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1.1 ประวัติและข้อมูลประเทศโดยย่อ
สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ หรือประเทศฟิลปิ ปินส์ถอื เป็นอีกหนึง่ ประเทศ
ทีเ่ ข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึง่ กล่าวได้วา่ เป็นอีกประเทศทีม่ คี วามเป็นมายาวนานและน่าสนใจ
โดยจะได้อธิบายประวัติและข้อมูลของประเทศโดยย่อ ดังนี้
1.1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(Republic of the Philippines)
หรือฟิลิปปินส์ (The Philippines)
เมืองหลวง
มะนิลา (Manila)
พื้นที่
300,000 ตารางกิโลเมตร[8]
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่
เขตแดน
ด้านเหนือและด้านตะวันตกติดกับ
ทะเลจีนใต้ ด้านใต้และด้านตะวันออก
ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค
ประชากร
98.73 ล้านคน [18]
วันชาติ
12 มิถุนายน
ภาษาราชการ
ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาพูดใช้ภาษา
ฟิลิปปีโน
12

ระบอบการปกครอง

ธงชาติ
					
				

ตราแผ่นดิน

ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และผู้น�ำ
ฝ่ายบริหารอยู่ในวาระ 6 ปีเพียงวาระ
เดียว
เป็นธงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าแบ่งตามยาว ครึง่ บน
สีน�้ำเงิน หมายถึง สันติภาพ สัจจะ และ
ความยุติธรรม ครึ่งล่างสีแดง หมายถึง
ความรักชาติ และความกล้าหาญ
ที่ด้านคันธงเป็นรูปสามเหลี่ยม สีขาว
หมายถึง ความเสมอภาค และภราดรภาพ
ภายในมีรูปดวงอาทิตย์ที่มีความหมาย
ถึงความเป็นเอกภาพ อิสรภาพ อ�ำนาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชน และมีรศั มี
8 แฉกหมายถึง 8 จังหวัดแรกที่ต่อสู้
เพือ่ เอกราช ล้อมด้วยดาวห้าแฉกสีทอง
3 ดวงหมายถึง เกาะใหญ่ 3 เกาะ
ตราแผ่นดินของฟิลิปปินส์ (Coat of
Arms of the Philippines) มีดาวทอง
3 ดวงด้านบนพื้นขาว หมายถึง เกาะ
ลูซอน เกาะมินดาเนา และเกาะวิสายาส์
มีพระอาทิตย์รัศมีแปดแฉก หมายถึง
8 จังหวัดแรกที่ต่อสู้เพื่อเอกราช
ในพืน้ ขาวรูปวงรีทดี่ า้ นหนึง่ เป็นสีนำ�้ เงิน
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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ดอกไม้ประจ�ำชาติ  

เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
เงินตรา   
อัตราแลกเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP)
รายได้ประชาชาติต่อหัว
(GDP per Capita)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
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อีกด้านหนึ่งเป็นสีแดง ด้านล่างเขียนว่า
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine)
มีกลีบดอกรูปดาวสีขาวจะแย้มดอกใน
ตอนกลางคืนและส่งกลิน่ หอมประมาณ
หนึ่งวัน ดอกบานตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความบริ สุ ท ธิ์ ความ
เรียบง่าย ความอ่อนน้อมถ่อมตน และ
ความเข้มแข็ง
8 สิงหาคม 2553
เปโซ (PHP)
1 เปโซ ≈ 0.70 บาท (2556)
250.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2555)
4,096 ดอลลาร์สหรัฐ (2555)
ร้อยละ 6.6 (2555)

1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ป็ น ประเทศที่ ป ระกอบด้ ว ยเกาะ 7,107
เกาะ[29] แต่มเี พียง 11 เกาะเท่านัน้ ทีม่ คี วามเจริญอย่างรวดเร็วและมีผคู้ น
อาศัยอยู่มาก หากดูจากแผนที่โลกจะเห็นได้ว่า  ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟกิ ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะบอร์เนียว และทางใต้ของเกาะใต้หวัน อยู่หา่ งจากแผ่นดินใหญ่ของ
ทวีปเอเชียประมาณ 970 กิโลเมตร หมูเ่ กาะฟิลปิ ปินส์มคี วามยาวจากทิศ
เหนือจรดทิศใต้ประมาณ 1,850 กิโลเมตร และทิศตะวันออกจรดทิศ
ตะวันตกประมาณ 1,100 กิโลเมตร โดยหมูเ่ กาะทัง้ หมดสามารถแบ่งเป็น
3 หมู่เกาะใหญ่ คือ หมู่เกาะเหนือ หมู่เกาะกลาง และหมู่เกาะใต้
ลักษณะภูมิประเทศ
ฟิลปิ ปินส์จะประกอบด้วยหมูเ่ กาะน้อยใหญ่ แต่เป็นเกาะทีม่ ปี ระชากร
อาศัยอยู่จริงเพียงประมาณ 2,000 เกาะเท่านั้น[29] นอกนั้นเป็นเกาะ
ภูเขาไฟและเกาะขนาดเล็ก ซึ่งบางแห่งจะจมอยู่ใต้ทะเลขณะที่น�้ำขึ้น
สูงสุด นอกจากนี้ ยังมีเกาะที่ยังไม่ได้ส�ำรวจ และไม่มีชื่อเรียกอีกกว่า 
2,500 เกาะ ภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพนื้ ทีร่ าบแคบๆ ตามชายฝัง่
ทะเล การเดินทางระหว่างเกาะจึงใช้เครื่องบินเป็นหลัก ด้วยสภาพทาง
ธรณีวทิ ยาท�ำให้ฟลิ ปิ ปินส์มกั ประสบปัญหาแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุ
อยูเ่ นืองๆ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางภูมศิ าสตร์บอ่ ยครัง้
ปัจจุบันมีภูเขาไฟอย่างน้อย 22 ลูกยังคุกรุ่นพร้อมปะทุตลอดเวลา 
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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ภูเขาไฟส�ำคัญ ได้แก่ มายอน (Mayon) ใกล้เมืองลีกาสปี (Legaspi)
ตาอัล (Taal) อยู่ทางใต้ของกรุงมะนิลา ปินาตูโบ (Pinatubo) ซึ่งระเบิด
ไปเมื่อปี พ.ศ. 2534 และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญในเวลาต่อมา 
และ อาโป (Apo) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในฟิลิปปินส์ โดยมีความสูง
กว่า 2,954 เมตร อยู่บนเกาะมินดาเนา
ภูมิประเทศของฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 3 หมู่เกาะหลัก แบ่งเป็นเขต
การปกครองตามเกาะได้เป็น 17 เขต (Regions) ดังนี้
1) หมูเ่ กาะลูซอน (Luzon) อยูท่ างตอนเหนือของประเทศ เป็นทีต่ งั้
ของเมืองหลวง คือ กรุงมะนิลา มี 8 เขตการปกครอง
2) หมู่เกาะมินดาเนา  (Mindanao) อยู่ทางตอนใต้ มี 6 เขตการ
ปกครอง
3) หมู่เกาะวิสายาส์ (Visayas) อยู่ทางตอนกลางของประเทศ มี 3
เขตการปกครอง
ลักษณะภูมิอากาศ
สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ตงั้ อยูเ่ หนือเส้นศูนย์สตู ร จึงมีลกั ษณะภูมอิ ากาศ
เป็นแบบกึ่งร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 24-29 องศา
เซลเซียส ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล คือ
1) ฤดู ร ้ อ น (มี น าคม-พฤษภาคม) ร้ อ นที่ สุ ด ในช่ ว งกลางเดื อ น
พฤษภาคม อุณหภูมเิ ฉลีย่ ประมาณ 35 องศาเซลเซียส ขณะทีก่ รุงมะนิลา
จะร้อนและมีฝุ่นละอองมากที่สุด อุณหภูมิอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส
2) ฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม) ปกติปริมาณน�้ำฝนอยู่ที่ประมาณ
5,000 มิลลิเมตร แต่บางครัง้ จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พดั ผ่าน ท�ำให้
16

มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน รวมถึงในช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคมมักมี
ลมพายุหลายลูกก่อตัวขึ้นทางทิศตะวันออกของเกาะลูซอน ปิโคน และ
ทิศตะวันออกของหมู่เกาะวิสายาส์ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์
แบ่งความแรงของพายุเป็น 4 ระดับ และหากพายุมีความแรงถึงระดับ
สองขึ้นไป โรงเรียน สถานที่ราชการ และห้างร้านต่างๆ จะหยุดท�ำการ
ชั่วคราว
3) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ยกลางวัน
ประมาณ 28 องศาเซลเซียส และกลางคืน 17 องศาเซลเซียส โดยหนาว
ที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม
อนึ่ง การที่ฟิลิปปินส์อยู่ในเขตมรสุม ท�ำให้มีสภาพอากาศแปรปรวน
และฝนตกหนักอันเนื่องจากพายุและไต้ฝุ่นโดยเฉลี่ยปีละ 18 ครั้ง

