปี
มี	3	ส�ข�วิช�	คอื	ส�ข�วชิ�ทันตแพทยศ�สตร์	ส�ข�วชิ�สัตวแพทยศ�สตร์
และส�ข�วิช�จักษุวิทย�	ปริญญ�ตรี	8	ปี	เฉพ�ะส�ข�วิช�แพทยศ�สตร์	
ซึง่แบ่งออกเป็น	2	ระยะ	 คอืเตรียมแพทยศ�สตร์	(Medicine)	มหีลกัสตูร
ก�รศึกษ�	4	ปี	ต่อจ�กมัธยมศึกษ�	
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	 5)	 ปริญญ�โท	 มีหลักสูตรประม�ณ	 2	 ปี	 ต่อจ�กหลักสูตรระดับ
ปริญญ�ตรี	 ส�ข�วิช�ต่�งๆ	ลักษณะของหลักสูตรมี	 3	 ประเภท	 คือ
ทำ�วทิย�นพินธ์	 (With	thesis)	 ไม่ทำ�วิทย�นพินธ์	 (Non-thesis)	 และ
ก�รวิจัย	(Research)
	 6)	ปริญญ�เอก	มรีะยะเวล�ก�รศึกษ�ประม�ณ	3	ปี	ต่อจ�กปรญิญ�
โท	มีส�ข�วิช�ต่�งๆ	ม�กม�ยที่เปิดสอน

 1.1.11 ระบบกฎหมาย

	 ระบบกฎหม�ยในฟิลิปปินส์	 จ�กก�รศึกษ�ของสำ�นักง�นปลัด
กระทรวงยุตธิรรมประเทศไทยพบว่�	ระบบกฎหม�ยของฟิลปิปินส์ได้รบั
อิทธิพลม�จ�กศ�สน�อิสล�ม	 ซึ่งเป็นศ�สน�ดั้งเดิมในประเทศ	 รวมเข้�
กบัระบบกฎหม�ยของสเปนและสหรฐัอเมรกิ�ทีเ่ข้�ม�ปกครอง	จนทำ�ให้
ระบบกฎหม�ยของฟิลปิปินส์มลีกัษณะเป็นก�รรวมกนัของกฎหม�ยแอง
โกลอเมรกินั	กฎหม�ยโรมนั	กฎหม�ยสเปน	และกฎจ�กคมัภร์ีอลักรุอ�น
ซ่ึงโดยส่วนใหญ่หลกัของกฎในศ�สน�อสิล�มจะปร�กฏในกฎหม�ยเกีย่วกบั
คว�มสัมพันธ์ในครอบครัวของช�วมุสลิมตอนใต้	 ส่วนระบบกฎหม�ย
ของอเมริก�จะมีอิทธิพลต่อพระร�ชบัญญัติ	กฎหม�ยพ�ณิชย์	กฎหม�ย
ก�รปกครอง	 และกฎหม�ยรัฐธรรมนูญ	 สำ�หรับกฎหม�ยของสเปนถือ
เป็นพื้นฐ�นที่สำ�คัญของประมวลกฎหม�ยแพ่ง	 โดยเฉพ�ะกฎหม�ยว่�
ด้วยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบุคคล	โดยมีรัฐธรรมนูญปี	2530	(ค.ศ.	1987)	
เป็นกฎหม�ยพื้นฐ�นของประเทศ
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	 ไทยสถ�ปน�คว�มสมัพนัธ์ท�งก�รทตูกบัฟิลปิปินส์ม�ต้ังแต่วันท่ี	14	
มิถุน�ยน	2492	และมคีว�มสมัพนัธ์ทวภิ�คไีทยกบัฟิลปิปินส์อย่�งใกล้ชดิ
ม�ย�วน�น	 เป็นประเทศร่วมก่อต้ังองค์ก�รสนธิสัญญ�ป้องกันภูมิภ�ค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Southeast	 Asia	 Treaty	 Organization- 
SEATO)	และอ�เซียน	เป็นแนวร่วมในอ�เซียนและเวทีระหว่�งประเทศ	
	 ในระหว่�งปี	2545-2554	ด้�นเศรษฐกจิของฟิลปิปินส์เตบิโตค่อนข้�ง
ดสีมำ�่เสมอ	และปี	2555	ฟิลปิปินส์เป็นคูค้่�ลำ�ดบัที	่5	ของไทยในอ�เซยีน
มีมูลค่�ก�รค้�รวม	235,340	ล้�นบ�ท	(7,585.37	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ)	
ไทยส่งออกไปฟิลปิปินส์	150,141.86	ล้�นบ�ท	(4,861.17	ล้�นดอลล�ร์
สหรัฐ)	 ไทยนำ�เข้�จ�กฟิลิปปินส์	 85,199.13	 ล้�นบ�ท	 (2,724.2	 ล้�น
ดอลล�ร์สหรัฐ)	 โดยไทยเป็นฝ่�ยได้ดุลก�รค้�	 64,942.73	 ล้�นบ�ท	
(2,136.97	 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐ)	 ในขณะท่ีไทยเป็นคู่ค้�ลำ�ดับท่ี	 2	 ของ
ฟิลิปปินส์ในอ�เซียนรองจ�กสิงคโปร์	
	 ในด้�นก�รลงทุนในปี	พ.ศ.	2554	ไทยลงทุนในฟิลิปปินส์เป็นอันดับ
ที่	18	ภ�คเอกชนไทยที่ลงทุนในฟิลิปปินส์	ได้แก่	เครือโรงแรมดุสิตธ�นี	
โรงพย�บ�ลบำ�รุงร�ษฎร์	บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	 (มห�ชน)	 เครืออิตัลไทย	
เครือซิเมนต์ไทย	 เครือเจริญโภคภัณฑ์	 และธน�ค�รกรุงเทพ	 ในขณะที่
ฟิลิปปินส์ลงทุนในไทยเป็นลำ�ดับที่	5	ของอ�เซียน	และในปี	2552	ได้รับ
อนุมัติโครงก�รจ�กคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 (BOI)	 จำ�นวน	 2	
โครงก�ร	 ภ�คเอกชนฟิลิปปินส์ท่ีลงทุนในไทยส่วนใหญ่เป็นส�ข�
อุตส�หกรรมอ�ห�รและเคร่ืองด่ืม	 ได้แก่	 บริษัท	 Universal	 Robina	

 1.1.12  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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(ขนมขบเคี้ยว)	San	Miguel	(เบียร์)	และบริษัท	Thai	Liwayway	Food	
Industries	(ขนมขบเคีย้วยีห้่อรนิบีแ้ละเครือ่งดืม่)	ในปี	2553	มโีครงก�ร
จ�กฟิลิปปินส์ได้รับใบประก�ศอนุมัติส่งเสริมก�รลงทุน	 (Promotion	
Certificate	 Issue)	 จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 1	
โครงก�ร	คือ	กิจก�รโรงง�นผลิตปุ๋ยชีวภ�พ
	 ในด้�นก�รท่องเที่ยวในปี	2554	มีนักท่องเที่ยวช�วฟิลิปปินส์ม�ไทย	
จำ�นวน	 271,903	 คน	 และนักท่องเท่ียวไทยไปฟิลิปปินส์	 ประม�ณ	
20,000	คน		รัฐบ�ลไทยและรัฐบ�ลฟิลิปปินส์ร่วมมือด้�นก�รท่องเที่ยว	
โดยให้มีก�รแลกเปลี่ยนก�รเยือนของผู้บริห�รระดับสูง	 ก�รจับคู่ท�ง
ธรุกจิ	 และก�รแลกเปลีย่นประสบก�รณ์ด้�นก�รท่องเทีย่ว	 โดยเฉพ�ะ
ในส�ข�ที่ไทยมีศักยภ�พ	อ�ทิ	ก�รท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่สนับสนุนก�ร
อนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมและก�รมส่ีวนร่วมของประช�ชนในท้องถิน่	และก�ร
จัดทำ�โครงก�รจดุหม�ยปล�ยท�งร่วมด้�นก�รท่องเทีย่วระหว่�งไทยกบั
ฟิลปิปินส์	(Thailand-Philippines	Tourist	Package)	เนือ่งจ�กท้ังสอง
ประเทศมีสถ�นที่ท่องเท่ียวหล�ยแห่งท่ีสวยง�มและเป็นที่นิยมของช�ว
ต่�งช�ติ	 ซึ่งคว�มร่วมมือดังกล่�วจะช่วยส่งเสริมก�รท่องเที่ยวของ
อ�เซียนในภ�พรวมอีกด้วย

1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ

	 ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจ�กตะวันตกย�วน�น
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยเฉพ�ะประเทศท่ีได้รับเอกร�ชจ�ก
ช�ติตะวันตกหลังสงคร�มโลกครั้งที่สองจะรับวัฒนธรรมท�งก�รเมือง 
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ม�ด้วย	 ประเทศฟิลิปปินส์ก็รับอิทธิพลม�จ�กสหรัฐอเมริก�	 ระบบก�ร
ปกครองจึงเป็นระบบประธ�น�ธิบดี	แต่ก็ยังคงหลักก�รค�นอำ�น�จและ
ก�รกระจ�ยอำ�น�จ
	 ประเทศฟิลปิปินส์แบ่งอำ�น�จก�รปกครองเป็น	3	ฝ่�ย	คอื	ฝ่�ยบรหิ�ร	
ฝ่�ยนิติบัญญัติ	และฝ่�ยตุล�ก�ร	ซึ่งมีร�ยละอียดดังนี้
 1) ฝ่ายบริหาร 
	 ประธ�น�ธิบดีของฟิลิปปินส์ม�จ�กก�รเลือกตั้งโดยตรงจ�ก
ประช�ชน	มีว�ระในก�รดำ�รงตำ�แหน่ง	6	ปี	และจำ�กัดให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ได้เพียงว�ระเดียวเท่�นั้น	 ผู้ท่ีจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธ�น�ธิบดี
ต้องมสีญัช�ตฟิิลปิปินส์ตัง้แต่เกดิม�เป็นท�รก	ส�ม�รถอ่�นออกเขียนได้	
อ�ศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ม�แล้วไม่ตำ่�กว่�	 10	 ปี	 อ�ยุไม่ตำ่�กว่�	 40	 ปี	 
ณ	วันเลือกตั้ง	และไม่มีร�ยชื่ออยู่ในคณะผู้บริห�รขององค์กรที่ทำ�ธุรกิจ
เกีย่วข้องกบันโยบ�ยของรัฐบ�ล	ประธ�น�ธิบดดีำ�รงตำ�แหน่งประมขุของ
ประเทศและเป็นหัวหน้�คณะรัฐบ�ล	บริห�รร�ชก�รแผ่นดินโดยคณะ
รัฐมนตรี	 (Secretaries)	 ซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมก�รที่ได้รับก�ร 
แต่งตั้ง	(Commission	of	Appointments)	ประกอบด้วย	วุฒิสม�ชิก	
12	คน	และสม�ชกิสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรท่ีม�จ�กทัง้ฝ่�ยค้�นและฝ่�ยรฐับ�ล
อีก	12	คน	ทั้งนี้	ประธ�น�ธิบดีไม่มีอำ�น�จในก�รยุบสภ�
 2) ฝ่ายนิติบัญญัติ
	 •	 วุฒิสภ�	มี	24	คน	ม�จ�กก�รเลือกตั้ง	 โดยผู้จะเป็นวุฒิสม�ชิก
ต้องเกิดในฟิลิปปินส์	และอ�ยุไม่ตำ่�กว่�	35	ปี	มีว�ระ	6	ปี	และส�ม�รถ
ดำ�รงตำ�แหน่งได้	2	ว�ระติดต่อกัน
	 •	 สภ�ผู้แทนร�ษฎร	 มี	 250	 คน	 ม�จ�กก�รเลือกตั้งโดยตรง
ประม�ณ	200	คน	ที่เหลือเป็นสม�ชิกระบบบัญชีร�ยชื่อ	 (Party	List)	
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ของกลุม่ผลประโยชน์ต่�งๆ	ผูส้มคัรเข้�รบัเลอืกตัง้เป็นสม�ชิกสภ�ผูแ้ทน
ร�ษฎรต้องเกิดในฟิลิปปินส์	และอ�ยุไม่ตำ่�กว่�	20	ปี	มีว�ระ	3	ปี	และ
ดำ�รงตำ�แหน่งได้ไม่เกิน	3	ว�ระติดต่อกัน
	 ทั้งสภ�ผู้แทนร�ษฎรและวุฒิสภ�มีหน้�ที่พิจ�รณ�กฎหม�ยและ 
ข้อตกลงต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศ	เช่น	สนธิสัญญ�
ระหว่�งประเทศ	ข้อโต้แย้งทีเ่กีย่วข้องกบัประธ�น�ธบิด	ีรวมถงึก�รปลด
ประธ�น�ธบิดอีอกจ�กตำ�แหน่ง	โดยรฐัสภ�มอีำ�น�จในก�รรเิริม่ขบวนก�ร
ถอดถอน	 และวุฒิสม�ชิกมีอำ�น�จสูงสุดด้วยมติ	2	ใน	3	 ในก�รตัดสิน
คดีคว�ม
 3) ฝ่ายตุลาการ 
	 มีหน้�ที่ในก�รบังคับใช้กฎหม�ยผ่�นท�งศ�ล	 ศ�ลของฟิลิปปินส ์
แบ่งเป็น	4	ระดับ	ได้แก่
	 		 (1)	ศ�ลระดับท้องถิ่น	 เป็นศ�ลเทศบ�ล	ศ�ลในเมืองขน�ดใหญ่	
และศ�ลเคลื่อนที่	 (Municipal	Circuit	Trial	Court)	ซึ่งจะเวียนกันไป
พิจ�รณ�คดีในท้องที่ต่�งๆ	โดยรับพิจ�รณ�เฉพ�ะคดีที่ไม่ร้�ยแรงนัก
	 		 (2)	 ศ�ลระดับภูมิภ�ค	 มีหน้�ที่พิจ�รณ�คดีที่ร้�ยแรงกว่�ศ�ล
ท้องถิ่นและคดีอุทธรณ์	โดยศ�ลระดับภูมิภ�คมี	13	แห่ง	ประจำ�ใน	13	
ภูมิภ�คเท่�นั้น
	 		 (3)	ศ�ลระดับช�ติ	เป็นศ�ลอุทธรณ์และศ�ลมุสลิม	ส่วนม�กจะ
รบัพิจ�รณ�คดอีทุธรณ์ด้�นภ�ษ	ีคดีข้�ร�ชก�ร	และคดฉ้ีอร�ษฎร์บงัหลวง
รวมถึงคดีที่ต้องพิจ�รณ�จ�กกฎหม�ยมุสลิม
	 		 (4)	 ศ�ลสูงสุด	 หรือเรียกว่�	 “ศ�ลสูง”	 ประกอบด้วย	 ประธ�น	
และคณะผู้พพิ�กษ�	จำ�นวน	14	คน	รบัพจิ�รณ�คดีก�รเมอืง	คดีอทุธรณ์	 
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คดีฎีก�	 รวมถึงคดีที่มีคว�มสำ�คัญระดับประเทศ	 เช่น	 ก�รสั่งปลด
ประธ�น�ธิบดี	 หรือระงับก�รประก�ศใช้กฎอัยก�รศึก	เป็นต้น	 แต่ในขณะ
เดียวกันผู้ที่จะเป็นผู้พิพ�กษ�ศ�ลสูงสุด	 จะถูกคัดเลือกและเสนอชื่อโดย
ประธ�น�ธบิดี โดยผ่�นก�รลงมตขิองรฐัสภ�	จงึเหน็ได้ว่�โครงสร้�งรฐับ�ล
กบัก�รปกครองมพีรมแดนหรือเขตพ้ืนท่ีเหลือ่มลำ�้กนัหรอืเชือ่มต่อกนัเป็น
เรื่องปกติ
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ภาพที่ 3 โครงสร้างการปกครองของฟิลิปปินส์

House of Representatives

President

Cabinet

Supreme Court

Sendiganbayan

Intermediate Appellate Court

Regional Trial Court

Court of Tax Appeals

Major Commissions 
and Offices

Senate

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายตุลาการ

* รองประธานาธิบดีไม่จ�าเป็นต้องสังกัดพรรคเดียวกับประธานาธิบดี
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วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 

2



48



49ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

	 แผนพัฒน�ฟิลิปปินส์ปี	พ.ศ.	2554-2559	(ค.ศ.	2011-2016)[4]	ได้
กำ�หนดวิสัยทัศน์	เป้�หม�ย	และกลยุทธ์	ดังปร�กฏในภ�พ	ดังนี้

 

ภาพที่ 4 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์
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2.1 วิสัยทัศน์ 

“ก�รเติบโตอย่�งทั่วถึง	บรรลุผล	ก�รสร้�งโอก�สก�รจ้�งง�น	
และลดคว�มย�กจน”

“Achieve	Inclusive	Growth,	Create	Employment	
Opportunities,	and	Reduce	Poverty”

2.2  เป้าหมาย 

	 •	 ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกิจทีส่งูขึน้ร้อยละ	7-8	ต่อปี	เป็นเวล�อย่�ง
น้อย	6	ปี
	 •	 ก�รเติบโตของก�รจ้�งง�นจำ�นวนม�ก
	 •	 ก�รเติบโตท่ีช่วยลดคว�มย�กจน	รวมทัง้คว�มสำ�เรจ็ต�มเป้�หม�ย
ของก�รพัฒน�แห่งสหัสวรรษ	(MDGs)

เจตน์จำานงค์ของประธานาธิบดี BENIGNO S. AQUINO III



51ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ภาพรวม: “แผนวิสัยทัศน์: การเติบโตอย่างทั่วถึง”

2.3  ยุทธศาสตร์

แผนกลยุทธ์
	 1)	 บรรลุก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจในระดับสูงและยั่งยืน	 เพิ่มโอก�ส
ก�รจ้�งง�นที่มีประสิทธิผล	 เพื่อให้บรรลุก�รนี้ต้องมีก�รเปลี่ยนแปลง
โครงสร้�ง	 ซึ่งจะต้องดำ�เนินก�รไปพร้อมกับอัตร�ก�รเติบโตที่สูง	 และ
ได้รับนโยบ�ยที่เหม�ะสม	ในท�งเศรษฐกิจจะต้องมีร�ยได้ต่อหัวที่สูงขึ้น
มีประสิทธิภ�พ	และลดคว�มย�กจน
	 2)	 ก�รเข้�ถึงโอก�สในก�รพัฒน�ที่เท่�เทียมกันในพ้ืนท่ีทั่วไปท�ง
ภมูศิ�สตร์และร�ยได้ทีแ่ตกต่�งกนั	รวมทัง้คณุภ�พในก�รศึกษ�ในสงัคม
ที่แตกต่�ง	ก�รดูแลสุขภ�พเบื้องต้น	ก�รยกระดับสถ�นที่ออกกำ�ลังก�ย
ให้เท่�เทียม	โครงสร้�งพื้นฐ�นต่�งๆ	รวมทั้งที่ดิน	และก�รกำ�กับดูแลที่ดี
ขึ้นจะช่วยให้เกิดก�รขย�ยตัวของโอก�สในก�รจ้�งง�นที่นำ�ไปสู่ก�รลด
คว�มย�กจน	
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	 3)	 ก�รกำ�หนดและก�รดำ�เนนิก�ร	ก�รใช้ต�ข่�ยคว�มปลอดภัยท�ง
สังคมที่มีประสิทธิภ�พ	และตอบสนองต่อผู้ที่ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมได้	 โดย
ส�ม�รถจับต�ดูได้ทันที	 กระบวนก�รในก�รเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ใหม่เหล่�นี	้ต้องมตี�ข่�ยคว�มปลอดภยัท�งสงัคมท่ีจะสนบัสนนุ	และให้
อำ�น�จแก่สังคมทีเ่ปร�ะบ�ง	ไม่เพยีงแต่คว�มย�กจน	แต่ยงัส่งผลกระทบ
ต่อบรรย�ก�ศที่เปลี่ยนแปลงในสังคมอีกด้วย

ภาพรวม: “แผนยุทธศาสตร์”
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ประวัติความเป็นมาของระบบราชการ

3
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	 ระบบร�ชก�รของส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์	เริ่มมีขึ้นตั้งแต่เมื่อสเปนเข้�
ม�ครอบครองฟิลิปปินส์	และมกี�รพฒัน�เมือ่อยูภ่�ยใต้ก�รปกครองของ
สหรัฐอเมริก�	จนกล�ยม�เป็นระบบร�ชก�รทีม่เีอกลกัษณ์เฉพ�ะตวัของ
ฟิลิปปินส์เอง

3.1 ฟิลิปปินส์ภายใต้การปกครองของสเปน
   (พ.ศ.2106-2441)
   (Precolonial PH-Spanish Colonization)

	 ก่อนก�รเข้�ม�ของสเปน[40]	ช�วพืน้เมืองบนเก�ะฟิลปิปินส์อยูก่นัเป็น
หมู่บ้�นย่อมๆ	เรียกว่�	“บ�รังไก”	หล�ยหมู่บ้�นที่อยู่ใกล้ช�ยฝั่งพัฒน�
จนกล�ยเป็นชุมชนค้�ข�ยขน�ดใหญ่	จนในปีพ.ศ.	2108	สเปนได้รบชนะ
ชนพ้ืนเมือง	และได้ต้ังฐ�นทพัแห่งแรกทีเ่ก�ะเชบ	ูจ�กนัน้สเปนได้ตัง้สภ�
ก�รปกครองขึ้น	ซึ่งมี	เกล	โลเปซ	เด	เลกัซปี	(Miguel	López	de	Le-
gazpi)	เป็นน�ยกเทศมนตรีคนแรก	และตั้งมะนิล�เป็นสถ�นีก�รค้�
	 สเปนได้เข้�ม�จัดระบบชนชั้นในสังคมใหม่	 โดยเรียกชนชั้นปกครอง
ว่�	“พรินซิพ�เลีย”	ซึ่งหม�ยถึงชนชั้นสูงสุด	ประกอบด้วย	ผู้นำ�เดิมของ
แต่ละบ�รังไกและผู้ปกครองเมอืงท่ีได้รบัมอบอำ�น�จจ�กสเปน	โดยชนชัน้
ดังกล่�วจะได้รับสิทธิ์ในก�รออกเสียงแสดงคว�มคิดเห็นท�งก�รเมือง	
และได้รับอนญุ�ตให้ทำ�ง�นในหน่วยง�นปกครอง	โดยช�ยจะมคีำ�นำ�หน้�
ชื่อว่�	“ดอน”	และหญิงมีคำ�นำ�หน้�ชื่อว่�	“ดอนญ่�”	อย่�งไรก็ต�ม	ใน
ยุคที่สเปนปกครองนี้	 มีกฎห้�มช�วต่�งช�ติถือครองที่ดินในฟิลิปปินส	์
ทำ�ให้ช�วสเปนและช�วต่�งช�ตนิยิมแต่งง�นกบัเจ้�ของทีดิ่นหรอืชนช้ัน
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พื้นเมืองที่รำ่�รวยเพื่อให้มีสิทธิในที่ดินเพิ่มขึ้น	 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ม�ของ
ชนชั้นใหม่ที่เรียกว่�	“เมสซีโต	 (ผู้ช�ย)	และเมสตีซ�	 (ผู้หญิง)”	ก�รจัด
แบ่งชนช้ันดงักล่�วทำ�ให้สเปนมคีว�มสะดวกในก�รใช้ม�ตรก�รแสวงห�
ผลประโยชน์จ�กช�วพื้นเมือง	โดยใช้ระบบ	“โปโล”	(Polo	System)[38]

เป็นระบบเกณฑ์แรงง�นที่ให้ช�วพื้นเมืองทุกคน	 ยกเว้นหัวหน้�เผ่�และ
ลูกช�ยคนแรกของหัวหน้�เผ่�ต้องอุทิศแรงง�นให้แก่ท�งร�ชก�ร
	 ชนชั้นเมสซิโต	 ถือเป็นชนชั้นกล�งท่ีเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่	 17[35]	

ถอืเป็นชนชัน้ทีม่อียูม่�กในฟิลปิปินส์	ได้แก่	 พ่อค้�	 เจ้�ของท่ีดนิ	 และ
ลกูคร่ึง	ซึง่ส�ม�รถเขยบิฐ�นะให้ทดัเทยีมกบัช�วสเปนได้	ชนช้ันนีน้ยิมส่ง
บตุรหล�นไปเรยีนยังต่�งประเทศกนัม�ก	เมือ่กลบัม�ยงัประเทศของตน
ก็ได้รับร�ชก�ร	มีหน้�ที่บริห�รม�กขึ้น	และได้เห็นคว�มเหลื่อมลำ้�ตำ่�สูง
ท�งสงัคม	ก�รทจุรติคอร์รปัชัน่ของข้�ร�ชก�รสเปน	ก�รกดขีข่่มเหงของ
สเปนต่อช�วฟิลิปปินส์	 ฯลฯ	 ทำ�ให้เกิดคว�มรักช�ติ	 และเรียกร้องก�ร
ปฏิรูปขึ้น
	 อย่�งไรก็ต�ม	ระบบก�รปกครองของสเปนนี้เองที่สร้�งให้เกิดระบบ
อุปถัมภ์ขึ้นในระบบร�ชก�รของฟิลิปปินส์	[14]  

3.2 ฟิลิปปินส์ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา 
  (พ.ศ. 2441-2489)
  (Malolos Republic-American Colonization)

	 ภ�ยใต้ก�รปกครองของสหรัฐอเมริก�	 สังคมฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลง
ไปเป็นอย่�งม�ก	 เนื่องจ�กสหรัฐอเมริก�ส่งเสริมและให้อิสระเสรีภ�พ
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ม�กกว่�สมัยอยู่ภ�ยใต้ก�รปกครองของสเปน	 มีก�รจัดสวัสดิก�รให้แก่
ชนชั้นกรรมกร	ก�รคุ้มครองแรงง�นสตรี	เด็ก	และคนพิก�ร	ในส่วนของ
ระบบร�ชก�ร	สหรฐัอเมริก�ได้จดัต้ัง	“The	Philippine	Civil	Service”	
ขึ้นในปี	พ.ศ.	2443[10]	ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติที่	2260	(Republic	Act	
2260)	เกีย่วกบักฎหม�ยข้�ร�ชก�รพลเรอืน	ซึง่ถอืเป็นจุดท่ีมกี�รพัฒน�
ระบบร�ชก�รอย่�งชดัเจนในสมยัทีฟิ่ลปิปินส์อยูภ่�ยใต้ก�รปกครองของ
สหรัฐอเมริก�

ภาพที่ 5 คณะกรรมการฟิลิปปินส์ชุดที่สอง 
จากซ้าย: Dean C. Worcester, Henry Clay Ide, 

William Howard Taft, Bernard Moses, and Luke Wright
ที่มา: http://celebratepcsa.wordpress.com/history/
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	 อย่�งไรก็ต�มก�รเข้�รับร�ชก�รในสมัยก�รปกครองของอเมริก�นั้น	
ถกูจำ�กดัด้วย	2	เงือ่นไข[41]	ประก�รแรก	คอื	ด้�นคว�มรกัช�ต	ิซึง่ข้�ร�ชก�ร
จะถกูจำ�แนกออกโดยวตัถปุระสงค์ในก�รให้คำ�สตัย์ปฏญิ�ณทีว่่�	“จงตระหนกั
และยอมรบัอำ�น�จสงูสดุของสหรฐัอเมรกิ�บนเก�ะแห่งนี	้จะต้องรกัษ�ไว้
ซึง่คว�มศรทัธ�และมคีว�มจงรกัภกัด”ี	ประก�รท่ีสอง	คือ	ก�รเข้�รับร�ชก�ร
นั้นจะถูกตัดสินจ�กข้อดี	 และคว�มเหม�ะสมต่�งๆ	 ที่ถูกกำ�หนดไว้ผ่�น
ก�รแข่งขันแบบเปิดในก�รสอบแข่งขัน	 โดยข้�ร�ชก�รจะมีตำ�แหน่ง
หน้�ที่ก�รง�นที่มั่นคง	 และก�รเลื่อนตำ�แหน่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับศักยภ�พ
ในก�รทำ�ง�น	ข้�ร�ชก�รท่ีมีคว�มเป็นมอือ�ชพีต�มหลกัแล้วต้องไม่ฝักใฝ่
ท�งก�รเมือง	 ซึ่งเป็นไปต�มคำ�สัตย์ปฏิญ�ณที่ให้ไว้	 ข้�ร�ชก�รได้ชื่อว่�
ทำ�ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พและน่�เชื่อถือ	 จนกระทั่งสงคร�มโลกครั้งที่	
2	เกิดขึ้น
	 คณะกรรม�ธิก�รเชื่อว่�ช�วอเมริก�จะยึดกับสัดส่วนสำ�คัญใน
ตำ�แหน่งท�งร�ชก�รเป็นเวล�อีกน�น	 แต่ช่วงก่อนปีพ.ศ.	 2439	 มีก�ร
ลงทุนเพ่ิมม�กขึ้น	 ก�รให้เงินเดือนที่สูงของภ�คเอกชนในฟิลิปปินส์ได้
จำ�กัดจำ�นวนช�วอเมริกันที่เข้�ม�ร่วมและทำ�ง�นในหน่วยง�นร�ชก�ร	
ดังนั้นในระยะเวล�ไม่น�นช�วฟิลิปปินส์ก็ยึดครองตำ�แหน่งท�งร�ชก�ร
เป็นส่วนใหญ่
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3.3 ยุคอิสรภาพและประชาธิปไตย
  (Independence and Democratization)

	 หลังจ�กฟิลิปปินส์ได้รับอิสรภ�พจ�กสหรัฐอเมริก�	 ได้เกิดก�ร
เปลีย่นแปลงท่ีสำ�คญัต่�งๆ	ม�กม�ย	ในส่วนของระบบร�ชก�รเองก็เช่นกนั
ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2515	 ฟิลิปปินส์ได้มีก�รปฏิรูประบบร�ชก�รที่สำ�คัญ
ครั้งใหญ่	 โดยใช้ช่ือว่�	 “Intergrated	 Reorganization	 Plan”	 โดยมี
ส�ระสำ�คัญในก�รปฏิรูป	[39]	ดังนี้
	 1)	 ก�รปรับปรุงโครงสร้�งส่วนร�ชก�รในสำ�นักง�นประธ�น�ธิบดี	
มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อลดหน่วยง�นท่ีสังกัดสำ�นักง�นประธ�น�ธิบดี	 โดย
กำ�หนดหลักเกณฑ์ให้แก่หน่วยง�นที่สังกัดสำ�นักง�นประธ�น�ธิบดี	ดังนี้
   (1)	 ส่วนร�ชก�รหรือองค์กรท่ีทำ�หน้�ท่ีให้คำ�ปรกึษ�แก่ฝ่�ยบรหิ�ร
ในเรือ่งทีม่คีว�มสำ�คญัต่อก�รบรหิ�รร�ชก�รเท่�นัน้	(Purely	Adivisory
and	Consultative	Body)
   (2)	 ส่วนร�ชก�รหรือองค์กรที่ทำ�หน้�ที่ให้คว�มช่วยเหลือ
ด้�นวิช�ก�ร	 หรือด้�นอำ�นวยก�รแก่ผู้บริห�รโดยตรง	 (Direct	 Staff	
Assistance)
	 		 (3)	 ส่วนร�ชก�รหรือองค์กรท่ีมีหน้�ท่ีเกี่ยวข้องกับหล�ยส่วน
ร�ชก�ร	(Involve	Several	Departments	and	Agencies)
  	 (4)	 ส่วนร�ชก�ร	หรอืองค์กรทีผู่บ้รหิ�รประเทศต้องดแูลอย่�ง
ใกล้ชิด	(Require	The	Personal	Attention)
	 2)	 ก�รกำ�หนดรูปแบบโครงสร้�งส่วนร�ชก�รภ�ยในกระทรวง	โดย
ให้ทุกกระทรวงแบ่งส่วนร�ชก�รทีท่ำ�หน้�ทีอ่ำ�นวยก�รและวชิ�ก�ร	ออก
เป็น	4	ส่วน
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	 		 (1)	 ง�นว�งแผน	(Planning	Service)
	 		 (2)	 ง�นคลังและก�รจัดก�ร	 (Financial	 and	Management	
Service)
	 		 (3)	 ง�นบริห�รทั่วไป	(Admistrative	Service)
	 		 (4)	 ง�นวิช�ก�ร	(Technical	Service)
	 ด้�นง�นหลกัหรือด้�นก�รปฏบัิติก�ร	จะแบ่งออกเป็นกรม	(Bureaus)	
และสำ�นักง�นเขต	(Regional	Offices)
	 จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2529	ได้มีก�รปฏิรูประบบร�ชก�รอีกครั้ง	โดยมี
ก�รตั้งคณะกรรมก�รขึ้นหนึ่งชุด	 เรียกว่�	Presidential	Commission	
on	Government	Reorganization	และได้มีก�รปรับปรุงส่วนร�ชก�ร
และก�รบริห�ร	เพื่อเน้นด้�นก�รบริห�รก�รพัฒน�	และสอดรับกับก�ร
ให้ภ�คประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รบริห�รประเทศ
 ต่อม�ใน	ปี	 พ.ศ.	2539	 ในสมัยของประธ�น�ธิบดีฟิเดล	 ร�มอส
(Fidel	 Ramos)	 ได้มกี�รปฏรูิประบบร�ชก�รอกีครัง้หนึง่	 โดยใช้ชือ่ว่�
“Reengineering	of	the	Bureaucracy	Program”	 มจุีดมุง่หม�ยเพ่ือ
คว�มมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของระบบร�ชก�ร	 ปรับเปลี่ยน
ภ�คร�ชก�รให้เกิดคว�มเข้มแข็ง	 และให้ภ�คเอกชนเข้�ม�มีบทบ�ทใน
ก�รพัฒน�ประเทศเพิ่มม�กข้ึน	 โดยก�รกระจ�ยง�นระหว่�งหน่วยง�น
ของรัฐในระดับต่�งๆ	 ให้เหม�ะสม	 และขจัดก�รปฏิบัติง�นที่ไม่จำ�เป็น
ออกไป
	 ในก�รปฏิรูประบบร�ชก�รในแต่ละครั้ง	 จะต้องมีก�รแต่งต้ังคณะ
กรรมก�ร	 เพ่ือนำ�เสนอนโยบ�ย	 หลักก�ร	 แนวท�ง	 ม�ตรก�ร	 และ
แผนก�รดำ�เนินง�น	 เสนอต่อประธ�น�ธิบดี	 จ�กนั้นคณะกรรมก�รชุด 
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ดังกล่�วจะถูกยุบตัวลง	 และมีกระทรวงงบประม�ณและก�รจัดก�ร	
(Department	of	Budget	and	Management)	เข้�ม�ทำ�หน้�ที่เป็น
ฝ่�ยเลข�นกุ�รของคณะกรรมก�รและรับผดิชอบในก�รศกึษ�	วเิคร�ะห์	
และจดัทำ�ร�ยง�นสรุปข้อเสนอเก่ียวกบันโยบ�ย	แนวท�ง	ม�ตรก�ร	และ
แผนก�รดำ�เนินก�รต�มมติของคณะกรรมก�ร	 เพื่อเสนอประธ�น�ธิบดี
พิจ�รณ�สั่งก�รให้กระทรวงต่�งๆ	ไปดำ�เนินก�รต่อ	ตลอดจนมีหน้�ที่ให้
คำ�ปรึกษ�	 แนะนำ�	 ติดต�ม	 เร่งรัดให้กระทรวงต่�งๆ	 ดำ�เนินก�รต�ม
นโยบ�ย	หลักก�ร	ม�ตรก�ร	และแผนก�รดำ�เนนิก�รต�มทีป่ระธ�น�ธิบดี
เห็นชอบ	และมีคำ�สั่งให้กระทรวงต่�งๆ	ดำ�เนินก�ร
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ภาพรวมของระบบราชการ

4
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่ 
   ประชาคมอาเซียน

	 ฟิลิปปินส์ถือเป็น	1	ใน	5	ประเทศเริ่มแรกในก�รก่อตั้งอ�เซียน	ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันท้ังด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม
ระหว่�งประเทศสม�ชิก	 จนต่อม�ได้ขย�ยขอบเขตไปสู่คว�มร่วมมือ
ท�งก�รเมืองด้วย	 จึงมีประเด็นที่ควรเรียนรู ้ในภ�ครัฐของประเทศ
ฟิลิปปินส์ดังนี้

	 ในปี	 พ.ศ.	 2523	 รัฐบ�ลฟิลิปปินส์ได้เร่ิมส่งเสริมนโยบ�ยด้�นก�ร
ศึกษ�เพ่ือดึงดูดนักศึกษ�ต่�งช�ติเข้�ประเทศ	 ต่อม�ในปี	 พ.ศ.	 2543	 
รฐัได้เพิม่นโยบ�ยสนบัสนนุให้ประเทศเป็นศนูย์กล�งก�รศกึษ�แห่งเอเชยี	
(Education	Center	in	Asia)	โดยอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รออกวีซ่�
ให้นักเรียนต่�งช�ติ	 และจัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนระหว่�งสถ�บันก�ร
ศกึษ�ในฟิลิปปินส์กับมห�วิทย�ลยัในต่�งประเทศ	รวมถงึปรบัปรงุระบบ
ก�รศึกษ�และคุณภ�พบุคล�กร	 เพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รเปิดรับ
นักศึกษ�ต่�งช�ติด้วย
	 ทุกวันน้ีฟิลิปปินส์เป็นอีกช�ติในอ�เซียนที่มีแนวโน้มว่�จะกล�ยเป็น
ศูนย์กล�งก�รศึกษ�น�น�ช�ติในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก	โดยเฉพ�ะก�ร
เรียนด้�นภ�ษ�อังกฤษ	(English	Language	Courses)	กล�ยเป็นส�ข�
ยอดนยิมในหมูน่กัเรยีนต่�งช�ติ	ปัจจบัุนมีนกัเรียนเข้�เรียนในสถ�บนัก�ร

 4.1.1 ด้านการศึกษา
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ศึกษ�ของฟิลิปปินส์กว่�	2,100	แห่ง
	 ฟิลิปปินส์ยังถือเป็นผู้ริเริ่มโครงก�ร	 ASEAN	 Children’s	 Forum	
(ACF)	 ซึ่งเป็นโครงก�รภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือด้�นสังคมและ
วัฒนธรรมในอ�เซียน[40]	 โดยร่วมกับประเทศไทย	 ซ่ึงท้ังสองประเทศได้
ดำ�เนินก�รก่อต้ังภ�คคีว�มร่วมมอืระหว่�งผูป้ฏบิตังิ�น	นกัก�รศกึษ�	และ
สถ�บนัก�รศกึษ�ด้�นสงัคมสงเคร�ะห์ในอ�เซยีน	เพ่ือให้เกดิก�รแลกเปลีย่น
เรียนรู้	พัฒน�บุคล�กร	กำ�หนดม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินง�น	และก�รศึกษ�
รวมทัง้ส่งเสรมิก�รเรยีนก�รสอนและก�รประกอบวชิ�ชพีสงัคมสงเคร�ะห์
ในอ�เซียน	 โดยมีเป้�หม�ยสุดท้�ย	 คือ	 ก�รจัดสวัสดิก�รสังคมสำ�หรับ
ประช�กรอ�เซียนให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและได้ม�ตรฐ�น
	 นอกจ�กนี้ฟิลิปปินส์ยังได้ดำ�เนินก�รนำ�ร่อง	 และให้ก�รสนับสนุน 
ก�รบูรณ�ก�รท�งก�รศึกษ�ในภูมิภ�ค	โดยก�รเสริมสร้�งศักยภ�พก�ร
แข่งขันของอ�เซียนในเวทีโลก	และได้ดำ�เนินก�รต่�งๆ	เช่น
	 1)	 ริเริ่มโครงก�ร	 2	 ภ�ษ�	 เพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	 โดย
ฟิลิปปินส์ได้ดำ�เนินยุทธศ�สตร์เรื่องดังกล่�วในโรงเรียนระดับประถม
	 2)	 เสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งท�งก�รศึกษ�	 จัดก�รศึกษ�ปฐมวัย	
และก�รเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน	 เสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งของก�ร
พัฒน�และก�รดูแลเด็กปฐมวัย	โดยจัดทำ�แนวปฏิบัติเกี่ยวกับม�ตรฐ�น
ก�รจัดก�รศึกษ�ปฐมวัยเพื่อแบ่งปันในภูมิภ�ค
	 3)	 บูรณ�ก�รด้�นเทคโนโลยีและส�รสนเทศในหลักสูตรก�รศึกษ�	
เพื่อให้นักเรียนในอ�เซียนส�ม�รถเรียนรู้ผ่�นสื่อก�รศึกษ�ท�งเว็บไซต์	
หรือสื่อก�รสอนโดยใช้เทคโนโลยีแบบต่�งๆ	ได้อย่�งทั่วถึง
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	 4)	 ริเริ่มโครงก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับผู้ด้อยโอก�ส	(Reaching	the	
Unreached	 Children)	 ภ�ยใต้กรอบก�รดำ�เนินง�นขององค์ก�ร
รัฐมนตรีศึกษ�แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หรือ	SEAMEO
	 ฟิลิปปินส์ยังนับเป็นผู้นำ�ในก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับผู้ด้อยโอก�สใน
อ�เซียน	 เพร�ะมีก�รทำ�ง�นต�มแนวนโยบ�ยท่ีสนับสนุนก�รศึกษ�ให ้
ผู้ด้อยโอก�สอย่�งครอบคลุมและหล�กหล�ย	เช่น
	 1)	 ก�รจัดระบบก�รติดต�มนกัเรยีนท่ีออกจ�กโรงเรยีนกล�งคัน	และ
ประช�กรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับก�รศึกษ�
	 2)	 ก�รจัดก�รศึกษ�ในภ�วะวิกฤต	(Education	in	Emergencies)	
เพื่อเตรียมคว�มพร้อมรับภัยพิบัติธรรมช�ติ	 เช่น	ไต้ฝุ่น	สึน�มิ	ภูเข�ไฟ
ระเบดิ	เป็นต้น	ในส่วนภมูภิ�ค	ฟิลปิปินส์ได้จดัก�รศกึษ�เพ่ือเตรยีมคว�ม
พร้อมรับภยัพบัิตธิรรมช�ตแิละภ�วะฉกุเฉนิต่�งๆ	โดยร่วมดำ�เนนิก�รกับ
อินโดนีเซีย
	 ท้ังนี้ฟิลิปปินส์ยังมีคว�มร่วมมือท�งด้�นก�รศึกษ�	 โดยเฉพ�ะกับ
องค์ก�รซีมีโอ	หรือ	องค์ก�รรัฐมนตรีศึกษ�แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
(Southeast	Asian	Ministers	of	Education	Organization:	SEAMEO)	
โดยรบัเป็นประเทศแกนนำ�ในก�รดำ�เนนิโครงก�ร	3	โครงก�ร	ได้แก่	ก�ร
ศกึษ�ในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน	ก�รจัดก�รศกึษ�สำ�หรบัเด็กด้อยโอก�ส	และ
ก�รพัฒน�ก�รดูแลเด็กปฐมวัย
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	 Mrs.	 Jocelyn	 S.	 Batoon-Garcia	 (โจเซลีน	 บ�ตอน-ก�ร์เซีย)	
เอกอัครร�ชทูตของส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์และผู้แทนถ�วรฟิลิปปินส์
ประจำ�สหประช�ช�ต	ิให้สมัภ�ษณ์กบัหนงัสอืพมิพ์	“ฐ�นเศรษฐกจิ”	ถึง
คว�มพร้อมของฟิลิปปินส์กับก�รเข้�สู่ก�รเป็นประช�คมอ�เซียนในปี	
พ.ศ.	2558[23]	ว่�	“เร�จดัลำ�ดับคว�มสำ�คญัของกจิกรรมในก�รเสรมิสร้�ง
ก�รรับรู้ของ	AEC	ต่�งๆ	โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม	Micro	และ	SMEs		ซึ่งมี
จำ�นวนกว่�ร้อยละ	99	และถือว่�เป็นส่วนใหญ่ของประเทศ	โดยที่กลุ่มนี้
จะส�ม�รถพัฒน�ไปเป็นกระดูกสันหลังท�งเศรษฐกิจของประเทศได	้
และจะส่งต่อไปถึงก�รพัฒน�เศรษฐกิจในแถบชนบทด้วยเช่นกัน	 เร�มี
โครงก�รทำ�ระบบก�รรับรองสินค้�และอ�ชีพ	ที่ใช้ระบบก�รรับรองร่วม
กันในประเทศอ�เซียน	 ซึ่งขณะนี้เร�ก็ได้ทำ�บันทึกคว�มเข้�ใจ	 (MOU)	
ร่วมกบั	สปป.ล�ว	และอนิโดนเีซยีไปแล้ว	นอกจ�กนีเ้ร�ยงัได้ทำ�ก�รเจรจ�
ท�งก�รค้�และก�รให้บริก�รอีกหล�ยประเภท	ซ่ึงเร�คิดว่�มคีว�มจำ�เป็น
ท่ีจะต้องใช้ระบบร่วมกัน	 และเร�กำ�ลังอยู่ในช่วงก�รเจรจ�ต่อรองกับ
หล�ยๆ	ประเทศ	เช่น	เรื่องก�รศึกษ�	ก�รศึกษ�ของเร�ที่จ�กเดิมมีเกรด	
10	ก็ได้เพิ่มให้มีถึงเกรด	12	เพื่อให้เหมือนกับอีกหล�ยๆ	ประเทศ”
	 ทั้งนี้ฟิลิปปินส์มีแผนพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 
(2547-2553)	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิส�หกิจมีคว�มแข่งแกร่ง	
บริห�รง�นได้อย่�งมืออ�ชีพ	 ผลิตสินค้�และบริก�รที่มีม�ตรฐ�น	 โดย
ศกัยภ�พดงักล่�วจะทำ�ให้ส�ม�รถแข่งขนัได้ในเวทโีลก[33]	โดยม	ีKPI	ดงันี้

 4.1.2 ด้านเศรษฐกิจ
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	 •	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ม�จ�กวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม		
	 		 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	40	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ
	 •	 ส่งเสริมให้วิส�หกิจส�ม�รถเพิ่มผลผลิต	และก�รจำ�หน่�ยสินค้�	
	 		 ได้ม�กขึ้น
	 •	 ก�รเพิม่มลูค่�ก�รส่งออกของวสิ�หกจิขน�ดกล�งและขน�ดย่อม
	 			 โดยเฉลี่ยในแต่ละปีไม่น้อยกว่�ร้อยละ	16	ของมูลค่�ก�รส่งออก
	 		 ทั้งหมด
	 •	 ส่งเสริม	สนับสนุนให้เกิดกิจก�รในกลุ่มวิส�หกิจร�ยย่อยที่เน้น		
	 		 ธุรกิจแบบสร้�งสรรค์
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 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

4.2 จำานวนและรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ

	 ฟิลิปปินส์มีกระทรวงทั้งหมด	 20	 กระทรวง	 ประกอบด้วย	 ร�ยชื่อ
พร้อมที่อยู่ติดต่อ	ดังต�ร�งที่	1

Office of the President

เว็บไซต์				 www.president.gov.ph/		
อีเมล	 op@president.gov.ph	
โทรศัพท์	 (632)	784-4286
ที่อยู่  							Malacañan	Palace	Compound
			 		 J.	P.	Laurel	St.,	San	Miguel,	Manila

Department of
Agriculture (DA)

เว็บไซต์					www.da.gov.ph/	
อีเมล								web@da.gov.ph	
โทรศัพท์ 			(632)	273-AGRI	(2474)	
	 		 928-8756-65
ที่อยู่ 								Elliptical	Road,	Diliman,	
	 		 Quezon	City,	Philippines	1107

ตารางที่ 1 รายชื่อกระทรวง และจำานวนพร้อมที่
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 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

Department of
Agrarian Reform

(DAR)

 เว็บไซต์ 			www.dar.gov.ph/	
 อีเมล								web@da.gov.ph	
 โทรศัพท์			(632)	928-7031-39
 ที่อยู่								Elliptical	Road,	Diliman,	
			 		 Quezon	City,	Philippines

Department of
Budget and

Management (DBM)

เว็บไซต์ 				www.dbm.gov.ph/	
อีเมล							publicinfo@dbm.gov.ph	
โทรศัพท์ 		(632)	735-4878
โทรสาร				(632)	735-4936
ที่อยู่ 							General	Solano	St.,	San	Miguel,		
														Manila

Department of
Education (DEPED)

เว็บไซต์					www.deped.gov.ph/	
อีเมล	 action@deped.gov.ph	
โทรศัพท์				(632)	636-1663	(63)	9194560027
ที่อยู่ 	 De	Txt	Action	Center

Department of
Energy (DOE)

เว็บไซต์					www.doe.gov.ph/	
โทรศัพท์ 			(632)	479-2900
ที่อยู่									Energy	Center,	Rizal	Drive,		
	 		 Bonifacio,	Global	City,	
	 		 Taguig	City,		1632
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 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

Department of
Environment and Natural 

Resources
(DENR)

เว็บไซต์					www.denr.gov.ph/	
โทรศัพท์				(632)	929-6626
ที่อยู่ 								Visayas	Avenue,	Diliman,	1100	
	 		 Quezon	City,	Philippines

Department of
Finance (DOF)

เว็บไซต์ 				www.dof.gov.ph/	
อีเมล								helpdesk@dof.gov.ph	
โทรศัพท์				(632)	523-6051
ที่อยู่ 								DOF	Bldg.,	BSP	Complex,	Roxas			
														 Blvd.,	1004	Metro	Manila,		
														Philippines

Department of
Foreign Affairs

เว็บไซต์					www.dfa.gov.ph	
อีเมล 							osec@dfa.gov.ph	
โทรศัพท์				(632)	834-4000,	(632)	834-3000
ที่อยู่ 								DFA	Bldg.,	2330	Roxas	Boulevard,	
														 Pasay	City

Department of
Health

เว็บไซต์					www.doh.gov.ph	
โทรศัพท์				(632)	651-7800
ที่อยู่ 								San	Lazaro	Compound,	
															Rizal	Avenue,	Sta.	Cruz,	Manila	
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 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

Department of the Interior 
and Local Government

เว็บไซต์					www.dilg.gov.ph		
โทรศัพท์				(632)	925-8888	
โทรสาร	 (632)	925-0332
ที่อยู่ 								A.	Francisco	Gold	Condominium	II,	
															EDSA	cor.	Mapagmahal	St.,	
		 		 Diliman,	Quezon	City	

Department of
Justice (DOJ)

เว็บไซต์ 			 	www.doj.gov.ph/	
อีเมล								Communications@doj.gov.ph	
โทรศัพท์				(632)	523-8481
ที่อยู่ 								Padre	Faura	Street
		 		 Ermita,	Manila	1000	
		 		 Republic	of	the	Philippines

Department of
Labor and Employment

(DOLE)

เว็บไซต์ 				www.dole.gov.ph/	

Department of National 
Defense

เว็บไซต์ 				www.dnd.gov.ph	
อีเมล								info@dnd.gov.ph	
	 		 webmaster@dnd.gov.ph	
โทรศัพท์ 			(632)	982-5600
ที่อยู่ 								Camp	General	Emilio	Aguinaldo,	
	 		 Quezon	City
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 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

Department of
Public Works
And Highways

เว็บไซต์					www.dpwh.gov.ph
อีเมล 							Webmaster@dpwh.gov.ph		
โทรศัพท์ 			(632)	304-3000
ที่อยู่									Bonifacio	Drive,	Port	Area,	Manila

Department of Social Welfare 
and Development

(DSWD)

เว็บไซต์					www.dswd.gov.ph/	
โทรศัพท์				(632)	931-8101-07

Department of Science and 
Technology (DOST)

เว็บไซต์ 				www.dost.gov.ph/	
โทรศัพท์				(632)	837-2071	to	82
โทรสาร					(632)	837-8937
ที่อยู่ 								DOST	Building,	Gen.	Santos	
														 Avenue,	Bicutan,	Taguig	City	
															Metro	Manila	1631

Department of
Tourism (DOT)

เว็บไซต์					Itsmorefuninthephilippines.com
อีเมล								ncr@tourism.gov.ph	
		 		 tourist_info@tourism.gov.ph				
โทรศัพท์				459-5200-5230	ต่อ	211	หรือ	212
ที่อยู่ 								351	Senator	Gil	Puyat	Avenue,
														 Makati	City,	1200
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 กระทรวง ข้อมูลติดต่อ

Department of Transportation 
and Communications

(DOTC)

Department of Trade 
and Industry

เว็บไซต์	 www.dotc.gov.ph/
ที่อยู่ 				 The	Columbia	Tower,	Ortigas		
	 		 Avenue,	Wack-Wack,	
	 		 Mandaluyong,	Metro	Manila	

เว็บไซต์		 www.dti.gov.ph	
ที่อยู่ 							 385	Gil	Puyat	Avenue,	Bel-Air,		
	 		 Makati,	Philippines	
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 4.3.1  จำานวนข้าราชการทั่วประเทศ

4.3 จำานวนข้าราชการทั่วประเทศ พร้อมคุณลักษณะ
   หลัก หรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคม
   อาเซียน

	 จำ�นวนข้�ร�ชก�รโดยประม�ณในไตรม�สที่	2	ของปี	พ.ศ.	2553	มี
ข้�ร�ชก�รทัง้หมด	1,312,508	คน	โดยเป็นบคุล�กรในหน่วยง�นร�ชก�ร	
(NGA)	ร้อยละ	63.6	หรือ	834,327	คน	และในรัฐวิส�หกิจ	 (GOCCs)	
ร้อยละ	 7.2	 หรือ	 94,756	 คน	 และบุคล�กรสนับสนุนในหน่วยง�น 
ท้องถิ่น	(LGUs)	ร้อยละ	29.2	หรือ	383,422	คน		

ภาพที่ 6 จำานวนข้าราชการทั่วประเทศของฟิลิปปินส์ในไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2553
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 4.3.2  คุณลักษณะหลักของข้าราชการ

	 โดยจำ�นวนบุคล�กรในปัจจุบัน	 ส�ม�รถแยกต�มระดับตำ�แหน่งได้ 
ดังต�ร�งที่	2

ตารางที่ 2 จำานวนบุคลากรในภาครัฐ [24]

ระดับ
ตำ�แหน่ง

หน่วยง�นร�ชก�ร	
(NGAs)

รัฐวิส�หกิจ	
(GOCCs)

หน่วยง�นท้องถิ่น
(LGUs)

รวม

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ

ระดับ	1 148,528 18.6 33,275 40.4 169,021 62.0 350,824 30.4

ระดับ	2 628,146 78.7 46,173 56.0 101,863 37.4 776,182 67.3

ระดับ	3 10,305 1.3 2,080 2.5 931 0.3 13,316 1.2

ไม่ใช่		
นัก

บริห�ร
11,605 1.5 929 1.1 795 0.3 13,329 1.2

รวม 798,584 69 82,457 7 272,610 24 1,153,651 100

	 หน่วยง�นข้�ร�ชก�รในประเทศฟิลิปปินส์[24]	 ได้มีบทบ�ทใน 
ก�รพัฒน�ประเทศ	 โดยให้ทำ�หน้�ท่ีส่งเสริม	 สนับสนุนก�รทำ�ง�นของ
ข้�ร�ชก�ร	และมีวิสัยทัศน์คือ	“The	Civil	 Service:	 Strengthening	 
its	own	integrity”	หม�ยถึง	ก�รให้บริก�รอย่�งมีศักดิ์ศรี	โดยมีภ�รกิจ
หลกัในก�รปรบัปรงุก�รทำ�ง�น	โดยยดึหลกัคว�มมศีกัดิศ์รีดงันี	้คอื	มมีติิ
ก�รทำ�ง�นร่วมกันและคำ�นึงถึงค ่�นิยมขององค์ก�รที่สนับสนุน 
ก�รทำ�ง�นด้วยคว�มตัง้ใจ	กฎระเบยีบทีม่ต้ีองส�ม�รถปรับและประยกุต์
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ใช้ได้	ไม่ยึดหลักเกณฑ์ม�กเกินไป	นำ�ระบบหรือวิธีก�รประเมินที่มุ่งให้มี
ก�รทำ�ง�นทีมี่ประสทิธภิ�พม�กขึน้	และมจีรยิธรรม	ให้ข้�ร�ชก�รทกุคน
มีใจบริก�ร	เพร�ะนี่คือหน้�ที่ของข้�ร�ชก�ร

ภาพที่ 7 CSC Strategy Map
ที่มา: http://excell.csc.gov.ph/cscweb/pgs.html

CSC shall be Asia’s leading center of
excellence for strategic HR and OD

CSC 2030 AGENCY VISION

Recognized as a Center for Excellece

High performing, competent and credible civil servants

Provide excellent HR
processes

Ensure effective and
efficent

pertormance of Quasi-
Judicial functions 

Enhance the competency of our workforce

Ensure efficient management of financial resources

Cultivate partnerships with local and intemational institutions

CORE PURPOSE

Gawing
Lingkod-Bayani

ang
Bawat Kawani

CORE VALUES

■ Love of God and
   Country
■ Excellence
■ Integrity
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	 จ�กภ�พ	จะเห็นได้ว่�ค่�นิยมหลักของข้�ร�ชก�รของประเทศ
ฟิลิปปินส์ยึดหลักก�ร	 3	 ข้อ	 ประกอบด้วย	 คว�มรักในพระเจ้�และ
ประเทศ	คว�มเป็นเลศิ	และคว�มซือ่สตัย์	(Love	of	God	and	Country,	
Excellence,	and	Integrity)	ซึ่งต้องมีอยู่ในข้�ร�ชก�รฟิลิปปินส์ทุกคน
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 ประช�คมอ�เซียน	 เป็นคว�มร่วมมือของกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้รวม	10	ประเทศ	 โดยในกรอบคว�มร่วมมือต่�งๆ
มคีว�มร่วมมอืในเรือ่งของข้�ร�ชก�รพลเรอืน	 โดยมีช่ือว่�	“ASEAN
Conference	on	Civil	Service	Matters	(ACCSM)”	เป็นก�รประชุม
ที่ช่วยกันเสริมสร้�งคว�มร่วมมือระดับภูมิภ�คเพ่ือระบบร�ชก�รที่มี
ประสิทธิภ�พ	 โดยก่อต้ังในปี	 พ.ศ.	 2524	 ซึ่งแต่ละประเทศสม�ชิกจะ
ดำ�เนินก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รระหว่�งประเทศสม�ชกิต�มคว�มชำ�น�ญ
ของประเทศน้ันๆ	 ซ่ึงประเทศฟิลิปปินส์ได้รับผิดชอบในส่วนของก�ร
ทดสอบ[16]	ซึ่งคุณลักษณะหลักของ	ACCSM	ในปี	พ.ศ.	2558	ยังดำ�รง
คว�มต่อเนื่องที่ต้องก�รเห็นประสิทธิภ�พในก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถ	
คว�มรับผิดชอบ	 และก�รตอบสนองของข้�ร�ชก�รพลเรือน	ทั้งได้เน้น
ให้มีก�รบริห�รร�ชก�รที่มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	ผ่�นก�รมีส่วนร่วมของ
ภ�คประช�ชนและก�รตอบสนองที่ม�กขึ้นของโครงสร้�งองค์กร	ระบบ
คุณภ�พ	 ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นแรงง�น	 ก�รเรียนรู้ในสภ�พ
แวดล้อม	ก�รมอบหม�ยอำ�น�จ	และก�รกำ�กบัดแูลแรงง�นท่ีมีต่อสภ�พ
ก�รเรียนรู้ที่ช่วยมอบอำ�น�จ	โดยท�ง	ACCSM	ยังได้จัดให้มีเวทีเพื่อร่วม
กันพัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐที่ทันสมัยม�กยิ่งขึ้น	เพื่อก�รบริห�ร
จัดก�รบริก�รส�ธ�รณะของอ�เซียน
	 จ�กคณุลกัษณะท่ีได้กล่�วม�	จงึเป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�ร
พลเรีอนของประเทศในกลุ่มอ�เซียนให้สอดคล้องไปในทิศท�งเดียวกัน	
รวมทัง้ประเทศฟิลิปปินส์ท่ีพฒัน�บคุล�กรต�มแนวท�งทีถ่กูตัง้ไว้ดงักล่�ว
ข้�งต้น

 4.3.3  คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคม 
    อาเซียน [24]
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ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละ
กระทรวง และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

งานที่เกี่ยวกับ ASEAN

5
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	 ส�ม�รถแยกยุทธศ�สตร์	 และภ�รกิจของแต่ละหน่วยง�นได้ต�ม
ต�ร�งที่	3	ดังนี้	

5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง[4]

กระทรวงเกษตร (Department of Agriculture-DA)

 ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

ปรับปรุงคว�มปลอดภัยด้�น
อ�ห�รให้ดีขึ้น	

•	เพิ่มสัดส่วนของข้�วที่ปลูกใน
		ประเทศ	(คิดเป็นร้อยละ)	

เพิ่มคว�มยืดหยุ่นต่อคว�มเสี่ยง
ในก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศ
ม�กขึ้น	

•	 ลดก�รสูญเสียร�ยปีโดยเฉลี่ยใน
ก�รผลิตด้�นก�รเกษตรและก�ร
ประมง	อนัเนือ่งม�จ�กสภ�พอ�ก�ศ
และภยัพบิตัด้ิ�นภูมอิ�ก�ศ	(พันล้�น
เปโซ)	

เพ่ิมคว�มเจริญเติบโตในด้�น
ก�รเกษตรและก�รประมง	

•	 เพิ่มมูลค่�โดยรวมด้�นก�รเกษตร
และก�รประมง	 (GVA)	 	 (ล้�นเปโซ	 
ณ	ร�ค�คงที่ปี	พ.ศ.	2528)	
•	พืช	(Crops)
•	ปศุสัตว์	(Livestock)
•	สัตว์ปีก	(Poultry)
•	ก�รประมง	(Fisheries)
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เพิ่มก�รผลิตและผลผลิต	 •	ผลผลติของสนิค้�โภคภัณฑ์ทีส่ำ�คญั
สูงขึ้น	(เมตริกตันต่อหน่วย)

เพิ่มก�รเข้�ถึงสินเชื่อ	 •	เพิม่สดัส่วนของผูกู้ท้ีเ่ป็นเกษตรกร/
ช�วประมงท่ีได้รับสินเช่ือจ�กแหล่ง
สินเชื่อ	(คิดเป็นร้อยละ)	

พัฒน�คุณภ�พ	 คว�มส�ม�รถ
ในก�รเข้�ถึงสิ่งอำ�นวยคว�ม
สะดวก	 โครงสร้�งพื้นฐ�นและ
บริก�รต่�งๆ	 ในด้�นทรัพย�กร
นำ้�	(ระบบชลประท�น)

•	พฒัน�คว�มหน�แน่นของพชืทีป่ลูก	
(อัตร�ส่วนของพื้นที่เพ�ะปลูกต่อ
พื้นที่ทั้งหมด)
•	 ตัวชี้วัดข ้�วที่ เพ�ะปลูกเองใน
ประเทศ:	เพิ่มสัดส่วนของข้�วที่ผลิต
ต่อปริม�ณข้�วที่ต้องก�ร
•	เพิ่มผลผลิตข้�วต่อพื้นที่	1	เฮกต�ร์	
(ตัน/เฮกต�ร์)
•	 เพิ่มผลผลิตข้�วต่อปริม�ณนำ้�ที่ใช	้
(MT/m3)	หรอืลดปรมิ�ณนำ�้ทัง้หมด
ท่ีต้องใช้ในก�รชลประท�นเพื่อปลูก
ข้�ว	(GIWR)	(หน่วยเป็นลบ.กม./ปี)
•	 อัตร�ส่วนของพ้ืนที่เกษตรกรรมที่
ได้รบัก�รชลประท�นต่อพืน้ทีท่ัง้หมด
ที่ส�ม�รถรับก�รชลประท�นได้
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สร้�งส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อก�ร
ปรบัปรุงและสร้�งคว�มเข้มแขง็
ให้ระบบก�รเงินแข็งแกร่ง	

•	ดำ�เนนิโครงก�รรเิริม่ก�รปฏิรปูและ
ก�รออกกฎหม�ยดังนี้:	 Coopera-
tive	 Code,	 CISA,PERA,	 REIT,	
MSME,	Agri-Agra	และ	FRIA	

ยกระดบัก�รคุม้ครองท�งสงัคม
เพ่ือ	 ก�รเข้�ถึงก�รบริก�รก�ร
คุ้มครองท�งสังคมที่มีคุณภ�พ

•	 เพิ่มจำ�นวนง�นที่เกี่ยวข้องกับภ�ค
รัฐในชุมชน	

ข้อพิพ�ทที่ดิน	
(Land	Disputes)

•	สร้�งเครื่องมือที่ใช้กำ�หนดนโยบ�ย	
และสร้�งกลไกที่ใช้ในก�รแก้ไข/
ระงับข้อพิพ�ทที่ดินเพิ่ม	

เส�หลักที่	3	
(PAMANA	Pillar	3)

•	ก่อตั้งโครงก�รระดับย่อย
ของภูมิภ�ค

ที่ดินของบรรพบุรุษ	 •	เพิ่มจำ�นวน	CADT	ที่ออกให้	IP	
ป้องกันไม่ให้	 LGU	 ก้�วก่�ยตร�บ 
ที่มีก�รใส่ใจกับปัญห�ก�รอนุญ�ต 
ทำ�เหมืองและตัดไม้ในพื้นที่	IP
ป ้องกันคว�มผิดปกติในข้ันตอน 
ก�รให้ช�วบ้�นในชุมชนมีส่วนร่วม
ตัดสินใจเกี่ยวกับ	CP	Applications
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ปรับปรุงก�รคุ ้มครองคว�ม
หล�กหล�ยท�งชวีภ�พและก�ร
อนุรักษ์	

•	 ป้องกันก�รสูญพันธุ์ของส�ยพันธุ์
ดอกไม้ที่เสี่ยงต่อก�รสูญพันธุ์	
•	 ปรับปรุงจำ�นวนของส�ยพันธุ ์ที่
เสีย่งต่อก�รสญูพนัธุอ์ย่�งน้อย	3	ส�ย
พันธุ์

ก�รจัดก�รทรัพย�กรท�งทะเล
และช�ยฝั่งที่เพิ่มขึ้น

•	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของภ�คพื้นดิน
นำ�้จดื	และพืน้ทีท่�งทะเลและช�ยฝ่ัง
ท่ีสำ�คญัสำ�หรบัคว�มหล�กหล�ยท�ง
ชีวภ�พพร้อมบริก�รท�งระบบนิเวศ
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 และมี
ก�รจัดก�รอย่�งเท่�เทียมกันผ่�น	
NIPAS	และพื้นที่ต�มม�ตรก�ร
ก�รอนุรักษ์อื่นๆ	ที่มีประสิทธิภ�พ	

ปรับปรุงก�รบริห�รและจัดก�ร
ที่ดิน

•	 สร้�งจุดก�รย่อยสล�ยที่ดินพร้อม
พัฒน�ก�รจัดก�รที่ดินอย่�งยั่งยืน	
(SLM)	
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กระทรวงการปฏิรูปการเกษตร 
(Department of Agrarian Reform-DAR)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

พัฒน�คุณภ�พ	 คว�มเพียง
พอ	และคว�มส�ม�รถในก�ร
เข้�ถงึสิง่อำ�นวยคว�มสะดวก	
และบริก�รโครงสร้�งพื้น
ฐ �น ในก�รจั ดก�รด ้ �น
ทรพัย�กรท�งนำ�้เพิม่ข้ึน	เช่น	
ระบบชลประท�น

•	 คว�มเข ้มข ้นในก�รปลูกพืชดีข้ึน								
(อตัร�ส่วนของพืน้ทีส่ทุธริวมกบัท่ีดนิ	ตวั
บ่งชี้ของข้�วที่พอเพียงต่ออัตร�ส่วนที่
เพิ่มขึ้นของก�รผลิต	 (PP)	 เทียบกับ/
เทียบเท่�ของคว�มต้องก�รข้�ว	
•	 เพิ่มผลผลิต	Palay	ต่อเฮกต�ร์	 (ตัน/
เฮกต�ร์)
•	เพิ่มผลผลิต	Palay	ต่อปริม�ณของนำ้�
บรโิภค	(MT/m3)	หรอื	ลดคว�มต้องก�ร
รวมนำ้�ชลประท�น	(GIWR)	เพื่อ	Palay
•	อัตร�ส่วนของนำ้�ชลประท�นต่อพื้นที่
ทั้งหมดของพื้นที่ที่ต้องก�รชลประท�น

สร้�ง	 และปรับปรุงสภ�พ
แวดล้อมในระบบก�รเงินท่ี
แข็งแกร่ง	

•	ก�รออกกฎหม�ยและก�รปฏิรูป	ก�ร
เริ่มดำ�เนินก�ร:	ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ
จ�ก	CISA,	PERA,	REIT,	MSME,	Agri-
Agra	และ	FRIA	
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ยกระดับก�รคุ ้มครองท�ง
สังคมเพื่อ	 ก�รเข้�ถึงก�ร
บริก�รก�รคุ ้มครองท�ง
สังคมที่มีคุณภ�พ

•	 ก�รเพิ่มของจำ�นวนง�นที่สร้�งขึ้นใน
โปรแกรมก�รจ้�งง�นภ�ครัฐในชุมชน	

ก�รเข้�ถึงกองทุนก�รปฏิรูป	
(Access	to	Asset	Reform)

•	ก�รเพิม่ของตวัเลขของท่ีดินท่ีเผยแพร่
ภ�ยใต้	CARP	

ข้อพิพ�ทที่ดิน	 •	 จำ�นวนเครื่องมือท�งนโยบ�ยที่สร้�ง
ขึ้นม�และกลไกท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือแก้ไข/
ระงับข้อพิพ�ทที่ดิน	

ที่ดินของบรรพบุรุษ	 •	ออก	CADTs	ให้	IPs	เพิ่มขึ้น
•	ป้องกันไม่ให้	LGU	ก้�วก่�ยและใส่ใจ
กับปัญห�ก�รอนุญ�ตทำ�เหมืองและตัด
ไม้ในพื้นที่	IP
•	ป้องกนัคว�มผิดปกติระหว่�งช�วบ�้น
ในชุมชนมส่ีวนร่วมตดัสนิใจเกยีวกบั	CP	
applications

ปรบัปรงุก�รบรหิ�รและก�ร
จัดก�รที่ดิน	

•	 สร้�งจุดก�รย่อยสล�ยที่ดินพร้อมกับ
พัฒน�ก�รจัดก�รที่ดินอย ่�งยั่ งยืน	
(หน่วยเป็นเฮกต�ร์)
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กระทรวงงบประมาณและการบริหารจัดการ 
(Department of Budget and Management-DBM)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

สร้�งเศรษฐกจิมหภ�คท่ีมัน่คงให้
เกิดขึ้น	

•	สร้�งภ�คก�รคลงัทีย่ัง่ยนืให้เกดิขึน้
•	ก�รลดก�รข�ดดุลก�รคลัง
อัตร�ส่วนต่อ	 GDP	 ร้อยละ	 2.0	 
ในปี	พ.ศ.	2559
•	ปรบัปรงุอตัร�ส่วนของงบประม�ณ
หลักต่อ	GDP	ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.4	
ภ�ยในปี	พ.ศ.	2559
•	ปรับปรุงอัตร�ส่วนค่�ใช้จ่�ยต่อ	
GDP	หลักให้เป็นร้อยละ	16.2
•	ลดอัตร�ร้อยละของก�รจ่�ย
ดอกเบี้ยในงบประม�ณทั้งหมดให้
เหลือร้อยละ	13.1	ในปี	พ.ศ.	2559
•	สร้�งนโยบ�ยก�รเงนิทีไ่ม่สนบัสนุน
ก�รเจรญิเตบิโตของภ�วะเงนิเฟ้อให้
เกิดขึ้น
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พัฒน�คุณภ�พ	 คว�มเพียงพอ	
และคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึง
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและ
บริก�รเพิ่มขึ้นในโครงสร้�ง
พื้นฐ�น

•	 เพิ่มอัตร�ส ่วนของค ่�ใช ้จ ่�ย
ท้ังหมดในโครงสร้�งพืน้ฐ�นต่อ	GDP

สร้�งก�รกำ�กับดูแลที่มี
ประสิทธิภ�พและโปร่งใส	

•	 ปรับปรุงอัตร�ร้อยละในตัวชี้วัด
คว�มโปร่งใสให้ดีขึ้น

สร้�งคว�มเข้มแข็งให้เกิดแก่
สถ�บันประช�ธิปไตย	

•	 พัฒน�คะแนนดัชนี ช้ีวัดคว�ม
โปร่งใสในก�รร�ยง�นข้อมูลเกี่ยว
กบังบประม�ณให้ส�ธ�รณชนทร�บ	

กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education-DepEd)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

พัฒน�คุณภ�พ	 คว�มเพียงพอ	
และคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึง
สิ่ งอำ �นวยคว�มสะดวกและ
บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นเพิ่มข้ึน	
เช่น	ก�รสร้�งห้องเรียน	ห้องสขุ�	
ให้เพยีงพอต่ออัตร�ส่วนนกัเรยีน

•	 ก�รเพ่ิมอัตร�ส่วนห้องเรียนต่อ
นักเรียน
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•	เพิม่อตัร�ส่วนของสิง่อำ�นวยคว�ม
สะดวกในก�รจัดห�นำ้�ดื่ม	 มีห้อง
สุ ข � แ ล ะก � ร กำ � จั ด สิ่ ง ป ฏิ กู ล	
(WATSAN)	 อย่�งขยะ	 ให้เพียงพอ
ต่ออัตร�ส่วนนักเรียน	

ปรับปรุงก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�	
ก�รฝึกอบรม	และวัฒนธรรม

•	 เพิ่มอัตร�ร้อยละก�รรู ้หนังสือ
เบื้องต้น
•	 เพิ่มอัตร�ร้อยละก�รรู ้หนังสือ
เฉพ�ะท�ง
•	อัตร�ร้อยละในก�รลงลงทะเบียน
สุทธิในระดับอนุบ�ล	(เมื่ออ�ยุ	5	ปี)	
เพิ่มขึ้น
•	 อัตร�ร้อยละก�รลงทะเบียนสุทธิ
เพิ่มขึ้นในระดับประถมศึกษ�
•	 อัตร�ร้อยละสุทธิก�รลงทะเบียน
เพิ่มขึ้นในระดับมัธยมศึกษ�	
•	 อัตร�ร้อยละก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�
ระดับประถมศึกษ�เพิ่มขึ้น	
•	 อัตร�ร้อยละก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�
ระดับมัธยมศึกษ�เพิ่มขึ้น
•	 อัตร�ร้อยละก�รคงอยู ่ในก�ร
ศึกษ�ประถมศึกษ�เพิ่มขึ้น
อัตร�ร้อยละก�รคงอยู่ในก�รศึกษ�
มัธยมศึกษ�เพิ่มขึ้น
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ยกระดับก�รคุ้มครองท�งสังคม
เพื่อ	 ก�รเข้�ถึงก�รบริก�รก�ร
คุ้มครองท�งสังคมที่มีคุณภ�พ