ภาพที่ 1 แผนที่ฟิลิปปินส์และอาณาเขตใกล้เคียง
ที่มา: http://www.lonelyplanet.com/worldguide/Philippines
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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1.1.3 ประวัติศาสตร์
การพบซากฟอสซิลมนุษย์อายุ 50,000 ปี ทีเ่ กาะปาลาวัน เป็นหลักฐาน
ส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์วา่ คนกลุม่ แรกทีม่ าอยูบ่ นเกาะนีม้ าจากแผ่นดินใหญ่
ของเอเซียและบอร์เนียว ซึง่ ท�ำให้นกั ประวัตศิ าสตร์สนั นิษฐานว่าเดิมหมูเ่ กาะ
ฟิลปิ ปินส์เป็นแผ่นดินเดียวกับแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียในปัจจุบนั
เมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของผิวโลก ท�ำให้แผ่นดินบางส่วน
หลุดแยกออกมาจากแผ่นดินใหญ่ กลายเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่ใน
มหาสมุทร
หมู่เกาะเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เมื่อมีชาวจีนเข้ามาท�ำการค้าขาย
ในหมูเ่ กาะเหล่านีใ้ นศตวรรษที่ 10 และศตวรรษที่ 13 ชาวอาหรับน�ำโดย
ผูน้ �ำชือ่ มักดัม (Makdam) ได้เข้ามาอยูบ่ นหมูเ่ กาะซูลู และตัง้ อาณาจักร
ของศาสนามุสลิมขึ้นที่นั่น ในปี พ.ศ. 2018 (ค.ศ. 1475) ผู้น�ำชาวมุสลิม
จากเมืองยะโฮร์ คือ ชารีฟ มูฮัมหมัด คาบุงชาวัน (Sharif Mohammed
Kabungsuwan) มาแต่งงานกับเจ้าหญิง ลูกสาวของหัวหน้าเผ่าชนพืน้ เมือง
ในมินดาเนา และได้สถาปนาตนเองเป็นสุลต่านคนแรกของมินดาเนา
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ฟลิ ปิ ปินส์เริม่ ขึน้ เมือ่ นักเดินเรือชาวสเปน
ชื่อ เฟอร์ดินานด์ แม็กเจลแลน (Ferdinand Magellan) เดินทางมาถึง
หมู่เกาะฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2064 และประกาศยึดครองหมู่เกาะนี้เป็น
อาณานิคมของราชอาณาจักรสเปน แต่ต่อมาไม่นานนัก เฟอร์ดินานด์
แม็กเจลแลน ก็ถูกชาวเกาะที่ไม่ยอมอยู่ใต้อ�ำนาจของสเปนฆ่าตาย ในปี
พ.ศ. 2086 รุย โลเปซ เดอ บิยาโลโบส์ (Ruy Lopez de Villalobos)
มาถึง และได้ตั้งชื่อเกาะนี้ว่า Filipinas ตามพระนามของพระเจ้าฟิลิปป์
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ที่ 2 ของสเปน สเปนรุกคืบเข้าครอบครองอธิปไตยเหนือหมู่เกาะทีละ
ส่วน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2114 ก็มีอ�ำนาจเหนือหมู่เกาะฟิลิปปินส์ทั้งหมด
ยกเว้นหมู่เกาะซูลูที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม
ชาวฟิลปิ ปินส์พยายามต่อสูก้ บั สเปนเพือ่ เอกราชตลอดเวลา แต่ไม่เป็น
ผลส�ำเร็จ จนถึงศตวรรษที่ 19 เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับสเปน
ฟิลปิ ปินส์ได้เข้าร่วมรบกับฝ่ายสหรัฐอเมริกาจนได้ชยั ชนะ นายพลอากีนลั โด
(General Aguinaldo) ถือโอกาสนั้นประกาศอิสรภาพให้ฟิลิปปินส์เป็น
ประเทศเอกราช แต่ ค วามจริ ง อ�ำนาจอยู ่ ใ นมื อ ของผู ้ ช นะสงคราม
สหรัฐอเมริกาชนะสงครามสเปนทั้งในคิวบาและฟิลิปปินส์ แต่ติดที่
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเองที่ห้ามการสร้างอาณานิคมที่ได้จากการ
รุกรานทางทหาร สหรัฐอเมริกาจึงต้องจ่ายเงินซือ้ ฟิลปิ ปินส์มาจากสเปน
ด้วยเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ และแม้วา่ อเมริกาจะได้ชอื่ ว่าเป็น
ผูป้ กครองใหม่ของฟิลปิ ปินส์ แต่สหรัฐอเมริกาก็ตระหนักดีวา่ ชาวฟิลปิ ปินส์
ต้องการเป็นประเทศเอกราช จึงผ่อนปรนให้ฟลิ ปิ ปินส์มกี ารปกครองของ
ตนเอง โดยสหรัฐอเมริกายังมีอ�ำนาจอธิปไตยเหนือหมูเ่ กาะอยู่ ในปี พ.ศ.
2478 มานูเอล กีซอน (Manuel Quizon) ได้เป็นประธานาธิบดีคนแรก
ของเครือรัฐฟิลิปปินส์ (The Philippines Commonwealth) ซึ่งเป็น
ประเทศในอาณัตปิ กครองของสหรัฐอเมริกา  นับว่าเป็นก้าวแรกของ
การปลดปล่อยฟิลิปปินส์ให้เป็นอิสระด้วยการปกครองตนเอง
เมือ่ เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ฟิลปิ ปินส์ถกู กองทัพญีป่ นุ่ บุกเข้ายึดครอง
ฟิลิปปินส์ต้องกลายเป็นสมรภูมิรบระหว่างกองทัพพันธมิตรกับกองทัพ
ญีป่ นุ่ ครัน้ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุตลิ งสหรัฐอเมริกาก็กลับเข้ามามีอทิ ธิพล
ในฟิลิปปินส์อีกครั้ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2489 ฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราช
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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อย่างแท้จริง และมีประธานาธิบดีอีกหลายคนที่เด่นๆ ทั้งด้านดีและไม่ดี
เช่น ประธานาธิบดีรามอน แมกไซไซ เป็นผูน้ �ำทีใ่ จซือ่ มือสะอาด กล้าหาญ
เข้าถึงประชาชน ถึงแก่อสัญกรรมจากเครื่องบินตก มีประชาชนเข้าร่วม
งานศพของประธานาธิบดีรามอน แมกไซไซ ถึง 2 ล้านคน และเพื่อเป็น
เกียรติแก่ท่าน จึงมีการตั้ง “รางวัลแมกไซไซ” ที่มอบให้ผู้ท�ำความดีใน
แถบเอเซีย
และอี ก หนึ่ ง ประธานาธิ บ ดี ที่ ต ้ อ งกล่ า วถึ ง คื อ ประธานาธิ บ ดี
เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส (Ferdinand Margos) เป็นผู้น�ำที่ปกครอง
ฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 จนสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2529  โดยในช่วง 4
ปีแรกของการปกครองประธานาธิบดีมากอส น�ำความเจริญมาสูป่ ระเทศ
เป็นอย่างมาก แต่การเลือกตัง้ ครัง้ ที่ 2 พบว่า  ประธานาธิบดีมากอส
ใช้เงินซื้อเสียงจ�ำนวนมาก[37] ทั้งในช่วงดังกล่าวมีภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ 
ประชาชนเดินขบวนประท้วงรายวัน ประธานาธิบดีมาร์กอสจึงฉวยโอกาส
ประกาศกฎอัยการศึกในปี พ.ศ. 2515 เพือ่ ปกครองฟิลปิ ปินส์ และต่อมา
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ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดให้ประธานาธิบดีด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียง
2 สมัย จากการประกาศกฎอัยการศึกท�ำให้มีการจับกุมตัวนักการเมือง
ฝ่ายตรงข้ามเข้าคุก และมีการสั่งปิดสื่ออิสระ แม้ว่าต่อมาประธานาธิบดี
มาร์กอสมีการจัดตั้งรัฐสภา แต่อ�ำนาจยังคงอยู่ในมือของประธานาธิบดี
มาร์กอส สมาชิกในครอบครัว และพวกพ้อง จนปี พ.ศ. 2526 เกิด
เหตุการณ์สังหารนายเบนนิโย (นินอย) อาคีโน (Benigno “Ninoy”
Aquino) ผู้น�ำการเมืองฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่สนามบินนานาชาติในกรุง
มะนิลา รวมทัง้ มีการกล่าวหาว่าประธานาธิบดีมาร์กอสทุจริตคอรัปชัน่ และ
โกงการเลือกตั้ง จากเหตุการณ์นี้เองท�ำให้ประชาชนออกมาเดินขบวน
ประท้วงและขับไล่ให้ออกจากต�ำแหน่ง จนประธานาธิบดีมาร์กอสถูกโค่นล้ม
อ�ำนาจต้องพาครอบครัวหนีไปฮาวาย และต่อมารัฐบาลฟิลิปปินส์ได้แต่งตัง้
“คณะกรรมการธรรมาภิบาล” ติดตามทรัพย์สนิ ทีม่ าร์กอสโกงประเทศไป
ซึ่งจากการแถลงข่าวของนายแอนแดรส โบติสตา ประธานกรรมาธิการ
ธรรมาภิบาลว่าสามารถติดตามยึดเงินของประธานาธิบดีมาร์กอสที่ฝาก
ไว้ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้อีก 870 ล้านบาท และเจ้าหน้าที่สืบสวน
สามารถน�ำเงินคืนมาจากมาร์กอสได้แล้ว 120,000,000,000 บาท
ประธานาธิบดีคอราซอน อาคีโน (พ.ศ. 2529-2535) ภรรยาหม้าย
ของนายอาคีโนทีถ่ กู ลอบสังหารชนะการเลือกตัง้ พยายามน�ำพาประเทศ
เข้าสูร่ ะบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่ตดิ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ที่เรื้อรังมานาน รัฐบาลของประธานาธิบดีอาคีโนถูกปฏิวัติถึง 7 ครั้งใน
ช่วงเวลา 6 ปีที่เป็นผู้น�ำประเทศ และนายพลฟิเดล รามอสในฐานะรอง
ประธานาธิบดีช่วยให้รอดวิกฤตได้ทุกครั้ง
ประธานาธิบดีฟิเดล รามอส (พ.ศ. 2535-2541) มีนโยบายในการ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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พัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มั่นคงจากการพัฒนาคนที่เรียกว่า  นโยบาย
“วิสัยทัศน์ ปี 2543 หรือ Vission 2000” ซึ่งประกอบด้วยแนวนโยบาย
ดังนี้
1) การมอบอ�ำนาจให้ประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดย
น�ำข้อสรุปของชุมชนเสนอให้รัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
2) การทูตเพื่อการพัฒนา เน้นการเจรจาเพื่อดึงดูดการลงทุน
3) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4) การเปิดฐานทัพเรือที่อ่าวซูริกเป็นเขตการส่งออก
จากนโยบายต่างๆ ท�ำให้ฟิลิปปินส์ในสมัยของประธานาธิบดีรามอส
สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปีพ.ศ. 2540 มาได้
ประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดา (พ.ศ. 2541-2543) จากดาราภาพยนตร์
ทีค่ นชืน่ ชอบ มาพร้อมกับนโยบายเพือ่ คนจนหรือประชานิยม ท�ำให้ชนะ
การเลือกตั้งแบบท่วมท้น แต่ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียง 2 ปี ก็ต้องตกม้าตาย
ด้วยข้อหาทุจริตคอร์รัปชั่น และถูกศาลตัดสินลงโทษจ�ำคุก จึงเป็นการ
เสริมส่งให้รองประธานาธิบดี กลอเรีย มาคาปากัล อาร์โรโย เข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งแทน
ประธานาธิบดี กลอเรีย มาคาปากัล อาร์โรโย (พ.ศ. 2544-2547 และ
พ.ศ.2547-2553) สร้างนโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพิ่มภาษี ลดการ
ก่ อ อาชญากรรมและต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ย จนถึ ง การเลื อ กตั้ ง
ประธานาธิบดีของตนเอง แม้ชนะการเลือกตัง้ แต่กม็ เี สียงครหาว่าไม่โปร่งใส
ท�ำให้ความนิยมต่อประธานาธิบดีอาร์โรโยลดลง ก่อให้เกิดการประท้วง
ของประชาชน จนมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก โดยมีการจับกุมผูน้ �ำ
ฝ่านค้านไว้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั ประธานาธิบดีอาร์โรโย ถูกด�ำเนินคดี
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ในข้อหาทุจริตคอร์รัปชั่น โกงการเลือกตั้ง สังหารหมู่ประชาชน
ประธานาธิบดีปจั จุบนั นายเบนิกโน เอส. อากีโน ที่ 3 (พ.ศ. 2553-2559)
จากพรรคลิเบอรัล (Liberal Party of the Philippines: LP) ได้รบั เลือกตัง้
เป็นประธานาธิบดีคนที่ 15 ของประเทศ พร้อมกับนายเจโจมาร์ บิไนย์
(Jejomar Binay) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมากาตี ได้รับเลือกตั้งเป็น
รองประธานาธิบดี โดยทั้งสองได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2553
โดยรัฐบาลภายใต้การบริหารของนายเบนิกโนมุ่งให้ความส�ำคัญกับ
การปฏิรูประบบบริหารประเทศ การปราบปรามคอร์รัปชั่น และแก้ไข
ปัญหาความยากจน ท�ำให้รัฐบาลชุดนี้ได้รับความนิยมจากประชาชน
ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศ การสร้างกฎระเบียบด้านงบประมาณและการปรับปรุง
ระบบการศึกษาด้วย

1.1.4 ลักษณะประชากร
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ป ระกอบด้ ว ยประชากรหลากหลายชาติ พั น ธุ ์ อาทิ
มองโกเลีย อินโดนีเซีย มาเลย์ เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าประชากรของ
ฟิลิปปินส์มีการผสมผสานจากหลากหลายชาติพันธุ์[29] ประกอบด้วย    
ตากาล็อก (Tagalog) ร้อยละ 28.1  เซบูอาโน (Cebuano) ร้อยละ  13.1  
อิโลคาโน (Ilocano) ร้อยละ   9   บิซายาหรือบินิซายา  ร้อยละ   7.6         
ฮิลิไกนอนหรืออิลองโก (Hiligaynon or Ilonggo) ร้อยละ  7.5  บิกอน
(Bicol) ร้อยละ  6  วาไล (Waray) ร้อยละ 3.4  และอื่นๆ ร้อยละ 25.3  
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

23

ส่วนด้านภาษามีภาษาฟิลิปีโน (Filipino) และอังกฤษเป็นภาษา
ราชการ โดยมีภาษาถิ่นที่ใช้กันมากอีก 8 ภาษา ได้แก่ ตากาล็อก (Tagalog) เซบูอาโน (Cebuano) อิโลคาโน (Ilocano) ฮิลิไกนอน หรืออิลองโก
(Hiligaynon or Ilonggo) บิกอน (Bicol) วาไล (Waray)  ปัมปังกัน
(Pampangan) ปังกาซินัน (Pangasinan)

1.1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในช่วงปีพ.ศ. 2553 ถึง
ปัจจุบนั อยูใ่ นระดับดี โดยผลเฉลีย่ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่
ที่ประมาณร้อยละ 4-5 โดยเกิดจากปัจจัยหนุนหลายประการ ทั้งการ
ขยายตัวของภาคการส่งออก การเพิ่มขึ้นของการบริโภคภายในประเทศ
และการเจริญเติบโตของภาคบริการ จากการเผยแพร่ของนิตยสารการ
เงินการธนาคาร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2556 พบว่า  การเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจมีความได้เปรียบประเทศในแถบอาเซียน ในเรื่อง
ของภาษา  ท�ำให้ฟลิ ปิ ปินส์โดดเด่นในกิจการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ
(Business Process Outsourcing-BPO) โดยเฉพาะธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล
และตอบค�ำถาม (Call Center) ทีเ่ ป็นธุรกิจภาคบริการทีม่ กี ารเจริญ
เติบโตสูง ท�ำรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี และจากจุดแข็งของแรงงาน
ฟิลิปปินส์ที่มีความสามารถด้านภาษา  แล้วยังเป็นแรงงานที่มีราคาถูก
หรือคิดเป็น 1 ใน 6 ของค่าจ้างพนักงานศูนย์บริการข้อมูลและตอบ
ค�ำถาม (Call Center) ในสหรัฐอเมริกา  ท�ำให้บริษัทใหญ่ๆ ทั้งใน
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย หันมาจ้างศูนย์บริการข้อมูลและ
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ตอบค�ำถามจากภายนอก (Outsource Call Center) หรือจากฟิลปิ ปินส์
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
จากความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษท�ำให้แรงงานฟิลิปปินส์เป็น
ทีต่ อ้ งการของตลาด จึงมีการเคลือ่ นย้ายแรงงานไปท�ำงานในต่างประเทศ
จ�ำนวนมาก ซึง่ ในปัจจุบนั ฟิลปิ ปินส์มแี รงงานทีท่ �ำงานในต่างประเทศราว
10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของก�ำลังแรงงานรวมในประเทศ และ
สามารถส่งเงินกลับมาเกือบ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2556
โดยแรงงานที่มีการส่งออกจากฟิลิปปินส์ที่ส�ำคัญ คือ การผลิต
พยาบาลส่งออกไปท�ำงานยังต่างประเทศ ซึง่ ฟิลปิ ปินส์มโี รงเรียนเปิดสอน
หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพกว่า 300 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2555 มีการจ้างงาน
พยาบาลฟิลปิ ปินส์ในต่างประเทศเกือบ 2 หมืน่ อัตรา  เพิม่ ขึน้ กว่า
ร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า  ซึ่งเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของสังคมผู้สูงวัย
(Aging Society) ที่ต้องการพยาบาล รวมทั้งรายได้ที่จูงใจ เช่น พยาบาล
ฟิลิปปินส์ในสหรัฐอเมริกาได้ค่าจ้างสูงกว่าในฟิลิปปินส์ถึง 13 เท่า
แรงงานอีกกลุ่มที่มีการส่งออกมาก คือ กลุ่มครูสอนภาษาอังกฤษ
ซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด เช่น ในประเทศไทย ครูฟลิ ปิ ปินส์มสี ดั ส่วน
ร้อยละ 25 ของครูต่างชาติทั้งหมด เพราะนอกจากส�ำเนียงจะใกล้เคียง
ชาวอเมริกันแล้ว อัตราค่าจ้างยังถูกกว่าครูเจ้าของภาษาชาวตะวันตก
ถึง 2 เท่า  ส่วนอาชีพแม่บ้าน คนเลี้ยงดูเด็ก ก็มีความต้องการมากขึ้นใน
ประเทศที่มีรายได้สูง ปัจจุบันมีแม่บ้านฟิลิปปินส์กว่า  1 ล้านคนท�ำงาน
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง และสิงคโปร์
ซึง่ รัฐบาลฟิลปิ ปินส์ได้ก�ำหนดให้นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนขัน้ ต�ำ่ ของ
แม่บ้านที่ 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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นอกจากนี้ ธุรกิจภายในประเทศทีส่ �ำคัญ คือ ธุรกิจเหมืองแร่ เนือ่ งจาก
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ยังมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่มาก โดย
ถือเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากเป็นอันดับ 5 ของ
โลก ซึ่งฟิลิปปินส์ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 10 ของผู้ผลิตทองค�ำรายใหญ่ของ
โลก และเป็นผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก รวมถึงยัง
มีแหล่งน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ทัง้ นี้ ฟิลปิ ปินส์เตรียมพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานภายใต้โครงการ “PPP
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน” โดยรายงาน Global Competitiveness
ในปีพ.ศ. 2555-2556 (ค.ศ. 2012-2013)   โดย World Economic
Forum ได้จดั อันดับความสามารถในการแข่งขันของฟิลปิ ปินส์ไว้ทอี่ นั ดับ
65 จาก 144 ประเทศ (ไทยอยู่ที่อันดับ 38) ซึ่งปัญหาที่ส�ำคัญของ
ฟิลปิ ปินส์ คือ โครงสร้างพืน้ ฐานทีย่ งั มีไม่เพียงพอ และไม่ได้รบั การพัฒนา
เท่าทีค่ วร โดยรายจ่ายการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของฟิลปิ ปินส์นนั้
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.8 ของ GDP เท่านั้น ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาค
ที่ระดับร้อยละ 5 จากจุดอ่อนดังกล่าวท�ำให้รัฐบาลจัดตั้งโครงการลงทุน
ภาครัฐร่วมกับเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในแผน
พัฒนาปี พ.ศ. 2554-2559 (ค.ศ. 2011-2016) เพื่อเร่งพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานให้ทดั เทียมกับประเทศในอาเซียน และเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ปัจจุบันโครงการ PPP ที่อยู่ในแผนมีจ�ำนวน 22 โครงการ ซึ่งจะมุ่งเน้น
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2556
รัฐบาลได้จัดงบประมาณลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไว้ที่ 4.5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด และจะเพิ่มเป็น
1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2557
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สินค้าส่งออกที่ส�ำคัญ
ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์กงึ่ ตัวน�ำ เครือ่ งจักรกล เครือ่ งมือ
เครื่องใช้ในการขนส่ง เสื้อผ้า  ผลิตภัณฑ์ทองแดง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
น�้ำมันมะพร้าว และผลไม้
สินค้าน�ำเข้าที่ส�ำคัญ
น�้ำมันเชื้อเพลิง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลและเครื่องมือ
เครือ่ งใช้ในการขนส่ง เหล็กและเหล็กกล้า เส้นใยสิง่ ทอ ธัญพืช เคมีภณ
ั ฑ์
และผลิตภัณฑ์พลาสติก

1.1.6 ข้อมูลการเมืองการปกครอง
ฟิลปิ ปินส์ได้รบั เอกราชโดยสมบูรณ์เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489
แต่ก�ำหนดวันชาติฟลิ ปิ ปินส์เป็นวันที่ 12 มิถนุ ายน เพือ่ ร�ำลึกถึงการประกาศ
เอกราชจากสเปนในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2441 ปัจจุบันฟิลิปปินส์
ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด
และมีการเลือกตั้งผู้ปกครองในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประธานาธิบดี  จนถึง
ผู้ปกครองท้องถิ่นในระดับบารังไก (Barangay) ซึ่งเป็นหน่วยปกครอง
เล็กที่สุด รัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดมีอิสระในการปกครองตนเอง
ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยและการปกครองท้องถิ่น
จากสภาพที่เป็นเกาะทั้งประเทศ จึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น[11]
31 เขต (Region) เช่น เขตอีโลกอส (Ilocos Region, Region I) เขต
นครหลวง (National Capital Region, NCR) (หรือ Metro Manila:
เมโทรมะนิลา) เขตคารากา (Caraga, Region XIII) ฯลฯ
28