•	 ก�รเพิ่มร�ยได้ครัวเรือนที่ย�กจน
ให้ครอบคลุมโดยก�รจ่�ยเงินสด
ต�มเงื่อนไข
•	 ก�รเพิ่มจำ�นวนง�นท่ีสร้�งข้ึนใน
ภ�ครัฐต�มระบบก�รจ้�งง�นใน
ชุมชน

เส�หลัก	PAMANA	2	
(PAMANA	Pillar	2)

•	จำ�นวนครัวเรือนและชุมชนใน
CAAs	เพิ่มขึ้น	และได้รับผลตอบแทน
เป็นเงินสดต�มเงื่อนไขชุมชน
ที่ขับเคลื่อนก�รพัฒน�	(CDD)
ต�มโครงก�ร	 และก�รดำ�รงชีวิต
ของชุมชน

กระทรวงพลังงาน (Department of Energy-DOE)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

พัฒน�คุณภ�พ	 คว�มเพียงพอ	
และคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึง
สิ่ งอำ �นวยคว�มสะดวกและ
บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นในด้�น
พลังง�นเพิ่ม ข้ึน	 (ก�รจัดห�
พลังง�น)

•	 เพิ่มนักลงทุนในภ�คเอกชน	 ให้
ส�ม�รถเป็นเจ้�ของส�ธ�รณูปโภค
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 •	ห�แหล่งพลังง�นที่ผลิตใช้อย่�ง
พอเพียง
•	 ระดับพลังง�นที่ผลิตใช้พอเพียง	
(Self-sufficiency	level)
•	 ประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นและ
ก�รป้องกันก�รสูญเสีย
•	 เพ่ิมก�รประหยัดจ�กก�รลดก�ร
บริโภคไฟฟ้�และนำ้�มันเชื้อเพลิง

กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(Department of Environment and Natural Resources-DENR)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

พัฒน�คุณภ�พ	 คว�มเพียงพอ	
และคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึง
สิ่ งอำ �นวยคว�มสะดวกและ
บรกิ�รโครงสร้�งพืน้ฐ�น	ในด้�น
ทรัพย�กรท�งนำ้�เพิ่มข้ึน	 เช่น	
อ่�งเก็บนำ้�	เป็นต้น	

•	 จำ�นวนขององค์กรพื้นที่ลุ่มนำ้�	 มี
สดัส่วนตัวเลขต�มจำ�นวนอ่�งนำ�้ทีมี่
คว�มสำ�คัญ
•	จำ�นวนแผนแม่บทก�รพัฒน�พ้ืนที่
ลุ่มนำ้�	6	แผน

ก�รตอบสนองของ	NGAs,	
GOCCs	และ	LGUs	เพิ่มขึ้น

•	ติดอันดับเรื่องคว�มสะดวกในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจที่ดี
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ข้อพพิ�ททีด่นิ	(Land	Disputes) •	จำ�นวนเครือ่งมอืด้�นนโยบ�ยและ
กลไกท่ีถูกสร้�งและจัดตั้งขึ้นเพื่อ
แก้ไข/ระงับข้อพิพ�ทที่ดิน

ที่ดินของบรรพบุรุษ	 •	CADTs	ที่ออกให้	IPs	เพิ่มขึ้น
•	 LGUs	 มีก�รป้องกันก�รรบกวน
จนกว่�ก�รทำ�เหมืองแร่จะเข้�สู ่
ระบบใบอนุญ�ตในพ้ืนที่พึงระวังใน	
IP
• 	 คว�มผิดปกติ ในก�รดำ � เนิน
กระบวนก�รพันธสัญญ�ในก�ร
ป้องกันก�รเช่ือมต่อกับโปรแกรม	
CP

ก�รจดัก�รป่�ไม้และแหล่งต้นนำ�้
อย่�งยั่งยืน	

•	 อัตร�ร้อยละของพื้นท่ีที่ปกคลุม
ด้วยป่�ไม้เพิ่มขึ้น

ปรับปรุงก�รคุ้มครองคว�ม	
หล�กหล�ยท�งชีวภ�พและ	
ก�รอนุรักษ์ที่ดีขึ้น

•	 ก�รสูญพันธุ์ของส�ยพันธุ์พืชและ
สัตว์ป่�คุ้มครองที่ถูกคุกค�มอย่�ง
น้อย	3	ส�ยพันธุ์

ก�รจัดก�รทรัพย�กรท�งทะเล
และช�ยฝั่งที่เพิ่มขึ้น

•	 เพิ่มอัตร�ร้อยละของแหล่งนำ้�จืด
ในภ�คพื้นดิน	และพื้นที่ช�ยฝั่งท�ง
ทะเลท่ีสำ�คัญสำ�หรบัก�รรกัษ�คว�ม
หล�กหล�ยท�งชีวภ�พและระบบ-
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นเิวศได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ	และได้
รบัก�รจดัก�รอย่�งเสมอภ�คโดยใช้	
NIPAS	 และม�ตรก�รก�รอนุรักษ์
ต�มพื้นที่	รวมถึงม�ตรก�รอื่นๆ	ที่มี
ประสิทธิภ�พ

ปรับปรุงก�รบริห�ร
และก�รจัดก�รที่ดิน	

•	 เพิ่มจำ�นวนผู้รับผลประโยชน์จ�ก
ก�รถือครองที่ดินที่แน่นอนในพื้นที่
ก�รเกษตรและพื้นที่ที่อยู่อ�ศัย
•	 สร้�งจุดย่อยสล�ยที่ดินพร้อม
พัฒน�ก�รจัดก�รท่ีดินอย่�งยั่งยืน	
(SLM)

จัดก�รทรัพย�กรแร่ด้วยก�รใช้
ทรัพย�กรแร่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่�งเสมอภ�ค	

•	ฟื้นฟูเหมืองร้�ง

ลดมลพษิในกรงุมะนลิ�และเมอืง
สำ�คัญอื่นๆ		

•	 ลดปริม�ณสุทธิของฝุ่นละอองที่
ลอยอยู่ในอ�ก�ศ	 (TSP)	 ลง	 ทั้งใน
เขตเมืองหลวง	 (NCR)	 และเมือง
สำ�คัญต่�งๆ	 ที่มีระดับฝุ่นละอองสูง
กว่�	90	ไมโครกรัม/Ncm
•	 ลดมลพิษท�งอ�ก�ศที่เกิดจ�ก
ย�นพ�หนะที่มีสูงถึงร้อยละ	60
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ลดมลพิษท�งนำ้�	 •	 ปรับปรุงคุณภ�พนำ้�ท่ีดีขึ้นของ
แม่นำ้�ส�ยต่�งๆ	ที่มีคว�มสำ�คัญอัน
ดับต้นๆ	 ภ�ยใต้โครงก�ร	 	 Sagip	
Ilog	 และแหล่งนำ้�ท่ีสำ�คัญอันดับ
ต้นๆ	 ซึ่งรวมถึงอ่�ว	Manilla	 และ	
แม่นำ้�	Pasig	ด้วย

•	 รักษ�ระดับ	 BOD	 ในแม่นำ้�ส�ย
สำ�คัญอันดับต้นๆ	 ให้อยู่ในเกณฑ์
คุณภ�พนำ้�ที่ตั้งไว้	

ลดปริม�ณของเสยี	และปรบัปรงุ
ก�รกำ�จัดของเสีย	

•	เพิ่มอัตร�ก�รลดขยะมูลฝอย

กระทรวงการคลัง (Department of Finance-DOF)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

สร้�งเศรษฐกจิมหภ�คท่ีมัน่คงให้
เกิดขึ้น	

•	สร้�งก�รคลังที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น

•	 ลดอัตร�ส่วนก�รข�ดดุลก�รคลัง
ต่อ	GDP	ให้เหลือร้อยละ	2	ภ�ยใน
ปี	พ.ศ.	2559
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•	เพิม่อตัร�ส่วนงบประม�ณหลกัต่อ	
GDP	เป็นร้อยละ	0.4	ภ�ยในปีพ.ศ.	
2559	
•	 เพิ่มอัตร�ส่วนของร�ยได้ภ�ครัฐ
ต่อ	GDP	เป็นร้อยละ	16.6	ภ�ยใน
ปี	พ.ศ.	2553	
•	ลดหนีจ้�กหุน้	NG	ซ่ึงเป็นส่วนแบ่ง
จ�ก	 GDP	 ให้เหลือร้อยละ	 42.8	
ภ�ยในปี	พ.ศ.	2559	

พัฒน�คุณภ�พ	 คว�มเพียงพอ	
และคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึง
สิ่ งอำ �นวยคว�มสะดวกและ
บริก�รเพิ่มขึ้นในโครงสร ้�ง 
พื้นฐ�น	

•	เพ่ิมค่�ใช้จ่�ยร้อยละของโครงสร้�ง
พื้นฐ�นทั้งหมดต่อ	GDP

สร้�งคว�มเข้มแขง็	และปรบัปรงุ
สภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบ
ก�รเงิน	

•	 สร้�งกฎระเบียบที่คว�มเข้มแข็ง
และเหม�ะสม	 รวมทั้งก�รใช้ระบบ
ก�รให้ร�งวัลข้�ร�ชก�รต�มผลง�น
ในก�รแต่งตัง้คณะกรรมก�รกองทนุ
บำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร
•	 ออกกฎหม�ยและริ่เริ่มก�รปฏิรูป
ดังนี้:	Cooperative	Code,	CISA,	
PERA,	 REIT,	 MSME,	 Agri-Agra	
และ	FRIA	
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•	 ว�งกรอบกฎหม�ยดังต่อไปนี้ :	
กรอบคว�มมัน่คงท�งก�รเงนิ	โดยมี
กฎหม�ยกล�งของภ�คก�รเงิน	
กฎหม � ย ร ะบบก � ร จ ่ � ย เ งิ น	
กฎหม�ยระบบจัดก�รก�รลงทุน
รวม	 กฎหม�ยก�รจดทะเบียน
อสังห�ริมทรัพย์และก�รจำ�นอง

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

สร้�งคว�มม่ันใจแก่กระทรวงให้
มีคว�มส�ม�รถเต็มท่ีในก�ร
รกัษ�อธปิไตยและคว�มมัน่คงใน
ดินแดนของรัฐ	

•	 พัฒน�คว�มสัมพันธ์ด้�นคว�ม
ม่ันคงกับประเทศที่เป็นพันธมิตร
และประเทศเพื่อนบ้�น

กระทรวงต่างประเทศ  (Department of Foreign Affairs-DFA)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

พัฒน�คุณภ�พ	 คว�มเพียงพอ	
และคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึง
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและ

•	ทำ�ประป�ชุมชน

กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health-DOH)
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บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�น	 เช่น	
ก�รทำ�ประป�หมู่บ้�น	ทำ�ระบบ
ระบ�ยนำ้�	 และป ้องกันก�ร 
ติดเชื้อ

•	เสริมสร้�งสุขอน�มัย	จัดทำ�ระบบ
ระบ�ยนำ้�และป้องกันก�รติดเชื้อ
•	ลดอัตร�ของประช�กรที่ขับถ่�ยไม่
ถูกสุขอน�มัย	 (คิดเป็นร้อยละของ
ประช�กร)	โดยเป้�หม�ยของ	MDG:	
เพิ่มเป็นร้อยละของประช�กรที่เข้�
ถงึสขุอน�มยัขัน้พ้ืนฐ�น	เช่น	ห้องนำ�้	
(คิดเป็นร้อยละของประช�กร)	
•	 โครงสร้�งพ้ืนฐ�นท�งสังคมโดย
ทำ�ให้ทุกชุมชนส�ม�รถเข้�ถึงก�ร
ดูแลสุขภ�พ	
•	 เพิ่มอัตร�ร้อยละของโรงพย�บ�ล	
DOH	 ที่มีเทคโนโลยีบำ�บัดของเสีย
โดยไม่ใช้วิธีเผ�	
•	เพิม่อตัร�ร้อยละของสถ�นอีน�มัย	
Barangay	(BHS)	หน่วยส�ธ�รณสุข
ชนบท	(RHU)	ซึง่ต้องมหีน่วยบรกิ�ร
พื้นฐ�น	 ได้แก่	 ห้องคลอดฉุกเฉิน	
และห้องดูแลท�รกแรกเกิด	
(BEmONC)	
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ปรับปรุงก�รเข้�ถึงบริก�รด้�น
สุขอน�มัยและโภชน�ก�รที่มี
คุณภ�พต่อประช�กร

•	 ลดอัตร�ก�รเสียชีวิตของม�รด� 
ต่อเด็กแรกเกิด	100,000	คน
•	ลดอตัร�ก�รเสยีชีวติของท�รกแรก
เกิดต่อเด็กแรกเกิด	100,000	คน	
•	ลดอตัร�ของโรคเด็กนำ�้หนกัน้อยท่ี
อ�ยุตำ่�กว่�ห้�ปี	
•	 ลดอัตร�ของครัวเรือนท่ีมีก�ร
บริโภคอ�ห�รไม ่ครบหมู ่ต ่อหัว 
ตำ่�กว่�ร้อยละ	100	
•	เพิ่มอัตร�ก�รคุมกำ�เนิด	
(ทุกวิธีก�ร)	
•	ลดก�รแพร่เชื้อของ	HIV	น้อยกว่�
ร้อยละ	1	ในปี	พ.ศ.	2558-2559
•	ลดอัตร�ก�รป่วยโรคม�ล�เรีย	
•	 ลดอัตร�ก�รแพร่กระจ�ยของโรค
วัณโรคต่อ	100,000		
•	เพิ่มอัตร�ก�รตรวจพบโรควัณโรค
•	ลดอัตร�ก�รติดเชื้อวัณโรคจ�ก	85	
ในปี	พ.ศ.	2558-2559	เพิม่อตัร�ส่วน
ของประช�กร	 (HH)	 ที่มีก�รได้รับ		
นำ้�ที่สะอ�ดและปลอดภัย	
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•	เพิ่มอัตร�ส่วนของประช�กร	(HH)	
ทีม่กี�รเข้�ถงึส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวก
ในห้องนำ้�	และสุขภัณฑ์	
•	 เพิ่มประช�กรที่มีก�รเข้�ถึงย�ที่
สำ�คัญในร�ค�ที่ไม่สูง	
•	 เพิ่มคว�มครอบคลุมของโครงก�ร
ประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	
•	 เพิ่มอัตร�ก�รลงทะเบียนของ
โครงก�รประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
จ�กร้อยละ	74	เป็นร้อยละ	100	ใน
ปี	พ.ศ.	2556-2559				

ยกระดับก�รคุ้มครองท�งสังคม
เพื่อก�รเข้�ถึงก�รบริก�รก�ร
คุ้มครองท�งสังคมที่มีคุณภ�พ

•	เพิ่มจำ�นวนครัวเรือนที่ย�กจนที่ได้
รับก�รโอนเงินสดต�มเงื่อนไข

เส�หลัก	PAMANA	2	
(PAMANA	Pillar	2)

•	เพิ่มจำ�นวนครัวเรือนและชุมชนใน	
CAAs	และได้รบัผลตอบแทน	โดยได้
รับก�รโอนเงินสดต�มเงื่อนไขชุมชน
ที่ขับเคลื่อนก�รพัฒน�	(CDD)	ต�ม
โครงก�รและก�รดำ�รงชีวิตของ
ชุมชน
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

ปรับปรุงสภ�พแวดล้อม
ท�งธุรกิจให้ดีขึ้น	

•	 สร้�งคว�มพึงพอใจของประช�ชน
และ ธุรกิ จที่ มี ต ่ อก�รให ้บริ ก�ร
ส�ธ�รณะท่ีดีข้ึน	 (ก�รลดรูปแบบท้ัง
วันที่และขั้นตอนก�รทำ�ง�น)
•	ก�รปฏิบัติง�นอย่�งเต็มที่ในก�รขึ้น
ทะเบียนธุรกิจฟิลิปปินส์	

พัฒน�คุณภ�พ	คว�มเพียงพอ	
และคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึง
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	 และ
บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นเพิ่ม
ขึ้น	เช่น	ก�รขุดเจ�ะนำ้�บ�ด�ล
เพื่อใช้สอย	 จัดสร้�งประป�ให้
ทั่วถึงทุกท้องที่	

•	จัดห�แหล่งนำ้�ให้ท้องถิ่น
•	จัดทำ�ประป�ให้ทั่วถึง
•	 เป้�หม�ยก�รพัฒน�แห่งสหัสวรรษ	
(MDG)	โดยเพ่ิมสดัส่วนของประช�กร
ท่ีมีก�รเข้�ถงึนำ�้ดืม่	(ในระดบัที	่1	และ	
2)	
•	เป้�หม�ยชอง	MDG:	ลดจำ�นวนพืน้ที่
ทีไ่ม่มนีำ�้	สขุอน�มยั	ท่อระบ�ยนำ�้เสยี	
ก�รกำ�จัดของเสีย	
•	 เป้�หม�ยของMDG:	 เพิ่มอัตร� 
ร้อยละของประช�กรท่ีมกี�รเข้�ถึงสขุ
อน�มยัขัน้พ้ืนฐ�น	เช่น	สขุภัณฑ์ห้องนำ�้	

กระทรวงมหาดไทยและการปกครองท้องถิ่น 
(Department of the Interior and Local Government-DILG)
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•	 เพิ่มอัตร�ร้อยละของครัวเรือนใน
กล�งเมืองใหญ่ต่�งๆ	 ที่เช่ือมต่อกับ
ระบบท่อนำ้�ทิ้ง	(เป็นร้อยละของ	HH)	
•	 เพิ่มอัตร�ส ่วนของครัวเรือนที่
ครอบคลมุโดยระบบก�รจดัก�รกำ�จดั
ของเสีย	(ร้อยละของ	HH)	
•	 ก�รระบ�ยนำ้�	 และก�รบริห�ร
จัดก�รนำ้�ท่วม	 โดยลดอัตร�ร้อยละ
ก�รสูญเสียชีวิตของประช�กรที่ได้รับ
ผลกระทบรวมเนื่องจ�กเหตุก�รณ์ 
นำ้�ท่วม	(ร�ยปี)	
•	ลดพื้นที่เสี่ยงนำ้�ท่วม	(เฮกต�ร์)
•	 ลดระยะเวล�นำ้�ท่วม	 (ต่อชั่วโมง)	
สำ�หรับพื้นท่ีนำ้�ท่วมในเมืองที่เกิดขึ้น
อย่�งต่อเนื่อง	

ก�รปฎิบัติง�นก�รปกครองท่ี
โปร่งใสและมีประสิทธิภ�พ

•	 เพิ่มอัตร�ร้อยละของดัชนีชี้วัดด้�น		
ธรรม�ภิบ�ลโลก

ก�รตอบสนองของ	 NGAs,	
GOCCs	และ	LGUs	เพิ่มขึ้น	

•	 ติดอันดับคว�มสะดวกในก�รทำ�
ธุรกิจที่ดี
•	 เพิ่มจำ�นวน	 LGUs	 ให้ได้คะแนน
ม�ตรฐ�นเปรยีบเทยีบระดบั	4	(ระดบั
สงู)	ในก�รกำ�กบัของรฐัท้องถิน่ทีม่กี�ร
ปฏิบัติง�นต่อพื้นที่	
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•	เพิม่จำ�นวนจงัหวดัให้ถงึระดบัเปรยีบ
เทยีบม�ตรฐ�นที	่3	(ระดับพอใจ)	ของ
รัฐที่มีก�รพัฒน�	
•	 เพิ่มจำ�นวน	 LGUs	 ผ่�นก�รตรวจ
ดูแลรักษ�คว�มสะอ�ดที่ดี	
•	เพิ่มจำ�นวน	LGUs	ต่อร�งวัลที่ได้รับ	

คว�มเข้มแข็ง
ของสถ�บันประช�ธิปไตย

•	เพิม่จำ�นวน	LGUs	ทีผ่กูพนักบั	CSOs

ยกระดับก�รคุ ้มครองท�ง
สงัคมเพือ่เข้�ถงึก�รบริก�รก�ร
คุ้มครองท�งสังคมที่มีคุณภ�พ	

•	 เพิ่มจำ�นวนง�นที่สร้�งขึ้นในภ�ครัฐ
ต�มโครงก�รจ้�งง�นในชุมชน

ก�รเจรจ�แก้ปัญห�ท�ง
ก�รเมืองจ�กคว�มขัดแย้ง
ในกองทัพทั้งหมด	(OPAPP)	

•	ลดระดับของก�รต่อสู้ติดอ�วุธ	และ
รูปแบบอ่ืนในก�รใช้คว�มรนุแรงทีเ่กดิ
จ�กก�รก่อกบฏลดลง

ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน •	 คดีวิส�มัญฆ�ตกรรม	 (EJKs)	 และ
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	 (HRVs)	 ได้
รับก�รตัดสิน

ธรรม�ภิบ�ล	
(Good	Governance)

•	 มีเครื่องมือ	 และก�รดำ�เนินง�น
ระบบธรรม�ภิบ�ลที่โปร่งใส	 และ
นโยบ�ยส�ธ�รณะที่ดี
•	มคีว�มโปร่งใสและกลไกคว�มรบัผดิ
ชอบในก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับ	CAAs	
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•	ลดอัตร�ก�รล�หยุดของหัวหน้�
ผู้บริห�รท้องถิ่น	(LCES)	

ก�รปฏิรูปในภ�คคว�มมั่นคง	 •	ก�รดำ�เนินก�ร	AFP	IPSP
•	 ก�รรักษ�สิทธิมนุษยชนโดยเฉพ�ะ
อย่�งยิง่เพือ่ก�รดแูลพลเรอืนใน	CAAs
•	โครงก�รภ�คประช�สังคมที่นำ�ไป
สู่ก�รติดต�ม	SSR	
•	มีเครื่องมือด้�นนโยบ�ยที่นำ�ไปสู่
ก�รปฏิรูปและเพ่ิมคว�มชำ�น�ญด้�น
ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย	

ที่ดินของบรรพบุรุษ	 •	CADTs	ที่ออกให้	IPs	เพิ่มขึ้น
•	 LGUs	 มีก�รป้องกันก�รรบกวน
จนกว่�ก�รทำ�เหมอืงแร่จะเข้�สูร่ะบบ
ใบอนุญ�ตในพื้นที่พึงระวังใน	IP	
•	 คว�มผิดปกติในปฏิบัติง�นต�มขั้น
ตอนของ	 The	 FPIC	 ในก�รเชื่อมต่อ
กับข้อมูล	CP		ได้รับก�รขัดขว�ง	

ก�รส่งเสริมเสถียรภ�พและ
คว�มยั่งยืนภ�ยใน	

•	ลดจำ�นวนเหตุก�รณ์	
และอ�ชญ�กรรม
•	ปรับปรุงอัตร�ร้อยละก�รแก้ปัญห�
อ�ชญ�กรรมที่มีประสิทธิภ�พ	(CSE)	
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•	 กำ�จัดภัยจ�กกลุ่มเอกชนติดอ�วุธ	
(PAGs)	และกลุ่มคุกค�มอื่นๆ	
ที่เป็นภัย

ม�ตรฐ�นสู ง สุดของคว�ม
ส�ม�รถและคว�มพร้อมในก�ร
ป้องกันภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ
และคว�มห�ยนะที่ได้รับ	

•	ก�รเพิ่มของจำ�นวนอ�ค�รและ
ผูก่้อสร้�งท่ีมรีะเบยีบวนิยัในก�รตดิตัง้
รหัสสัญญ�ณไฟเทียบกับจำ�นวนรวม
ของก�รชักนำ�ไปสู่ก�รตรวจจับ
•	อตัร�ส่วนร้อยละของก�รตอบสนอง
ต่อกรณีฉุกเฉิน/เหตุอัคคีภัยภ�ยใน
ระยะเวล�ที่กำ�หนดเพิ่มขึ้น
•	 เพิ่มจำ�นวนก�รสืบสวนห�ส�เหตุ
และท่ีม�ของอคัคีภัย	ในเวล�ท่ีกำ�หนด
เทียบกบัจำ�นวนรวมก�รตรวจสอบใน
ก�รดำ�เนินก�ร	
•	 เพิ่มจำ�นวนก�รช่วยเหลือฉุกเฉิน
ท�งก�รแพทย์และอื่นๆ	ที่ไม่ใช่
โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ตอบสนองภ�ยใน	
10	น�ที	

ก�รปฏิรูปภ�คคว�มปลอดภัย
และคว�มทันสมัย	

•	เพิม่คว�มโปร่งใสและคว�มรบัผดิชอบ
ในก�รติดต�มและคว�มสำ�เร็จ
ของก�รรักษ�คว�มปลอดภัย
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•	 เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รปรับปรุง
พัฒน�

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

ก�รปฎิบัติก�รปกครองที่
โปร่งใสและมีประสิทธิภ�พ

•	เพิ่มอัตร�ร้อยละดัชนีชี้วัดธรรม�-
ภิบ�ลโลก

ก�รเจรจ�ก�รแก้ปัญห�ท�ง
ก�รเมืองของคว�มขัดแย้งใน
กองทัพทั้งหมด	(OPAPP)	

•	 ลดระดับของก�รต่อสู้ติดอ�วุธและ
ก�รใช้คว�มรุนแรงที่เกิดจ�กก�รก่อ
กบฏ

ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน •	 คดีวิส�มัญฆ�ตกรรม	 (EJKs)	 และ
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	 (HRVs)	 ได้
รับก�รตัดสิน

ก�รส่งเสริมเสถียรภ�พและ
คว�มยั่งยืนภ�ยใน

•	เพิม่อตัร�ร้อยละก�รสบืพบคว�มผิด
ท�งอ�ญ�และก�รสืบสวนอย่�งแน่ว-
แน่
•	 เพิ่มอัตร�ร้อยละก�รแก้ปัญห�ก�ร
สืบสวนท�งเทคนิค	
•	เพิ่มอัตร�ร้อยละก�รแก้ปัญห�	เพื่อ
ก�รสรุปส�เหตุที่น่�จะเป็น	

กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice-DOJ)
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เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�ร
รักษ�อำ�น�จอธิปไตยและ
บูรณภ�พแห่งดินแดนของรัฐ
อย่�งแน่นอน

•	เพิ่มอัตร�ร้อยละก�รแก้ปัญห�กรณี
ก�รทุจริตตรวจคนเข้�เมือง

•	เพิ่มอัตร�ร้อยละก�รแก้ปัญห�กรณี
ก�รเนรเทศ

กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน 
(Department of Labor and Employment-DOLE)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

ก�รเตบิโตของภ�พรวมและลด
ปัญห�คว�มย�กจน	

•	 ก�รปรับปรุงสภ�พตล�ดแรงง�นที่
มีเงื่อนไขเอื้อต่อก�รเจริญเติบโต

•	 เพิ่มโปรแกรมก�รจ้�งง�นในชุมชน
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รจ้�งง�นใน
กรณีฉุกเฉินที่มีส่วนประกอบเพิ่มขึ้น

•	 พัฒน�ก�รดำ�รงชีวิตอย่�งยั่งยืนใน
โอก�สต่�งๆ	 ของผู้ประกอบก�รเพื่อ
พัฒน�แรงง�นที่มีคว�มเปร�ะบ�ง
หรือเสี่ยง	 เช่น	 แรงง�นนอกระบบ	
เย�วชนและสตรี
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•	 เพิ่มคว�มส�ม�รถของแรงง�นที่ไม่
เข้มแข็งเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกใน
ก�รรวมกลุ่มตล�ดแรงง�น
•	 ก�รคุ้มครองท�งสังคมสำ�หรับก�ร
ขย�ยแรงง�นข้�มช�ติช�วฟิลิปปินส์	
โดยก�รเข้�ไปให้คว�มคุ้มครองท�ง
สังคมที่มีประสิทธิภ�พ	 โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งก�รป้องกันและก�รพัฒน�
เพื่อรองรับคว�มต้องก�รขั้นพื้นฐ�น
ให้แก่ผู้ย�กจน	

ก�รจ้�งง�นที่เกิดจ�กภ�ค
อุตส�หกรรมและบริก�รที่
เพิ่มขึ้น

•	เพิ่มขึ้น	4.67	ล้�น

ยกระดบัก�รคุม้ครองท�งสงัคม
เพื่อก�รเข้�ถึงก�รบริก�รก�ร
คุ้มครองท�งสังคมที่มีคุณภ�พ

•	 ลดอัตร�ร้อยละก�รจ้�งง�นที่มี
คว�มเสีย่งจ�กร้อยละ	41.7	ในปี	พ.ศ.	
2553
• 	 ก�ร เพิ่ มของจำ �นวนแรงง�น										
นอกระบบ	คนว่�งง�น	ร�ยได้ค่�จ้�ง
แรงง�นข้ันตำ่�	 และ	 OFWs	 และ
ครอบครัวด้วยบริก�รที่สร้�งคว�ม
ส�ม�รถในก�รดำ�รงชีวิต	
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•	 ก�รเพิ่มจำ�นวนก�รจ้�งง�นใน 
ท้องถิ่น	
•	 ก�รเพิ่มจำ�นวนง�นที่สร้�งขึ้นใน
ภ�ครฐัต�มโครงก�รจ้�งง�นในชุมชน

เส�หลักที่	3
(PAMANA	Pillar	3)

•	 เร่ิมโครงก�รระดับย่อยในส่วน
ภูมิภ�ค

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

ก�รเจรจ�ก�รแก้ปัญห�คว�ม
ขัดแย้งท�งก�รเมืองในกองทัพ
ทั้งหมด	(OPAPP)

•	ลดระดับของก�รต่อสู้ติดอ�วุธและ
ก�รใช้คว�มรุนแรงรูปแบบอื่นที่เกิด
จ�กก�รก่อกบฏ

ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน •	 คดีวิส�มัญฆ�ตกรรม	 (EJKs)	 และ
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	(HRVs)	ได้
รับก�รตัดสิน

ก�รปฏิรูปคว�มมั่งคง	 •	 ดำ�เนินก�รภ�ยใต้โครงก�ร	 AFP	
IPSP

•	 เพิ่มก�รดูแลสิทธิมนุษยชน	 โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รดูแลพลเรือนใน	
CAAs	

กระทรวงกลาโหม (Department of National Defense-DND)
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•	ตดิต�มโครงก�รภ�คประช�สงัคมท่ี
นำ�ไปสู่โครงก�ร	SSR
•	 เพิ่มจำ�นวนคว�มชำ�น�ญในเครื่อง
มือด้�นนโยบ�ยที่นำ�ไปสู่ก�รปฏิรูป
ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย	

ก�รส่งเสริมเสถียรภ�พและ
คว�มยั่งยืนภ�ยใน

•	 กำ�จัดภัยจ�กกลุ่มเอกชนติดอ�วุธ	
(PAGs)	และกลุ่มภัยคุกค�มอื่นๆ
•	ตดิต�มกลุม่ตดิอ�วธุทีไ่ม่เป็นปัญห�	
และภยัคกุค�มต่อคว�มมัน่คงภ�ยใน
รัฐ

เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถท่ีจะรักษ�
อำ�น�จอธิปไตยและบูรณภ�พ
แห่งดินแดนของรัฐอย่�ง
แน่นอน	

•	เพิ่มคว�มสัมพันธ์กับพันธมิตรและ
เพือ่นบ้�นในก�รรกัษ�คว�มปลอดภัย
และก�รพฒัน�ดแูลก�รสือ่ส�ร	 และ
คว�มส�ม�รถในก�รยับยั้งอันตร�ย

ม�ตรฐ�นสูงสุดของคว�ม
ส�ม�รถและคว�มพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ
ที่ได้รับ	

•	 เพิ่มก�รปฏิบัติก�รและขีดคว�ม
ส�ม�รถในก�รรับผดิชอบต่อภัยพิบติั
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ก�รปฏิรูปเพื่อคว�มปลอดภัย
และคว�มทันสมัย	

•	เพิ่มคว�มโปร่งใสและคว�ม
รับผิดชอบในติดต�มคว�มสำ�เร็จ
ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย
•	ยกระดับคว�มส�ม�รถในก�ร
ปรับปรุงก�รทำ�ง�นด้�นคว�ม
ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

พัฒน�คุณภ�พ	 คว�มเพียงพอ	
และคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถงึ
สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและ
บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�น
เพิ่มขึ้นที่เอื้ออำ�นวยต่อ
ก�รขนส่งท�งบก	

•	ก�รขนส่งท�งบก
		-	เพิ่มถนน	และสะพ�น
		-	เพิ่มพื้นที่	คว�มย�วของถนนและ												
				ไหล่ท�ง
		-	เพิ่มคว�มย�วของถนนส�ยหลัก
				ทั้งหมดด้วยดัชนีคว�มขรุขระ	
				ที่	3.0	(กิโลเมตร)
		-	เพิ่มคว�มย�วถนนคอนกรีต	
				ร้อยละ	93
		-	เพิ่มอัตร�ส่วนร้อยละ	100	ของ		
				คว�มย�วสะพ�นถ�วรต�มแนว	
				ถนนส�ยหลักแห่งช�ติ

กระทรวงงานสาธารณะและทางหลวง
(Department of Public Works and Highways-DPWH)
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•	ทรัพย�กรท�งนำ้�	(Water
Resources)	สขุอน�มยั	ท่อระบ�ยนำ�้	
และก�รกำ�จัดของเสีย
	-	เป้�หม�ยของ	MDG:	เพิ่มอัตร�	
			ร้อยละของประช�กรที่มีก�รเข้�ถึง
				สขุอน�มยัขัน้พ้ืนฐ�นเช่น	สขุภัณฑ์
			ห้องนำ้�	โดยคิดเป็นร้อยละของ
			ประช�กร	(MDG)
	-	เพิ่มอัตร�ร้อยละของครัวเรือน
			ในศูนย์กล�งเมืองใหญ่ต่�งๆ	ที่
			เชื่อมต่อกับระบบท่อนำ้�เสีย
			(ร้อยละของ	HH)
•	ก�รระบ�ยนำ้�	และก�รบริห�ร
จัดก�รนำ้�ท่วม
		-	ร้อยละก�รสูญเสียชีวิตของ		
				ประช�กรที่ได้รับผลกระทบรวม	
				เนื่องจ�กเหตุก�รณ์นำ้�ท่วม	
				(ร�ยปี)	ลดลง
		-	ลดพื้นที่เสี่ยงนำ้�ท่วม	(เฮกต�ร์)
		-	ลดระยะเวล�นำ้�ท่วม	(ต่อชั่วโมง)			
				ในพื้นที่นำ้�ท่วมในเมืองอย่�ง
				ต่อเนื่อง
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ยกระดบัก�รคุม้ครองท�งสงัคม
เพ่ือก�รเข้�ถึงก�รบริก�รก�ร
คุ้มครองท�งสังคมที่มีคุณภ�พ

•	 ก�รเพิ่มของจำ�นวนง�นที่สร้�งขึ้น
ในภ�ครัฐต�มโครงก�รจ้�งง�นใน
ชุมชน

เส�หลักที่	3	
(PAMANA	Pillar	3)

•	 เร่ิมโครงก�รระดับย่อยในส่วน
ภูมิภ�ค

มลพษิท�งอ�ก�ศในกรุงมะนลิ�
และกล�งเมืองสำ�คัญอื่นๆ	
ลดลง	

•	ก�รลดลงของฝุน่ละอองทีล่อยอยูใ่น
อ�ก�ศ	(TSP)	ในเขตนครหลวง	(NCR)	
และกล�งเมืองสำ�คัญๆ	 ที่มีอยู ่ใน
ระดับสูงกว่�	 90	 ไมโครกรัม/Ncm	
(ต�มหลกัของมลพิษท�งอ�ก�ศ:	ย�น
พ�หนะ:	ร้อยละ	65)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

พัฒน�คุณภ�พ	 คว�มเพียงพอ	
และคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึง
สิ่ งอำ�นวยคว�มสะดวกและ
บริก�รในโครงสร้�งพื้นฐ�น
เพิ่มขึ้นในด้�นทรัพย�กรนำ้�	
เพื่อบริโภคและอุปโภค

•	จัดห�ทรัพย�กรนำ้�
•	จัดทำ�ประป�
•	 หลักชัยก�รพัฒน�แห่งสหัสวรรษ	
(MDG)	 	 เป้�หม�ย:	 เพ่ิมสัดส่วน
ประช�กรที่มีก�รเข้�ถึงนำ้�ด่ืม	 (ใน
ระดับที่1	และ	2)

กระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
(Department of Social Welfare and Development-DSWD)
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ยกระดบัก�รคุม้ครองท�งสงัคม
เพื่อก�รเข้�ถึงบริก�รก�ร
คุ้มครองท�งสังคมที่มีคุณภ�พ

•	 ก�รเพิ่มจำ�นวนครัวเรือนที่ย�กจน
ที่ได้รับก�รโอนเงินสดต�มเงื่อนไข
•	ก�รเพิ่มของตัวเลขผู้สูงอ�ยุย�กจน
ที่ได้รับก�รคุ้มครองโดยเงินบำ�น�ญ
สังคม	(กฎหม�ยของพลเมืองอ�วุโส)	

ก�รแทนที่ภ�ยใน	 •	จดัทำ�โครงก�รภ�ยในเพือ่ผูพ้ลดัถิน่
ภ�ยในประเทศ	(IDPs)