80 จังหวัด (Province) เช่น จังหวัดเซบู (Cebu) จังหวัดริซาล
(Rizal) จังหวัดคากายัน (Cagayan) จังหวัดปาลาวัน (Palawan) จังหวัด
เกซอน (Quezon) ฯลฯ
120 เมือง (Cities) เช่น เมืองมะนิลา (Manila) เมืองวีแก้น (Vigan)
เมืองบาเกียว (Baguio) เมืองดาเวา (Davao) ฯลฯ ดังแผนทีก่ ารปกครอง
ในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนที่การปกครอง
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

29

จากบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ ข้ อ ย่ อ ยที่ 10 ส่ ว นที่ 4 ให้ อ�ำนาจ
ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์มีหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลท้องถิ่น และ
รัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งมีหลายระดับและเรียกชื่อหัวหน้าระดับ
องค์กรได้ดังนี้
(1)   ผู้ว่าราชการเป็นผู้บริหารจังหวัด (Provinces = Governors)
(2)   นายกเทศมนตรีนครเป็นผู้บริหารเมือง (Cities = Mayor)
(3)   นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเป็นผู้บริหารเทศบาล
  (Municipalities = Mayor)
(4)   กัปตันเป็นผูบ้ ริหารหมูบ่ า้ น (Barangay = Barangay Captains)
ในส่วนการปกครองท้องถิน่ โดยเฉพาะกฎแห่งสาธารณรัฐเลขที่ 7160
ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันในชือ่ “มาตรฐานเทศบาลท้องถิน่ ปี พ.ศ. 2534”  ระบุวา่
เทศบาลท้องถิ่นสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องขึ้นกับรัฐบาล
ส่วนกลาง ผูน้ �ำของแต่ละเทศบาลท้องถิน่ มีอ�ำนาจในการอนุมตั ิ หรือ
การคัดค้านกฎหมายท้องถิ่นที่ออกโดยส่วนงานนิติบัญญัติท้องถิ่นและ
ผูน้ �ำเทศบาลท้องถิน่ และสามารถด�ำรงวาระได้นาน 3 ปี เมือ่ สิน้ สุดวาระ
จะไม่สามารถลงเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากต้องเว้นวรรคไปหนึ่งสมัยแล้ว
จึงจะสามารถกลับมาลงสมัครเข้ารับเลือกตั้งใหม่ได้
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1.1.7 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศฟิลิปปินส์ที่ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ และมีชนเผ่าดั้งเดิม
หลายชนเผ่า  หลายชาติพันธ์ รวมทั้งกลุ่มที่เข้ามาใหม่ไม่ว่ากลุ่มชาว
คริสเตียนจากตะวันตก ชาวจีนที่เข้ามาท�ำการค้าตั้งแต่สมัยสเปนเข้ามา
ครอบครอง ซึง่ ล้วนแล้วแต่มวี ฒั นธรรมเป็นของตนเอง จึงไม่แปลกทีท่ �ำให้
มีภาษาและวัฒนธรรมในฟิลปิ ปินส์มคี วามหลากหลายไปด้วย รวมทัง้ การ
พัฒนาของสังคมดัง้ เดิมไปสูก่ ารเป็นเมืองขึน้ ภายใต้การปกครองของสเปน
และสหรัฐอเมริกา  ท�ำให้ชาวฟิลิปปินส์มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ของ วัฒนธรรมพื้นเมือง วัฒนธรรมมุสลิม วัฒนธรรมสเปนและอเมริกา 
นั่นคือ มีลักษณะครอบครัวที่ใกล้ชิดแบบสเปน แต่มีความทันสมัยแบบ
อเมริกา โดยเฉพาะในสังคมเมือง
จากการที่ ส เปนเข้ า มาครอบครอง จึ ง ได้ น�ำศาสนาคริ ส ต์ นิ ก าย
โรมันคาทอลิกเข้ามาเผยแผ่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครอง ซึ่งท�ำให้
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ใ นปั จ จุ บั น เป็ น ประเทศที่ มี ค นนั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ นิ ก าย
โรมันคาทอลิกเป็นอันดับ 4 ของโลก คิดเป็นประมาณร้อยละ 83 ของ
ชาวฟิลิปปินส์ วิถีชีวิตของชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวพันกับศาสนาตั้งแต่เกิด
จนตาย การคุมก�ำเนิดเป็นเรื่องขัดกับหลักของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก จึงท�ำให้มีบุตรมาก เป็นครอบครัวใหญ่ ทั้งรับอิทธิพล
ระบบเจ้าขุนมูลนายและระบบอุปถัมภ์จากสเปน และค่านิยมทาง
ครอบครัวที่เป็นแบบประเพณีนิยม อบรมให้เคารพและเชื่อฟังผู้อาวุโส
เด็กจะถูกอบรมสัง่ สอนให้ยอมรับอ�ำนาจของผูอ้ าวุโสกว่า จึงท�ำให้เกิดเป็น
พฤติกรรมที่ยอมรับอ�ำนาจนิยม  
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วัฒนธรรมในการด�ำเนินชีวิตของชาวฟิลิปปินส์ เป็นวัฒนธรรมแบบ
ผสมผสานของเอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอเมริกาได้ปลูกฝัง
ความเชื่อมั่นในตนเองให้กับชาวฟิลิปปินส์ ท�ำให้กล้าแสดงออกในความ
คิดเห็นของตนเอง กล้าวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าเรื่องนั้นจะรุนแรงแค่ไหน

1.1.8 โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
นายแอนดรูว์ ติตัน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์โกลด์แมน แซกส์[25]
เปิดเผยถึงรายงานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของ 4 ประเทศอาเซียน
โดยระบุว่า  ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีอัตรารายได้ต่อหัวต�่ำที่สุด หาก
เทียบกับไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทัง้ ยังติดอันดับประเทศทีม่ รี ะบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานทีย่ งั ต้องปรับปรุง ทัง้ นี้ โดยอ้างอิงถึงการจัดอันดับของ
เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ที่ระบุว่า  ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีโครงสร้าง
พืน้ ฐานยังด้อยกว่าในบรรดา 4 ประเทศ โดยฟิลปิ ปินส์ได้คะแนน 3.2 ขณะที่
มาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซียได้ 5.1, 4.6 และ 3.8 คะแนน ตามล�ำดับ
โดยสามารถจ�ำแนกสาธารณูปโภคตามลักษณะการคมนาคมได้
ดังนี[19]
้
การคมนาคมทางน�ำ้ เป็นความจ�ำเป็นเนือ่ งจากภูมปิ ระเทศเป็นเกาะ
ถึง 7,107 เกาะ การคมนาคมขนส่งทางนำ�้ จึงเป็นระบบทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ โดย
มีเรือรับส่งผู้โดยสารและขนส่งทั้งสินค้าไว้บริการที่มีระวางตั้งแต่ 1,000
GRT [29a]   (Gross Registered Tonnage) ขึ้นไป จ�ำนวน 403 ล�ำ ( GRT
คือปริมาตรในส่วนผนึกน�้ำทั้งหมดของเรือ โดย 1 หน่วยของ GRT มี
ปริมาตรประมาณ 100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 2.83 m3)
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การเดินทางเรือใช้เวลานานมาก เช่น ไปเมืองเซบู เมืองส�ำคัญอันดับ 2
ใช้เวลา  24 ชั่วโมง ในขณะที่ เดินทางโดยเครื่องบินใช้เวลา 1 ชั่วโมง
เนือ่ งจากสภาพทางภูมศิ าสตร์ทเี่ ป็นหมูเ่ กาะ ท�ำให้การคมนาคมทางน�ำ้
เป็นวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างสะดวก โดยใช้ท่าเรือที่ส�ำคัญในเมืองต่างๆดังนี้
South Habour, Manila International Container Port (MICP),
Cebu, Batangas, Davao, Subic, Cagayan de Oro, General
Santos และ Zamboanga นอกจากนีย้ งั มีเรือส�ำราญให้บริการเทียบท่า
ณ อ่าวมะนิลา โดยเส้นทางหลักอยู่ระหว่างมะนิลาและเซบู

การคมนาคมทางบก ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือ
การเดินทางโดยถนน  ที่มีรถยนต์เป็นพาหนะในการขนส่งและเป็น
ระบบการคมนาคมขนส่งที่ส�ำคัญรองลงมาจากทางเรือ แต่ยังไม่สะดวก
เท่าที่ควร เนื่องจากมีทางซุปเปอร์ไฮเวย์เพียง 2 สาย คือ North Luzon
Express Way และ South Luzon Express Way ซึง่ ค่าผ่านทางสูงมาก
นอกจากนี้ ถนนทีแ่ ยกจากซุปเปอร์ไฮเวย์ ซึง่ เรียกว่า ถนนไฮเวย์เป็นถนน
2 เลน และมีชุมชนอยู่ข้างทางเกือบตลอดทาง ท�ำให้เสียเวลาในการ
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เดินทางมากกว่าทีค่ วรเป็นอย่างมาก ฟิลปิ ปินส์มถี นนระยะทาง 200,037
กิโลเมตร แต่ลาดยางแล้วเพียง 19,804 กิโลเมตรเท่านั้น ส่วนใหญ่อยู่
บริเวณโดยรอบกรุงมะนิลา  ท�ำให้การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร
การเดินทางระหว่างเมืองค่อนข้างล�ำบาก นอกจากนี้  มะนิลายังประสบ
ปัญหาการจราจรคับคัง่ เพือ่ ลดปัญหานีร้ ฐั บาลฟิลปิ ปินส์ได้ออกกฎหมาย
การขับขี่ยานพาหนะ โดยใช้ตัวเลขหลักสุดท้ายของเลขทะเบียนรถเป็น
ตัวก�ำหนดวันและเวลาที่รถแต่ละคันสามารถน�ำมาขับบนท้องถนนได้
ล่าสุดรัฐบาลฟิลปิ ปินส์ได้สร้างถนนสายหลักเชือ่ มต่อระหว่าง 4 เมือง ใน
ชายฝั่งตะวันตกของเกาะเซบู คือ Toledo-Pinamungalan-Aloguinsan-Mantalongon โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 45-47 ล้านเปโซ โครงการ
นี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2550 แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม
2551 ซึง่ ถนนสายนีไ้ ด้ชว่ ยพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วด้านชายฝัง่
ตะวันตกของเซบู
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การเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์มีระบบรถไฟที่ใช้ไอน�้ำ
หรือถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนและรถไฟฟ้า  โดยมีเส้นทาง
รถไฟเพียง 897 กิโลเมตร เป็นเส้นทางรถไฟสายเดียวของกรุงมะนิลา
ทีใ่ ห้บริการจากสถานี Tutuban ไปยังสถานี Tondo ทางใต้ของเลกัสปีซติ ้ี
		
การเดินทางโดยรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าของฟิลิปปินส์มี 2 สายหลัก[40]
ได้แก่
• สาย Light Rail Transit (LRT) แยกออกเป็นสองเส้นทาง ได้แก่
LRT 1 (สายสีเหลือง) ให้บริการในเส้นทางถนนเทฟต์และรีวัลอะเวนิว
และ LRT 2 (สายสีม่วง) ให้บริการในทิศตะวันออก-ตะวันตก  จากสถานี
เรคโตถึงสถานีปลายทางเอ็ม เอ โรฮาล
• สาย Metropolitan Rail Transit (MRT) ให้บริการในเส้นทางคู่
ขนานกับถนน EDSA จากถนนนอร์ท อะเวนิว ใน  เกซอนซิตี้ ผ่านสถานี
ที่ 12 ในย่านธุรกิจมากาตีและออร์ตีกัส จนสุดสายและพบกับสาย LRT
1 ที่ถนนแทฟต์อะเวนิว

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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การคมนาคมทางอากาศ
ฟิลิปปินส์มีสนามบินตามเกาะต่างๆ จ�ำนวน 256 แห่ง แต่สนามบิน
ที่ทางวิ่งปูลาดแล้วมีเพียง 83 แห่ง กระจายอยู่ตามเกาะต่างๆ สนามบิน
นานาชาติทสี่ �ำคัญ ได้แก่ Ninoy Aquino International Airport (NAIA),
Clark, Subic, Cebu, Davao ฯลฯ โดยมีเที่ยวบินระหว่างประเทศกว่า 
500 เที่ยว สนามบิน NAIA อยู่ห่างจากใจกลางกรุงมะนิลา 7 กิโลเมตร
และยังมีเที่ยวบินจากต่างประเทศบินตรงสู่สนามบินนานาชาติในเมือง
ส�ำคัญอื่นๆ อาทิ เซบู ดาเวา เลาอัก และอ่าวซูริกอีกด้วย ส่วนสนามบิน
ภายในประเทศที่ส�ำคัญ เช่น Bacolod, Loakan ฯลฯ

1.1.9 ระบบสาธารณสุข
การให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ของฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี พื้ น ฐานมาจากระบบ
การแพทย์ของตะวันตก โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการแพทย์
สมัยใหม่ของตะวันตกกับการแพทย์แบบโบราณ คือ การใช้ยาสมุนไพร
และความเชื่อทางศาสนาที่มีมาแต่โบราณ โดยมีการปรับปรุงอยู่อย่าง
ต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม 5 อันดับแรกของสาเหตุการเสียชีวติ ในฟิลปิ ปินส์ คือ
โรคหัวใจ โรคอุดตันของหลอดเลือดในสมอง เนื้องอก ปอดบวม และ
วัณโรค และ 5 อันดับแรกของสาเหตุการป่วย ประกอบด้วย การติดเชื้อ
เฉียบพลันทางระบบหายใจ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ความดันโลหิตสูง
และอุจจาระร่วงเฉียบพลัน [17]
รัฐบาลของฟิลิปปินส์มีการปฏิรูปสาธารณสุข โดยตั้งเป้าหมาย
สุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ. 2555-2559 (The National Objectives for
Health  2011-2016) เป้าหมายโดยรวม คือ การประสบความส�ำเร็จ
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ตามเป้าหมายของระบบสุขภาพในการป้องกันความเสีย่ งทางการเงิน
มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพ มีการตอบสนองที่ดีขึ้น และมีกลยุทธ์ 3 ข้อ ดังนี้
1) การป้องกันความเสีย่ งทางการเงินตามการขยายตัวของโปรแกรม
การประกันสุขภาพแห่งชาติ การลงทะเบียน และการส่งมอบผลประโยชน์
2) การปรับปรุงการเข้าถึงโรงพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และอ�ำนวยความ
สะดวกในการดูแลรักษาพยาบาล
3) ความส�ำเร็จของการดูแลด้านสาธารณสุขสัมพันธ์กบั เป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหวรรษ (The Millennium Development Goals-MDGs)
ส�ำหรับข้าราชการฟิลิปปินส์ยังมีระบบประกันสังคมของข้าราชการ
เรียกว่า GSIS (Government Service Insurance System) ซึ่งก่อตั้ง
ขึน้ ในปี พ.ศ. 2480 ข้าราชการจะได้รบั ความคุม้ ครองต่อเมือ่ ได้สมัครเข้า
เป็นสมาชิก ข้าราชการที่เป็นสมาชิกจะออกเงินส่วนหนึ่งและหน่วยงาน
ออกให้อีกส่วนหนึ่ง ในส่วนของพนักงานเอกชนก็มีการประกันสังคมให้
เช่นกัน คือ SSS (Social Security System) ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2491  
ปัจจุบันการประกันสังคมด้านสุขภาพของ GSIS และ SSS ได้รวมเข้ามา
อยู่กับบรรษัทการประกันสุขภาพของฟิลิปปินส์ (Philippine Health
Insurance Corporation-Phil Health) เพื่อให้การบริการที่ดียิ่งขึ้น
ส�ำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับของการประกันทั้งของพนักงานรัฐและ
พนักงานเอกชนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ระดับเงินเดือน ซึง่ อยูร่ ะหว่างเงินเดือนตัง้ แต่
1,000 เปโซ จนถึง 12,000 เปโซขึ้นไป นายจ้างต้องจ่ายค่าประกันให้
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50-70 หรือประมาณ 608 เปโซต่อเดือน ส่วนพนักงานจ่าย
เงินค่าประกันตั้งแต่ร้อยละ 30-50 หรือประมาณ 400 เปโซต่อเดือน
ค่าชดเชยขึ้นอยู่กับประเภทของการประกัน ซึ่งมีตั้งแต่การประกันการ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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คลอดบุตร การเสียชีวิตธรรมดา  การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ พิการ
การตกงาน การหย่าร้าง การเจ็บป่วย การเกษียณอายุ การประกัน
สุขภาพ การประกันภัยต่างๆ เป็นต้น

1.1.10 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์เป็นการศึกษาที่รับมรดกมา
จากสเปนและสหรัฐอเมริกาที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคม การจัดแบ่งการ
ศึกษาและระบบการศึกษาเป็นแบบสหรัฐอเมริกา ซึง่ แบ่งการศึกษาออก
เป็น 6 ระดับ ประกอบด้วย
1) ระดับอนุบาล เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อม
ส�ำหรับการศึกษาเล่าเรียนในระดับหลักสูตรตั้งแต่ 1 ปีไปจนถึง 3 ปี
2) ระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับมีหลักสูตร 6-7 ปี
3) ระดับมัธยมศึกษา มีหลักสูตร 4 ปี
4) ระดับอุดมศึกษา  หลักสูตรและสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอนคล้ายคลึงกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศไทย ในระดับนี้เป็น
ระดับที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติศึกษาได้ตามระยะเวลาของการศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์
ด้านมนุษยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี มี 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 6 ปี
มี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
และสาขาวิชาจักษุวิทยา ปริญญาตรี 8 ปี เฉพาะสาขาวิชาแพทยศาสตร์
ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือเตรียมแพทยศาสตร์ (Medicine) มีหลักสูตร
การศึกษา 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา 
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5) ปริญญาโท มีหลักสูตรประมาณ 2 ปี ต่อจากหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ ลักษณะของหลักสูตรมี 3 ประเภท คือ
ท�ำวิทยานิพนธ์ (With thesis) ไม่ท�ำวิทยานิพนธ์ (Non-thesis) และ
การวิจัย (Research)
6) ปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 3 ปี ต่อจากปริญญา
โท มีสาขาวิชาต่างๆ มากมายที่เปิดสอน

1.1.11 ระบบกฎหมาย
ระบบกฎหมายในฟิลิปปินส์ จากการศึกษาของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงยุตธิ รรมประเทศไทยพบว่า ระบบกฎหมายของฟิลปิ ปินส์ได้รบั
อิทธิพลมาจากศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิมในประเทศ รวมเข้า
กับระบบกฎหมายของสเปนและสหรัฐอเมริกาทีเ่ ข้ามาปกครอง จนท�ำให้
ระบบกฎหมายของฟิลปิ ปินส์มลี กั ษณะเป็นการรวมกันของกฎหมายแอง
โกลอเมริกนั กฎหมายโรมัน กฎหมายสเปน และกฎจากคัมภีรอ์ ลั กุรอาน
ซึง่ โดยส่วนใหญ่หลักของกฎในศาสนาอิสลามจะปรากฏในกฎหมายเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของชาวมุสลิมตอนใต้ ส่วนระบบกฎหมาย
ของอเมริกาจะมีอิทธิพลต่อพระราชบัญญัติ กฎหมายพาณิชย์ กฎหมาย
การปกครอง และกฎหมายรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับกฎหมายของสเปนถือ
เป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของประมวลกฎหมายแพ่ง โดยเฉพาะกฎหมายว่า
ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยมีรัฐธรรมนูญปี 2530 (ค.ศ. 1987)
เป็นกฎหมายพื้นฐานของประเทศ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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1.1.12 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับฟิลปิ ปินส์มาตัง้ แต่วนั ที่ 14
มิถนุ ายน 2492 และมีความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกับฟิลปิ ปินส์อย่างใกล้ชดิ
มายาวนาน เป็นประเทศร่วมก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Treaty OrganizationSEATO) และอาเซียน เป็นแนวร่วมในอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศ
ในระหว่างปี 2545-2554 ด้านเศรษฐกิจของฟิลปิ ปินส์เติบโตค่อนข้าง
ดีสม�ำ่ เสมอ และปี 2555 ฟิลปิ ปินส์เป็นคูค่ า้ ล�ำดับที่ 5 ของไทยในอาเซียน
มีมูลค่าการค้ารวม 235,340 ล้านบาท (7,585.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ไทยส่งออกไปฟิลปิ ปินส์ 150,141.86 ล้านบาท (4,861.17 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) ไทยน�ำเข้าจากฟิลิปปินส์ 85,199.13 ล้านบาท (2,724.2 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า  64,942.73 ล้านบาท
(2,136.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าล�ำดับที่ 2 ของ
ฟิลิปปินส์ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์
ในด้านการลงทุนในปี พ.ศ. 2554 ไทยลงทุนในฟิลิปปินส์เป็นอันดับ
ที่ 18 ภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฟิลิปปินส์ ได้แก่ เครือโรงแรมดุสิตธานี
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เครืออิตัลไทย
เครือซิเมนต์ไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และธนาคารกรุงเทพ ในขณะที่
ฟิลิปปินส์ลงทุนในไทยเป็นล�ำดับที่ 5 ของอาเซียน และในปี 2552 ได้รับ
อนุมัติโครงการจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ�ำนวน 2
โครงการ ภาคเอกชนฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ที่ ล งทุ น ในไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สาขา
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ บริษัท Universal Robina
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(ขนมขบเคี้ยว) San Miguel (เบียร์) และบริษัท Thai Liwayway Food
Industries (ขนมขบเคีย้ วยีห่ อ้ รินบีแ้ ละเครือ่ งดืม่ ) ในปี 2553 มีโครงการ
จากฟิลิปปินส์ได้รับใบประกาศอนุมัติส่งเสริมการลงทุน (Promotion
Certificate Issue) จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1
โครงการ คือ กิจการโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ในด้านการท่องเที่ยวในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์มาไทย
จ�ำนวน 271,903 คน และนักท่องเที่ยวไทยไปฟิลิปปินส์ ประมาณ
20,000 คน  รัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
โดยให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูง การจับคู่ทาง
ธุรกิจ และการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะ
ในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่สนับสนุนการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและการมีสว่ นร่วมของประชาชนในท้องถิน่ และการ
จัดท�ำโครงการจุดหมายปลายทางร่วมด้านการท่องเทีย่ วระหว่างไทยกับ
ฟิลปิ ปินส์ (Thailand-Philippines Tourist Package) เนือ่ งจากทัง้ สอง
ประเทศมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่สวยงามและเป็นที่นิยมของชาว
ต่างชาติ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
อาเซียนในภาพรวมอีกด้วย

1.2 ประวัติและข้อมูลรัฐบาลโดยย่อ
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกยาวนาน
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศที่ได้รับเอกราชจาก
ชาติตะวันตกหลังสงครามโลกครั้งที่สองจะรับวัฒนธรรมทางการเมือง
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มาด้วย ประเทศฟิลิปปินส์ก็รับอิทธิพลมาจากสหรัฐอเมริกา ระบบการ
ปกครองจึงเป็นระบบประธานาธิบดี แต่ก็ยังคงหลักการคานอ�ำนาจและ
การกระจายอ�ำนาจ
ประเทศฟิลปิ ปินส์แบ่งอ�ำนาจการปกครองเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ซึ่งมีรายละอียดดังนี้
1) ฝ่ายบริหาร
ประธานาธิ บ ดี ข องฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ม าจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงจาก
ประชาชน มีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง 6 ปี และจ�ำกัดให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียวเท่านั้น ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี
ต้องมีสญั ชาติฟลิ ปิ ปินส์ตงั้ แต่เกิดมาเป็นทารก สามารถอ่านออกเขียนได้
อาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์มาแล้วไม่ต�่ำกว่า  10 ปี อายุไม่ต�่ำกว่า  40 ปี
ณ วันเลือกตั้ง และไม่มีรายชื่ออยู่ในคณะผู้บริหารขององค์กรที่ท�ำธุรกิจ
เกีย่ วข้องกับนโยบายของรัฐบาล ประธานาธิบดีด�ำรงต�ำแหน่งประมุขของ
ประเทศและเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล บริหารราชการแผ่นดินโดยคณะ
รัฐมนตรี (Secretaries) ซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง (Commission of Appointments) ประกอบด้วย วุฒิสมาชิก
12 คน และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีม่ าจากทัง้ ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล
อีก 12 คน ทั้งนี้ ประธานาธิบดีไม่มีอ�ำนาจในการยุบสภา
2) ฝ่ายนิติบัญญัติ
• วุฒิสภา มี 24 คน มาจากการเลือกตั้ง โดยผู้จะเป็นวุฒิสมาชิก
ต้องเกิดในฟิลิปปินส์ และอายุไม่ต�่ำกว่า 35 ปี มีวาระ 6 ปี และสามารถ
ด�ำรงต�ำแหน่งได้ 2 วาระติดต่อกัน
• สภาผู้แทนราษฎร มี 250 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ประมาณ 200 คน ที่เหลือเป็นสมาชิกระบบบัญชีรายชื่อ (Party List)
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ของกลุม่ ผลประโยชน์ตา่ งๆ ผูส้ มัครเข้ารับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรต้องเกิดในฟิลิปปินส์ และอายุไม่ต�่ำกว่า 20 ปี มีวาระ 3 ปี และ
ด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน
ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีหน้าที่พิจารณากฎหมายและ
ข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศ เช่น สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ ข้อโต้แย้งทีเ่ กีย่ วข้องกับประธานาธิบดี รวมถึงการปลด
ประธานาธิบดีออกจากต�ำแหน่ง โดยรัฐสภามีอ�ำนาจในการริเริม่ ขบวนการ
ถอดถอน และวุฒิสมาชิกมีอ�ำนาจสูงสุดด้วยมติ 2 ใน 3 ในการตัดสิน
คดีความ
3) ฝ่ายตุลาการ
มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายผ่านทางศาล ศาลของฟิลิปปินส์
แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
(1) ศาลระดับท้องถิ่น เป็นศาลเทศบาล ศาลในเมืองขนาดใหญ่
และศาลเคลื่อนที่ (Municipal Circuit Trial Court) ซึ่งจะเวียนกันไป
พิจารณาคดีในท้องที่ต่างๆ โดยรับพิจารณาเฉพาะคดีที่ไม่ร้ายแรงนัก
(2) ศาลระดับภูมิภาค มีหน้าที่พิจารณาคดีที่ร้ายแรงกว่าศาล
ท้องถิ่นและคดีอุทธรณ์ โดยศาลระดับภูมิภาคมี 13 แห่ง ประจ�ำใน 13
ภูมิภาคเท่านั้น
(3) ศาลระดับชาติ เป็นศาลอุทธรณ์และศาลมุสลิม ส่วนมากจะ
รับพิจารณาคดีอทุ ธรณ์ดา้ นภาษี คดีขา้ ราชการ และคดีฉอ้ ราษฎร์บงั หลวง
รวมถึงคดีที่ต้องพิจารณาจากกฎหมายมุสลิม
(4) ศาลสูงสุด หรือเรียกว่า  “ศาลสูง” ประกอบด้วย ประธาน
และคณะผูพ้ พิ ากษา จ�ำนวน 14 คน รับพิจารณาคดีการเมือง คดีอทุ ธรณ์
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คดีฎีกา  รวมถึงคดีที่มีความส�ำคัญระดับประเทศ เช่น การสั่งปลด
ประธานาธิบดี หรือระงับการประกาศใช้กฎอัยการศึก เป็นต้น แต่ในขณะ
เดียวกันผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุด จะถูกคัดเลือกและเสนอชื่อโดย
ประธานาธิบดี โดยผ่านการลงมติของรัฐสภา จึงเห็นได้วา่ โครงสร้างรัฐบาล
กับการปกครองมีพรมแดนหรือเขตพืน้ ทีเ่ หลือ่ มลำ�้ กันหรือเชือ่ มต่อกันเป็น
เรื่องปกติ
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ฝ่ายนิติบัญญัติ
House of Representatives
ฝ่ายบริหาร

Senate
President

Major Commissions
and Offices

Cabinet

* รองประธานาธิบดีไม่จ�ำเป็นต้องสังกัดพรรคเดียวกับประธานาธิบดี

ฝ่ายตุลาการ

Supreme Court

Sendiganbayan

Court of Tax Appeals

Intermediate Appellate Court
Regional Trial Court
ภาพที่ 3 โครงสร้างการปกครองของฟิลิปปินส์
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2

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
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แผนพัฒนาฟิลิปปินส์ปี พ.ศ. 2554-2559 (ค.ศ. 2011-2016)[4] ได้
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ดังปรากฏในภาพ ดังนี้

ภาพที่ 4 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์
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เจตน์จ�ำนงค์ของประธานาธิบดี BENIGNO S. AQUINO III

2.1 วิสัยทัศน์
“การเติบโตอย่างทั่วถึง บรรลุผล การสร้างโอกาสการจ้างงาน
และลดความยากจน”
“Achieve Inclusive Growth, Create Employment
Opportunities, and Reduce Poverty”

2.2 เป้าหมาย
• การเติบโตทางเศรษฐกิจทีส่ งู ขึน้ ร้อยละ 7-8 ต่อปี เป็นเวลาอย่าง
น้อย 6 ปี
• การเติบโตของการจ้างงานจ�ำนวนมาก
• การเติบโตทีช่ ว่ ยลดความยากจน รวมทัง้ ความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)
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ภาพรวม: “แผนวิสัยทัศน์: การเติบโตอย่างทั่วถึง”

2.3 ยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์
1) บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงและยั่งยืน เพิ่มโอกาส
การจ้างงานที่มีประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุการนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง ซึ่งจะต้องด�ำเนินการไปพร้อมกับอัตราการเติบโตที่สูง และ
ได้รับนโยบายที่เหมาะสม ในทางเศรษฐกิจจะต้องมีรายได้ต่อหัวที่สูงขึ้น
มีประสิทธิภาพ และลดความยากจน
2) การเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาที่เท่าเทียมกันในพื้นที่ทั่วไปทาง
ภูมศิ าสตร์และรายได้ทแี่ ตกต่างกัน รวมทัง้ คุณภาพในการศึกษาในสังคม
ที่แตกต่าง การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การยกระดับสถานที่ออกก�ำลังกาย
ให้เท่าเทียม โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งที่ดิน และการก�ำกับดูแลที่ดี
ขึ้นจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของโอกาสในการจ้างงานที่น�ำไปสู่การลด
ความยากจน
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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3) การก�ำหนดและการด�ำเนินการ การใช้ตาข่ายความปลอดภัยทาง
สังคมที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ โดย
สามารถจับตาดูได้ทันที กระบวนการในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ใหม่เหล่านี้ ต้องมีตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมทีจ่ ะสนับสนุน และให้
อ�ำนาจแก่สงั คมทีเ่ ปราะบาง ไม่เพียงแต่ความยากจน แต่ยงั ส่งผลกระทบ
ต่อบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงในสังคมอีกด้วย