เส�หลัก	PAMANA	2	
(PAMANA	Pillar	2)

•	ก�รเพิม่ข้ึนของครวัเรอืนและชุมชน
ใน	 CAAs	 ท่ีได้รับผลตอบแทนโดย
ก�รโอนเงินสดต�มต�มเงื่อนไข	และ
ชุมชนที่ขับเคลื่อนก�รพัฒน�	(CDD)	
ต�มโครงก�รและก�รดำ�รงชีวิตใน
ชุมชน

คว�มสงบสุขและก�รอยูร่่วมกัน
ในสังคม	

•	 โครงสร้�งก�รสร้�งสันติภ�พ	 ก�ร
เยียวย�	 และก�รเริ่มกระบวนก�ร
ประนีประนอมหรือก�รสร้�งคว�ม
เข้มแข็งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จ�กคว�มขัดแย้ง
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•	 ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พบนคว�ม
อ่อนไหวและคว�มขัดแย้งเพ่ือสร้�ง
สันติภ�พให้กับ	 LGUs	 และคู่ค้�ใน
ท้องถิ่นอื่นๆ	
•	 โครงก�รขับเคลื่อนชุมชน	 CAAs	
เสร็จสมบูรณ์	

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

พัฒน�คุณภ�พ	 คว�มเพียงพอ	
และคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึง
สิ่ งอำ�นวยคว�มสะดวกและ
บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นใน
ด้�นทรัพย�กรนำ้�เพิ่มขึ้น
(ก�รระบ�ยนำ้�	 และก�รบริห�ร
จัดก�รนำ้�ท่วม)

•	ก�รพัฒน�คุณภ�พทรัพย�กร
		ท�งนำ้�	(Water	Resources)
		ให้เพียงพอต่อคว�มต้องก�ร
•	ก�รดูแลก�รระบ�ยนำ้�	และ
		ก�รบริห�รจัดในก�รเกิดนำ้�ท่วม
•	ร้อยละก�รสูญเสียชีวิตของ
		ประช�กรทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยรวม
		เนือ่งจ�กเหตุก�รณ์นำ�้ท่วม	(ร�ยปี)	
•	ลดพื้นที่เสี่ยงนำ้�ท่วม	(เฮกต�ร์)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Department of Science and Technology-DOST)
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ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

ก�รเพิ่มผลิตภ�พ	 •	จำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เข้�ม�		
		ภ�ยในประเทศเพิ่มม�กขึ้น

•	จำ�นวนร�ยรับจ�กนักท่องเที่ยวที่
		เพิ่มสูงขึ้น	

ยกระดับก�รคุ้มครองท�งสังคม
เพื่อ	 ก�รเข้�ถึงก�รบริก�รก�ร
คุ้มครองท�งสังคมที่มีคุณภ�พ

•	ก�รเพิ่มจำ�นวนง�นที่สร้�งขึ้น
		ของภ�ครัฐในโครงก�รจ้�งง�น
		ในชุมชน

กระทรวงการท่องเที่ยว (Department of Tourism-DOT)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

ยกระดับก�รคุ้มครองท�งสังคม
เพ่ือก�รเข้�ถึงก�รบริก�รก�ร
คุ้มครองท�งสังคมที่มีคุณภ�พ

•	 ก�รเพิ่มจำ�นวนง�นที่สร้�งขึ้นใน
ภ�ครัฐต�มโครงก�รจ้�งง�นใน
ชุมชน

ลดมลพิษท�งอ�ก�ศในกรุง-
มะนิล�และใจกล�งเมืองสำ�คัญ
อื่นๆ		

•	 ลดปริม�ณของฝุ่นละอองที่ลอย
อยู ่ ในอ�ก�ศ	 (TSP) 	 ใน เขต
นครหลวง	(NCR)	และใจกล�งเมอืง

กระทรวงการคมนาคมและการสื่อสาร
(Department of Transportation and Communications-DOTC)
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สำ�คัญๆ	 ที่อยู่ในระดับสูงกว่�	 90	
ไมโครกรัม/Ncm	 (ต�มหลักของ
มลพิษท�งอ�ก�ศ:	 ย�นพ�หนะ:	
ร้อยละ	65)

ยุทธศาสตร์ ภารกิจ

คว�มสำ�เร็จในเศรษฐกจิมหภ�คที่
มั่นคง	

•	เพิม่คว�มยดืหยุ่นในก�รสนบัสนนุ
จ�กบุคคลภ�ยนอก	โดย
		-	เพิ่มก�รส่งออกสินค้�	(BOP)					
				คิดเป็นมูลค่�	109.4	ล้�น
				ดอลล่�ร์สหรัฐ	ภ�ยในปี	
				พ.ศ.	2559
		-	เพิ่มก�รนำ�เข้�สินค้�	(BOP)	คิด			
				เป็นมูลค่�	167.8	ล้�นดอลล่�ร์
				สหรัฐ	ภ�ยในปี	พ.ศ.	2559

ภ�คอุตส�หกรรม	 บริก�ร	 และ
นวัตกรรมที่ส�ม�รถแข่งขันได้ใน
ตล�ดโลก	

•	คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	และ
ก�รจัดอันดับคว�มส�ม�รถในก�ร
แข่งขันระดับโลกสัมพันธ์กับก�ร
ดำ�เนินง�นที่ดีของภ�ค
อุตส�หกรรมและก�รบริก�ร

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 
(Department of Trade and Industry-DTI)
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•	 ขึ้นเป็นอันดับส�มของก�รจัด
อันดับก�รแข่งขันระดับโลก	

ก�รจ้�งง�นที่เกิดจ�กภ�ค
อุตส�หกรรมและบรกิ�รทีเ่พิม่ขึน้

•	เพิ่มขึ้นเป็น	4.67	ล้�น

คว�มพึงพอใจของประช�ชนและ
ธุรกิจที่มีต่อก�รบรกิ�รส�ธ�รณะ	
(รูปแบบที่ลดลงทั้งวันที่และ
ขั้นตอนที่ได้รับก�รปรับปรุง)	

•	ร้อยละ	100	ที่	LGUs	ระบุอันดับ
หนึ่งในส�มของก�รปฏิบัติง�นที	่
ทันสมัย	คือ	ประมวลผลข้อมูลเพื่อ
ก�รดำ�เนินธุรกิจใหม่หรือนำ�ธุรกิจ
ที่มีอยู่ม�ปรับปรุงพัฒน�

ปรบัปรุงสภ�พแวดล้อมท�งธรุกจิ	 •	คว�มพงึพอใจของประช�ชนและ
ธุรกิจที่มีต่อก�รให้บริก�ร
ส�ธ�รณะที่ดีขึ้น	(ก�รลดรูปแบบ
ทั้งวันที่และขั้นตอนก�รทำ�ง�น)
•	 ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีเต็มในก�รขึ้น
ทะเบียนธุรกิจของฟิลิปปินส์	

ก�รเพิ่มผลิตภ�พ	 •	ได้รับอนุมัติก�รลงทุนรวมที่
เพิ่มขึ้น
•	เพิ่มมูลค่�สุทธิ	MSME
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ก�รคุ้มครองสวัสดิภ�พของ
ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น	

•	 เพิ่มระดับก�รรับรู้ของผู้บริโภค
ด้�นสทิธแิละคว�มรับผดิชอบ	รวม
ถึงคว�มพึงพอใจด ้�นคุณภ�พ
สินค้�และบริก�ร	 (ก�รสำ�รวจก�ร
รับรู ้ของผู ้บริโภคที่มีต่อคุณภ�พ
ของสินค้�และบริก�ร)

พัฒน�คุณภ�พ	 คว�มเพียงพอ	
และคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงสิง่
อำ�นวยคว�มสะดวกและบริก�ร
โครงสร้�งพ้ืนฐ�นเพิ่มข้ึน	 (ไฟฟ้�	
นำ้�	และถนน)

•	ก�รลดงบประม�ณ
•	 เพิ่มร้อยละค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดใน
โครงสร้�งพื้นฐ�นของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภ�ยในประเทศ	(GDP)	

ก�รตอบสนองของ	NGAs,	GOC-
Cs	และ	LGUs	เพิ่มขึ้น	

•	ติดอันดับเรื่องคว�มสะดวกใน
ก�รทำ�ธุรกิจที่ดี

ยกระดับก�รคุ้มครองท�งสังคม
เพื่อก�รเข้�ถึงก�รบริก�รก�ร
คุ้มครองท�งสังคมที่มีคุณภ�พ

•	ก�รเพิ่มจำ�นวนง�นที่สร้�งขึ้น
ในภ�ครัฐต�มโครงก�รจ้�งง�น
ในชุมชน

เส�หลักที่	3	(PAMANA	Pillar	3) •	เริ่มโครงก�รระดับย่อย
ในส่วนภูมิภ�ค
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5.2 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ 
   ASEAN

	 Office	of	 ASEAN	Affairs	 สังกัดกระทรวงต่�งประเทศ	 (Depart-
ment	of	Foreign	Affairs)	 เป็นสำ�นักเลข�ธิก�รอ�เซียนแห่งประเทศ
ฟิลปิปินส์	ทำ�หน้�ท่ีจดัและดำ�เนนิกิจกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัอ�เซยีนในระดบั
ประเทศ
	 สำ�นักง�นอ�เซียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อก�รมีส่วนร่วมของฟิลิปปินส์	
ในกิจก�รอ�เซียน	ให้คำ�แนะนำ�	นโยบ�ย	และก�รสนับสนุนแก่บุคล�กร
ในก�รเจรจ�	 ประส�นง�น	 ก�รกำ�กับดูแล	 ตรวจสอบ	 บูรณ�ก�ร										
ก�รร�ยง�น	และก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลแห่งช�ติในอ�เซียน
	 โดยแบ่งออกเป็น	5	ส่วน	คอื	นโยบ�ยก�รพฒัน�	คว�มร่วมมอืท�งก�ร
เมือง	วัฒนธรรมและข่�วส�ร	คว�มร่วมมือในก�รปฏิบัติง�น	และคว�ม
ร่วมมือท�งเศรษฐกิจ
	 สำ�นักง�นเอเชียและแปซิฟิก	(The	Office	of	Asian	and	Pacific	
Affairs:	ASPAC)	เป็นผู้รับผิดชอบในก�รให้คำ�แนะนำ�	และให้คว�มช่วย
เหลือกระทรวงก�รต่�งประเทศในก�รว�งแผน	 จัดระเบียบ	 กำ�กับ	
ประส�นง�น	บูรณ�ก�ร	และประเมินคว�มสัมพันธ์ทวิภ�คีของประเทศ
ฟิลปิปินส์กับประเทศในภมูภิ�คเอเชยีแปซิฟิกในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งประเทศของฟิลิปปินส์
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หน้าที่ของสำานักอาเซียน
 •	 กำ�หนดก�รเจรจ�ต่อรองก�รส่งเสริม	 และก�รดำ�เนินง�นของ
ข้อตกลงทวภิ�คเีกีย่วกบัก�รพฒัน�คว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกจิก�รค้�ก�ร
ลงทนุต่�งประเทศ	วฒันธรรมก�รคุม้ครองแรงง�นด้�นวทิย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีก�รเก็บภ�ษี	 และเรื่องอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งประเทศในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก
	 •	 ให้ก�รสนับสนุนท่ีสำ�คัญสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นของสถ�น
ประกอบก�รฟิลิปปินส์ในต่�งประเทศภ�ยในขอบเขตอำ�น�จศ�ลท�ง
ภูมิศ�สตร์ของตน
	 ร�ยละเอียด	สำ�นักอ�เซียนแห่งประเทศฟิลิปปินส์	 ส�ม�รถค้นคว้�
ได ้ที่ 	 ht tps ://www.dfa .gov.ph/main/ index.php/of-
fice-of-the-undersecretary-for-policy
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ระบบการพัฒนาข้าราชการ

6
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	 บุคล�กรในภ�ครัฐของฟิลิปปินส์	 [24]	 ประกอบด้วย	 นักบริห�ร	 
(Career	 Executive	 Service-CES)	 และนักบริห�รระดับสูง	 (Career	
Executive	Service	Officers-CESO)	โดยมรี�ยละเอียดดังนี	้นกับริห�ร	
(Career	 Executive	 Service-CES)	 เป็นตำ�แหน่งร�ชก�รระดับ	 3
หรือระดับบริห�รในกลุ่มตำ�แหน่งง�นร�ชก�รของประเทศฟิลิปปินส์
ซึง่กำ�เนดิขึน้โดยพระร�ชกฤษฎกี�ก�รกระจ�ยอำ�น�จในก�รปฏบิตังิ�นของ
บุคล�กร	 และก�รปรับโครงสร้�งคณะกรรม�ธิก�รเพื่อนำ�ไปสู่รูปแบบที่
ดี	 ก�รเลือกสรรและก�รพัฒน�ในก�รปรับตัวผู้บริห�รที่เหม�ะสมและ
ซือ่สตัย์	เป็นระบบทีก่ำ�หนดเพือ่จดัทำ�บญัชผีูบ้รหิ�รทีไ่ด้รบัก�รเลอืกสรร
ม�เป็นอย่�งดี	 เพ่ือให้ได้ม�ซึง่ผูบ้รหิ�รทีม่คีว�มส�ม�รถ	 และมคีว�ม
น่�เชื่อถือของรัฐบ�ล
	 โดยภ�ยใต้กลุ่มนักบริห�รระบบร�ชก�รมีก�รแบ่งข้�ร�ชก�รเป็น	 2	
กลุ่ม	 เรียกว่�	 กลุ่มข้�ร�ชก�ร	 (Career	 Service)	 และกลุ่มที่ไม่ใช่
ข้�ร�ชก�ร	(Non-Career	Service)	โดยทั้ง	2	กลุ่ม	แบ่งเป็น	3	ระดับ	
เรยีกว่�	ระดบั	1,	2	และ	3	โดยกลุม่ข้�ร�ชก�รจะมกี�รรับร�ชก�รตลอด
ชีวติ	มีคว�มมัน่คงในอ�ชพี	ส�ม�รถเลือ่นขัน้เลือ่นเงนิเดือนได้ต�มเกณฑ์	
ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่ข้�ร�ชก�รจะเป็นตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	 เช่น	 ตำ�แหน่ง
ประธ�น�ธบิด	ีประธ�นคณะกรรม�ธกิ�ร	สม�ชิกคณะกรรมก�รของสภ�	
เป็นต้น	โดยต�ร�งที่	4	ได้นำ�เสนอระดับข้�ร�ชก�ร	ดังนี้
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6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ

 ก�รกระจ�ยก�รจัดก�รและก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์เป็นตัวชี้นำ�
ท่ีสำ�คญัของระบบร�ชก�รในฟิลปิปินส์เพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์	[24]		คณะ
กรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	 (CSC)	 ได้ทำ�เป็นหนังสือเวียนฉบับที่	 20	
(พ.ศ.	2533)	โดยให้หน่วยง�นที่มีอำ�น�จได้ปรับปรุงแผนพัฒน�และฝึก
อบรมตนเอง	โดยก�รจัดก�รฝึกอบรมที่จำ�เป็นสำ�หรับ	1,464	หน่วยง�น	
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ ่งเน้นก�รทดสอบและประเมินผลก�รปฏิบัติง�น	
นอกจ�กน้ี	 ยังได้มีก�รเพิ่มจำ�นวนทุนก�รศึกษ�แก่บุคล�กรภ�ครัฐที่มี
คุณภ�พ	โครงก�รนี้เกิดขึ้นจ�กก�รอนุมัติของรัฐบ�ล	โดยให้ข้�ร�ชก�ร
ได้แบ่งปันประสบก�รณ์	 และก�รได้มีส่วนร่วมท่ีสำ�คัญในก�รสนับสนุน
ก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รในประเทศฟิลิปปินส์

ระดับ อาชีพ

1 ผูท้ำ�ง�นเสมยีน	ช่�งฝีมอื	ซึง่ตำ�แหน่งเหล่�น้ีไม่ได้เป็นตำ�เเหน่ง
วิช�ชีพเฉพ�ะ	หรืออ�จเป็นวิช�ชีพในบ�งกลุ่ม	 ซึ่งอ�จมีวุฒิ
ตำ่�กว่�ปริญญ�ตรี

2 ตำ�แหน่งวิช�ชีพเฉพ�ะท�ง	 วิช�ก�ร	 และวิทย�ศ�สตร์	 ซ่ึง
คุณสมบัติขั้นตำ่�นั้น	จะต้องจบปริญญ�ตรี	 ตำ�แหน่งสูงสุดใน
ระดับนี้	คือ	ผู้อำ�นวยก�รกอง

3 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รบริห�ร

ตารางที่ 4 ระดับข้าราชการ



122

6.2 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ

	 มีก�รสนบัสนุนโครงก�รทนุก�รศกึษ�ท้องถิน่	โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือ
ให้โอก�สท�งก�รศึกษ�[24]	 โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในระดับบัณฑิตศึกษ�ให้
กบับคุล�กรของรฐั	ซึง่มีคณุสมบัติเหม�ะสมในก�รเตรยีมคว�มพร้อมเพ่ือ
คว�มรับผิดชอบที่สูงขึ้น	โดยเป็นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้	ทักษะ	ทัศนคติที่
มต่ีออ�ชพี	และคว�มเจรญิก้�วหน้�ของแต่ละคน	โครงก�รทุนก�รศึกษ�
เหล่�นี้ได้เชื่อมโยงกับก�รให้คว�มช่วยเหลือจ�กหน่วยง�นที่ให้คว�ม
ช่วยเหลือด้�นก�รพฒัน�	โดยประเทศท่ีให้ก�รช่วยเหลอื	ได้แก่	สหรฐัอเมรกิ�
ออสเตรเลีย	ญี่ปุน	 และกลุ่มประเทศในสหภ�พยุโรป	 ข้�ร�ชก�รได้รับ
อนุญ�ตที่จะให้ศึกษ�จนจบระดับปริญญ�	ขณะยังคงดำ�รงตำ�แหน่งและ
ได้รับค่�ตอบแทนบนเงื่อนไขในก�รกลับม�รับร�ชก�ร

6.3 หน่วยงานทีร่บัผิดชอบด้านการพฒันาข้าราชการ

	 ระบบร�ชก�รในประเทศฟิลิปปินส์เร่ิมพัฒน�ม�จ�กระบบร�ชก�ร
ของอเมริก�ในปี	 พ.ศ.	 2443[24]	 เนื่องจ�กช่วงระหว่�งที่ขึ้นกับประเทศ
อเมริก�	รัฐบ�ลอเมริก�ได้ช่วยจัดระบบร�ชก�ร	โดยกำ�หนดไว้ว่�ผู้ที่จะ
เข้�รับร�ชก�รต้องผ่�นก�รสอบวิช�ที่ประกอบด้วยระบบศักดิน�	
ก�รเมอืง	และร�ยวิช�อืน่ๆ	โดยผูดู้แลระบบร�ชก�รในช่วงแรก	คอื	The	
Second	Philippines	Commission	ประกอบด้วย	ประธ�น	เลข�	และ
หวัหน้�ผูส้อบ	ทำ�หน้�ท่ีจดัสอบ	ต�มกำ�หนดอ�ยุผูเ้ข้�สอบ	และแบ่งระดบั
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ข้�ร�ชก�ร	ต่อม�หน่วยง�นดังกล่�วมีก�รปรับโครงสร้�งและเพ่ิมบทบ�ท
ให้หน่วยง�นดังนี้	คือ	ดูแลและรับบุคล�กรเข้�ปฏิบัติง�นใน	3	ระดับ	คือ	
ระดับประเทศ	 ระดับท้องถิ่น	 และวิส�หกิจ	 นอกจ�กนี้ยังรับผิดชอบใน
ก�รแต่งตั้ง	 โยกย้�ย	 ลงโทษ	 หรือก�รให้ออกจ�กร�ชก�ร	 และยังเพิ่ม
บทบ�ทก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้�นคน	 ก�รเลื่อนขั้น	 ก�รประเมินและ
ติดต�มผลก�รปฏิบัติง�น	และก�รมีส่วนร่วมของบุคล�กร
	 ต่อม�ประม�ณปี	 พ.ศ.	 2515-2518	 ได้มีก�รกระจ�ยอำ�น�จก�ร 
บริห�รข้�ร�ชก�ร	 เช่น	 ก�รจัดสอบ	 ก�รแต่งตั้งและโยกย้�ย	 และก�ร
กำ�หนดกฎระเบียบบริห�รง�นบุคคล	 โดยมีคว�มพย�ย�มที่จะปรับปรุง
บทบ�ทของหน่วยง�นท่ีดูแลด้�นบุคคลให้ทันสมัยม�กขี้น	 โดยปี	 พ.ศ.	
2530	ในรัฐธรรมนญูได้มกี�รกำ�หนดคว�มเป็นมอือ�ชีพในระบบร�ชก�ร
เพ่ิมขึ้น	 โดยมีก�รกำ�หนดให้ใช้ชื่อใหม่ว่�	 “คณะกรรมก�รบริห�รง�น
บุคคล	(Civil	Service	Commission)”	ทำ�หน้�ที่บริห�รง�นบุคล�กรใน
ระบบร�ชก�รทุกกระทรวง

ภาพที่ 8   โลโก้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ที่มา: http://excell.csc.gov.ph/cscweb/images/csclogo_new.png
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6.4  การสรรหาและคัดเลือก

	 ก�รสรรห�และคดัเลอืกในภ�ครัฐ[24]	จะเร่ิมด้วยก�รประก�ศรับสมคัร
และกำ�หนดคุณสมบัติ	 โดยมีสำ�นักง�นว�งแผนพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์
รับผิดชอบ	 โดยทั่วไปก�รเข้�รับร�ชก�รไม่ได้เป็นอ�ชีพที่น่�สนใจใน
ประเทศฟิลปิปินส์	เนือ่งจ�กได้ค่�ตอบแทนน้อย	อกีทัง้กระบวนก�รคดัเลอืก
ไม่มปีระสิทธิภ�พ	 ซึง่บ�งครัง้จะมกี�รแทรกแซงจ�กก�รเมอืง	 และ
มีก�รขัดขว�งคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพร�ชก�ร
	 ดงัน้ันคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรอืนได้พย�ย�มสร้�งแรงจงูใจด้วย
ก�รจดัให้มโีครงก�รจดุประก�ยคนเก่งในระบบร�ชก�ร	(The	Brightest	
for	 The	 Bureaucracy)	 เพื่อดึงดูดบัณฑิตเกียรตินิยมและผู้มีคว�ม
ส�ม�รถเข้�สู่ระบบร�ชก�รของฟิลิปปินส์	 หน่วยง�นต่�งๆ	 ของรัฐเป็น 
ผู้จัดสรรตำ�แหน่งต่�งๆ	 ต�มคว�มเหม�ะสมสำ�หรับโครงก�รดังกล่�ว	 
มีก�รทดสอบวิช�พ้ืนฐ�นและวิช�ชีพ	 เช่น	 วิศวกร	 แพทย์	 พย�บ�ล	
กฎหม�ย	และก�รทูต	เป็นต้น
	 ในปี	พ.ศ.	2551	ก�รสอบข้�ร�ชก�รพลเรือนมีจำ�นวน	132,602	คน	
(วชิ�ชีพเฉพ�ะท�ง	โดยจบปรญิญ�ในมห�วทิย�ลยั)	โดยผ่�นก�รทดสอบ
จำ�นวนทั้งสิ้น	12,279	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	9.1
	 คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือนได้กล่�วถึง	 ก�รเข้�ถึงและก�ร 
กระจ�ยก�รสอบของภ�ครัฐ	เพื่อให้ส�ม�รถเข้�ถึงก�รสอบม�กขึ้น	โดย
ก�รใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้�ม�ช่วย	 ระบบได้ถูกออกแบบม�เพื่อก�ร
ปรบัปรงุกระบวนก�รสอบสำ�หรบัค้นห�บุคล�กรท่ีมคุีณสมบติัเหม�ะสม	
และเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	 กล่�วคือ	 เป็น
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โปรแกรมซอฟต์แวร์ทีส่ร้�งขึน้เพ่ือปฏิวตังิ�นประเภทกระด�ษและดนิสอ
ของก�รสอบระบบร�ชก�ร	 CAT	 เป็นก�รช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกของ
ระบบก�รเก็บข้อมูล	ก�รปรับระบบให้ทันสมัย	ก�รฟื้นฟู	ซ่อมแซมก�ร
ตรวจสอบและก�รประเมินให้คะแนนข้อมูลผู้เข้�รับก�รทดสอบโดย
ซอฟต์แวร์	ก�รทดสอบ	The	CAT-VIP	ได้เริม่ต้นโดยคอมพิวเตอร์ท่ีไวต่อ
เสียงเข้�ม�ช่วยเหลือ	และเครื่องมือต่�งๆ	ที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ	หรือ
แป้นพิมพ์สำ�หรับผู้พิก�ร

6.5  ค่าตอบแทนและการจำาแนกตำาแหน่งงาน

	 ช่วงสมัยประธ�น�ธิบดีคอร�ซอน	อ�คีโน	(Corazon	Aquino)	และ
เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรอืน	ป�ตเิซยี	อ�ร�กอน	ซ�นโต้	
โทมัส	(Patricia	Aragon	Santo	Tomas)	มีก�รนำ�กฎหม�ยม�ตรฐ�น
เงนิเดอืน	 (The	 Standardiation	 Law:	 SSL)	 ม�ดำ�เนนิก�รจนเป็น
ผลสำ�เร็จ[24]	 ตลอดจนก�รประก�ศใช้กฎหม�ยพระร�ชบัญญัติแห่ง
ส�ธ�รณรัฐ	ม�ตร�	6758	“พระร�ชบญัญตัไิด้แก้ไขปรบัปรงุค่�ตอบแทน
และระบบก�รจำ�แนกตำ�แหน่งในภ�ครฐั”	และ	“พระร�ชบญัญติั	ปี	พ.ศ.	
2532	ค่�ตอบแทนและก�รจำ�แนกตำ�แหน่ง”ตร�ข้ึนเมือ่วนัท่ี	21	สงิห�คม	
2532	ซึ่งครอบคลุมทุกตำ�แหน่งในภ�ครัฐว่�ดัวยก�รจ่�ยค่�ตอบแทน
	 กรมงบประม�ณและก�รจัดก�รตลอดจนสำ�นักจำ�แนกตำ�แหน่งง�น
และค่�ตอบแทน	 (Compensation	 and	 Position	 Classification:	
CPCB)	 ซึ่งในเวล�นี้ได้ต้ังเป็นองค์ก�รเพื่อก�รจำ�แนกตำ�แหน่งง�นและ
ค่�ตอบแทน	(Organization	Position	Classification	and	Compen-
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sation	Bureau:	OPCCB)	ได้กำ�หนดตำ�แหน่งและระดับชั้นที่เทียบเท่�
ในระบบขั้นเงินเดือน	ก�รจำ�แนกตำ�แหน่งง�น	 และค่�ตอบแทนให้
ร�ยละเอยีดเกีย่วกบักฎหม�ยม�ตรฐ�นค่�ตอบแทน	(SSL)	ตำ�แหน่งบคุล�กร
ของรัฐบ�ลแห่งช�ติ	(The	National	Government:	NG)	และตำ�แหน่ง
ผู้บริห�รที่สำ�คัญ	 ตลอดจนตำ�แหน่งถ�วรอื่นๆ	 ซึ่งได้ถูกจัดประเภท
ตำ�แหน่งต่�งๆ	ต�มรฐัธรรมนญู	(จำ�นวน	315	ตำ�แหน่งทีถ่กูบรรจใุนปี	พ.ศ.
2548)	ครอบคลุมระดับสูงสุดทั้งในระดับก�รเลือกตั้งและก�รแต่งตั้งใน
หน่วยง�นภ�ครัฐ	 รวมทั้งประธ�น�ธิบดี	 รองประธ�น�ธิบดี	 ประธ�น
วฒิุสภ�	ประธ�นสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร	ประธ�นศ�ลฎกี�	ประธ�นและคณะ
กรรม�ธิก�รเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 รวมถึงผู้ตรวจก�รแผ่นดิน	 ตำ�แหน่ง 
ผูบ้รหิ�รทีส่ำ�คญั	หม�ยถงึ	ฝ่�ยบรหิ�รในก�รบรหิ�รจัดก�ร	และหวัหน้�
หรือตำ�แหน่งเทียบเท่�	(เช่น	เลข�นุก�รผู้บริห�ร	เลข�นุก�รฝ่�ย)	ซึ่งใน
ปี	พ.ศ.	2548	มีจำ�นวนทั้งสิ้น	21,280	ตำ�แหน่ง	และตำ�แหน่งถ�วรอื่นๆ	
ได้รบัก�รยกเว้นจ�กกฎหม�ยม�ตรฐ�นเงนิเดอืน	(SSL)	และบุคล�กรใน
เครื่องแบบ	 1,129,086	 ตำ�แหน่ง	 ซึ่งได้บรรจุในปี	 พ.ศ.	 2548	 (DBM	
2005)	ตำ�แหน่งต่�งๆ	มรีะดบัชัน้และขัน้เงนิเดอืนทัง้สิน้	33	ระดบั	ซึง่ใน
แต่ขั้นนั้นมี	8	ลำ�ดับ	และร�ยก�รเทียบเท่�อัตร�ค่�ธรรมเนียมร�ยเดือน	
และประธ�น�ธิบดีมี	 33	 ระดับ	 กับค่�ใช้จ่�ยร�ยเดือน	 57,750	 เปโซ
ฟิลิปปินส์	(PHP)	หรือประม�ณ	1,200	ดอลล่�ร์สหรัฐ	(USD)	(คำ�นวณ
ที่	1	USD	เท่�กบั	47	PHP)	ต�ร�งด้�นล่�งได้แสดงขัน้เงนิเดือนเทยีบกบั
ตำ�แหน่งต่�งๆ	ต�มรัฐธรรมนูญ	ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่�ง	33	และ	30	SGs	
แสดงให้เห็นถึงค่�ตอบแทนร�ยเดือนข้�ร�ชก�รในฟิลิปปินส์
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ขั้นเงินเดือนของบุคลากรภาครัฐที่สำาคัญ

Positions ตำาแหน่ง SG ขั้นรายได้

ประธ�น�ธิบดี	President 33

รองประธ�น�ธิบดี	Vice-president	 32

ประธ�นวุฒิสภ�	President	of	the	Senate 32

ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร
Speaker	of	the	House	of	Representatives

32

หัวหน้�ผู้พิพ�กษ�ของศ�ลฎีก�
Chief	Justice	of	the	Supreme	Court 32

สม�ชิกวุฒิสภ�	Senator 31

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร์
Members	of	The	House	of	Representatives

31

ผู้พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�
Associate	Justice	of	the	Supreme	Court

31

ประธ�นคณะกรรม�ธิก�รเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
Chairman,	Constitutional	Commission 31

คณะกรรม�ธิก�รเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
Commissioner,	Constitutional	Commission 30

ตาราง 5 ขั้นเงินเดือนของบุคลากรภาครัฐที่สำาคัญ
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อัตราเงินเดือน

ตารางที่ 6 อัตราเงินเดือน

Salary Grade
ขั้นเงินเดือน

Monthly rate (in Php)
อัตรารายเดือน 
(ฟิลิปปินส์)

No. of Positions
จำานวนตำาแหน่ง

33 57,750 1

32 46,200-54,917 4

31 40,425-48,052 355

30 28,875-34,323 412

29 25,333-30,113 2,999

5 7,043-8,375 10,765

4 6,522-7,751 32,198

3 6,039-7,177 21,635

2 5,540-6,585 6,764

1 5,082-6,041 23,677
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6.6  การประเมินการผลปฏิบัติงาน

	 เป็นกระบวนก�รวัดผลก�รปฏิบัติง�นต�มวัตถุประสงค์	 และ 
เป้�หม�ยของหน่วยง�น[24]	 โดยรัฐบ�ลใช้ระบบก�รประเมินผลก�ร
ปฏิบัติง�น	 โดยอ�ศัยผู ้เชี่ยวช�ญก�รบริห�รต�มแบบวัตถุประสงค์	
ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กรอย่�งถูกต้อง	 เป็นรูปธรรม	 และ
เชือ่มส่ิงเหล่�นีกั้บก�รตดัสนิใจท�งก�รบรหิ�รท่ีเกีย่วข้องกบัก�รเลือ่นขัน้
และก�รให้ร�งวัล	 ในปี	 พ.ศ.	 2547	 คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	
ได้พัฒน�	 และปรับปรงุระบบก�รจัดก�รก�รปฏิบัติ	 โดยยดึเอ�แนวคิด
ก�รปฏิบัติง�นเช่ือมกับประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของบุคล�กรกับ
หลักประกนัคว�มมัน่คงในก�รปฏบัิติง�น	ต่อม�ในปี	พ.ศ.	2548	ได้พฒัน�
ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น	 โดยประเมินต�มวัตถุประสงค์	 ภ�รกิจ	
และกลยุทธ์	มีก�รอธิบ�ยเพื่อทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับเป้�หม�ยที่ต้องทำ�
ให้สำ�เร็จ	และบริห�รจัดก�รบุคล�กรให้ส�ม�รถทำ�ได้	 โดยก�รประเมิน
ต�มวตัถปุระสงค์	4	ขัน้ตอน	คอื	มกี�รว�งแผนก�รประเมนิ	มกี�รติดต�ม
และสอนง�น	 มีก�รประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ	 มีก�รประเมินผล
ก�รปฏิบัติและก�รว�งแผนอ�ชีพ	
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กฎหมายสำาคัญที่ควรรู้

7
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการ

	 กฎระเบยีบร�ชก�รซึง่มคีว�มสำ�คญัทีบ่่งบอกถึงทิศท�งท่ีต้องปฏิบัติ
ไม่ว่�จะอยู่ที่ไหน	ตำ�แหน่งใด	ประเทศฟิลิปปินส์ให้คว�มสำ�คัญซึ่งศึกษ�
ได้ดังนี้

 7.1.1  ตำาแหน่งในระบบข้าราชการพลเรือนของสาธารณรัฐ  
    ฟิลิปปินส์ 
 
	 ตำ�แหน่งในระบบข้�ร�ชก�รพลเรือนของส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์[21]