ภาพรวม: “แผนยุทธศาสตร์”
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3

ประวัติความเป็นมาของระบบราชการ
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ระบบราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่เมื่อสเปนเข้า
มาครอบครองฟิลปิ ปินส์ และมีการพัฒนาเมือ่ อยูภ่ ายใต้การปกครองของ
สหรัฐอเมริกา จนกลายมาเป็นระบบราชการทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ฟิลิปปินส์เอง

3.1 ฟิลิปปินส์ภายใต้การปกครองของสเปน
		  (พ.ศ.2106-2441)
		  (Precolonial PH-Spanish Colonization)
ก่อนการเข้ามาของสเปน[40] ชาวพืน้ เมืองบนเกาะฟิลปิ ปินส์อยูก่ นั เป็น
หมู่บ้านย่อมๆ เรียกว่า “บารังไก” หลายหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ชายฝั่งพัฒนา
จนกลายเป็นชุมชนค้าขายขนาดใหญ่ จนในปีพ.ศ. 2108 สเปนได้รบชนะ
ชนพืน้ เมือง และได้ตงั้ ฐานทัพแห่งแรกทีเ่ กาะเชบู จากนัน้ สเปนได้ตงั้ สภา
การปกครองขึ้น ซึ่งมี เกล โลเปซ เด เลกัซปี (Miguel López de Legazpi) เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และตั้งมะนิลาเป็นสถานีการค้า
สเปนได้เข้ามาจัดระบบชนชั้นในสังคมใหม่ โดยเรียกชนชั้นปกครอง
ว่า “พรินซิพาเลีย” ซึ่งหมายถึงชนชั้นสูงสุด ประกอบด้วย ผู้น�ำเดิมของ
แต่ละบารังไกและผูป้ กครองเมืองทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจจากสเปน โดยชนชัน้
ดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
และได้รบั อนุญาตให้ท�ำงานในหน่วยงานปกครอง โดยชายจะมีค�ำน�ำหน้า
ชื่อว่า “ดอน” และหญิงมีค�ำน�ำหน้าชื่อว่า “ดอนญ่า” อย่างไรก็ตาม ใน
ยุคที่สเปนปกครองนี้ มีกฎห้ามชาวต่างชาติถือครองที่ดินในฟิลิปปินส์
ท�ำให้ชาวสเปนและชาวต่างชาตินยิ มแต่งงานกับเจ้าของทีด่ นิ หรือชนชัน้
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พื้นเมืองที่ร�่ำรวยเพื่อให้มีสิทธิในที่ดินเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของ
ชนชั้นใหม่ที่เรียกว่า  “เมสซีโต (ผู้ชาย) และเมสตีซา (ผู้หญิง)” การจัด
แบ่งชนชัน้ ดังกล่าวท�ำให้สเปนมีความสะดวกในการใช้มาตรการแสวงหา
ผลประโยชน์จากชาวพื้นเมือง โดยใช้ระบบ “โปโล” (Polo System)[38]
เป็นระบบเกณฑ์แรงงานที่ให้ชาวพื้นเมืองทุกคน ยกเว้นหัวหน้าเผ่าและ
ลูกชายคนแรกของหัวหน้าเผ่าต้องอุทิศแรงงานให้แก่ทางราชการ
ชนชั้นเมสซิโต ถือเป็นชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17[35]
ถือเป็นชนชัน้ ทีม่ อี ยูม่ ากในฟิลปิ ปินส์ ได้แก่ พ่อค้า  เจ้าของทีด่ นิ และ
ลูกครึง่ ซึง่ สามารถเขยิบฐานะให้ทดั เทียมกับชาวสเปนได้ ชนชัน้ นีน้ ยิ มส่ง
บุตรหลานไปเรียนยังต่างประเทศกันมาก เมือ่ กลับมายังประเทศของตน
ก็ได้รับราชการ มีหน้าที่บริหารมากขึ้น และได้เห็นความเหลื่อมล�้ำต�่ำสูง
ทางสังคม การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของข้าราชการสเปน การกดขีข่ ม่ เหงของ
สเปนต่อชาวฟิลิปปินส์ ฯลฯ ท�ำให้เกิดความรักชาติ และเรียกร้องการ
ปฏิรูปขึ้น
อย่างไรก็ตาม ระบบการปกครองของสเปนนี้เองที่สร้างให้เกิดระบบ
อุปถัมภ์ขึ้นในระบบราชการของฟิลิปปินส์ [14]

3.2 ฟิลิปปินส์ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา
	  (พ.ศ. 2441-2489)
	  (Malolos Republic-American Colonization)
ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา  สังคมฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลง
ไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากสหรัฐอเมริกาส่งเสริมและให้อิสระเสรีภาพ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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มากกว่าสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสเปน มีการจัดสวัสดิการให้แก่
ชนชั้นกรรมกร การคุ้มครองแรงงานสตรี เด็ก และคนพิการ ในส่วนของ
ระบบราชการ สหรัฐอเมริกาได้จดั ตัง้ “The Philippine Civil Service”
ขึ้นในปี พ.ศ. 2443[10] ภายใต้พระราชบัญญัติที่ 2260 (Republic Act
2260) เกีย่ วกับกฎหมายข้าราชการพลเรือน ซึง่ ถือเป็นจุดทีม่ กี ารพัฒนา
ระบบราชการอย่างชัดเจนในสมัยทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์อยูภ่ ายใต้การปกครองของ
สหรัฐอเมริกา

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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อย่างไรก็ตามการเข้ารับราชการในสมัยการปกครองของอเมริกานั้น
ถูกจ�ำกัดด้วย 2 เงือ่ นไข[41] ประการแรก คือ ด้านความรักชาติ ซึง่ ข้าราชการ
จะถูกจ�ำแนกออกโดยวัตถุประสงค์ในการให้ค�ำสัตย์ปฏิญาณทีว่ า ่ “จงตระหนัก
และยอมรับอ�ำนาจสูงสุดของสหรัฐอเมริกาบนเกาะแห่งนี้ จะต้องรักษาไว้
ซึง่ ความศรัทธาและมีความจงรักภักดี” ประการทีส่ อง คือ การเข้ารับราชการ
นั้นจะถูกตัดสินจากข้อดี และความเหมาะสมต่างๆ ที่ถูกก�ำหนดไว้ผ่าน
การแข่งขันแบบเปิดในการสอบแข่งขัน โดยข้าราชการจะมีต�ำแหน่ง
หน้าที่การงานที่มั่นคง และการเลื่อนต�ำแหน่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ในการท�ำงาน ข้าราชการทีม่ คี วามเป็นมืออาชีพตามหลักแล้วต้องไม่ฝกั ใฝ่
ทางการเมือง ซึ่งเป็นไปตามค�ำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ ข้าราชการได้ชื่อว่า
ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่
2 เกิดขึ้น
คณะกรรมาธิ ก ารเชื่ อ ว่ า ชาวอเมริ ก าจะยึ ด กั บ สั ด ส่ ว นส�ำคั ญ ใน
ต�ำแหน่งทางราชการเป็นเวลาอีกนาน แต่ช่วงก่อนปีพ.ศ. 2439 มีการ
ลงทุนเพิ่มมากขึ้น การให้เงินเดือนที่สูงของภาคเอกชนในฟิลิปปินส์ได้
จ�ำกัดจ�ำนวนชาวอเมริกันที่เข้ามาร่วมและท�ำงานในหน่วยงานราชการ
ดังนั้นในระยะเวลาไม่นานชาวฟิลิปปินส์ก็ยึดครองต�ำแหน่งทางราชการ
เป็นส่วนใหญ่
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3.3 ยุคอิสรภาพและประชาธิปไตย
	  (Independence and Democratization)
หลังจากฟิลิปปินส์ได้รับอิสรภาพจากสหรัฐอเมริกา  ได้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญต่างๆ มากมาย ในส่วนของระบบราชการเองก็เช่นกัน
ในช่วงปี พ.ศ. 2515 ฟิลิปปินส์ได้มีการปฏิรูประบบราชการที่ส�ำคัญ
ครั้งใหญ่ โดยใช้ชื่อว่า  “Intergrated Reorganization Plan” โดยมี
สาระส�ำคัญในการปฏิรูป [39] ดังนี้
1) การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในส�ำนักงานประธานาธิบดี
มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดหน่วยงานที่สังกัดส�ำนักงานประธานาธิบดี โดย
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้แก่หน่วยงานที่สังกัดส�ำนักงานประธานาธิบดี ดังนี้
			 (1) ส่วนราชการหรือองค์กรทีท่ �ำหน้าทีใ่ ห้ค�ำปรึกษาแก่ฝา่ ยบริหาร
ในเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการบริหารราชการเท่านัน้ (Purely Adivisory
and Consultative Body)
			 (2) ส่วนราชการหรือองค์กรที่ท�ำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการ หรือด้านอ�ำนวยการแก่ผู้บริหารโดยตรง (Direct Staff
Assistance)
(3) ส่วนราชการหรือองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วน
ราชการ (Involve Several Departments and Agencies)
		 (4) ส่วนราชการ หรือองค์กรทีผ่ บู้ ริหารประเทศต้องดูแลอย่าง
ใกล้ชิด (Require The Personal Attention)
2) การก�ำหนดรูปแบบโครงสร้างส่วนราชการภายในกระทรวง โดย
ให้ทกุ กระทรวงแบ่งส่วนราชการทีท่ �ำหน้าทีอ่ �ำนวยการและวิชาการ ออก
เป็น 4 ส่วน
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(1) งานวางแผน (Planning Service)
(2) งานคลังและการจัดการ (Financial and Management
Service)
(3) งานบริหารทั่วไป (Admistrative Service)
(4) งานวิชาการ (Technical Service)
ด้านงานหลักหรือด้านการปฏิบตั กิ าร จะแบ่งออกเป็นกรม (Bureaus)
และส�ำนักงานเขต (Regional Offices)
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2529 ได้มีการปฏิรูประบบราชการอีกครั้ง โดยมี
การตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด เรียกว่า  Presidential Commission
on Government Reorganization และได้มีการปรับปรุงส่วนราชการ
และการบริหาร เพื่อเน้นด้านการบริหารการพัฒนา และสอดรับกับการ
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ
ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2539 ในสมัยของประธานาธิบดีฟิเดล รามอส
(Fidel Ramos) ได้มกี ารปฏิรปู ระบบราชการอีกครัง้ หนึง่ โดยใช้ชอื่ ว่า
“Reengineering of the Bureaucracy Program” มีจดุ มุง่ หมายเพือ่
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบราชการ ปรับเปลี่ยน
ภาคราชการให้เกิดความเข้มแข็ง และให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการกระจายงานระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐในระดับต่างๆ ให้เหมาะสม และขจัดการปฏิบัติงานที่ไม่จ�ำเป็น
ออกไป
ในการปฏิรูประบบราชการในแต่ละครั้ง จะต้องมีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการ เพื่อน�ำเสนอนโยบาย หลักการ แนวทาง มาตรการ และ
แผนการด�ำเนินงาน เสนอต่อประธานาธิบดี จากนั้นคณะกรรมการชุด
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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ดังกล่าวจะถูกยุบตัวลง และมีกระทรวงงบประมาณและการจัดการ
(Department of Budget and Management) เข้ามาท�ำหน้าที่เป็น
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์
และจัดท�ำรายงานสรุปข้อเสนอเกีย่ วกับนโยบาย แนวทาง มาตรการ และ
แผนการด�ำเนินการตามมติของคณะกรรมการ เพื่อเสนอประธานาธิบดี
พิจารณาสั่งการให้กระทรวงต่างๆ ไปด�ำเนินการต่อ ตลอดจนมีหน้าที่ให้
ค�ำปรึกษา  แนะน�ำ  ติดตาม เร่งรัดให้กระทรวงต่างๆ ด�ำเนินการตาม
นโยบาย หลักการ มาตรการ และแผนการด�ำเนินการตามทีป่ ระธานาธิบดี
เห็นชอบ และมีค�ำสั่งให้กระทรวงต่างๆ ด�ำเนินการ
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4