ส�ม�รถแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภท	ได้แก่
	 1)	ข้�ร�ชก�รประจำ�	(Career	Service)	มีลักษณะ	ดังนี้
	 		 -		 เข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งโดยก�รสอบแข่งขันต�มระบบคุณธรรม
	 		 -		 เปิดโอก�สให้บุคคลที่มีคุณสมบัติท�งเทคนิคเข้�ม�ดำ�รง	 	
	 		 	 ตำ�แหน่งที่สูงกว่�เดิม
	 		 -		 มีคว�มมั่นคงในก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
สำ�หรับตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รประจำ�	(Career	Service)	ประกอบด้วย
	 		 (1)		ตำ�แหน่งเปิด	ได้แก่	ตำ�แหน่งที่แต่งตั้งจ�กผู้มีคุณสมบัติที่	 	
	 		 	 เหม�ะสมโดยจะต้องผ่�นก�รสอบ
	 		 (2)		ตำ�แหน่งปิด	ได้แก่	ตำ�แหน่งท�งเทคนิค	หรือวิทย�ศ�สตร์			
	 		 	 รวมถึงตำ�แหน่งอ�จ�รย์ในมห�วิทย�ลัย	วิทย�ลัย	และ	 	
	 		 	 สถ�บันต่�งๆ	ตำ�แหน่งนักวิทย�ศ�สตร์หรือตำ�แหน่งท�ง	 	
	 		 	 เทคนิค	หรือนักวิจัยในสถ�บันต่�งๆ	ซึ่งส�ม�รถกำ�หนด	 	
	 		 	 ระเบียบต่�งๆ	ต�มระบบคุณธรรมเองได้
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	 		 (3)		ตำ�แหน่งนักบริห�ร	(Career	Executive	Service)	ได้แก่			
	 		 	 ตำ�แหน่งปลดักระทรวง	ผูช่้วยเลข�ธิก�ร	ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกั
	 		 	 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รเขต	หัวหน้�หน่วยง�น	และตำ�แหน่งอื่นๆ
	 		 	 ทีเ่ทยีบเท่�	ซึง่จะกำ�หนดโดยคณะกรรมก�รบริห�ร	(Career
	 		 	 Executive	Service	Board)	และตำ�แหน่งดังกล่�วจะได้รับ
	 		 	 แต่งตั้งจ�กประธ�น�ธิบดี
   (4)		ตำ�แหน่งอืน่ๆนอกจ�กตำ�แหน่งนกับรหิ�ร	(Career	Executive
	 		 	 Service)	ที่ได้รับก�รแต่งตั้งโดยประธ�น�ธิบดี	เช่น		 	
	 		 	 ตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รต่�งประเทศของกระทรวงต่�งประเทศ
	 		 (5)		ตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รในคณะกรรมก�รต่�งๆ	และทห�รใน	 	
	 		 	 กองทัพ	 โดยตำ�แหน่งดังกล่�วจะมีระบบท่ีแยกออกจ�ก 
	 		 	 ระบบปกติ
	 		 (6)		บุคล�กรของรัฐ	หรือบุคล�กรของหน่วยง�นท�งก�รบริก�ร
	 		 	 อื่นๆ	ที่ทำ�หน้�ที่ของรัฐ	ซึ่งไม่ใช่ข้�ร�ชก�ร	และ
	 		 (7)		ลกูจ้�งประจำ�	ท่ีมีคว�มส�ม�รถเชิงทกัษะ	กึง่ทกัษะ	หรอืไม่มี
	 		 	 ทักษะ
	 2)	ข้�ร�ชก�รไม่ประจำ�	(Non	Career	Service)	มีลักษณะ	ดังนี้
	 		 -		 เข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งโดยวิธีก�รที่แตกต่�งจ�กก�รบริก�ร	 	
	 		 	 ด้�นวิช�ชีพ	ข้�ร�ชก�รประจำ�	(Career	Service)	ที่ต้องมี		
	 		 	 ก�รทดสอบต�มระบบคุณธรรม	และ
	 		 -		 มรีะยะเวล�ในก�รดำ�รงตำ�แหน่งต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนด	หรอื
	 		 	 เป็นบุคคลที่ผู้มีอำ�น�จในก�รแต่งตั้งเห็นควรให้เข้�ดำ�รง	 	
	 		 	 ตำ�แหน่ง	โดยจะกำ�หนดระยะเวล�ต�มโครงก�ร	หรือต�ม	 	
	 		 	 วัตถุประสงค์ของก�รจ้�ง
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	 สำ�หรับตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รไม่ประจำ�	 (Non	 Career	 Service)	
ประกอบด้วย
	 		 (1)	 เจ้�หน้�ที่ที่เข้�ม�โดยก�รเลือกตั้ง	หรือตำ�แหน่งที่ต้องรักษ�
	 		 	 คว�มลับหรือปฏิบัติง�นให้บุคคลดังกล่�วโดยตรง
	 		 (2)		ตำ�แหน่งหัวหน้�หน่วยง�น	หรือตำ�แหน่งอื่นๆ	ในคณะ	 	
	 		 	 รัฐมนตรีที่เข้�ม�โดยคว�มเห็นชอบของประธ�น�ธิบดี	และ	
	 		 	 ตำ�แหน่งที่ต้องรักษ�คว�มลับ	หรือปฏิบัติง�นให้บุคคล
	 		 	 ดังกล่�วโดยตรง
	 		 (3)	 ประธ�น	 (Chairman)	 และสม�ชิกของคณะกรรมก�ร	 
	 		 	 (Commission)	ที่มีระยะเวล�ในก�รดำ�รงตำ�แหน่งต�มที่	 	
	 		 	 กำ�หนด	และเป็นตำ�แหน่งที่ต้องรักษ�คว�มลับ	หรือ
	 		 	 ปฏิบัติง�นให้บุคคลดังกล่�วโดยตรง
	 		 (4)		ตำ�แหน่งที่เข้�ม�โดยก�รทำ�สัญญ�	หรือตำ�แหน่งที่รัฐบ�ล
	 		 	 ว่�จ้�งให้เข้�ม�เพื่อปฏิบัติง�นในลักษณะของโครงก�ร	หรือ
	 		 	 ง�นพิเศษอืน่ๆ	ซึง่ต้องก�รบคุคลทีม่ทีกัษะทีไ่ม่ส�ม�รถห�ได้
	 		 	 ในหน่วยง�นของรัฐ	โดยจะต้องปฏบัิตงิ�นให้แล้วเสรจ็ภ�ยใน
	 		 	 ระยะเวล�ท่ีกำ�หนด	 (ปกติจะมีระยะเวล�ไม่เกิน	 1	 ปี)	 ผู้ที ่
	 		 	 เข้�ม�จะต้องปฏิบัติง�นต�มหน้�ที่	 โดยหัวหน้�หน่วยง�น	 
	 		 	 (ผู้ว่�จ้�ง)	จะเป็นผู้ควบคุม
	 		 (5)		ตำ�แหน่งที่มีคว�มจำ�เป็น	หรือตำ�แหน่งต�มฤดูก�ล

 7.1.2 สิทธิของข้าราชการพลเรือน

	 สิทธิของข้�ร�ชก�รพลเรือน[32]	มีดังนี้
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	 (1)	สิทธิก�รรับเงินชดเชยต�มกฎหม�ยในกรณีที่ได้รับบ�ดเจ็บ	 
	 		 ต�ยหรือเจ็บป่วย	อันเนื่องม�จ�กก�รปฏิบัติร�ชก�ร
	 (2)	สิทธิก�รให้ตนเอง	ภรรย�	และบุตร	เข้�รับก�รรักษ�พย�บ�ล
	 		 ในโรงพย�บ�ลของรัฐโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย
	 (3)	สิทธิก�รออกคว�มคิดเห็นท�งก�รเมือง	 ก�รเลือกถือศ�สน�	 
	 		 โดยไม่อยู่ใต้อ�ณัติของผู้ใด
	 (4)		สทิธกิ�รไม่ถูกพกั	หรือปลดออกจ�กร�ชก�ร	นอกจ�กทีไ่ด้บญัญตัิ
	 		 ไว้ในกฎหม�ย
	 (5)	ได้รับก�รยกเว้นส่งเงนิบำ�รงุพรรคก�รเมอืง	หรอือำ�นวยบรกิ�รให้
	 		 แก่พรรคก�รเมืองระหว่�งก�รเลือกตั้ง

 7.1.3 การลงโทษข้าราชการพลเรือน

การลงโทษข้าราชการ
	 ก�รลงโทษข้�ร�ชก�รพลเรือน	 โดยข้�ร�ชก�รพลเรือนจะถูกปลด	 
พักร�ชก�ร	หรือถูกปรับได้เฉพ�ะกรณี	ดังต่อไปนี้
	 (1)	ทุจริต
	 (2)	ใช้อำ�น�จหน้�ที่ข่มขู่ผู้อื่น
	 (3)	ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียอย่�งร้�ยแรง
	 (4)	ละทิ้งหน้�ที่
	 (5)	ละเมิดระเบียบของสำ�นักง�นที่มีเหตุผล
	 	(6)	เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประช�ชน	(ในกรณีที่ข้�ร�ชก�ร
	 		 ทำ�คว�มผิดพล�ดและขัดต่อมโนสำ�นึกของชุมชน)
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ข้อห้ามสำาหรับข้าราชการ
	 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติข้อห้�มมิให้ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 ตลอดจน
พนกัง�นเจ้�หน้�ที	่และข้�ร�ชก�รทห�ร	สนบัสนนุปฏิบัติก�รของพรรค
ก�รเมืองใดๆ	 ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม	 และสมัครเข้�รับเลือกตั้งในก�ร
เลอืกตัง้ใดๆ	กไ็ม่ได้	นอกจ�กใช้สทิธิในก�รลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เท่�นัน้	
และห้�มไม่ให้ส่งค่�บำ�รุงแก่โครงก�รท�งก�รเมืองใดๆ	ก�รที่ข้�ร�ชก�ร
พลเรือน	ตลอดจนพนักง�นให้ของขวัญที่มีค่�แก่ผู้บังคับบัญช�ก็ดี	หรือ
ช่วยเงินบำ�รุงแก่ผู้บังคับบัญช�ก็ดี	ถือว่�เป็นก�รไม่ควร

 7.1.4  กฎการใช้จรรยาบรรณและมาตรฐานทางจริยธรรม
    ของข้าราชการและลูกจ้าง

	 	กฎก�รใช้จรรย�บรรณและม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมของข้�ร�ชก�ร
และลูกจ้�ง[15]

	 ต�มบทบัญญัติของม�ตร�	 12	 ของส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์	 พระร�ช-
บัญญัติฉบับท่ี	 6713	 หรือท่ีเรียกว่�	 “จรรย�บรรณและม�ตรฐ�นท�ง
จริยธรรมของข้�ร�ชก�รและพนักง�น”	 ได้รับก�รอนุมัติเมื่อวันที่	 20	
กุมภ�พันธ์	2532	และมีผลวันที่	25	มีน�คม	2532	เป็นไปต�ม	ม�ตร�	
17	นั้น	กฎต่อไปนี้จะขอนำ�ม�ใช้เพื่อที่จะดำ�เนินก�รต�มบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหม�ยกล่�วว่�
 กฎข้อที่หนึ่ง: ความคุ้มครอง
	 ม�ตร�	1	กฎเหล่�นีจ้ะครอบคลมุถงึเจ้�หน้�ท่ีและพนกัง�นทุกคนใน
รัฐบ�ล	ไม่ว่�ม�จ�กก�รคัดเลือกหรือแต่งตั้ง	ไม่ว่�จะเป็นพนักง�นถ�วร
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หรือชั่วคร�ว	ไม่ว่�จะมีอ�ชีพหรือไม่มีอ�ชีพให้บริก�ร	รวมทั้งทห�รและ
ตำ�รวจ	โดยไม่คำ�นึงถึงว่�บุคคลเหล่�นี้	ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ต�ม

 กฎข้อที่สอง: การตีความ
	 ม�ตร�	 1	 กฎเหล่�นี้จะได้รับก�รตีคว�มในแง่ของก�รประก�ศ
นโยบ�ยทีพ่บในประมวลกฎหม�ย	ม�ตร�	2	ว่�	เป็นนโยบ�ยของรฐัทีจ่ะ
ส่งเสริมให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐและพนักง�นมีม�ตรฐ�นสูงในด้�นจริยธรรม
ก�รบรกิ�รส�ธ�รณะตลอดเวล�	และต้องมีคว�มรบัผดิชอบต่อประช�ชน	
และปฏิบัติหน้�ที่ของตนด้วยคว�มรับผิดชอบสูงสุดต�มคว�มส�ม�รถ	
และคว�มจงรกัภกัด	ีกระทำ�ด้วยคว�มรกัช�ตแิละคว�มยติุธรรม	นำ�ไปสู่
ชีวิตพอประม�ณ	 และรักษ�ผลประโยชน์ของประช�ชนม�กกว่�ผล
ประโยชน์ส่วนตน

 กฎข้อที่สาม: การปฏิรูประบบการบริหารสาธารณะ
	 ม�ตร�	1	ทกุหน่วยง�น	สำ�นกัง�นและตวัแทนส�ข�	จะต้องให้บรกิ�ร
ที่รวดเร็วที่สุด	ในกรณีที่ไม่เกินเก้�สิบวันนับจ�กวันบังคับกฎเหล่�นี้เริ่มต้น
ก�รดำ�เนนิก�รพฒัน�โครงก�รสำ�หรบัเจ้�หน้�ที	่ และพนกัง�นของรฐั
ในก�รเสรมิสร้�งคว�มมุง่มัน่ทีจ่ะบรกิ�รส�ธ�รณะ	 และให้คว�มสำ�คัญ
กับผลประโยชน์ของประช�ชนม�กกว่�ผลประโยชน์ส่วนตน	 ในก�ร
ปฏบิติัหน้�ทีต่�มโครงก�รดังกล่�ว	และคว�มพย�ย�มอืน่ๆ	ในก�รพฒัน�
โดยให้รวมถึงสิ่งเหล่�นี้
	 (1)	จริยธรรม	และศีลธรรม
	 (2)	สิทธิ	หน้�ที่	และคว�มรับผิดชอบของข้�ร�ชก�ร
	 (3)	ช�ตินิยม	และคว�มรักช�ติ
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	 (4)	คว�มยุติธรรม	และสิทธิมนุษยชน
	 (5)	ประช�ธิปไตยในสังคม
	 (6)	ประวัติศ�สตร์	วัฒนธรรม	และประเพณีของฟิลิปปินส์
	 (7)	เงื่อนไขท�งเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศ		
	 โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในพื้นท่ีท่ีข�ดแคลน	 และต้องก�รม�ตรฐ�นท�ง
จริยธรรม	จึงจำ�เป็นต้องจัดทำ�หลักสูตรก�รฟื้นฟูอย่�งต่อเนื่อง	และก�ร
สัมมน�หรือก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	 เพื่อส่งเสริมม�ตรฐ�นด้�น
จริยธรรมในก�รให้บริก�รส�ธ�รณะสูงขึ้น
	 ม�ตร�	2	โปรแกรมก�รศึกษ�	 ก�รฝึกอบรมวิช�ชีพ	 หลักก�รท�ง
วิทย�ศ�สตร์	 และท�งเทคนิคมีส่วนช่วยยกระดับคว�มเป็นมืออ�ชีพ	
คว�มชำ�น�ญก�ร	คว�มเป็นเลศิทัง้ด้�นคว�มรู	้และทักษะในก�รปฏิบัตงิ�น
อกีทัง้ทำ�ให้บคุล�กรภ�ครฐัส�ม�รถปฏบิตัหิน้�ที	่ด้วยคว�มรบัผดิชอบได้
โปรแกรมเหล่�นี้จะถูกจัดให้กับบุคล�กรภ�ครัฐทุกคน	 และอ�จรวมถึง
เนื้อห�วิช�อื่นๆที่อ�จมีก�รเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย
	 ม�ตร�	3	เป็นคว�มรับผิดชอบของหัวหน้�หน่วยง�น	 สำ�นักง�นและ
ตวัแทนส�ข�	เพ่ือให้แน่ใจว่�พนกัง�นและลกูจ้�งเข้�ร่วมโครงก�รพฒัน�	
และมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�คุณค่�ไปพร้อมกัน
	 ม�ตร�	4	ทกุหน่วยง�น	สำ�นกัง�นและตัวแทนส�ข�จะต้องดำ�เนนิก�ร
ศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง	 และวิเคร�ะห์ระบบง�นและวิธีก�รของตนในก�ร
ปรบัปรุงก�รให้บริก�รประช�ชน	เพือ่นำ�ไปสูก่�รศกึษ�และก�รวเิคร�ะห์
ต่�งๆ	 ดังนี้	 (1)	 ระบุระบบและวิธีก�รที่นำ�ไปสู่พฤติกรรมด้�นลบของ
ข้�ร�ชก�ร	(2)	ลดคว�มซบัซ้อนของกฎระเบยีบและวธิกี�รท่ีจะหลกีเลีย่ง
กฎนั้น	และ	(3)	สร้�งหรือใช้ระบบและวิธีก�รที่จะส่งเสริมให้พนักง�นมี
ขวัญกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�น	และเกิดคว�มพึงพอใจ
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	 แต่ละสำ�นักง�นหรือหน่วยง�นจะต้องพัฒน�คู่มือก�รให้บริก�รหรือ
คู่มือก�รปฏิบัติง�น	 ซึ่งจะต้องมีก�รปรับปรุงอย่�งสมำ่�เสมอ	 และให้
บริก�รแก่ประช�ชนในก�รทำ�ธุรกรรม	แสดงแผนภูมิขั้นตอนก�รทำ�ง�น
ในสถ�นที่ที่ส�ม�รถเห็นได้ชัดเจนในสำ�นักง�นหรือหน่วยง�นสำ�หรับ
ข้อมูลและคำ�แนะนำ�แก่ทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง
 เมือ่มกี�รร้องขอจ�กสำ�นกังบประม�ณและก�รบรหิ�รจดัก�รหน่วยง�น
จะต้องช่วยสำ�นกัง�นและหน่วยง�นในก�รประเมนิผล	 และยอมรบั
ก�รทำ�ง�นของระบบก�รและวิธีก�รท่ีจะเป็นสถ�บันก�รจัดก�ร
บรรย�ก�ศที่เอื้อต่อคว�มรับผิดชอบต่อประช�ชน
 ม�ตร�	5	ทกุหน่วยง�น	สำ�นกัง�นและตวัแทนส�ข�จะต้องให้คำ�ปรกึษ�
แก่ประช�ชนที่รับบริก�ร	 เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รรวบรวมคว�มคิดเห็น
และข้อเสนอแนะท่ีมปีระสทิธภิ�พ	 และมปีระสทิธิผลต่อก�รให้บริก�ร
จะต้องสร้�งกลไกเพือ่ให้มัน่ใจว่�ก�รดำ�เนนิง�นของภ�ครัฐ	และก�รปรึกษ�
ในก�รพิจ�รณ�คดี
	 ม�ตร�	6	ทกุหน่วยง�น	สำ�นกัง�นและตัวแทนส�ข�จะต้องดำ�เนนิก�ร
อย่�งต่อเนื่องในเร่ืองก�รวิจัยและก�รทดลองเก่ียวกับม�ตรก�รและ
ก�รนำ�วิธีก�รม�ใช้	ซึง่จะทำ�ให้เกดิแรงจงูใจกบัเจ้�หน้�ทีแ่ละพนกัง�นใน
ก�รเพ่ิมระดับของก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นด้�นจริยธรรมก�รบริก�ร
ส�ธ�รณะ
	 ม�ตร�	7	ทกุหน่วยง�น	สำ�นกัง�น	และตัวแทนส�ข�	ต้องปรึกษ�ห�รอื
กับสำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน	 ที่จะแต่งตั้งหรือมอบหม�ยให้ผู้ตรวจ
ก�รแผ่นดนิหรอืผู้แทนทีอ่�ศยัอยูใ่นพ้ืนที	่ ทำ�หน้�ที	่ทนัททีีม่กี�รร้องขอ
คว�มช่วยเหลือ
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	 ม�ตร�	8	เจ้�หน้�ทีข่องรฐัจะต้องมคีว�มส�ม�รถในก�รให้คำ�ปรึกษ�
แก่ประช�ชน

 กฎข้อที่สี่: ความโปร่งใสของการทำาธุรกรรมและการเข้าถึงข้อมูล
	 ม�ตร�	1	ภ�ยใต้เงื่อนไขที่เหม�ะสมต�มกฎหม�ยกำ�หนดและวิธีก�ร
ดำ�เนนินโยบ�ยของก�รเปิดเผยข้อมลูต่อประช�ชนเต็มรูปแบบในก�รทำ�
ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประช�ชน
	 ม�ตร�	2	เป็นคว�มรับผิดชอบของหัวหน้�หน่วยง�น	 สำ�นักง�นและ
ตวัแทนส�ข�ทีจ่ะกำ�หนดม�ตรก�รและม�ตรฐ�นท่ีจะทำ�ให้เกดิคว�มโปร่งใส
และก�รเปิดกว้�งในก�รทำ�ธรุกรรมต่อประช�ชนภ�ยในสำ�นกัง�นของตน
เช่น	ก�รประมลูซือ้ข�ย	ก�รทำ�ธุรกรรมภ�ยในอ่ืนๆ	รวมทัง้สญัญ�สถ�นะ
ของโครงก�ร	และเรื่องอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคว�มสนใจของประช�ชน
	 โดยจะต้องสร้�งระบบข้อมูลเพื่อแจ้งให้ประช�ชนได้รับทร�บ
ดังต่อไปน้ี	 (ก)	 นโยบ�ยกฎระเบียบและข้ันตอน	 (ข)	 วิธีก�รดำ�เนิน
โครงก�รและเป้�หม�ยก�รปฏบัิติง�น	(ค)	ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�น	และ	
(ง)	เอกส�รอื่น	ๆ	ทั้งหมดต�มที่จะมีก�รจัดทำ�เป็นข้อมูลส�ธ�รณะ
	 ข้อมูลดังกล่�วจะต้องถูกนำ�ม�ใช้สำ�หรับวัตถุประสงค์ในก�รแจ้งแก่
ประช�ชนเพียงอย่�งเดียว	นโยบ�ย	วิธีก�รดำ�เนินก�ร	และคว�มสำ�เร็จ
ดังกล่�วต้องไม่สร้�งภ�พลักษณ์แก่พนักง�นหรือลูกจ้�งเพื่อคว�ม
ก้�วหน้�และผลประโยชน์ส่วนตัว
	 ม�ตร�	3	ทุกหน่วยง�น	 สำ�นักง�นและตัวแทนส�ข�จะต้องให้ข้อมูล
อย่�งเป็นท�งก�ร	 ในก�รบันทึกเอกส�รใดๆ	 ท่ีมีต่อประช�ชนที่ร้องขอ
ยกเว้นในกรณี
	 (ก)	ข้อมูล	บันทึกข้อคว�ม	เอกส�รที่เป็นคว�มลับต่อผลประโยชน์	 	
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	 		 ในก�รป้องกันระดับช�ติ	ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย	หรือ
	 		 ก�รดำ�เนินง�นของกิจก�รในต่�งประเทศ
	 (ข)	ก�รเปิดเผยข้อมูลดังกล่�วจะทำ�ให้ชีวิตและคว�มปลอดภัยของ
	 		 บุคคลตกอยู่ในอันตร�ย
	 (ค)	ข้อมูลบันทึกหรือเอกส�รที่อยู่ภ�ยในแนวคิดสิทธิพิเศษที่จัดตั้ง	 	
	 		 ขึน้	หรือข้อยกเว้นท่ีได้รบัก�รยอมรบัต�มกฎหม�ย	นโยบ�ยตัดสนิ
	 			 หรือคำ�สั่งศ�ล
	 (ง)	 ข้อมูล	ก�รบันทึกหรือเอกส�รฉบับร่�งที่ประกอบก�รตัดสินใจ	 	
	 		 ต่�งๆ	คำ�สั่งก�รปกครอง	ก�รตัดสินใจด้�นนโยบ�ย	หรือบันทึก		
	 		 คว�มเข้�ใจ	ฯลฯ
		 (จ)	ก�รเปิดเผยข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลที่จะเป็นก�รละเมิดสิทธิ
	 		 ส่วนตัว		
		 (ฉ)	ก�รเปิดเผยบันทึกสืบสวน	ก�รปฏิบัติต�มเพื่อก�รบังคับใช้ท�ง		
	 		 กฎหม�ย	 หรือข้อมูลท่ีถ้�เขียนจะได้รับก�รบรรจุอยู่ในบันทึก 
	 		 ดังกล่�ว	หรือข้อมูลที่จะ	(1)	ยุ่งเกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รบังคับ		 	
	 		 (2)	ก�รกีดกันผู้มีสิทธิในก�รพิจ�รณ�คดีที่เป็นธรรมหรือก�ร	 	
	 		 ตัดสินที่เป็นธรรม	(3)	เปิดเผยตัวตนของแหล่งที่ม�ของคว�มลับ
	 		 และในกรณขีองก�รบนัทกึทีร่วบรวมโดยผูม้อีำ�น�จในก�รบังคับ
	 		 ใช้กฎหม�ยท�งอ�ญ�ในหลกัสตูรของก�รสบืสวนคดอี�ชญ�กรรม
	 		 หรือโดยหน่วยง�นดำ�เนินก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องต�ม	 	
	 		 กฎหม�ยของประเทศ	หน่วยสืบร�ชก�รลับก�รรักษ�คว�ม	 	
	 		 ปลอดภยัทีเ่ป็นคว�มลบั	(4)	ไม่ส�ม�รถแสดงเหตุผลเปิดเผยด้�น
	 		 เทคนิคก�รสืบสวนและขั้นตอน	
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	 (ช)	ก�รเปิดเผยข้อมูลก่อนเวล�อันควร	(1)	ในกรณีที่หน่วยง�น	หรือ
   สำ�นักง�น	 หรือตัวแทนส�ข�	 ที่เป็นตัวแทนควบคุมสกุลเงิน
   หลกัทรัพย์สนิค้�โภคภัณฑ์จ�กสถ�บนัก�รเงนิทีม่แีนวโน้มทีจ่ะ
   นำ�ไปสู่ก�รเก็งกำ�ไรท�งก�รเงินอย่�งมีนัยสำ�คัญในสกุลเงิน
	 		 หลกัทรพัย์หรอืสนิค้�โภคภณัฑ์อย่�งมีนยัสำ�คัญหรอืเป็นอนัตร�ย
	 		 ต่อคว�มมั่นคงของสถ�บันก�รเงิน	(2)	ในกรณีใด	ๆ	ที่หน่วยง�น	
	 		 หรือสำ�นักง�น	 หรือตัวแทนส�ข�	 มีแนวโน้มหรือมีนัยสำ�คัญที่
   ก�รดำ�เนินก�รไม่ประสบคว�มสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ของ
	 		 ก�รปฏบัิตซ่ึิงยกเว้นต�มอนวุรรค	(ฉ)	หวัข้อ	(2)	แล้ว	จะไม่ส�ม�รถ
	 		 ประยกุต์ใช้กบัข้อบงัคบัในกรณใีดๆ	ทีห่น่วยง�น	 หรือสำ�นกัง�น	
	 		 หรือตัวแทนส�ข�	มีก�รเปิดเผยต่อส�ธ�รณะไปแล้วไม่ว่�ส่วนที่
	 		 เป็นเนื้อห�หรือธรรมช�ติของวัตถุประสงค์ก�รปฏิบัติก�ร	 หรือ
	 		 ในกรณทีีห่น่วยง�น	หรอืสำ�นกัง�น	หรอืตวัแทนส�ข�	ถูกกำ�หนด
	 		 ต�มกฎหม�ยท่ีจะให้เปิดเผยโดยหน่วยง�นเอง	อย่�งเช่น	ข้อเสนอ
	 		 โครงก�รหรือแผนง�น
	 ม�ตร�	4	หัวหน้�หน่วยง�น	 สำ�นักง�นและตัวแทนส�ข�รวมท้ัง
ตวัแทนทกุคนต้องจดัระบบข้อมลูและเครอืข่�ยทีจ่ะมผีลต่อก�รกระจ�ย
ข้อมูลให้ม�กที่สุดเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหม�ยเมื่อเทียบ
กับนโยบ�ย	 และโครงก�รดังกล่�ว

 กฎข้อที่ 5: แรงจูงใจและระบบรางวัล
	 ม�ตร�	1	แรงจูงใจและผลตอบแทน	 ท่ีจะได้รับจ�กพนักง�นและ
ลูกจ้�ง	 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงบริก�รท่ีเป็นแบบอย่�ง	 และดำ�เนินก�รบน
พ้ืนฐ�นของก�รปฏบิตั	ิโดยบรรทดัฐ�นของก�รปฏบิตัทิีว่�งไว้ในทีม่�ตร�	
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4	ของประมวลกฎหม�ย	คือ
 (ก) ความมุ่งมั่นในผลประโยชน์ของประชาชน
   เจ้�หน้�ทีแ่ละพนกัง�นของรฐัต้องรกัษ�ผลประโยชน์ของประช�ชน
และทรัพย�กรท้ังหมดของรัฐ	ภ�ยใต้อำ�น�จของหน่วยง�นที่เก่ียวข้องใน
สำ�นักง�นและหน่วยง�นในก�รจ้�งง�น	และก�รทำ�ง�นอย่�งมีประสทิธิภ�พ
มีประสทิธผิล	ทำ�ด้วยคว�มซือ่สตัย์และประหยดั	โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ต้อง
หลีกเลี่ยงที่จะสูญเสียเงินและร�ยได้ของประช�ชน
 (ข) ทำางานอย่างมืออาชีพ
	 		 เจ้�หน้�ทีแ่ละพนกัง�นจะดำ�เนนิก�รและปฏิบติัหน้�ท่ีด้วยคว�ม
เป็นเลิศแบบมืออ�ชีพทั้งท�งคว�มรู้และคว�มส�ม�รถในก�รนำ�ม�ให้
บรกิ�รแก่ประช�ชน	ด้วยคว�มจงรักภกัดีสงูสดุและอทุศิตนให้กับก�รปฏบิตัิ
หน้�ที่	และพย�ย�มที่จะกีดกันสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบทบ�ทของตน
 (ค) ความยุติธรรม และความจริงใจ
	 		 เจ้�หน้�ทีแ่ละพนกัง�นของรฐัจะต้องมคีว�มจรงิใจกบัประช�ชน
ตลอดเวล�	จะต้องกระทำ�ด้วยคว�มเป็นธรรมและจรงิใจ	 และไม่มคีว�ม
แตกต่�งกัน	 โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงต่อประช�ชนที่ย�กจนและด้อยโอก�ส	
เจ้�หน้�ที่จะละเว้นจ�กก�รกระทำ�อันขัดต่อกฎหม�ย	ศีลธรรม	และ
ประเพณอีนัดไีม่ได้	และรกัษ�	นโยบ�ยส�ธ�รณะของรฐัต่อคว�มปลอดภยั
รวมถึงผลประโยชน์ของประช�ชน	เจ้�หน้�ที่จะไม่จัดก�รหรือขย�ยคว�ม
ช่วยเหลอืเพือ่ญ�ติของตน	ไม่ว่�จะโดยส�ยเลอืดเดยีวกนัหรือคว�มสมัพนัธ์
ในส�ยง�นของสำ�นักง�น
  (ง) ความเป็นกลางทางการเมือง
	 		 เจ้�หน้�ที่และพนักง�นของรัฐต้องให้บริก�รกับทุกคน	 โดยไม่
เลือกปฏิบัติ	หรือปฏิบัติโดยไม่คำ�นึงถึงพรรคหรือคว�มชอบ
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  (จ) การตอบสนองให้ประชาชน
	 		 เจ้�หน้�ที่และพนักง�นของรัฐ	จะต้องเพิ่มคว�มสุภ�พนอบน้อม
ให้เพยีงพอต่อก�รให้บรกิ�รแก่ประช�ชน	เว้นแต่จะกำ�หนดไว้เป็นอย่�งอืน่
ต�มกฎหม�ย	 หรือเมื่อจำ�เป็นต้องให้คว�มสนใจต่อประช�ชนเจ้�หน้�ที่
และพนักง�นของรัฐจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบ�ยและวิธีก�รของตน
ในภ�ษ�ที่ชัดเจนและเข้�ใจได้	 ให้คว�มมั่นใจในก�รเปิดกว้�งของข้อมูล
ก�รให้คำ�ปรกึษ�แก่ประช�ชนในก�รพจิ�รณ�คดีเมือ่ใดกต็�มทีเ่หม�ะสม
ให้คำ�แนะนำ�ทีง่่�ยและประมวลนโยบ�ย	หลกัเกณฑ์	และวธิกี�รหลกีเลีย่ง
คว�มผดิ	และก�รพฒัน�คว�มเข้�ใจในเงือ่นไขท�งเศรษฐกจิและสงัคมท่ี
เกิดขึ้นในประเทศ	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในพื้นที่ชนบทและในเมือง
  (ฉ) ชาตินิยมและความรักชาติ
	 		 เจ้�หน้�ที่และพนักง�นของรัฐจะต้องมีคว�มภักดีต่อส�ธ�รณรัฐ
เพื่อช�วฟิลิปปินส์ตลอดเวล�	โดยส่งเสริมก�รใช้สินค้�ที่ผลิตในประเทศ	
ทรพัย�กร	และเทคโนโลย	ีส่งเสรมิคว�มชืน่ชมและภ�คภูมใิจในประเทศ
และประช�ชน	พย�ย�มท่ีจะรักษ�และปกป้องอธิปไตยของฟิลปิปินส์จ�ก
ก�รรุกร�นจ�กต่�งประเทศ
 (ช) มุ่งมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
	 		 เจ้�หน้�ที่และพนักง�นของรัฐจะต้องกระทำ�ตนไปสู่หนท�ง
ประช�ธิปไตยของชีวิตและค่�นิยม	 รักษ�หลักก�รของคว�มรับผิดชอบ
แก่ประช�ชนให้เป็นทีป่ระจกัษ์	 โดยยอมรบัว่�อำ�น�จสงูสุดม�จ�กพลเรือน
ว่�มีอำ�น�จเหนอืกองทพั	เจ้�หน้�ทีจ่ะรกัษ�รฐัธรรมนูญและคว�มจงรกัภกัดี
ต่อประเทศเหนือกว่�คว�มจงรักภักดตี่อบุคคล	หรือพรรคก�รเมือง
  (ซ) การใช้ชีวิตเรียบง่าย
	 		 เจ้�หน้�ทีแ่ละพนกัง�นของรฐั	และครอบครวัจะต้องดำ�รงชวิีตอยู่
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อย่�งพอประม�ณเหม�ะสมกับตำ�แหน่งและร�ยได้ของตน	เจ้�หน้�ที่จะ
ไม่หลงระเรงิในก�รแสดงคว�มฟุม่เฟือย	หรือโอ้อวดคว�มมัง่คัง่ในรปูแบบ
ใดๆ

	 ม�ตร�	2	เกณฑ์ต่อไปนี้จะต้องได้รับก�รพิจ�รณ�ในก�รให้ร�งวัล
	 		 (ก)		จำ�นวนปีหรืออ�ยุง�นในก�รให้บริก�ร
	 		 (ข)		คุณภ�พและคว�มสอดคล้องของก�รปฏิบัติง�น
	 		 (ค)		คว�มไม่ชัดเจนของตำ�แหน่ง
	 		 (ง)		ระดับเงินเดือน
	 		 (จ)		คว�มมีเอกลักษณ์และคุณภ�พที่เป็นแบบอย่�งของคว�ม	 	
	 		 	 สำ�เร็จ
	 		 (ฉ)		คว�มเสี่ยงหรือสิ่งล่อใจโดยธรรมช�ติในก�รทำ�ง�นนั้น	
	 		 (ช)		สถ�นก�รณ์ใดๆที่คล้�ยกัน	ต้องก�รพิจ�รณ�จ�กคว�มดี	 	
	 		 	 คว�มชอบในก�รทำ�ง�น	โดยเฉพ�ะก�รให้ร�งวัลต่�งๆ
	 ม�ตร�	3	ก�รสร้�งแรงจูงใจและผลตอบแทนให้แก่ข้�ร�ชก�รและ
พนักง�นแห่งปี	 อ�จจะใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้	 ก�รพิจ�รณ�
โดยคณะกรรมก�รที่ได้รับร�งวัลที่จัดตั้งขึ้นภ�ยใต้ประมวลกฎหม�ย	
	 		 (ก)		โบนัส	
	 		 (ข)		ก�รกล่�วถึง
	 		 (ค)		ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในองค์กรที่รัฐบ�ลเป็นเจ้�ของ		
	 		 	 หรือดูแล
	 		 (ง)		ให้ทุนก�รศึกษ�ในประเทศ	และต่�งประเทศ	
	 		 (จ)		ให้วันหยุดพักผ่อน	
	 		 (ฉ)		ก�รเลื่อนตำ�แหน่งอัตโนมัติเพื่อตำ�แหน่งที่สูงขึ้นที่เหม�ะสม
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กับคุณสมบัติ	 และเงินเดือนสูงขึ้น	 ห�กไม่มีตำ�แหน่งท่ีสูงข้ึนไปหรือ
ตำ�แหน่งที่สูงขึ้นไปไม่ว่�ง		ส�ม�รถบอกได้ว่�ตำ�แหน่งที่จะได้รับรวมอยู่
ในงบประม�ณปีต่อไปของสำ�นักง�น		ยกเว้นเมือ่มกี�รสร้�งตำ�แหน่งใหม่
เช่นตำ�แหน่งเฉพ�ะตัว		ซึง่ทำ�ให้เสมอืนก�รบิดเบือนโครงสร้�งขององค์กร
คือก�รสร้�งให้มีตำ�แหน่งสูงข้ึน	 ได้เงินเดือนม�กข้ึน	 ทั้งๆที่ไม่มีใน
โครงสร้�งเดิม	และ	เมื่อบุคคลนี้ไปรับตำ�แหน่งเทียบเท่�	หรือตำ�แหน่ง
ที่สูงขึ้นต�มโครงสร้�งเดิมตำ�แหน่งเฉพ�ะตัวท่ีสร้�งขึ้นม�ใหม่จะว่�งลง
และถูกยกเลิกทันที
	 ม�ตร�	4	ร�งวัลทุนก�รศึกษ�จะถูกควบคุมด้วยคว�มดีและหลักก�ร
ที่เหม�ะสม
	 (ก)	 ระบบจะต้องได้รับก�รบริห�รง�นโดยคณะกรรมก�รที่ได้รับ
ร�งวัลข้�ร�ชก�รดีเด่นและลูกจ้�ง	ประกอบไปด้วย
	 		 (1)			ผู้ตรวจก�รแผ่นดินดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นร่วม
	 		 (2)			ประธ�น	CSC	ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นร่วม
	 		 (3)			ประธ�น	COA	เป็นสม�ชิก
	 		 (4)			พนกัง�นของรัฐ	2	คน	ทีไ่ด้รบัก�รแต่งตัง้จ�กประธ�น�ธบิดี
	 (ข)	 ในก�รนี้คณะกรรมก�รจะดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้ต�มหน้�ที่และ
คว�มรับผิดชอบ
	 		 (1)		ดำ�เนินก�รต�มระยะเวล�ตรวจสอบอย่�งต่อเนื่องของก�ร		
	 		 	 ปฏบัิตงิ�นของเจ้�หน้�ทีแ่ละพนักง�นในทกุแผนกสำ�นกัง�น
	 		 	 และหน่วยง�น
	 		 (2)	 สร้�งระบบแรงจูงใจและผลตอบแทนประจำ�ปี	 เพื่อสร้�ง 
    แรงจูงใจในก�รทำ�ง�นให้แก่เจ้�หน้�ทีแ่ละพนักง�นทีม่คีว�มดี
	 		 	 โดดเด่นบนพื้นฐ�นของม�ตรฐ�นที่กำ�หนดไว้ในม�ตร�	2		 	
	 		 	 พระร�ชบัญญัตินี้ต�มกฎข้อที่	5
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	 		 (3)		กำ�หนดรูปแบบผลตอบแทนที่ได้รับ
	 		 (4)	 กำ�หนดและนำ�กฎม�ใช้ในก�รควบคุมคว�มประพฤติของ	 	
	 		 	 กิจกรรม	ซึ่งจะรวมถึงแนวท�งในก�รประเมินผลและก�ร	 	
	 		 	 เสนอกลไก	ทีต่ระหนกัถงึก�รให้ร�งวัลและก�รกำ�หนดคณะ
	 		 	 อนกุรรมก�รในก�รตัดสนิ	ซึง่ในก�รประเมนิผลของก�รเสนอ
	 		 	 ชื่อให้คณะกรรมก�รอ�จได้รับก�รช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวช�ญ	
	 		 	 ท�งเทคนิคก�รคัดเลือกจ�กภ�ครัฐและภ�คเอกชน
	 ม�ตร�	5	สำ�นกัง�น	ข้�ร�ชก�รพลเรือนต้องจดัให้มกี�รบรกิ�รท่ีสำ�นกั
เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร
	 ม�ตร�	6	ไม่มเีงือ่นไข	หรอืข้อห้�มท่ีหน่วยง�น	สำ�นกัง�นหรอืตวัแทน
ส�ข�จะตัง้โครงก�รให้ร�งวลับคุล�กรในหน่วยง�น	แต่ต้องไม่นอกเหนอื
กฎกตกิ�	หรอืขดักบักฎระเบยีบทีม่อียู	่และก�รให้ร�งวัลนี	้	ต้องคำ�นงึถึง
ระบบคุณธรรมและคว�มยุติธรรมเป็นพื้นฐ�น
	 ม�ตร�	7	งบประม�ณทีค่รอบคลมุค่�ใช้จ่�ยทัง้หมดในก�รดำ�เนนิก�ร
ต�มกฎข้อนี้จะต้องได้รับจัดต้ังข้ึนต�มก�รจัดสรรของคณะกรรมก�ร
ข้�ร�ชก�รพลเรือน

 กฎข้อที่หก: หน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้าง
	 ม�ตร�	1	ในฐ�นะทีเ่ป็นกฎทัว่ไปเมือ่มกี�รร้องขอหรอืคำ�ร้อง	ไม่ว่�จะ
เป็นล�ยลักษณ์อักษรหรือท�งว�จ�	 ส�ม�รถกระทำ�อย่�งรวดเร็ว 
ทันท่วงที	 และอย่�งเป็นท�งก�ร	 และจะต้องดำ�เนินก�รได้ทันทีโดยไม่
เลอืกปฏบิตั	ิและต้องไม่เกนิกว่�สบิห้�วนัทำ�ก�รนบัจ�กได้รบัก�รร้องขอ
หรือคำ�ร้อง
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	 ม�ตร�	2	ในหน่วยง�นของสำ�นักง�นหรือหน่วยง�นที่มีปริม�ณง�น
และผู้ใช้บริก�รม�ก	หัวหน้�หน่วยง�น	สำ�นักง�นหรือตัวแทนส�ข�ต้อง
ออกแบบกลไกเพือ่ป้องกนัก�รรอรบับรกิ�รทีน่�นจนเกินไป	โดยให้แต่ละคน
มีบตัรควิทีจ่ะต้องระบวัุนทีแ่ละเวล�ในก�รเข้�รบับรกิ�ร	เมือ่ผูท้ีม่รี�ยช่ือ
ต�มนดัเข้�รบับรกิ�ร	พนกัง�น/เจ้�หน้�ทีจ่ะส�ม�รถให้บริก�รโดยเร็วยิง่ข้ึน
กล่�วได้ว่�ผู้มีสิทธิจะได้รับบริก�รต่อเมื่อแสดงบัตรนัดต�มลำ�ดับที่
	 ม�ตร�	3	ในกรณทีีม่กี�รร้องขอ	ก�รเขยีนข้อร้องเรียน	หรือก�รเขียน
จดหม�ย	 โทรเลข	หรือสิ่งที่คล้�ยกัน	พนักง�นหรือลูกจ้�งในคว�มดูแล
จะกระทำ�ก�รเช่นเดยีวกนัภ�ยในสบิห้�วนัทำ�ก�ร	นบัจ�กได้รับจดหม�ย
ดังกล่�วโดยมีเงื่อนไขว่�
	 (ก)	ถ้�มกี�รสือ่ส�รทีอ่ยูใ่นอำ�น�จของสำ�นกัง�นหรือหน่วยง�นท่ีเป็น
ท�งก�ร	ลูกจ้�งจะต้อง
	 		 (1)		เขียนบันทึกหรือหนังสือรับทร�บเรื่องอย่�งสมำ่�เสมอ	จ�ก		
	 		 	 ก�รกระทำ�ที่อ�จจะดำ�เนินก�รใดๆ	ต�มวิธีปกติท�งธุรกิจ	 	
	 		 	 ของกรมสำ�นักง�นหรือหน่วยง�นที่ระบุวันที่	เมื่อเรื่อง
	 		 	 ดังกล่�วจะได้รับก�รจำ�หน่�ย	 ต้องบันทึกชื่อของเจ้�หน้�ที่
	 		 	 หรือลูกจ้�งที่ดูแลก�รออกจดหม�ยหรือเอกส�รดังกล่�วไว้
	 		 (2)		ในกรณีที่ไม่มีก�รทำ�ง�นโดยปกติหรือมีประเด็นย�กๆเข้�	 	
	 		 	 ม�เกีย่วข้อง	ก�รเขยีนบนัทกึหรอืทำ�จดหม�ยตอบรบัให้กลุม่
	 		 	 ผู้สนใจ	ผู้ร้องเรียน	หรือผู้สื่อข่�ว	 จะกระทำ�ได้ก็ต่อเมื่อมี
	 		 	 ก�รร้องขอหรือมีก�รรับข้อร้องเรียน	 และส�ม�รถดำ�เนิน		
	 		 	 ก�รได้ในกรณีที่มีคว�มจำ�เป็นต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม	รวมทั้ง
	 		 	 ข้อกำ�หนด	เอกส�รบันทึก	หรือ	 หนังสือรับทร�บที่จะให้
	 		 	 รัฐกำ�หนดระยะเวล�ที่เหม�ะสมใน		 ก�รที่จะตอบรับและ
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	 		 	 ลงน�มอย่�งเป็นท�งก�ร	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งต้องประส�น
	 		 	 กับพนักง�นหรือลูกจ้�งที่รับเรื่องและดูแลจดหม�ยดังกล่�ว	
	 		 	 ของหน่วยง�น	 ซึ่งจะต้องเป็นผู้แจ้งใหบุ้คคลผู้สนใจ	 และ
	 		 	 ผู้ร้องเรียน	หรือผู้สื่อข่�วทร�บถึงกระบวนก�รดำ�เนินก�ร
	 (ข)	ถ้�มีก�รสื่อส�รนอกเขตอำ�น�จของตนเจ้�หน้�ที่หรือลูกจ้�งต้อง	
  	 (1)		ดจูดหม�ยโทรเลขคำ�ร้องหรอืคำ�ขอด้วยว�จ�ส่งไปยงัหน่วยง�น
	 		 	 สำ�นักง�น	หรือตัวแทนส�ข�ที่เหม�ะสม
  	 (2)		รบัทร�บก�รส่ือส�รโดยเนือ้ห�ของบนัทกึหรอืจดหม�ยตอบรบั
	 		 	 ในกลุ่มผู้สนใจ	ผู้ร้องเรียน	หรือผู้สื่อข่�ว	และแนบสำ�เน�
	 		 	 จดหม�ยหรือหนังสืออ้�งอิงไปยังหน่วยง�น	สำ�นักง�น	หรือ
	 		 	 ตัวแทนส�ข�ที่เหม�ะสม
 หน่วยง�น	สำ�นกัง�น	หรอืตวัแทนส�ข�ทีไ่ด้รบัจดหม�ย	โทรเลขคำ�ร้อง
หรอืคำ�ขอว�จ�	ต้องวิจ�รณญ�ณท่ีเหม�ะสมและดำ�เนนิก�รให้สอดคล้อง
กับส่วนย่อย	(ก)	ส่วนที่	1	และ	2	ของข้อตกลงฉบับนี้
	 ระยะเวล�สบิห้�วนัทำ�ก�รในทีน่ี	้นบัจ�กวนัทีไ่ด้รับก�รสือ่ส�รท่ีเป็น
ล�ยลักษณ์อักษรหรือท�งว�จ�โดยกรมสำ�นักง�นหรือหน่วยง�นที่
เกี่ยวข้อง
	 ม�ตร�	4	เอกส�รทั้งหมดรวมท้ังเอกส�รท่ีจะต้องดำ�เนินก�ร	 และ
แล้วเสรจ็ภ�ยในระยะเวล�ทีเ่หม�ะสมจ�กก�รเตรยีมคว�มพร้อมจดหม�ย
ดงักล่�ว	 ระยะเวล�ทีเ่หม�ะสมจะได้รบัก�รพจิ�รณ�ต�มหลกัเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
	 (ก)	 ในกรณีที่กฎหม�ยหรือกฎที่ใช้บังคับออกต�มกำ�หนดระยะเวล�
นั้นในก�รตัดสินใจท่ีจะได้รับก�รแสดงผลหรือก�รกระทำ�ที่นำ�ม�นั้นจะ
ต้องปฏิบัติต�ม
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	 (ข)	ในกรณทีีไ่ม่มกี�รกำ�หนดระยะเวล�โดยกฎหม�ยหรอืกฎบงัคบันัน้
ให้หัวหน้�หน่วยง�น		สำ�นักง�น	หรือตัวแทนส�ข�	ออกกฎระเบียบและ
ข้อบังคับกำ�หนดเป็นระยะเวล�ที่เหม�ะสมโดยคำ�นึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
	 		 (1)	 พิจ�รณ�ต�มธรรมช�ติ		คว�มย�กง่�ยหรอืคว�มซบัซ้อนของ
	 		 	 หัวข้อ	เนื้อห�ของเอกส�รร�ชก�รหรือก�รประมวลผลของ
	 		 	 หน่วยง�น	สำ�นักง�นหรือตัวแทนส�ข�
	 		 (2)	 พิจ�รณ�จ�กคว�มสมบรูณ์ครบถ้วนหรือคว�มไม่เพียงพอของ
	 		 	 คว�มต้องก�รในข้อมูลดิบและข้อมูลที่มีก�รประมวลแล้ว	
	 		 	 เพื่อก�รตัดสินใจหรือก�รปฏิบัติ
	 		 (3)	 พจิ�รณ�จ�กคว�มข�ดแคลนหรอืคว�มไม่สมบรูณ์ของส�เหตุ
    แหล่งทีม่�	ท่ีอยูน่อกเหนอืก�รควบคุมของหน่วยง�น		สำ�นกัง�น
	 		 	 หรือตัวแทนส�ข�	หรือพนักง�นหรือลูกจ้�งที่เกี่ยวข้อง	
	 		 (4)	 พิจ�รณ�จ�กข้อจำ�กัดท�งกฎหม�ย	เช่น	คำ�สั่งกักขัง	หรือ
	 		 	 คำ�สั่งห้�มที่ออกโดยคำ�สั่งศ�ล	หรือกึ่งตุล�ก�รหรืออำ�น�จ
	 		 	 ของฝ่�ยก�รบริห�รจัดก�ร
	 		 (5)	 พิจ�รณ�จ�กจ�กคว�มผิดพล�ด	คว�มล้มเหลว	 หรือ	 	
	 		 	 คว�มประม�ท	เลินเล่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งทำ�ให้ก�ร
	 		 	 ตัดสินใจช่วยเหลือหรือก�รปฏิบัติที่เป็นไปไม่ได้	 หรือทำ�ไป	
	 		 	 ได้ไม่เต็มที่	
	 		 (6)	 พิจ�รณ�จ�กเหตุสุดวิสัย	
	 ม�ตร�	5	ระเบยีบและก�รดำ�เนนิก�รท่ีเป็นล�ยลกัษณ์อกัษรใดๆ	หรอื
ก�รตัดสนิใจทีจ่ะต้องมกี�รลงน�มน้ัน	ต้องมไีม่เกินส�มชือ่ย่อหรอืล�ยเซน็
ยกเว้นกฎหม�ยหรือระเบียบ	ได้กำ�หนดไว้เป็นอย่�งอื่น		แต่ในกรณีที่ผู้มี
อำ�น�จลงน�มไม่อยู่	ให้ผู้มีตำ�แหน่งถัดไป	หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรักษ�ก�ร
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ในตำ�แหน่ง	หรอืบุคคลท่ีมีอำ�น�จต�มเวล�ท่ีกำ�หนด	ส�ม�รถลงน�มแทน
ต�มคว�มรับผิดชอบ		ซึง่หวัหน้�หน่วยง�น		สำ�นกัง�น	หรอืตวัแทนส�ข�	
จะกำ�หนด	คำ�สั่งสำ�นักง�นที่ทำ�สำ�รองไว้	อย่�ง	เช่น	กฎระเบียบเกี่ยวกับ
ผู้มีอำ�น�จที่เหม�ะสมที่จะลงน�ม	 ในกรณีที่ผู้ลงน�มต�มปกติไม่อยู่
ดังต่อไปนี้
	 		 (1)	 ในกรณ	ีทีม่ผีูด้ำ�รงตำ�แหน่งถดัไป	เพียงคนเดียว	ให้บคุคลนัน้	
	 		 	 มีอำ�น�จลงน�มโดยอัตโนมัติ
	 		 (2)	 ในกรณ	ีทีม่ผีูด้ำ�รงตำ�แหน่งถดัไป		2		คนหรือม�กกว่�นัน้	ให้
    สำ�นกัง�นพจิ�รณ�ต�มคว�มเหม�ะสม	ต�มลำ�ดบัคว�มสำ�คญั
	 		 	 ของเจ้�หน้�ที่ภ�ยในหน่วยง�นเดียวกัน	
		 		 (3)	 ในกรณี	ที่ไม่มีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งถัดไปในปัจจุบัน		ให้หัวหน้�
    หน่วยง�น	สำ�นกัง�น	หรือตัวแทนส�ข�	เลอืกผูเ้ข้�ม�รบัผดิชอบ
	 		 	 คนใดคนหนึ่งจ�กเจ้�หน้�ที่ระดับตำ่�กว่�ภ�ยในหน่วยง�น
	 		 	 เดียวกัน	
	 ม�ตร�	6	เอกส�รส�ธ�รณะทุกคนจะต้องเข้�ถงึได้	และพร้อมสำ�หรับ
ก�รตรวจสอบโดยประช�ชนในช่วงเวล�ทำ�ง�น	 ยกเว้นท่ีบัญญัติไว้ใน
ม�ตร�	3	ของกฎข้อที่สี่
 ม�ตร�	7	หวัหน้�หรอืเจ้�หน้�ทีผู่ร้บัผดิชอบของสำ�นักง�นหรือหน่วยง�น
ของรัฐบ�ล	 และองค์กรท่ีรัฐบ�ลเป็นเจ้�ของจะต้องจัดทำ�เป็นร�ยง�น
ฉบบัเตม็และสมบรูณ์ต�มทีก่ำ�หนดในกฎหม�ยและกฎระเบยีบทีต้่องทำ�
ร�ยง�นให้แล้วเสร็จภ�ยในสี่สิบห้�วันนับจ�กสิ้นสุดก�รทำ�ง�น	 ซ่ึง
ร�ยง�นก�รปฏิบัตินี้จะส่งไปยังคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือนเพ่ือ
พิจ�รณ�	 โดยอ�จกำ�หนดให้เจ้�หน้�ท่ีต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม	หรือให้ส่ง
เอกส�รเพิ่มเติมในกรณีจำ�เป็น
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	 ม�ตร�	8	เจ้�หน้�ท่ีและพนกัง�น	รวมท้ังครอบครวั	จะต้องดำ�เนินชวีติ
ที่เรียบง่�ยและพอประม�ณเหม�ะสมกับตำ�แหน่งและร�ยได้	 จะต้องไม่
หลงระเริงในสิ่งที่ฟุ่มเฟือย	หรือโอ้อวดคว�มมั่งคั่งในรูปแบบใดๆ

 กฎข้อที่เจ็ด: การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
	 ม�ตร�	1	เจ้�หน้�ทีแ่ละพนกัง�นทกุคน	 ยกเว้นผูท้ำ�หน้�ทีใ่นฐ�นะ
เจ้�หน้�ที่กิตติมศักด์ิหรือพนักง�นชั่วคร�ว	 ต้องแสดงสินทรัพย์	 หนี้สิน
และมูลค่�สุทธิ	และเปิดเผยผลประโยชน์ท�งธุรกิจ	รวมทั้งก�รเชื่อมต่อ
ท�งก�รเงินของคู่สมรส	 บุตรที่ยังไม่แต่งง�นและอ�ยุไม่เกินสิบแปดป	ี 
ที่อยู่ในครัวเรือน	และอ�ยุต�มรูปแบบที่กำ�หนดไว้ในภ�คผนวก
	 (ก)		เนื้อห�ของแถลงก�รณ์
	 		 (1)	 	 งบแสดงสินทรัพย์	 หนี้สิน	 และมูลค่�สุทธิจะต้องมีข้อมูล
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
	 (ก)	ทรัพย์สินที่เป็นจริงและได้รับก�รปรับปรุงต้นทุนต�ม	 	
	 	 ร�ค�ซื้อ	คุณค่�ที่ได้รับก�รประเมิน	และมูลค่�ใน
	 	 ตล�ดซื้อข�ยที่เป็นจริง
	 (ข)	ทรัพย์สินส่วนบุคคล	และต้นทุนต�มร�ค�ซื้อ	
	 (ค)	ทรัพย์สินอื่นๆ	เช่น	ก�รลงทุนต่�งๆ	เงินสดในมือหรือใน
	 	 ธน�ค�ร	หุ้น	พันธบัตร	หรือสิ่งที่ใกล้เคียงกัน	
	 (ง)	หนี้สินท�งก�รเงินในระยะสั้นและระยะย�ว	
		 		 (2)	 ก�รเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ท�งธุรกิจและก�รเชื่อมต่อ
ท�งก�รเงิน	 จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่มีอยู่	 หรือคว�ม
เชือ่มโยงทีม่อียูก่บัผูป้ระกอบก�รธรุกจิหรือหน่วยง�น	ไม่ว่�จะเป็นเจ้�ของ
นักลงทุน	หุ้นส่วน	ผู้ถือหุ้น	เจ้�หน้�ที่	กรรมก�รผู้จัดก�รบริห�ร	เจ้�หนี้	
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ทน�ยคว�ม	ที่ปรึกษ�ด้�นกฎหม�ย	บัญชี	ผู้สอบบัญชี	และชื่อและที่อยู่
ของสถ�นประกอบก�รหรอืหน่วยง�นเมือ่ผลประโยชน์หรอืก�รเชือ่มต่อ
ดงักล่�วเป็นท่ียอมรบัและร�ยละเอยีดอืน่ๆ	 เช่น	 จะแสดงลกัษณะของ
ผลประโยชน์หรือคว�มเชื่อมโยง
	 	(ข)	เมื่อข้อมูลเอกส�รดังกล่�วต�มประมวลกฎหม�ยต้องยื่น
		 		 (1)	 ภ�ยในส�มสิบวัน	หลังจ�กก�รเข้�รับตำ�แหน่งในสำ�นักง�น
	 		 	 หรือหน่วยง�น		ร�ยก�รบัญชีท�งก�รเงินจะถูกพิจ�รณ�							
	 		 	 ซึง่จะนบัเป็นวันแรกท่ีรบับรกิ�ร	ก�รตรวจสอบของหน่วยง�น
	 		 	 ที่รับผิดชอบของรัฐ
	 		 (2)	 ในวนัท่ีหรือก่อนวันท่ี	30	เมษ�ยนทกุปี	จ�กบญัชีท�งก�รเงนิ
	 		 	 ที่จะต้องนำ�ม�คำ�นวณ	ณ	สิ้นปีก่อนหน้�นั้น	(31	ธันว�คม)
	 		 (3)	 ภ�ยในส�มสิบวันหลังจ�กแยกออกจ�กก�รตรวจสอบของ
	 		 	 หน่วยง�นที่รับผิดชอบของรัฐ		ซึ่งร�ยก�รบัญชีท�งก�รเงิน
    จะต้องคำ�นงึถงึเป็นวนัสดุท้�ยของก�รดำ�รงตำ�แหน่งในสำ�นกัง�น
	 		 	 หรือหน่วยง�น
	 (ค)	ข้อมลูงบแสดงสนิทรพัย์	หนีส้นิและมลูค่�สทุธ	ิก�รเปิดเผยข้อมลู
ผลประโยชน์ท�งธรุกจิ	และก�รเชือ่มต่อท�งก�รเงนิจะได้รบัก�รยืน่หรอื
ส่งไปยังบุคคลและสถ�นที่ดังต่อไปนี้:
	 		 (1)	 ประธ�น�ธิบดี	 รองประธ�น�ธิบดี	 และเจ้�หน้�ที่ของ
	 		 	 ศ�ลรัฐธรรมนูญกับสำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดินแห่งช�ติ
	 		 (2)	 สม�ชิกวุฒิสภ�และสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร	กับเลข�ธิก�ร
	 		 	 วุฒิสภ�และสภ�ผู้แทนร�ษฎรต�มลำ�ดับ	ผู้พิพ�กษ�กับ
	 		 	 เสมยีนของศ�ลศ�ลฎกี�	ผูพ้พิ�กษ�กบัผูดู้แลระบบศ�ลและ
    เจ้�หน้�ทีผู่บ้รหิ�รระดบัช�ต	ิเช่น	คณะรฐัมนตร	ีรองเลข�ธิก�ร
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    และผูช่้วยเลข�ธกิ�ร	รวมถงึก�รให้บรกิ�รในต่�งประเทศ	และ
	 		 	 หวัหน้�องค์กรทีร่ฐับ�ลเป็นเจ้�ของหรือควบคุมด้วยกฎบัตร
	 		 	 ที่เป็นต้นฉบับ	และองค์กรย่อย	วิทย�ลัย	และมห�วิทย�ลัย
	 		 	 ของรัฐกับสำ�นักง�นประธ�น�ธิบดี
		 		 (3)	 เจ้�หน้�ที่ระดับภูมิภ�คและท้องถิ่นและพนักง�นทั้งแต่งตั้ง		
	 		 	 และเลอืกตัง้	รวมทัง้เจ้�หน้�ทีอ่ืน่ๆ	และพนกัง�นขององค์กร
	 		 	 ที่รัฐบ�ลเป็นเจ้�ของหรือบริษัทควบคุมและองค์กรส�ข�		 	
	 		 	 วทิย�ลยัและมห�วทิย�ลยัของรฐัทีม่รีองผูต้รวจก�รแผ่นดิน
	 		 	 ในภูมิภ�คของตน
	 		 (4)	 ข้�ร�ชก�รจ�กกองทพัทีม่ยีศต้ังแต่พนัเอกหรือน�ว�เอก		กบั
	 		 	 สำ�นกัง�นประธ�น�ธบิด	ีและข้�ร�ชก�รในระดบัยศทีต่ำ�่กว่�
	 		 	 พร้อมด้วยรองผู้ตรวจก�รแผ่นดินในภูมิภ�คของตน	
		 		 (5)	 เจ้�หน้�ที่ทั้งหมดและพนักง�นอื่นๆ	ที่กำ�หนดไว้ในพระร�ช
	 		 	 บัญญัติส�ธ�รณรัฐฉบับที่	3019	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะ	
	 		 	 กรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	
  สำ�เน�ของงบดงักล่�วจะถกูยืน่ให้กับหน่วยง�นท่ีเกีย่วข้องในหน่วยง�น
สำ�นักง�นหรือตัวแทนส�ข�ต่�งๆ
	 (ง)	 บัญชีทั้งหมดของสินทรัพย์	 หนี้สินและมูลค่�สุทธิ	 ลงวันที่	 31	
ธนัว�คม	2531	ในข้อมลูทีม่ใีนหน่วยง�นของตน ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย
และต�มข้อมูลที่เป็นจริง	ซ่ึงรูปแบบใหม่ท่ีกำ�หนดไว้ในกฎหม�ยเหล่�นี	้
กำ�หนดไว้ก่อนวันที่	30	เมษ�ยน	2533	และทุกปีหลังจ�กนั้น
	 (จ)	พนกัง�นและเจ้�หน้�ท่ีทุกคนจะต้องดำ�เนนิก�รภ�ยในส�มสบิวนั	
นับจ�กวันที่เข้�รับตำ�แหน่งในสำ�นักง�น	 ผู้มีอำ�น�จท่ีจำ�เป็นในก�ร
สนบัสนนุของผูต้รวจก�รแผ่นดนิทีจ่ะได้รบัจ�กหน่วยง�นภ�ครฐัทีเ่หม�ะสม
รวมท้ังสำ�นกัสรรพ�กร	 เอกส�รประเภทแสดงสนิทรัพย์หนีส้นิมลูค่�สทุธิ
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ของพวกเข�	รวมถงึผลประโยชน์ท�งธรุกจิ	และก�รเช่ือมโยงท�งก�รเงนิ
ในปีก่อนหน้�	 รวมท้ังถ้�เป็นไปได้ในปีแรกของก�รรับหน้�ที่ใดๆ	 ใน
รัฐบ�ล
	 (ฉ)	คูส่มรสทีมี่ท้ังเจ้�หน้�ท่ีของรัฐและพนกัง�นอ�จยืน่บญัชสีนิทรพัย์
ที่จำ�เป็นร่วมกันหรือแยกจ�กกัน
	 ม�ตร�	2	เจ้�หน้�รัฐหรือพนักง�นจะส�ม�รถเปิดเผยข้อมูลของ
สำ�นกัง�น	ภ�ยใต้คำ�ส�บ�นในก�รให้บริก�รท่ีดทีีส่ดุจ�กข้อมลูทีร่บัรู	้เพือ่
รักษ�ระดับคว�มสัมพันธ์ของภ�ครัฐต่อพลเรือนเพื่อคว�มสมดุลต�ม 
รูปแบบที่กำ�หนดไว้ในภ�คผนวก	โดยส�ม�รถแสดงข้อมูลได้
	 (ก)	ภ�ยในส�มสิบวันหลังจ�กก�รเข้�รับตำ�แหน่งในสำ�นักง�น
	 (ข)	 ภ�ยในหรือก่อนวันที่	 30	 เมษ�ยนของทุกปี	 เนื่องจ�กวันที่	 30	
เป็นวันสุดท้�ยที่เปิดให้ส่งข้อมูลก�รเสียภ�ษี	ซึ่งเป็นภ�ษีของปีที่ผ่�นม�	
ข้อมูลที่ต้องคำ�นึงถึงจึงเป็นข้อมูล	ณ	วันสิ้นปีก่อนหน้�นั้น	
	 ม�ตร�	3	
 (ก)	ทกุข้อคว�มใดๆ	ทีย่ืน่ก่อนหน้�นีต้้องสอดคล้องกบัข้อคว�มข้�งต้น
และต้องพร้อมให้ประช�ชนตรวจสอบได้ในเวล�ที่เหม�ะสม
 (ข)	 บัญชีทรัพย์สินดังกล่�วจะต้องสะดวกต่อก�รถ่�ยสำ�เน�หรือนำ�
ม�พมิพ์ใหม่ได้	ภ�ยหลงั	10	วันทำ�ก�ร	ซึง่ผูย่ื้นเอกส�รได้ทำ�ต�มกฎหม�ย
กำ�หนด	ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลที่ต้องยกย่อง
	 (ค)	ผู้มีอำ�น�จรับรองสำ�เน�ถูกต้อง	จะต้องออกสำ�เน�คำ�สั่ง	และจะ
ต้องจ่�ยค่�บรกิ�รท่ีเหม�ะสมต�มท่ีกำ�หนดโดยคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�ร
พลเรือนเพือ่ครอบคลมุค่�ใช้จ่�ยก�รทำ�สำ�เน�	 และจดหม�ยของคำ�สัง่
ดังกล่�ว
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	 (ง)	 คำ�สั่งใดๆ	 ที่ยื่นภ�ยใต้ประมวลกฎหม�ยจะส�ม�รถใช้ได้กับ
ประช�ชนภ�ยใต้ข้อจำ�กัดที่กล่�วม�แล้วเป็นระยะเวล�สิบปี	 หลังจ�กที่
ได้รับคำ�สั่ง	และคำ�สั่งอ�จถูกยกเลิกหลังจ�กระยะเวล�ดังกล่�ว	จนกว่�
จะมีคว�มจำ�เป็นในก�รตรวจสอบต่อไป

 กฎข้อที่แปด: การทบทวนและการปฏิบัติตามขั้นตอน
	 ส่วนที่	1	กรณีต่อไปนี้จะต้องมีก�รกำ�หนดขั้นตอนก�รปฏิบัติต�ม
กระบวนก�รตรวจสอบ	 เพื่อตรวจสอบว่�ข้อคว�มใดๆ	ดังกล่�วข้�งต้น	
ได้ผ่�นก�รดำ�เนินง�นจนสำ�เร็จอย่�งถูกต้อง
	 (ก)	ในกรณีที่รัฐสภ�กำ�หนดให้คณะกรรมก�รของวุฒิสภ�	 และ
	 		 สภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นผู้อนุมัติหัวข้อ	 ซึ่งจะได้ก�รรับรอง
	 		 โดยอ�ศัยก�รลงมติของเสียงส่วนใหญ่	
	 (ข)	ในกรณีของหน่วยง�นฝ่�ยบริห�ร	 หัวหน้�ของหน่วยง�น	 และ
	 		 สำ�นักง�น	 และส�ข�ตัวแทนที่มีคว�มเกี่ยวข้องได้รับอนุมัติ
	 		 ก�รทำ�ง�นจ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม
	 (ค)	ในกรณีของแผนกยุติธรรม	อนุมัติโดยหัวหน้�ผู้พิพ�กษ�ของ
	 		 ศ�ลฎีก�	
	 (ง)	 ในกรณขีองคณะกรรมก�รรัฐธรรมนญู	และสำ�นกัง�นรฐัธรรมนญู	
	 		 อนุมัติโดยประธ�น	 และบรรด�สม�ชิกที่เกี่ยวข้อง	 นอกจ�กนี้
   ในกรณทีีส่ำ�นกัง�นผูต้รวจก�รแผ่นดนิ	อนมุติัโดยผู้ตรวจก�รแผ่นดนิ
	 เจ้�หน้�ที่ดังกล่�วข้�งต้นมีอำ�น�จท่ีจะให้แสดงคว�มคิดเห็นในก�ร
ตีคว�มบทบัญญัติเกี่ยวกับข้ันตอนก�รตรวจสอบและก�รปฏิบัติต�มใน
ก�รเปิดเผยงบบัญชีสินทรัพย์หนี้สินมูลค่�สุทธิ
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	 ในกรณีที่เจ้�หน้�ท่ีตรวจสอบพบว่�บัญชีทรัพย์สินไม่ได้ถูกยื่นอย่�ง
ถูกต้อง	จะต้องแจ้งให้บุคคลที่ส่งร�ยง�นโดยตรง	และจะต้องดำ�เนินก�ร
แก้ไขเพื่อให้ตรงต�มวัตถุประสงค์
 โดยผูท้ีเ่กีย่วข้องส�ม�รถแสดงคว�มคดิเหน็เกีย่วกบัสถ�นก�รณ์ที่
เกิดขึ้นจริง	และแสดงต�มหน้�ที่โดยสุจริต	ซึ่งไม่ได้อยู่ภ�ยใต้กรอบใดๆ	
ที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ

 กฎข้อที่เก้า: การลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 ม�ตร�	1
	 (ก)		เจ้�หน้�ท่ีหรือลกูจ้�งต้องหลกีเลีย่งคว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์
ตลอดเวล�	
	 (ข)		คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์จะเกิดขึ้น	เมื่อ
	 		 (1)		ลูกจ้�งอย่�งเป็นท�งก�ร
	 		 	 (ก)	เป็นผู้ถือหุ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ	หรือ
	 		 	 (ข)	เป็นสม�ชิกของคณะกรรมก�ร	หรือ	
	 		 	 (ค)	เป็นเจ้�หน้�ที่ของบริษัท	หรือ	
	 		 	 (ง)	เป็นเจ้�ของ	หรือมีคว�มสนใจอย่�งม�กในธุรกิจ	หรือ	
	 		 	 (จ)	เป็นหุ้นส่วนในห้�งหุ้นส่วน	และ	
	 		 (2)		ผลประโยชน์ของบริษัทดังกล่�ว	หรือธุรกิจ	หรือสิทธิ	หรือ
หน้�ที่นั้น	 ซึ่งตรงข้�มกับผลประโยชน์ของหน่วยง�นรัฐท่ีสังกัดและ 
ขัดแย้งในก�รปฏิบัติง�นที่ซื่อสัตย์ของเจ้�หน้�ที่	
	 (ค)		ผู้ถือหุ้นที่สำ�คัญเป็นบุคคลที่เป็นเจ้�ของโดยตรงหรือโดยอ้อม	มี
หุ้นเพียงพอที่จะเลือกผู้อำ�นวยก�รของบริษัทใดๆ	 จะใช้บังคับกับบุคคล
ที่จะลงคะแนนไว้ว�งใจ
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	 (ง)	 	ก�รลงคะแนนไว้ว�งใจ	หม�ยถึง	ข้อตกลงระหว่�งผู้ถือหุ้นของ
บรษิทั	เพ่ือวัตถปุระสงค์ในก�รห�รอืกับผูด้แูลหรอืคณะกรรม�ธกิ�รสทิธิ
ในก�รออกเสยีงลงคะแนนและสทิธิอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัก�รซือ้หุน้สำ�หรบั
รอบระยะเวล�ทีก่ำ�หนดและภ�ยใต้เงือ่นไขอืน่ๆ	เช่น	บญัญติัในกฎหม�ย	
บริษัท
	 ม�ตร�	2	
	 (ก)	เมือ่คว�มขดัแย้งเกดิขึน้กบัเจ้�หน้�ทีห่รอืพนกัง�นทีเ่กีย่วข้อง	จะ
ต้องล�ออกจ�กตำ�แหน่งในองค์กรธรุกจิเอกชนภ�ยในส�มสบิวนั	นบัจ�ก
วนัล�ออกจ�กตำ�แหน่งสำ�นกัง�น	หรือก�รล�ออกจ�กส่วนแบ่งทีถ่อืครอง	
หรือผลประโยชน์ภ�ยในหกสิบวัน	 นับจ�กวันล�ออกจ�กตำ�แหน่ง 
ดังกล่�ว	 สำ�หรับผู้ที่มีหุ้นอยู่แล้วและเกิดคว�มขัดแย้ง	 เจ้�หน้�ท่ีหรือ
ลูกจ้�งดังกล่�ว	จะต้องล�ออกจ�กตำ�แหน่งในองค์กรธุรกิจเอกชน	หรือ
ล�ออกจ�กก�รถอืครองหุน้	 หรือผลประโยชน์ของตนภ�ยในระยะเวล�
ทีร่ะบไุว้ข้�งต้นนี	้ เมือ่เกดิคว�มขดัแย้งขึน้	 จะใช้กฎเดยีวกนัระหว่�ง
เจ้�หน้�ที่หรือลูกจ้�งที่เป็นหุ้นส่วนในห้�งหุ้นส่วน
	 (ข)	ถ้�เงื่อนไขในส่วนที่	1	 (ก)	ขัดข้อง	ก�รข�ยต้องบังคับใช้สำ�หรับ
พนักง�นหรือลูกจ้�ง	 แม้ว่�เข�ได้ล�ออกจ�กตำ�แหน่งในองค์กรธุรกิจ
เอกชนแล้ว
	 (ค)	ก�รข�ยเงินลงทุนจะต้องข�ยให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสและ
ญ�ติในระดับพลเรือนที่มีส�ยเลือดเดียวกันหรือมีคว�มสัมพันธ์กัน
	 (ง)	 ข้อกำ�หนดสำ�หรบัก�รข�ยเงนิลงทนุนัน้	จะต้องไม่นำ�ไปใช้กบัผูท่ี้
ได้รับอนุญ�ตต�มกฎหม�ยเฉพ�ะและผู้ท่ีทำ�หน้�ที่ของรัฐบ�ลในฐ�นะ
กิตติมศักดิ์	หรือคนง�นและคนง�นชั่วคร�ว
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 กฎข้อที่สิบ: ขอบเขตสำาหรับการดำาเนินการจัดการทางวินัย
	 ม�ตร�	1	ในขอบเขตที่นอกเหนือไปจ�กก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยให้
บริห�รต�มที่กำ�หนดภ�ยใต้กฎหม�ยที่มีอยู่	 ก�รกระทำ�และก�รละเลย
ของเจ้�หน้�ที่หรือพนักง�นคนใดไม่ว่�จะเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐหรือ
พนกัง�นจ้�งชัว่คร�ว	ให้ถอืว่�ผดิกฎหม�ยหรอืต้องห้�ม	จะต้องดำ�เนนิก�ร
ท�งวินัยโดยปร�ศจ�กอคติท�งอ�ญ�และท�งแพ่ง	เช่น
	 (ก)	ก�รดำ�เนนิก�รโดยท�งตรงหรือโดยอ้อมทีม่ผีลประโยชน์เก่ียวข้อง
กับก�รเงินและส่วนประกอบในก�รทำ�ธุรกรรมใดๆ	 ที่จำ�เป็นต้องได้รับ
อนมัุตจิ�กสำ�นักง�น	ซึง่ผลประโยชน์ท�งก�รเงินและส่วนประกอบถกูให้
คำ�จัดคว�มว่�เป็นเรื่องของเงินและก�รเป็นผู้ครอบครอง	ดังนั้นบุคคลที่
เป็นผู้ดำ�เนินธุรกรรมอ�จได้รับผลประโยชน์หรืออ�จจะต้องสูญเสีย 
บ�งอย่�ง	
	 (ข)	ก�รเป็นเจ้�ของ	 ก�รควบคุม	 ก�รจัดก�ร	 หรือก�รจ้�งง�นของ 
เจ้�หน้�ที่	 ลูกจ้�ง	 ที่ปรึกษ�	 ที่ปรึกษ�กฎหม�ย	 น�ยหน้�ซ้ือข�ยหุ้น	
ตัวแทน	 ผู้ได้รับมอบหม�ยให้ดูแล	 หรือตัวแทนที่ได้รับก�รแต่งตั้งใน
องค์กรเอกชนใดๆ	ต้องถกูต้องต�มกฏข้อบงัคบั	ถกูควบคมุดแูล	หรอืต้อง
ได้รบัอนญุ�ตจ�กสำ�นกัง�นองค์กรนัน้ๆ	เว้นแต่ได้รบัอนญุ�ตอย่�งชัดแจ้ง
โดยกฎหม�ย
	 (ค)	ก�รมีส่วนร่วมในก�รปฏิบัติของตนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้�ที	่ 
เว้นแต่ได้รับก�รอนุญ�ตต�มรัฐธรรมนูญ	กฎหม�ย	หรือระเบียบ	โดยมี
เง่ือนไขว่�ก�รปฏิบัติดังกล่�วจะไม่เกิดคว�มขัดแย้งหรือมีแนวโน้มที่จะ
ขัดแย้งกับหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่
	 (ง)	ก�รแนะนำ�บคุคลในองค์กรเอกชนทีม่กี�รทำ�ง�น	หรอือยูร่ะหว่�ง
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ดำ�เนินก�รกับสำ�นักง�น	 เว้นแต่ข้อเสนอแนะดังกล่�ว	 หรือก�รอ้�งอิง 
เป็นไปต�มข้อบังคับ
	 		 (1)		กฎหม�ย	หรือ	
	 		 (2)		ข้อตกลงระหว่�งประเทศ	และเป็นภ�ระผกูพันใดๆ	หรอื	เป็น
ส่วนหนึ่งของก�รทำ�ง�นของสำ�นักง�น
	 ก�รกระทำ�เหล่�นีจ้ะยงัคงถูกห้�มเป็นเวล�หนึง่ปี	หลงัจ�กก�รล�ออก	
เกษียณอ�ยุ	 หรือแยกออกจ�กสำ�นักง�น	 ยกเว้นในกรณีของวรรค	 (ค)	
ข้�งต้น	แต่ผู้ชำ�น�ญที่เกี่ยวข้องไม่ส�ม�รถเชื่อมโยงกับอ�ชีพของเข�กับ
เร่ืองใดๆ	 ของสำ�นักง�นได้ภ�ยในหนึ่งปีหลังจ�กก�รล�ออกดังกล่�ว	 
ก�รเกษียณอ�ยุหรือก�รละเมิดใดๆ	 ในท่ีนี้	 จะต้องเป็นพื้นฐ�นสำ�หรับ
ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยในก�รบริห�รเมื่อกลับเข้�รับร�ชก�ร
	 (จ)	ก�รเปิดเผยข้อมูล	 หรือวัตถุประสงค์ท่ีเป็นคว�มลับ	 หรือเป็นท่ี
รู้จักกันอย่�งเป็นท�งก�ร	 กับเหตุผลของก�รทำ�ง�นของเข�	 และไม่ให้
บริก�รแก่ประช�ชนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว	หรือให้ประโยชน์เกินควร
แก่ทุกคน	หรือมีอคติต่อประช�ชน
	 (ฉ)	ก�รชักชวน	หรือก�รรับของขวัญ	ของชอบ	สิ่งบันเทิง	เงินกู้	หรือ
สิ่งที่มีมูลค่�เป็นตัวเงินท้ังโดยท�งตรงหรือท�งอ้อมในระหว่�งปฏิบัติ
หน้�ท่ี	ซึง่อ�จจะส่งผลกระทบต่อก�รทำ�ง�นของสำ�นกัง�นทีไ่ม่เหม�ะสม
หรือไม่ถูกต้องดังกล่�วข้�งต้น	 จะถูกกำ�หนดค่�คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 
ผู้ให้และผู้รับ	และแรงจูงใจเรื่องของค่�เงิน
	 ของขวัญ	หม�ยถงึ	ของให้เปล่�หรอืก�รกระทำ�ในก�รให้คว�มเอือ้เฟ้ือ
เผื่อแผ่ใดๆ	 ต�มคว�มชอบของอีกผู ้หนึ่งที่ยอมรับสิ่งดังกล่�ว	 ซึ่ง 
หม�ยรวมถึง	ก�รข�ยแบบไม่เหม�ะสมกับคุณค่�หรือร�ค�	 เพื่อจัดก�ร
ต�มภ�ระที่อีกฝ่�ยให้กระทำ�
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	 สินเช่ือครอบคลมุทัง้ก�รกูย้มืเงนิ	รวมทัง้คำ�้ประกนั	ก�รจดัห�เงนิทนุ
หรือก�รจัดห้องพักไว้เพื่อให้แน่ใจว่�ก�รอนุมัติ	 ก�รยืมเงิน	 หม�ยถึง	
สญัญ�ด้วยเหตอุย่�งใดอย่�งหนึง่ของบคุคลท่ีมอบให้กับสิง่ทีไ่ม่สิน้เปลือง
อื่น	 เพ่ือที่หลังจ�กนั้นอ�จจะใช้เหมือนกันสำ�หรับเวล�ที่แน่นอนและส่ง
กลับม�
	 ข้อห้�มนี้จะไม่รวมถึง
	 		 (1)	ของขวัญที่ไม่พึงประสงค์	 มูลค่�น้อย	 หรือไม่มีนัยสำ�คัญใดๆ	
ไม่ได ้ให้ในคว�มหม�ยเพื่อแลกเปลี่ยนสำ�หรับก�รสนับสนุนจ�ก
ข้�ร�ชก�รหรือลูกจ้�ง	หรอืรบัหลงัจ�กก�รทำ�ธรุกรรมเสรจ็สมบรูณ์	หรอื
เป็นสิ่งท่ีของขวัญท่ีมีค่�น้อยขึ้นอยู่กับสถ�นก�รณ์ของแต่ละกรณี	 โดย
คำ�นงึถงึเงนิเดอืนของเจ้�หน้�ทีห่รือลกูจ้�ง	คว�มถีใ่นก�รให้ผลประโยชน์	
และปัจจัยอื่นๆ	ที่คล้�ยกัน
   (2)	ของขวัญจ�กสม�ชิกในครอบครัวหรือญ�ติที่ไม่ได้กำ�หนดไว้
ในประมวลกฎหม�ย	ซึง่ในโอก�สของก�รเฉลมิฉลองในครอบครวั	โดยทัว่ไป
ไม่มีก�รค�ดหวังกำ�ไรเงินหรือประโยชน์ใดๆอยู่แล้ว
	 		 (3)	ก�รบริจ�คจ�กบุคคลที่กำ�หนด	โดยไม่มีก�รทำ�ธุรกรรม	หรือ
อยูร่ะหว่�งดำ�เนนิก�รทำ�ธรุกรรม	หรอืว่�มผีลกบัก�รทำ�ง�นของหน่วยง�น
สำ�นกัง�น	หรอืสำ�นกัง�นส�ข�ท่ีเจ้�หน้�ท่ีหรือลกูจ้�งมกี�รเช่ือมโยง	และ
ไม่มีคว�มค�ดหวังของก�รเพิ่มเงินหรือประโยชน์ใด	ๆ
	 		 (4)	ก�รบรจิ�คจ�กองค์กรเอกชนไม่ว่�จะเป็นในประเทศหรอืต่�ง
ประเทศ	ซึง่ได้รับก�รพจิ�รณ�และได้รบัก�รยอมรบัด้�นมนษุยธรรมและ
เห็นแก่ผู้อื่นในวัตถุประสงค์และภ�รกิจ
	 		 (5)	ก�รบริจ�คของภ�ครัฐให้แก่หน่วยง�นรัฐเพ่ือเป็นของขวัญ
หรือเงินสนับสนุนจ�กรัฐบ�ลต่�งประเทศที่รัฐสภ�ยินยอม	เช่น
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   ●	ก�รรบัและก�รเกบ็รักษ�ของขวญัจ�กมลูค่�ทีร่ะบใุนคำ�เสนอซือ้
	 		 หรือได้รับเป็นของที่ระลึก	หรือเครื่องหม�ยของม�รย�ท	 	
   ●	ก�รรบัและก�รเกบ็รักษ�ของขวัญในลกัษณะของทนุก�รศึกษ�
	 		 หรือก�รรักษ�ท�งก�รแพทย์
   ● ก�รยอมรับทุนก�รเดินท�ง	หรือค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง
	 ท้ังหมดที่เกิดขึ้นนอกประเทศฟิลิปปินส์	 (เช่น	 ค่�ใช้จ่�ยก�รขนส่ง	
อ�ห�ร	และที่พัก)	เกินกว่�มูลค่�ที่ระบุว่�ได้รับดังกล่�ว	แต่มีคว�มเหม�ะสม
หรือสอดคล้องกับผลประโยชน์ของฟิลิปปินส์	 และได้รับอนุญ�ตจ�ก
หัวหน้�สำ�นักง�นหรือหน่วยง�น
	 นอกจ�กนีไ้ม่มส่ีวนใดในบญัญตั	ิทีจ่ะถกูตคีว�มเพ่ือจำ�กดั	 หรือห้�ม
ก�รศกึษ�ท�งวทิย�ศ�สตร์	หรอืโครงก�รแลกเปลีย่นท�งวัฒนธรรมใดๆ
ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดก�รรักษ�คว�มปลอดภัยแห่งช�ติ
	 (ช)	ก�รได้รับคำ�สั่งใดๆ	ที่ยื่นภ�ยใต้บทบัญญัติ	เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ	
ทีข่ดัต่อศลีธรรม	หรอืนโยบ�ยส�ธ�รณะ	หรือเพ่ือก�รค้�ใดๆ	ทีน่อกเหนอื
จ�กก�รข่�วและก�รสื่อส�รสำ�หรับก�รเผยแพร่ไปยังประช�ชนทั่วไป	
	 (ซ)	ก�รเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมในก�รแสดงผลก�รบริก�ร
ส�ธ�รณะ	
	 (ฌ)	ก�รทุจริตต่อส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์	และช�วฟิลิปปินส์	
	 (ญ)	คว�มล้มเหลวในก�รทำ�หน้�ที่	 และก�รร้องขอที่จะได้รับยกเว้น
ต�มที่กำ�หนดไว้เป็นอย่�งอื่นในกฎหม�ยภ�ยในสิบห้�วัน
	 (ฎ)	คว�มล้มเหลวในก�รประมวลผลเอกส�ร	 และก�รดำ�เนินก�ร 
เก่ียวกบัเอกส�รในก�รทำ�ง�นทีส่มบรูณ์	ภ�ยในระยะเวล�อนัสมควรจ�ก
ก�รเตรียมคว�มพร้อมดังกล่�ว	 ยกเว้นท่ีระบุไว ้เป ็นอย่�งอื่นใน 
กฎเหล่�นี้
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	 (ฏ)	คว�มล้มเหลวท่ีจะร่วมกับบุคคลอื่น	 เพื่อผลประโยชน์ในก�รให้
บริก�รของสำ�นักง�น	 หรือท่ีจะทำ�ในหน้�ท่ี	 ก�รทำ�ธุรกรรมส่วนบุคคล
ของประช�ชนอย่�งทันทีและรวดเร็ว
	 (ฐ)	คว�มล้มเหลวในก�รยื่นเอกส�รของทรัพย์สิน	หนี้สิน	และมูลค่�
สุทธิ	เพื่อเปิดเผยผลประโยชน์ท�งธุรกิจ	และก�รเชื่อมต่อท�งก�รเงิน	
	 (ฑ)	คว�มล้มเหลวที่จะล�ออกจ�กตำ�แหน่งในองค์กรธุรกิจเอกชน	
ภ�ยในส�มสิบวัน	 นับจ�กวันล�ออกจ�กตำ�แหน่งในสำ�นักง�นภ�ครัฐ	
เม่ือเกิดคว�มขัดแย้งขึ้นหรือคว�มล้มเหลวที่จะปลดตนเองจ�กก�รถือ
หุ้นหรือผลประโยชน์ในองค์กรธุรกิจเอกชนภ�ยในหกสิบวัน	 นับจ�กวัน
ล�ออกจ�กตำ�แหน่งดังกล่�วของสำ�นักง�นภ�ครัฐ	 	 เมื่อคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์เกิดข้ึนอย่�งเป็นท�งก�ร	ลกูจ้�งต้องทัง้ล�ออกและปลด
ตนเองจ�กผลประโยชน์ดังกล่�วภ�ยในระยะเวล�ที่ระบุไว้ข้�งต้นนี้

 กฎข้อที่สิบเอ็ด: บทลงโทษ 
	 ม�ตร�	1	ห้�มมิให้เจ้�หน้�ท่ีหรือลูกจ้�ง	 ไม่ว่�จะดำ�รงตำ�แหน่งหรือ
ถูกจ้�งง�นช่ัวคร�วหรือถ�วร	 กระทำ�ก�รละเมิดจรรย�บรรณใดๆ	ต้อง
ระว�งโทษปรับไม่เกินหกเท่�ของเงินเดือน	หรือระงับไม่เกินหนึ่งปี	หรือ
ให้ออก	 ขึ้นอยู่กับคว�มผิดในก�รกระทำ�ผิดต�มกฎหม�ย	 หลังจ�กแจ้ง
ให้ทร�บล่วงหน้�	หรือห�กแจ้งแล้วและละเมิด	มีโทษหนักกว่�โทษต�ม
กฎหม�ยอื่นที่จะถูกดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ยก�รละเมิดม�ตร�	7	8	หรือ	
9	 จะถูกลงโทษด้วยก�รจำ�คุกไม่เกินห้�ปี	 หรือปรับไม่เกินห้�พันเปโซ 
(P	5,000.00)	 หรือทั้งสองอย่�ง	ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศ�ลที่มีอำ�น�จ
	 ก�รฝ่�ฝืนพระร�ชบญัญตันิีไ้ด้รบัก�รพสิจูน์ในก�รดำ�เนนิก�รบริห�ร
จัดก�รที่เหม�ะสมเป็นส�เหตุเพียงพอสำ�หรับก�รเลิกจ้�งเจ้�หน้�ที่หรือ
ลูกจ้�ง	
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	 ภ�คเอกชนทีม่ส่ีวนในก�รว�งแผนร่วม	เป็นผูว่้�จ้�งร่วม	ผูส้มรูร่้วมคิด	
หรอืก�รใช้เจ้�หน้�ที	่ หรอืพนกัง�นในก�รละเมิดบญัญตัท่ีิอยูภ่�ยใต้
บทลงโทษท�งอ�ญ�เช่นเดียวกับเจ้�หน้�ท่ีหรือพนักง�นและจะต้องถูก
ลงโทษร่วมกัน
 เจ้�หน้�ที่หรือลูกจ้�งที่เกี่ยวข้องอ�จถูกดำ�เนินก�รรวมกับผู้ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนั	เพือ่ร�ยง�นวตัถปุระสงค์ต้องห้�มต�มม�ตร�	8	(ง)	
ของบทบัญญัติ	ศ�ลจะพิจ�รณ�ก�รกระทำ�ดังกล่�วให้ลงโทษในจำ�นวน
ไม่เกิน	25,000	เปโซ	(P	25,	000.00)	ห�กอนุมัติต�มพระร�ชบัญญัตินี้
หรือต�มกฎหม�ยอื่นๆ	อีกหลังใช้บังคับ
	 ม�ตร�	2	ก�รดำ�เนินก�รจัดก�รสำ�หรับก�รละเมิดกฎเหล่�นี้	จะเป็น
ไปต�มกฎหม�ยและระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน

 กฎข้อที่สิบสอง: การบริการโดยสมัครใจ
	 ม�ตร�	1	พระร�ชบัญญัตินี้
	 (ก)	ให้บริก�รโดยสมคัรใจ	หม�ยถงึ	ก�รให้บรกิ�รโดยบคุคลในรฐับ�ล	
โดยไม่ต้องจ่�ยค่�ตอบแทน	หรือ
	 (ข)	ก�รให้บริก�รโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยของเจ้�หน้�ที่	มีดังนี้
	 		 (1)	ก�รออกเอกส�รท�งร�ชก�รที่เหม�ะสม
	 		 (2)	สถ�นที่ทำ�ง�นเหม�ะสมกับหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบใน	 	
	 		 	 ตำ�แหน่ง
	 		 (3)	ก�รปฏิบัติต�มกฎในก�รทำ�ง�น
	 (ค)	หน้�ที่หรือบริก�รที่เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้	ดังนี้
	 		 (1)	เป็นที่ปรึกษ�
	 		 (2)	ให้คำ�ปรึกษ�
	 		 (3)	ให้คำ�แนะนำ�
	 		 (4)	ให้บริก�รระดับมืออ�ชีพ
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	 		 (5)	ก�รทำ�ง�นของพนักง�น	เช่น	ก�รว�งแผนหรือก�รวิจัย	หรือ	
	 		 	 ด้�นมนุษยธรรม
	 (ง)	ผูท้ีส่มคัรใจรับบริก�รโดยไม่เสยีค่�ใช้จ่�ยของรฐับ�ล	จะครอบคลมุ
ดังต่อไปนี้
	 		 (1)	กฎหม�ยเกี่ยวกับผลตอบแทนและสิ่งจูงใจ
	 		 (2)	บรรทัดฐ�นของม�ตรฐ�นคว�มประพฤติและจริยธรรม
	 		 (3)	หน้�ที่และภ�ระหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่รัฐและพนักง�น
	 		 (4)	ข้อห้�มและบทลงโทษที่ระบุในกฎเหล่�นี้
	 		 (5)	คว�มรับผิดชอบท�งแพ่งและอ�ญ�
	 (จ)	ผู้ที่ให้บริก�รฟรีโดยสมัครใจ	 ต้องเปิดเผยหนี้สินและมูลค่�สุทธิ
ท�งก�รเงิน	 เพื่อกำ�หนดหน้�ที่ที่เหม�ะสมกับคว�มปลอดภัยในก�ร
ทำ�ง�น
	 เว้นแต่จะกำ�หนดไว้เป็นอย่�งอื่นในแง่ของอ�ส�สมัครท่ีไม่ได้รับ
อนุญ�ตจ�ก
	 (1)	ใช้สิทธิหน้�ที่ก�รควบคุมดูแลบุคล�กร	
	 (2)	ใช้สทิธหิน้�ท่ีของตำ�แหน่งท่ีเกีย่วข้องกบัก�รรกัษ�คว�มปลอดภัย
	 		 แห่งช�ติ	
 (3)	มกี�รเข้�ถงึข้อมลูทีเ่ป็นคว�มลบั	เว้นแต่ได้รบัอนุญ�ตจ�กหน่วยง�น
	 		 ที่เหม�ะสม	
	 (4)	ครอบครองตำ�แหน่งที่ได้รับก�รก่อตั้งอย่�งสมำ่�เสมอ	
	 (5)	มีก�รให้บริก�รดังกล่�วเป็นบริก�รเครดิตของรัฐบ�ล	และเป็น
	 		 ประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของตัวเองในก�รเกษียณอ�ยุ	
	 (6)	ก�รใช้สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและทรัพย�กรในสำ�นักง�นเพื่อ
	 		 วัตถุประสงค์ท�งก�รเมืองพรรค
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	 (7)	ก�รได้รับผลประโยชน์เป็นตัวเงินใดๆ	เช่น	ค่�วิช�ชีพ	ค่�เบี้ย
	 		 ประชุม	และเงินพิเศษอื่นๆ	ของสำ�นักง�น

 กฎข้อที่สิบสาม: การแก้ไข
	 ม�ตร�	1	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือนอ�จแก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเหล่�นี้ต�มคว�มจำ�เป็น

 กฎข้อที่สิบสี่: การบังคับ 
	 ม�ตร�	1	กฎเหล่�นี้จะเริ่มมีผล	30	วัน หลังจ�กเสร็จสิ้นก�รประก�ศ
ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�อย่�งเป็นท�งก�ร	หรือในหนังสือพิมพ์ร�ยวัน

7.2 กฎหมายแรงงาน

	 ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหนึ่งท่ีให้คว�มสำ�คัญต่อก�รคุ้มครองแรงง�น
ในก�รทำ�ง�น	กฎหม�ยแรงง�นของฟิลิปปินส์	 (Labor	Code	of	The	
Philippines)	 เป็นกฎหม�ยว่�ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับก�รจ้�งง�นและ
แรงง�นสัมพันธ์ในประเทศฟิลิปปินส์	 ประก�ศใช้ในวันแรงง�นปี	 พ.ศ.	
2517	(ค.ศ.	1974)	โดยประธ�น�ธิบดีเฟอร์ดิน�นด์	ม�ร์กอส	(Ferdinand	
Marcos)	 กฎหม�ยแรงง�นถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหม�ย 
รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ปี	 พ.ศ.	 2530	 (ค.ศ.	 1987)	 ซึ่งได้กำ�หนดสิทธิ
แรงง�นไว้ดังนี้
	 -	อิสระต่อก�รควบคุมโดยองค์กร	มีอำ�น�จเจรจ�ต่อรอง	และดำ�เนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่�งสงบ	รวมถึงสิทธิในก�รชุมนุมเรียกร้องที่กำ�หนดไว้
ต�มกฎหม�ย
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	 -	 ประกันคว�มคุ ้มครอง	 หลักมนุษยธรรมในก�รทำ�ง�น	 และ
ค่�ครองชีพ
	 -	ก�รมส่ีวนร่วมในนโยบ�ย	และกระบวนก�รตดัสนิทีม่ผีลกระทบต่อ
สิทธิและผลประโยชน์ของแรงง�นต�มที่กฎหม�ยบัญญัติไว้
	 -	ได้รบัส่วนแบ่งในผลประกอบก�ร	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสทิธขิองน�ยจ้�งท่ี
จะให้ผลตอบแทนที่เหม�ะสมในก�รลงทุน
	 ในขณะเดียวกัน	 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิอัน
ชอบธรรมของน�ยจ้�งในก�รลงทุนและก�รขย�ยก�รเติบโตท�งธุรกิจ	
โดยน�ยจ้�งมสีทิธใินก�รกำ�หนดหลกัเกณฑ์	และกฎระเบยีบทีเ่หม�ะสม	
สิทธิในก�รคัดเลือกแรงง�น	 ก�รย้�ยแรงง�น	 ก�รลดและก�รเลิกง�น
แรงง�นต�มคว�มจำ�เป็นของธุรกิจภ�ยใต้ข้อบังคับของกฎหม�ย
ฟิลิปปินส์	และสัญญ�แรงง�น	กฎหม�ยแรงง�นฟิลิปปินส์ประกอบด้วย
ส่วนสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับแรงง�นดังนี้

 7.2.1  ข้อตกลงและเงื่อนไขของการจ้างงาน 
    (Terms and Conditions of Employment)

 ค่าจ้างแรงงานขั้นตำ่า 
	 กฎหม�ยฟิลปิปินส์ว่�ด้วยอตัร�ค่�จ้�งแรงง�นข้ันตำ�่มคีว�มแตกต่�ง
กันไปต�มแต่ละภูมิภ�ค	 ถูกกำ�หนดโดยคณะกรรมก�รค่�จ้�ง	และ
ก�รผลิตแห่งช�ต	ิ(National	Wages	and	Productivity	Commission-
NWPC)	อตัร�ค่�จ้�งแรงง�นขัน้ตำ�่พืน้ฐ�นขัน้ต้นทีม่ผีลบงัคบัใช้ล่�สุดเมือ่
วันที่	3	มิถุน�ยน	2555	(ค.ศ.	2012)	อย่�งอัตร�ค่�จ้�งในเขตมะนิล�อยู่
ท่ี	456	เปโซต่อวนั	และอตัร�ค่�จ้�งแรงง�นขัน้ตำ�่สดุในเขตมมิ�โรป�	คอื	
205	 เปโซต่อวัน	 สำ�หรับค่�จ้�งแรงง�นในภ�คเกษตรกรรมนั้น	 มีอัตร�
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สูงสุดในเขตเมืองหลวงเช่นกัน	คือ	419	เปโซต่อวัน	ตำ่�สุดในเขตอีโลกอส	
คอื	205	เปโซต่อวนั	ซึง่ค่�จ้�งแรงง�นข้ันตำ�่นีจ้ะข้ึนอยูก่บัพ้ืนทีแ่ละระบบ
เศรษฐกิจท้องถิ่น

 ชั่วโมงการทำางานและการทำางานล่วงเวลา 
	 ชั่วโมงก�รทำ�ง�นปกติไม่ควรเกินวันละ	8	ชั่วโมง	ลูกจ้�งที่ทำ�ง�นใน
ส่วนท่ีเกินจ�กวันละ	 8	 ชั่วโมงมีสิทธิที่จะได้รับค่�ล่วงเวล�เท่�กับอัตร�
ค่�จ้�งที่ใช้บังคับในอัตร�เพิ่มขึ้นอย่�งน้อยร้อยละ	25	ของอัตร�ค่�จ้�ง
ดังกล่�ว
	 อย่�งไรก็ต�ม	กฎหม�ยแรงง�นฟิลิปปินส์ได้กำ�หนดให้ลูกจ้�งในบ�ง
ส�ยอ�ชพีไม่ส�ม�รถรับก�รจ่�ยค่�ตอบแทนก�รทำ�ง�นล่วงเวล�ดงักล่�ว	
ซึ่งมีกำ�หนดไว้ดังนี้
	 		 (1)	ข้�ร�ชก�ร
	 		 (2)	ลูกจ้�งระดับบริห�รจัดก�รขึ้นไป
	 		 (3)	ลูกจ้�งฝ่�ยบุคคล
	 		 (4)	ครอบครัวของน�ยจ้�ง
	 		 (5)	ผู้ช่วยส่วนตัว	
	 		 (6)	ลูกจ้�งที่รับค่�จ้�งตอบแทนต�มผลง�น	ซึ่งถูกกำ�หนดเป็น						
กฎระเบียบที่เหม�ะสมโดยเลข�ธิก�รกรมแรงง�นและก�รจัดห�ง�น

 วันหยุดประจำาสัปดาห์ 
	 น�ยจ้�งส�ม�รถให้ลูกจ้�งทำ�ง�น	 6	 วันต่อสัปด�ห์	 และมีวันหยุด
ประจำ�สัปด�ห์อย่�งน้อย	1	วัน	สำ�หรับง�นที่ทำ�ในวันหยุด	น�ยจ้�งจะ
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ต้องจ่�ยค่�ชดเชยให้เท่�กับอัตร�ค่�จ้�งท่ีใช้บังคับเพิ่มขึ้นอย่�งน้อย 
ร้อยละ	30	ของอัตร�ดังกล่�ว

วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ 
	 วันหยุดนักขัตฤกษ์มีทั้งสิ้น	 12	 วันต่อปี	 น�ยจ้�งจะต้องจ่�ยค่�
ตอบแทนในก�รทำ�ง�นวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้กับลูกจ้�งที่มีสิทธิได้รับค่�
ชดเชยที่กฎหม�ยมิได้กำ�หนดไว้เป็นข้อยกเว้น	และได้รับค่�จ้�งในอัตร�
อย่�งน้อยร้อยละ	 200	 ของอัตร�ค่�จ้�งท่ีใช้บังคับในก�รทำ�ง�นในวัน
หยุดนั้นๆ

	 วันหยุดพิเศษมีทั้งสิ้น	3	วันต่อปี	ดังนี้
	 1)	 Benigno	S.	Aquino	Jr.	Day	(ตรงกับวันจันทร์ที่ใกล้เคียงวันที่		
	 		 21	สิงห�คม)
	 2)	 All	Saints	Day	(วันที่	1	พฤศจิก�ยน)	
	 3)	 Last	day	of	the	year	(วันที่	31	ธันว�คม)
	 ลูกจ้�งที่มีสิทธิได้รับค่�ชดเชยก�รทำ�ง�นในวันหยุดพิเศษ	จะต้องได้
รับค่�ตอบแทนในก�รทำ�ง�นวันหยุดอย่�งน้อยร้อยละ	30	ของอัตร�ค่�
จ้�งที่ใช้บังคับ	 ในกรณีท่ีวันหยุดพิเศษนั้นตรงกับวันหยุดประจำ�สัปด�ห์
ของลูกจ้�ง	 ค่�ตอบแทนจะเป็นอัตร�อย่�งน้อยร้อยละ	 50	 ของอัตร� 
ค่�จ้�งที่ใช้บังคับ	ทั้งนี้อัตร�ค่�ตอบแทนดังกล่�วไม่รวมถึงก�รทำ�ง�นใน
วันหยุดพิเศษเวล�กล�งคืน

 วันหยุดพักผ่อนประจำาปี (Service Incentive Leave) 
	 ลูกจ้�งที่มีสิทธิได้รับวันหยุดพักผ่อน	5	วันต่อปี	เมื่อทำ�ง�นครบ	1	ปี	
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วนัหยดุพกัผ่อนประจำ�ปีส�ม�รถเปลีย่นเป็นเงนิให้กบัลกูจ้�งทีไ่ม่ประสงค์
จะใช้วันล�พักร้อนนี้เมื่อครบกำ�หนดวันสิ้นปี	 ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิในก�ร
จัดสรรวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปีให้กับลูกจ้�งได้ต�มคว�มเหม�ะสม

 เวลาพัก 
	 น�ยจ้�งมหีน้�ทีก่ำ�หนดเวล�พกัระหว่�งวนัให้กบัลกูจ้�งอย่�งน้อย	1	
ช่ัวโมงต่อวนั	อย่�งไรกต็�ม	น�ยจ้�งส�ม�รถจดัสรรเวล�พกัให้กบัลกูจ้�ง
น้อยกว่�	1	ชั่วโมงได้ในบ�งกรณี	แต่ไม่น้อยกว่�	20	น�ทีต่อวัน	ทั้งนี้จะ
ต้องชดเชยเวล�พักดังกล่�วที่ลดลงไปนับเป็นช่ัวโมงก�รทำ�ง�นปกติให้
กับลูกจ้�งแทน
 สิทธิประโยชน์สำาหรับการเกษียณอายุ (Private Retirement 
Benefit) 
	 ลกูจ้�งมสีทิธไิด้รบัสทิธปิระโยชน์สำ�หรบัก�รเกษียณอ�ย	ุซ่ึงเกิดจ�ก
ร�ยได้ภ�ยใต้กฎหม�ยที่บังคับใช้	ข้อตกลง	หรือพันธะสัญญ�อื่นๆ	ทั้งนี้
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะต้องไม่น้อยกว่�สิทธิประโยชน์ที่กำ�หนดไว้โดย
กฎหม�ยแรงง�น
	 ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติใดๆ	สำ�หรับก�รเกษียณอ�ยุ	ลูกจ้�งมีสิทธิที่
จะเกษียณ	และได้เงินบำ�เหน็จเมื่ออ�ยุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป	และมีอ�ยุง�น
อย่�งน้อย	5	ปี	ก่อนเกษยีณอ�ยกัุบน�ยจ้�งปัจจบุนั	ลกูจ้�งมอี�ยคุรบวยั
เกษียณภ�คบังคับเมื่ออ�ยุ	 65	 ปี	 น�ยจ้�งส�ม�รถเกษียณและจ่�ยเงิน
เกษยีณอ�ย	ุทัง้นีไ้ม่รวมถงึลกูจ้�งเหมอืงแร่ทีม่สีทิธิจะเกษียณและได้เงิน
บำ�เหน็จเมื่ออ�ยุตั้งแต่	50	ปี	ขึ้นไป	และมีอ�ยุง�นอย่�งน้อย	5	ปี	ก่อน
เกษยีณอ�ยกุบัน�ยจ้�งปัจจุบนั	เมือ่ลกูจ้�งมอี�ยคุรบวยัเกษียณภ�คบงัคบั
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60	ปี	น�ยจ้�งส�ม�รถเกษียณและจ่�ยเงินเกษียณอ�ยุ	 ลูกจ้�งเกษียณ
มีสทิธิทีจ่ะได้รับเงนิเกษยีณอย่�งน้อยเท่�กบัเงนิเดอืน	0.5	เดอืน	คณูด้วย
อ�ยุง�นเป็นจำ�นวนปี	 ท้ังนี้เศษของเดือนท่ีม�กกว่�	 6	 เดือนขึ้นไปนับ
เป็น	1	ปี
	 คำ�ว่�	“เงนิเดอืนครึง่เดอืน”	โดยทัว่ไปหม�ยถึง	เงนิเดือน	15	วนั	ของ
เงินเดือนล่�สุด	เงินชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี	5	วัน	และ	1	ใน	12	
ส่วนของเงนิเดอืน	เดือนที	่13	รวมถงึผลประโยชน์อืน่ๆ	ทัง้หมดทีน่�ยจ้�ง
และลูกจ้�งได้ตกลงร่วมกันในก�รคำ�นวณเงินเกษียณ

ประเภทการลา 
	 กฎหม�ยแรงง�นฟิลิปปินส์กำ�หนดให้มีประเภทก�รล�ง�นต่�งๆ	 ไว้
ดังนี้
	 1)	 ก�รล�คลอด	(Maternity	Leave)	
	 		 ลูกจ้�งหญิงต้ังครรภ์ในภ�คเอกชนส�ม�รถล�คลอดได้	 60	 วัน	
สำ�หรับก�รคลอดปกติ	และ	78	วันในกรณีก�รแท้ง	คลอดก่อนกำ�หนด	
และก�รผ่�คลอด	 ในระหว่�งก�รล�คลอดลูกจ้�งมีสิทธิได้รับเงินเดือน
ตลอดก�รล�คลอด	60	และ	78	วัน	ส�ม�รถใช้สิทธิก�รล�คลอดได้	 4	
ครั้งแรกเท่�นั้น	 ซึ่งรวมถึงกรณีก�รแท้งบุตรด้วย	 น�ยจ้�งจะต้องจ่�ย
สทิธิประโยชน์กรณลี�คลอดให้กบัลกูจ้�งภ�ยใน	30	วนั	นบัต้ังแต่วนัทีย่ืน่
ใบล�คลอด	 ระบบประกันสังคมจะต้องจ่�ยเงินสมทบส่วนน�ยจ้�งเต็ม
จำ�นวนของสิทธิประโยชน์ก�รคลอดบุตรล่วงหน้�ให้กับลูกจ้�ง	 ทั้งนี้
ลูกจ้�งต้องแสดงเอกส�รก�รชำ�ระเงินที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย	 เพื่อเป็น
หลักฐ�นก�รจ่�ยเงินสิทธิประโยชน์
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	 2)	 ก�รล�ระหว่�งภรรย�คลอดบุตร	(Paternity	Leave)	
   เป็นสิทธิวันล�สำ�หรับลูกจ้�งช�ยในกรณีภรรย�ที่สมรสอย่�ง
ถกูต้องต�มกฎหม�ยมกีำ�หนดคลอด	โดยส�ม�รถใช้สทิธวินัล�ประเภทนี้
ได้	4	คร้ังแรกของก�รคลอดเท่�นัน้	ครัง้ละ	7	วนั	และได้รบัค่�จ้�งเหมอืน
วันทำ�ง�นปกติ	 โดยไม่น้อยกว่�ค่�จ้�งแรงง�นขั้นตำ่�ที่กำ�หนดไว้	 ก�รล�	
ประเภทนี้ไม่ส�ม�รถเปลี่ยนเป็นเงินได้	 ห�กลูกจ้�งประสงค์ไม่ใช้สิทธิ-	
ก�รล�
	 3)	 ก�รล�เพื่อดูแลบุตร	(Parental	Leave)	
	 		 ใช้สิทธิได้ไม่เกิน	7	วันต่อปี	จนกระทั่งบุตรอ�ยุครบ	18	บริบูรณ์	
หรือตลอดอ�ยุง�นห�กบุตรเป็นผู้พิก�รต�มกฎหม�ย	 สำ�หรับลูกจ้�งที่
เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว	 (Single	 Parents)	 สิทธินี้ส�ม�รถยกเลิกได้	 ห�ก
ลูกจ้�งมีก�รสมรสใหม่	
	 4)	 ก�รล�อันเน่ืองจ�กคว�มรุนแรงในครอบครัว	 (Leave	 due	 to	
Domestic	Violence)	
	 		 ให้สทิธเิฉพ�ะลูกจ้�งหญงิ	และลกูจ้�งทีม่บีตุรเป็นเหยือ่ของคว�ม
รุนแรงเท่�นั้น	 ซึ่งมีสิทธิล�พิเศษ	10	 วัน	 โดยได้รับค่�จ้�ง	 และวันหยุด
เหล่�นี้ครอบคลุมถึงก�รล�เพื่อพบแพทย์	ก�รรักษ�	และก�รติดต่อท�ง
กฎหม�ย	
	 5)	 ก�รล�เพ่ือก�รผ่�ตัดเนื่องจ�กคว�มผิดปกติท�งนรีเวช	 (Leave	
due	to	Gynecological	Disorders)	
  	 ให้สทิธสิำ�หรบัลกูจ้�งหญงิทีต้่องก�รเข้�รบัก�รรักษ�ท�งก�รแพทย์
เนื่องจ�กคว�มผิดปกติท�งนรีเวช	 โดยมีสิทธิหยุดง�นได้เป็นระยะเวล�	
2	เดือนโดยได้รับค่�จ้�ง	ทั้งนี้ลูกจ้�งจะต้องมีอ�ยุง�นต่อเนื่องอย่�งน้อย	
6	เดือน	ในระยะเวล�	12	เดือนที่ผ่�นม�
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การจ่ายค่าจ้างเดือนที่ 13 (13th Month Pay)
	 จ�กก�รประก�ศกฎหม�ยเพ่ิมเติมว่�ด้วยก�รจ่�ยค่�จ้�งเดือนที่	 13	
สำ�หรับพนักง�นระดับปฏิบัติก�ร	 ซึ่งหม�ยถึงก�รจ่�ยโบนัสให้กับ
พนักง�นทุกคนที่มีอ�ยุง�นอย่�งน้อย	 1	 เดือนขึ้นไป	 ภ�ยในวันท่ี	 24	
ธนัว�คมของทกุปี	ทัง้นีน้�ยจ้�งส�ม�รถแบ่งจ่�ยโบนสันีล่้วงหน้�ในเดอืน
มิถุน�ยนจำ�นวนกึ่งหนึ่งก่อนโรงเรียนเปิดภ�คก�รศึกษ�	 และอีกกึ่งหนึ่ง
ภ�ยในวันที่	24	ธันว�คม	โดยส่วนใหญ่แล้วค่�จ้�งเดือนที่	13	มักจะถูก
กำ�หนดไว้ในสญัญ�ก�รจ้�งง�นต้ังแต่ต้นสำ�หรับพนกัง�นระดบัปฏิบตักิ�ร

 7.2.2  ประเภทการจ้างงาน (Type of Employment)

	 	โดยปกติประเภทก�รจ้�งง�นในประเทศฟิลิปปินส์มีหล�กหล�ย 
รูปแบบ	 ขึ้นอยู่กับประเภทและคว�มต้องก�รของก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ซ่ึง
กฎหม�ยแรงง�นของฟิลปิปินส์ได้กำ�หนดประเภทของก�รจ้�งง�นไว้ดังนี้
 7.2.2 ประเภทการจ้างงาน (Type of Employment)
 การจ้างงานทั่วไป (Regular Employment) 
	 เป็นก�รจ้�งง�นสำ�หรับตำ�แหน่งท่ีองค์กรระบุไว้อย่�งชัดเจนว่�มี
คว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ซึ่งโดยปกติจะมีระยะก�รทดลองง�น
เป็นระยะเวล�สูงสุด	6	เดือน	นับจ�กวันแรกของก�รเริ่มง�น	และมักจะ
ไม่มีก�รขย�ยระยะเวล�ก�รทดลองง�น	ในกรณีที่ลูกจ้�งทำ�ง�นจนครบ
กำ�หนดระยะเวล�ทดลองง�น	และยังไม่มีก�รแจ้งยืนยันก�รเป็นลูกจ้�ง
ประจำ�จ�กองค์กร	โดยในระหว่�งนั้นลูกจ้�งยังคงทำ�ง�นต่อไป	ให้ถือว่�
ลูกจ้�งผ่�นก�รทดลองง�นโดยชอบด้วยกฎหม�ย	 ทั้งนี้ก่อนหรือในช่วง
ระยะเวล�ทดลองง�น	น�ยจ้�งจะต้องตกลงกำ�หนดม�ตรฐ�นและคว�ม
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ค�ดหวังผลก�รปฏิบัติง�นในช่วงเวล�ดังกล่�ว	 มิฉะนั้นจะถือว่�ลูกจ้�ง
ท่�นนั้นเป็นลูกจ้�งประจำ�ต้ังแต่วันแรกท่ีเริ่มทำ�ง�น	 โดยไม่มีระยะเวล�
ทดลองง�น

 การจ้างงานตามโครงการ (Project Employment) 
	 เป็นก�รจ้�งง�นที่มีก�รกำ�หนดระยะเวล�เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญ�
ก�รจ้�งง�นอย่�งแน่นอนต�มกำ�หนดระยะเวล�ดำ�เนินโครงก�ร	ลูกจ้�ง
ส�ม�รถเปล่ียนเป็นลูกจ้�งประจำ�ได้ห�กองค์กรเห็นว่�ตำ�แหน่งนั้นมี
คว�มจำ�เป็น	และมีคว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กร

 การจ้างงานตามฤดูกาล (Seasonal Employment) 
	 เป็นก�รจ้�งง�นทีมี่ช่วงเวล�ระบุไว้แน่นอนสำ�หรบัทกุๆ	ปีต�มฤดกู�ล
ของง�น

 การจ้างงานชั่วคราว (Casual Employment) 
	 เป็นก�รจ้�งง�นท่ีมีก�รกำ�หนดระยะเวล�ต่อง�นที่เกิดขึ้น	 โดยไม่มี
ก�รว�งแผนรับบุคล�กรไว้ล่วงหน้�	 เป็นง�นที่มีกำ�หนดช่วงระยะเวล�
สั้นๆ	ทั้งนี้	ห�กลูกจ้�งร�ยนี้ถูกต่อสัญญ�จนกระทั่งมีอ�ยุง�นอย่�งน้อย	
1	ปี	จะถอืว่�ก�รจ้�งง�นแบบชัว่คร�วจะถกูปรบัเป็นก�รจ้�งง�นประจำ�	
ห�กหน้�ที่ง�นที่เกิดขึ้นยังคงดำ�เนินต่อไป	

 การจ้างงานแบบกำาหนดเวลาการจ้าง 
 (Fixed-Period Employment)
	 เป็นก�รจ้�งง�นท่ีมกีำ�หนดระยะเวล�ก�รเร่ิมต้นและสิน้สดุระยะเวล�
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ก�รจ้�งง�นไว้อย่�งชดัเจน	ทัง้นีก้�รจ้�งง�นประเภทนี	้จะต้องเป็นไปต�ม
เงื่อนไข	2	ประก�ร	ดังนี้
	 1)	 ระยะเวล�ก�รจ้�งง�นต้องเกิดจ�กก�รยินยอมและสมัครใจของ
ทั้งสองฝ่�ย
	 2)	 เป็นก�รจ้�งง�นสำ�หรับตำ�แหน่งท�งเทคนิค	 หรือตำ�แหน่งที่
ต้องก�รลูกจ้�งระดับก�รศึกษ�ค่อนข้�งสูง

 7.2.3  การเลิกจ้างงาน (Termination of Employment)

	 โดยทัว่ไป	น�ยจ้�งมอีำ�น�จบอกเลกิจ้�งโดยชอบธรรมต�มเหตอุนัควร
ท่ีกำ�หนดไว้ในกฎหม�ยแรงง�นฟิลปิปินส์	ทัง้นีก้�รเลกิจ้�งโดยน�ยจ้�งนัน้
จะต้องมเีหตอุนัควรแก่ก�รเลกิจ้�ง	และจ่�ยชดเชยค่�บอกกล่�วล่วงหน้�
กรณีเลิกจ้�งกะทันหัน
	 ในท�งตรงกันข้�ม	 ลูกจ้�งอ�จบอกเลิกก�รจ้�งง�นด้วยเหตุผลใด
กต็�มโดยแจ้งเป็นล�ยลกัษณ์อกัษรไปยงัน�ยจ้�งล่วงหน้�อย่�งน้อยหนึง่
เดือน	(คือ	30	วัน)	ในกรณีที่ลูกจ้�งไม่ได้แจ้งให้ทร�บล่วงหน้�	น�ยจ้�ง
อ�จให้ลูกจ้�งรับผิดชอบต่อคว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้นได้	 ในบ�งกรณี
ลูกจ้�งอ�จบอกเลิกก�รจ้�งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

 สาเหตุการเลิกจ้าง
	 น�ยจ้�งมอีำ�น�จยกเลกิก�รจ้�งง�นโดยชอบด้วยกฎหม�ย	ห�กพสิจูน์
ได้ว่�ส�เหตุของก�รเลิกจ้�งนั้นถูกกำ�หนดไว้ในกฎหม�ยแรงง�น	 ซ่ึงมี
ขอบเขตของส�เหตุต่�งๆ	ดังต่อไปนี้

 7.2.1  ข้อตกลงและเงื่อนไขของการจ้างงาน 
    (Terms and Conditions of Employ-
ment)
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	 1)	 ลูกจ้�งประพฤติผิดร้�ยแรง	 หรือละเมิดคำ�สั่งโดยชอบด้วย
กฎหม�ยของน�ยจ้�งหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหม�ยของน�ยจ้�งที่
เกี่ยวข้องกับก�รทำ�ง�น
	 2)	 ลูกจ้�งละเลยต่อหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย
	 3)	 ลูกจ้�งทุจริตหรือละเมิดโดยเจตน�	 ก่อให้เกิดคว�มไม่ไว้ว�งใจ
จ�กน�ยจ้�ง	หรือผู้แทนน�ยจ้�ง
	 4)	 ลูกจ้�งก่ออ�ชญ�กรรมหรอืกระทำ�คว�มผดิต่อน�ยจ้�ง	ครอบครวั
ของน�ยจ้�ง	หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหม�ยของน�ยจ้�ง
	 5)	 ส�เหตุอื่นๆ	ที่คล้�ยคลึงกับส�เหตุดังกล่�วข้�งต้น	
ในขณะเดียวกัน	น�ยจ้�งส�ม�รถเลิกจ้�งด้วยส�เหตุอื่นๆ	ดังนี้
	 1)	 มีก�รติดตั้งอุปกรณ์ที่ลดก�รใช้แรงง�นจ�กก�รจ้�งง�น
	 2)	 ลดคว�มซำ้�ซ้อนของหน่วยง�น
	 3)	 ปิด	หรือระงับก�รดำ�เนินกิจก�ร
	 4)	 โรคติดต่อ	ซึง่กำ�หนดไว้เป็นโรคต้องห้�มโดยกฎหม�ย	เพ่ือป้องกนั
คว�มเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อไปยังลูกจ้�งอื่นๆ	
	 ในกรณทีีน่�ยจ้�งเลกิจ้�งโดยมชิอบด้วยกฎหม�ย	น�ยจ้�งจะต้องคืน
ตำ�แหน่งท�งธุรกิจ	สิทธิพิเศษอื่นๆ	ที่ได้รับ	รวมถึงค่�ชดเชยของค่�จ้�ง
เตม็จำ�นวน	เบ้ียเลีย้ง	รวมถงึผลประโยชน์อืน่ๆ	ทีส่�ม�รถคำ�นวณเป็นเงนิ
ให้กบัลกูจ้�งตลอดระยะเวล�ทีถ่กูบอกเลกิจ้�ง	จนกระท่ังวนัท่ีได้กลบัม�
ทำ�ง�นโดยปกติ

กระบวนการการเลิกจ้าง 
	 ก�รเลิกจ้�งด้วยส�เหตุที่บัญญัติไว้ในกฎหม�ยแรงง�น	 น�ยจ้�งจะ
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ต้องแจ้งลกูจ้�งและกระทรวงแรงง�นและกรมก�รจัดห�ง�นเป็นล�ยลักษณ์
อกัษรล่วงหน้�อย่�งน้อย	30	วนั	ก่อนวนักำ�หนดเลกิจ้�ง	ในกรณกี�รเลกิจ้�ง
ที่มีส�เหตุจ�กก�รเจ็บป่วย	จะต้องมีหนังสือรับรองผลก�รตรวจสุขภ�พ
จ�กองค์กรส�ธ�รณสุขว่�โรคดังกล่�วไม่ส�ม�รถรักษ�ภ�ยใน	 6	 เดือน	
ก�รเลิกจ้�งด้วยส�เหตุท่ีบัญญัติไว้ในกฎหม�ยแรงง�นนี้	 ลูกจ้�งจะต้อง
ได้รับค่�ชดเชยก�รบอกเลิกจ้�งในอัตร�	 0.5	 หรือ	 1	 เท่�ของเงินเดือน
สำ�หรับอ�ยุง�นทั้งหมด	ขึ้นอยู่กับส�เหตุของก�รเลิกจ้�ง
	 ในกรณีที่ลูกจ้�งถูกเลิกจ้�งด้วยกระบวนก�รที่ไม่เหม�ะสม	ลูกจ้�งมี
สิทธิได้รับค่�ทำ�ขวัญ	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศ�ลตัดสิน	 ศ�ลอ�จ
พิจ�รณ�สภ�วะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต�มระดับคว�มรุนแรงของก�ร
ไม่ปฏบิตัติ�มขัน้ตอนก�รเลกิจ้�ง	ค่�ทำ�ขวญัถอืเป็นค่�ปรับน�ยจ้�งต�ม
คว�มผิดข้�งต้น

 7.2.4 ประกันสังคม (Social Insurance)

	 กฎหม�ยประกันสังคมปี	พ.ศ.	2520	(ค.ศ.	1977)	พระร�ชบัญญัติ
ประกนัสขุภ�พแห่งช�ตปีิ	พ.ศ.	2538	(ค.ศ.	1995)	และกฎหม�ยกองทนุ
รวมเพื่อก�รพัฒน�ปี	พ.ศ.	2552	(ค.ศ.	2009)	ได้กำ�หนดให้น�ยจ้�งและ
ลูกจ้�งจะต้องได้รับคว�มคุ้มครองและดูแลโดยรัฐ	 ซึ่งอ�จเรียกว่�	
กฎหม�ยสังคม	(Social	Legislations)	
	 ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดข้�งต้น	 ลูกจ้�งและน�ยจ้�งฟิลิปปินส์จะต้องเป็น
สม�ชกิของระบบประกนัสงัคม	(Social	Security	System:	SSS)	ประกนั
สุขภ�พ	(Philippine	Health	Insurance	Corporation:	PhiHealth)	
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และกองทุน	 Pag-IBIG	 โดยกำ�หนดให้น�ยจ้�งและลูกจ้�งส่งเงินสมทบ
ต�มอัตร�ค่�จ้�งร�ยเดือน	 ซึ่งน�ยจ้�งเป็นผู้มีหน้�ที่นำ�ส่งเงินสมทบท้ัง
ส่วนน�ยจ้�งและลูกจ้�ง	 และส�ม�รถหักเงินสมทบส่วนลูกจ้�งจ�กเงิน
เดอืนในแต่ละเดอืนได้ในอตัร�เดยีวกนักบัเงนิสมทบส่วนน�ยจ้�ง	เพ่ือนำ�
ส่งกองทุนประกันสังคม	กองทุนเงินทดแทน	และกองทุนประกันสุขภ�พ
ต�มกำ�หนดระยะเวล�ที่ประก�ศไว้
	 ในกรณีที่น�ยจ้�งไม่นำ�ส่งเงินสมทบต�มท่ีกำ�หนดไว้	 กฎหม�ยระบุ
โทษทัง้จำ�ทัง้ปรบั	โดยกำ�หนดให้ชำ�ระค่�ปรับพร้อมดอกเบีย้ตัง้แต่วนัแรก
ท่ีมีก�รผิดนัดจนถึงวันที่ชำ�ระเงิน	 รวมกับเงินสมทบที่จะต้องนำ�ส่ง	 
ก�รลงโทษท�งวินัยแก่องค์กร	ผูม้อีำ�น�จลงน�มในฐ�นะผูแ้ทนองค์กรจะ
เป็นผู้รับผิดชอบก�รลงโทษกรณีดังกล่�ว

7.3 กฎหมายเข้าเมือง
        
	 ก�รเข้�เมืองที่ถูกต้อง	คือ	ก�รขอวีซ่�ที่จะบอกร�ยละเอียดและก�ร
อนุญ�ตให้อยู่ได้น�นเพียงใดข้ึนอยู่กับประเภทของวีซ่�	 ซ่ึงดูขั้นตอนได้
ดังนี้

   7.3.1 การขอวีซ่า

	 ก�รขอวีซ่�[26]	 ผู้ถือหนังสือเดินท�งไทยได้รับก�รยกเว้นไม่ต้องใช	้		
วีซ่�เข้�ฟิลิปปินส์ในกรณีที่อยู่ไม่เกิน	21	วัน	สำ�หรับผู้ที่ต้องก�รอยู่เกิน	
21	วนั	ส�ม�รถตดิต่อขอทำ�วซ่ี�ได้ที	่สถ�นทตูฟิลปิปินส์	เลขท่ี	760	ถนน
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สุขุมวิท	 กทม.	 10110	 โทรศัพท์	 02-260-6243	 และ	 02-260-6245	
โทรส�ร	02-260-6244
 ข้อควรระวัง
	 -	 เอกส�รและเวล�ท่ีใช้ในก�รย่ืนวีซ่�อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�
	 -	ผู้เดินท�งจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มวีซ่�ที่สถ�นทูต	3	ชุด

 7.3.2 ศุลกากร และของต้องห้ามในการนำาเข้า

	 ศุลก�กร	และของต้องห้�มในก�รนำ�เข้�[31]	ผูเ้ดนิท�งเข้�ฟิลปิปินส์จะ
ได้รับก�รยกเว้นภ�ษีข�เข้�สำ�หรับของใช้ส่วนตัว	ดังนี้
	 -		เครื่องทองรูปพรรณ	มีปริม�ณพอสมควรแก่ฐ�นะ
	 -		บุหรี่	200	มวน	หรือ	ซิก�ร์	50	มวน	หรือ	ย�เส้น	250	กรัม
	 -		สุร�	หรือเหล้�องุ่น	คนละ	2	ลิตร
	 -		ย�	และเครื่องสำ�อ�งค์ที่เป็นของใช้ส่วนตัว
	 -	 	กล้องถ่�ยรูป	กล้องวิดีโอ	คอมพิวเตอร์กระเป๋�หิ้ว	และเครื่องใช้
ไฟฟ้�ที่เป็นของใช้ส่วนตัว
	 ของต้องห้�มในก�รนำ�เข้�	 คือ	 อ�วุธทุกชนิด	 เช่น	 วัตถุระเบิด	 ปืน	
กระสุนปืน	ย�เสพติด	อุปกรณ์และสิ่งพิมพ์ล�มก
	 ของต้องห้�มในก�รนำ�ออกจ�กฟิลิปปินส์	 คือ	ปะก�รัง	และเปลือก
หอยบ�งชนดิ	ประเทศฟิลปิปินส์มหีอยพนัธุต่์�งๆ	ม�กกว่�	12,000	ชนดิ	
เปลือกหอยห�ย�กและร�ค�แพงท่ีสุดในโลกมีชื่อเรียกว่�	 “หอยเต้�ปูน
แห่งท้องทะเล”	หรือ“Glory	of	the	Sea”
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7.4 กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้

	 กฎหม�ยในฟิลิปปินส์มีหล�กหล�ย	 แต่ที่น่�รู้คือกฏหม�ยด้�นก�ร
ลงทนุทีเ่ปิดโอก�สให้มกี�รลงทนุ	มกี�รสร้�งง�น	แต่ยงัคงสงวนอ�ชีพให้
ช�วฟิลิปปินส์	ซึ่งดูโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

 7.4.1 กฎระเบียบด้านการลงทุนในประเทศ

	 ต�มกฎหม�ยก�รลงทุนช�วต่�งช�ติปี	พ.ศ.	2534	นักลงทุนต่�งช�ติ
ส�ม�รถเป็นเจ้�ของกิจก�ร	 โดยไม่ต้องมีคนท้องถิ่นร่วมทุน	 ซึ่งต้องทำ�
ต�มเงื่อนไขที่เขียนไว้สำ�หรับก�รลงทุนสำ�หรับช�วต่�งช�ติ	 (Foreign	
Investments	Negative	List-FINL)	โดยมีร�ยละเอียดดังนี้	
 List A:	กจิก�รทีมี่ข้อจำ�กัดก�รลงทุนของต่�งช�ตติ�มบทบญัญัตแิห่ง
กฎหม�ย

 1) กิจการที่ห้ามต่างชาติลงทุน
	 		 1.		กิจก�รสื่อส�รมวลชน	ยกเว้นก�รบันทึกต่�งๆ	
	 		 2.		ก�รปฏบิตังิ�นทุกอย่�งท่ีเกีย่วข้องกบัทกัษะเฉพ�ะท�งวชิ�ชพี	
ดังนี้	
	 		 	 1)	วิศวกรรม
	 		 	 2)	ก�รแพทย์	และวิช�ชีพชำ�น�ญก�รที่เกี่ยวข้อง
	 		 	 3)	ก�รบัญชี
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	 		 	 4)	สถ�ปัตยกรรม	
	 		 	 5)	อ�ชญ�วิทย�
	 		 	 6)	เคมี	
	 		 	 7)	ตัวแทนรับส่งสินค้�ที่เกี่ยวกับศุลก�กร
	 		 	 8)	ก�รว�งแผนสิ่งแวดล้อมป่�ไม้
	 		 	 9)	ธรณีวิทย�	
	 		 	 10)	ก�รออกแบบภ�ยใน	
	 		 	 11)	ก�รออกแบบภูมิทัศน์
	 		 	 12)	กฎหม�ย
	 		 	 13)	บรรณ�รักษ์ศ�สตร์	
	 		 	 14)	เจ้�หน้�ที่ประจำ�เรือ	
	 		 	 15)	เจ้�หน้�ที่ประจำ�ห้องเครื่องเครื่องเรือ	
	 		 	 16)	ผู้เชี่ยวช�ญระบบท่อ	
	 		 	 17)	เทคโนโลยีเกี่ยวกับนำ้�ต�ล
	 		 	 18)	สังคมสงเคร�ะห์	
	 		 	 19)	ก�รสอน	
	 		 	 20)	ก�รเกษตร	
	 		 	 21)	ก�รประมง
	 		 3.	 ร้�นค้�ปลีกที่ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วน้อยกว่�	2,500,000	
ดอลล่�ร์สหรัฐ
	 		 4.	 สหกรณ์
	 		 5.	 บริษัทรักษ�คว�มปลอดภัยเอกชน
	 		 6.	 ก�รทำ�เหมืองขน�ดเล็ก
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	 		 7.	 ก�รใช้ทรัพย�กรท�งทะเลในบริเวณหมู่เก�ะ	 อ�ณ�บริเวณ
ทะเลและเขตเศรษฐกิจท่ีสำ�คัญ	 รวมถึงก�รใช้ประโยชน์ของทรัพย�กร-	
ธรรมช�ติบนพี้นที่ขน�ดเล็กเช่นแม่นำ้�	ทะเลส�บ	อ่�ว	หรือล�กูน
	 		 8.	 ก�รเป็นเจ้�ของ	 เปิดดำ�เนินก�ร	 และบริห�รจัดก�รสน�ม 
ชนไก่
	 		 9.	 ก�รประดษิฐ์	ซ่อมแซม	เกบ็กกัตนุ	และจำ�หน่�ยหรอืกระจ�ย
อ�วุธนิวเคลียร์
	 		 10.	ก�รประดษิฐ์	ซ่อมแซม	เกบ็กกัตนุ	และจำ�หน่�ยหรือกระจ�ย
อ�วุธชีวภ�พ	เคมีและวิทยุระเบิดและก�รโจมตีส่วนบุคคล
	 		 11.	ก�รประดิษฐ์ประทัดไฟ	 และอุปกรณ์ก�รผลิตก�รทำ�
ดอกไม้ไฟอื่นๆ
 2) กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 20
	 		 เครือข่�ยก�รสื่อส�รด้�นวิทยุภ�คเอกชน	
 3) กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25
	 		 1.	บรษิทัก�รสรรห�เอกชน	ไม่ว่�จะห�คนง�นท้องถิน่หรอืคนง�น
ในต่�งแดน
	 		 2.	 สัญญ�เพื่อก�รก่อสร้�งและก�รซ่อมแซมของกองทุนท้องถ่ิน
ในง�นส�ธ�รณะ	ยกเว้น
	 		 	 (ก)	 โครงสร้�งพ้ืนฐ�นหรือก�รพัฒน�โครงก�รที่ครอบคลุม
ใน	RA	No.	7718
	 		 	 (ข)	 โครงก�รท่ีเป็นกองทุนต่�งประเทศ	 หรือก�รช่วยเหลือ	
และถูกกำ�หนดให้อยู่ภ�ยใต้ก�รประมูลน�น�ช�ติ
	 		 	 (ค)	 ข้อตกลงเพื่อก�รก่อสร้�งโครงสร้�งที่เก่ียวข้องกับก�ร
ป้องกัน	
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 4) กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ได้แก่ 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 5) กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 40
	 1.	ก�รสำ�รวจ	 ก�รพัฒน�	 และก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กร-	
ธรรมช�ติ
	 2.	เป็นเจ้�ของหรือมีที่ดินส่วนตัว
	 3.	ก�รดำ�เนินง�นและก�รบริห�รจัดก�รบริก�รส�ธ�รณะ
	 4.	เป็นเจ้�ของหรือผู้ก่อตั้ง	 และก�รบริห�รจัดก�รสถ�บันก�ร
ศึกษ�
	 5.	ผลิตผลจ�กก�รเพ�ะปลูก	 ผลผลิต	 โรงสีข้�ว	 กระบวนก�รที่
เกี่ยวข้อง	ก�รค้�ยกเว้นก�รค้�ย่อยของข้�วและข้�วโพดและสิ่งเพิ่มเติม
โดยก�รแลกเปลี่ยน	ซื้อข�ยหรืออะไรก็ต�มที่ได้ชื่อว่�ทำ�ม�จ�กข้�วหรือ
ข้�วโพด
	 6.	ข้อสัญญ�เพื่อก�รห�วัสดุ	สินค้�	และเครื่องอุปโภคบริโภคกับ
รัฐบ�ลหรือหน่วยง�นที่รัฐกำ�กับ	บริษัท	ตัวแทน	หรือเทศบ�ล	
	 7.	โครงก�รที่รับก�รสนับสนุน	 และก�รดำ�เนินก�รของ
คณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รลงทนุโครงก�รทีก่ำ�หนดสทิธิก�รเป็นตัวแทน
ผลประโยชน์ส�ธ�รณะ
	 8.	ก�รดำ�เนินก�รจับปล�ในทะเลลึกเพื่อก�รค้�
	 9.	บริษัทประเมินร�ค�
	 10.	เป็นเจ้�ของคอนโดมิเนี่ยมที่มีพื้นที่ส่วนกล�งในโครงก�รที่
เป็นเจ้�ของร่วมกันโดยเจ้�ของหล�ยคนหรือบริษัท		
 6) กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 60
	 		 1.	 กฎข้อบังคับบริษัทท�งก�รเงินถูกกำ�กับโดยคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	(SEC)
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	 		 2.	 กฎข้อบังคับก�รลงทุนด้�นท่ีอยู ่อ�ศัยถูกกำ�กับโดยคณะ
กรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	(SEC)	

 List B:	 กิจก�รท่ีมีข้อจำ�กัดก�รลงทุนของต่�งช�ติด้วยเหตุผลด้�น
คว�มมั่นคง	 ก�รป้องกันประเทศ	 สุขภ�พอน�มัย	 วัฒนธรรม	 หรือเพื่อ
ปกป้องอุตส�หกรรมขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

 7)  กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 40
	 		 1.	กิจก�รประดิษฐ์	ซ่อมแซม	เก็บรักษ�	และจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
ที่สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติกำ�หนดให้จำ�หน่�ยหมดไป	
	 		 2.	กจิก�รก�รผลติ	ก�รซ่อมแซม	เกบ็รักษ�/จัดจำ�หน่�ยผลติภัณฑ์
ที่กระทรวงกล�โหมกำ�หนดให้จำ�หน่�ยหมดไป	
	 		 3.	กิจก�รก�รผลิตและจัดจำ�หน่�ยของย�อันตร�ย
   4.	กจิก�รซ�วน่�และห้องอบไอนำ�้	คลนิิกสำ�หรบันวด	และกจิกรรม
อื่นๆ	ที่มีลักษณะเช่นนี้ถูกกำ�กับด้วยกฎหม�ย	เนื่องจ�กมีคว�มเสี่ยงต่อ
ก�รส�ธ�รณสุขและศีลธรรม	
	 		 5.	กิจก�รพนันทุกประเภท	เช่น	ก�รแข่งม้�	ฯลฯ
	 		 6.	กิจก�รที่มีมูลค่�ในตล�ดภ�ยในประเทศน้อยกว่�	 200,000	
ดอลล่�ร์สหรัฐ
	 		 7.	กิจก�รตล�ดภ�ยในประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีที่ก้�วหน้�หรือ 
จ้�งพนักง�นโดยตรงอย่�งน้อย	 50	 คนท่ีมีมูลค่�น้อยกว่�	 100,000	 
ดอลล่�ร์สหรัฐ
	 นอกจ�กนี้ประเทศฟิลิปปินส์ได้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 หรือ“Eco-
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zones”	 เพื่อกระตุ้นก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	 ซ่ึงอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล
ของ	 Philippine	 Economic	 Zone	 Authority	 (PEZA)	 อันเป็น
หน่วยง�นทีต่ัง้ขึน้ต�มกฎหม�ยเขตเศรษฐกจิพเิศษปี	พ.ศ.	2538	(Special
Economic	Zone	Act	of	1995)	ที่แบ่งได้เป็น	5	ประเภท	คือ
	 1.	นิคมอุตส�หกรรม	(Industrial	Estate	IEs)	
	 2.	เขตสินค้�ส่งออก	(Export	Processing	Zone	EPZs)	
	 3.	เขตก�รค้�ปลอดภ�ษี	(Free	Trade	Zone	FTZs)	
	 4.	เขตเศรษฐกิจเพื่อก�รท่องเที่ยว	(Tourism	Ecozones)	และ	
	 5.	IT	Parks	และ	IT	Building	
	 สำ�หรับกิจก�รที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมก�รลงทุนภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล
ของ	PEZA	และมกี�รส่งออกอย่�งน้อยร้อยละ	70	จะได้รับสทิธปิระโยชน์
ในก�รลงทุนที่สำ�คัญ	ดังนี้
	 1.	ก�รยกเว้นภ�ษเีงนิได้นติบิคุคล	ผูป้ระกอบก�รจะได้รบัยกเว้นภ�ษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นเวล�	4	ปี	และขย�ยได้อีกไม่เกิน	4	ปี	หลังจ�กนั้น
ส�ม�รถเลือกเสียภ�ษีเงินได้ในอัตร�พิเศษ	 (Special	 Income	 Tax)	 
ร้อยละ	5	ของร�ยได้รวม	(Gross	Income)	แทนก�รเสียภ�ษีเงินได้และ
ภ�ษีท้องถิ่นในอัตร�ทั่วไปได้
	 2.	 ก�รยกเว้นภ�ษีนำ�เข้�	 ผู้ประกอบก�รได้รับยกเว้นภ�ษีนำ�เข้�
เครื่องจักร	อุปกรณ์	ชิ้นส่วน	อะไหล่	และวัตถุดิบทั้งหมด
	 3.	 ก�รยกเว้นค่�ธรรมเนียมท่�เรือ	 ภ�ษีส่งออก	 และค่�ธรรมเนียม
ก�รนำ�เข้�	 ผู้ประกอบก�รจะได้รับยกเว้นค่�ธรรมเนียมท่�เรือ	 ภ�ษี 
ส่งออก	และค่�ธรรมเนียมในก�รนำ�เข้�สินค้�ต่�งๆ
	 4.	 สิทธิก�รพำ�นักถ�วร	 ผู้ประกอบก�รต่�งช�ติและครอบครัวจะมี
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สิทธิก�รพำ�นักถ�วร	 ห�กมีก�รลงทุนเริ่มต้นไม่น้อยกว่�	 150,000	
ดอลล�ร์สหรัฐ
	 5.	ก�รผ่อนคล�ยพธีิก�รศุลก�กร	ผูป้ระกอบก�รจะได้รับคว�มสะดวก
ในก�รนำ�เข้�และส่งออกสนิค้�	โดยก�รผ่อนคล�ยระบบพิธีก�รศุลก�กร
ให้คล่องตัวขึ้น
	 ส่วนขั้นตอนก�รขออนุมัติลงทุนนั้น	 เมื่อยื่นขอเสนอโครงก�ร	 
(Proposal)	 พร้อมแบบฟอร์มขอส่งเสริมก�รลงทุน	 (BOI	 Form	 501)	
และหลักฐ�นประกอบต่อคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 (Board	 of	
Investment)	ของฟิลิปปินส์	ซึ่ง	BOI	จะพิจ�รณ�อนุมัติภ�ยใน	30	วัน	
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ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้

8
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8.1  ระบบอุปถัมภ์ [11a]	[37]	[38]

	 สังคมฟิลปิปินส์เป็นสงัคมเครอืญ�ติ	มกี�รอบรมสัง่สอนในครอบครวั
ให้ช่วยเหลือกันและกันระหว่�งเครือญ�ติ	พี่น้อง	เพื่อนฝูง	และให้สำ�นึก
บุญคุณผู้ที่ช่วยเหลือตน	เกิดเป็นค่�นิยมที่ติดในเรื่องก�รเป็นหนี้บุญคุณ	
(Utang	na	Loob	 หรือ	 Internal	Dept	of	Gratitude)	 รวมทั้งก�ร
กล่อมเกล�ท�งสงัคม	โดยมค่ี�นยิมท�งศ�สน�ตัง้แต่ยคุสเปน	คือ	พ่อ	แม่
อุปถมัภ์ทีค่อยช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัในทกุวถิที�ง	โดยมเีงนิและอำ�น�จเป็น
ปัจจัยสนับสนุน	ทำ�ให้คว�มช่วยเหลือไม่จำ�กัดขอบเขตและเวล�	ทั้งก�ร
ตอบแทนบุญคุณทีไ่ม่จำ�แนกว่�เหม�ะสมหรอืไม่ประก�รใด	จงึกล�ยเป็น
ระบบอุปถัมภ์ที่ทำ�ให้เกิดก�รติดสินบนก�รทุจริตไปทุกวงก�ร
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8.2  ความเท่าเทียม และความเสมอภาคทางเพศ

	 ในยุคสมัยก่อนสเปนเข้�ม�ปกครอง	 ฐ�นะของสตรีฟิลิปปินส์มีสิทธิ
เท่�เทียมช�ย	 สตรีส�ม�รถมีสมบัติเป็นของตัวเองและรับมรดกที่เป็น
ทรัพย์สิน	 ทั้งส�ม�รถทำ�ก�รค้�ข�ยด้วยตัวเอง	 รวมถึงก�รสืบทอด
ตำ�แหน่งหัวหน้�เผ่�จ�กบิด�ได้	 อีกทั้งม�รด�มีสิทธิท่ีต้ังช่ือให้ลูกด้วย
ตนเอง[3]	และจ�กก�รศึกษ�ของสีด�	สอนสี	[36]	 พบสถ�นภ�พของสตรี
ฟิลปิปินส์เป็นท่ียอมรบัจ�กสงัคมม�กกว่�ประเทศใดๆ	ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้	ตั้งแต่สมัยสเปนเข้�ม�ครอบครอง	 สตรีก็มีอำ�น�จและบทบ�ท
ในก�รควบคุมก�รเงนิในครอบครวั	 เมือ่สหรฐัอเมรกิ�เข้�ครอบครองก�ร
ยอมรบัสตรก็ีมสีงูม�กข้ึนท้ังในวงก�รเมอืงและก�รศกึษ�	ในปี	พ.ศ.	2443	
มีสตรเีป็นผูรู้ห้นงัสอืสูงกว่�บรุษุในฟิลปิปินส์ และสตรสี�ม�รถก้�วเข้�สู่
ตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดี	 วุฒิสม�ชิก	 พิพ�กษ�ศ�ลฎีก�	 ประธ�นคณะ
กรรมก�รเลอืกตัง้	 ฯลฯ	 และห�กเกดิปัญห�กบัสตรกีม็อีงค์กรสตรทีี่
เข้มแข็งและรัฐยอมรับ	เช่น
	 1)	 Isis	 International	Manila	 เป็นองค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
สตรีและก�รสร้�งพลังสตรีเพื่อพัฒน�
	 2)	National	Commission	on	the	Role	of	Filipino	Woman	
(NCRFW)	เป็นองค์กรที่ดูแลผลักดันให้รัฐเข้�ม�ดูแลบทบ�ทของสตรีให้
สูงขึ้น
	 3)	Kababaihan	เป็นองค์กรทีร่ณรงค์สตรเีพือ่สร้�งพลงัให้มส่ีวนร่วม
ในก�รปกครองท้อนถิ่น	 เป็นองค์กรที่จัดฝึกอบรมสัมมน�ว�งโครงก�ร	
และนโยบ�ยก�รพัฒน�ท้องถิ่น
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	 4)	Woman’s	Media	 Circle	 (WMC),	 Political	 Leaders	 เป็น
องค์กรที่ส่งเสริมบทบ�ทของสตรีต้ังแต่ระดับประธ�น�ธิบดี	 จนถึงผู้นำ�
ชุมชนระดบัล่�ง	โดยจดัเวทีให้สตรีเหล่�นีไ้ด้แลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็	และ
ร่วมกันแก้ปัญห�ที่เผชิญอยู่
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AFP	 Armed	Forces	of	the	Philippines

BOI	 Board	of	Investments

CAA	 Conflict-Affected	Area

CADT	 Certificate	of	Ancestral	Domain	Title

CARP	 Comprehensive	Agrarian	Reform	Program

CISA	 Credit	Information	System	Act

CP	 Certificate	of	Precondition

FRIA	 Financial	Rehabilitation	and	Insolvency	Act

GDP	 Gross	Domestic	Product

HH	 Household

HIV	 Human	Immunodeficiency	Virus

IP	 Indigenous	People

IPSP	 Internal	Peace	and	Security	Plan

ตารางอักษรย่อของหน่วยงานราชการ
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MDGs	 Millennium	Development	Goals

MSME	 Micro,	Small,	and	Medium	Enterprises

NG	 National	Government

OFW	 Overseas	Filipino	Worker

PERA	 Personal	Equity	Retirement	Account

PP	 Palay	Production

PS	 Private	Sector

REIT	 Real	Estate	Investment	Trust

SSR	 Security	Sector	Reform

ตารางอักษรย่อของหน่วยงานราชการ
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