ภาพรวมของระบบราชการ
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4.1 รัฐบาล นโยบายรัฐบาล และนโยบายการเข้าสู่
			 ประชาคมอาเซียน
ฟิลิปปินส์ถือเป็น 1 ใน 5 ประเทศเริ่มแรกในการก่อตั้งอาเซียน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศสมาชิก จนต่อมาได้ขยายขอบเขตไปสู่ความร่วมมือ
ทางการเมืองด้วย จึงมีประเด็นที่ควรเรียนรู้ในภาครัฐของประเทศ
ฟิลิปปินส์ดังนี้

4.1.1 ด้านการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2523 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เริ่มส่งเสริมนโยบายด้านการ
ศึกษาเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเข้าประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543
รัฐได้เพิม่ นโยบายสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษาแห่งเอเชีย
(Education Center in Asia) โดยอ�ำนวยความสะดวกในการออกวีซ่า
ให้นักเรียนต่างชาติ และจัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการ
ศึกษาในฟิลปิ ปินส์กบั มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมถึงปรับปรุงระบบ
การศึกษาและคุณภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับ
นักศึกษาต่างชาติด้วย
ทุกวันนี้ฟิลิปปินส์เป็นอีกชาติในอาเซียนที่มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็น
ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะการ
เรียนด้านภาษาอังกฤษ (English Language Courses) กลายเป็นสาขา
ยอดนิยมในหมูน่ กั เรียนต่างชาติ ปัจจุบนั มีนกั เรียนเข้าเรียนในสถาบันการ
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ศึกษาของฟิลิปปินส์กว่า 2,100 แห่ง
ฟิลิปปินส์ยังถือเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ASEAN Children’s Forum
(ACF) ซึ่ ง เป็ น โครงการภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ด้ า นสั ง คมและ
วัฒนธรรมในอาเซียน[40] โดยร่วมกับประเทศไทย ซึ่งทั้งสองประเทศได้
ด�ำเนินการก่อตัง้ ภาคีความร่วมมือระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน นักการศึกษา และ
สถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ พัฒนาบุคลากร ก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินงาน และการศึกษา
รวมทัง้ ส่งเสริมการเรียนการสอนและการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ในอาเซียน โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ การจัดสวัสดิการสังคมส�ำหรับ
ประชากรอาเซียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังได้ด�ำเนินการน�ำร่อง และให้การสนับสนุน
การบูรณาการทางการศึกษาในภูมิภาค โดยการเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของอาเซียนในเวทีโลก และได้ด�ำเนินการต่างๆ เช่น
1) ริเริ่มโครงการ 2 ภาษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดย
ฟิลิปปินส์ได้ด�ำเนินยุทธศาสตร์เรื่องดังกล่าวในโรงเรียนระดับประถม
2) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการศึกษา  จัดการศึกษาปฐมวัย
และการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการ
พัฒนาและการดูแลเด็กปฐมวัย โดยจัดท�ำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน
การจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อแบ่งปันในภูมิภาค
3) บูรณาการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในหลักสูตรการศึกษา 
เพื่อให้นักเรียนในอาเซียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อการศึกษาทางเว็บไซต์
หรือสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีแบบต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
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4) ริเริ่มโครงการจัดการศึกษาส�ำหรับผู้ด้อยโอกาส (Reaching the
Unreached Children) ภายใต้กรอบการด�ำเนินงานขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO
ฟิลิปปินส์ยังนับเป็นผู้น�ำในการจัดการศึกษาส�ำหรับผู้ด้อยโอกาสใน
อาเซียน เพราะมีการท�ำงานตามแนวนโยบายที่สนับสนุนการศึกษาให้
ผู้ด้อยโอกาสอย่างครอบคลุมและหลากหลาย เช่น
1) การจัดระบบการติดตามนักเรียนทีอ่ อกจากโรงเรียนกลางคัน และ
ประชากรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการศึกษา
2) การจัดการศึกษาในภาวะวิกฤต (Education in Emergencies)
เพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น ไต้ฝุ่น สึนามิ ภูเขาไฟ
ระเบิด เป็นต้น ในส่วนภูมภิ าค ฟิลปิ ปินส์ได้จดั การศึกษาเพือ่ เตรียมความ
พร้อมรับภัยพิบตั ธิ รรมชาติและภาวะฉุกเฉินต่างๆ โดยร่วมด�ำเนินการกับ
อินโดนีเซีย
ทั้งนี้ฟิลิปปินส์ยังมีความร่วมมือทางด้านการศึกษา  โดยเฉพาะกับ
องค์การซีมีโอ หรือ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO)
โดยรับเป็นประเทศแกนน�ำในการด�ำเนินโครงการ 3 โครงการ ได้แก่ การ
ศึกษาในสถานการณ์ฉกุ เฉิน การจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กด้อยโอกาส และ
การพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัย
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4.1.2 ด้านเศรษฐกิจ
Mrs. Jocelyn S. Batoon-Garcia (โจเซลีน บาตอน-การ์เซีย)
เอกอัครราชทูตของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และผู้แทนถาวรฟิลิปปินส์
ประจ�ำสหประชาชาติ ให้สมั ภาษณ์กบั หนังสือพิมพ์ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึง
ความพร้อมของฟิลิปปินส์กับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ. 2558[23] ว่า “เราจัดล�ำดับความส�ำคัญของกิจกรรมในการเสริมสร้าง
การรับรู้ของ AEC ต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม Micro และ SMEs  ซึ่งมี
จ�ำนวนกว่าร้อยละ 99 และถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ โดยที่กลุ่มนี้
จะสามารถพัฒนาไปเป็นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของประเทศได้
และจะส่งต่อไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในแถบชนบทด้วยเช่นกัน เรามี
โครงการท�ำระบบการรับรองสินค้าและอาชีพ ที่ใช้ระบบการรับรองร่วม
กันในประเทศอาเซียน ซึ่งขณะนี้เราก็ได้ท�ำบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ร่วมกับ สปป.ลาว และอินโดนีเซียไปแล้ว นอกจากนีเ้ รายังได้ท�ำการเจรจา
ทางการค้าและการให้บริการอีกหลายประเภท ซึง่ เราคิดว่ามีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องใช้ระบบร่วมกัน และเราก�ำลังอยู่ในช่วงการเจรจาต่อรองกับ
หลายๆ ประเทศ เช่น เรื่องการศึกษา การศึกษาของเราที่จากเดิมมีเกรด
10 ก็ได้เพิ่มให้มีถึงเกรด 12 เพื่อให้เหมือนกับอีกหลายๆ ประเทศ”
ทั้งนี้ฟิลิปปินส์มีแผนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(2547-2553) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจมีความแข่งแกร่ง
บริหารงานได้อย่างมืออาชีพ ผลิตสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน โดย
ศักยภาพดังกล่าวจะท�ำให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก[33] โดยมี KPI ดังนี้
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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• ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่มาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ
• ส่งเสริมให้วิสาหกิจสามารถเพิ่มผลผลิต และการจ�ำหน่ายสินค้า
ได้มากขึ้น
• การเพิม่ มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยเฉลี่ยในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 ของมูลค่าการส่งออก
ทั้งหมด
• ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจการในกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยที่เน้น
ธุรกิจแบบสร้างสรรค์
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4.2 จ�ำนวนและรายชื่อกระทรวงพร้อมที่ติดต่อ
ฟิลิปปินส์มีกระทรวงทั้งหมด 20 กระทรวง ประกอบด้วย รายชื่อ
พร้อมที่อยู่ติดต่อ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อกระทรวง และจำ�นวนพร้อมที่

กระทรวง

Office of the President

Department of
Agriculture (DA)

ข้อมูลติดต่อ
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

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
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กระทรวง

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)
68

ข้อมูลติดต่อ

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

กระทรวง

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

Department of
Environment and Natural
Resources
(DENR)

Department of
Finance (DOF)

Department of
Foreign Affairs

Department of
Health

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
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
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)

Department of
Labor and Employment
(DOLE)

Department of National
Defense
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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

เว็บไซต์     www.dole.gov.ph/

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

กระทรวง

Department of
Public Works
And Highways

Department of Social Welfare
and Development
(DSWD)

Department of Science and
Technology (DOST)

Department of
Tourism (DOT)

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

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

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

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

Department of Transportation
and Communications
(DOTC)

Department of Trade
and Industry

72

ข้อมูลติดต่อ
เว็บไซต์
ที่อยู่    

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

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

4.3 จ�ำนวนข้าราชการทั่วประเทศ พร้อมคุณลักษณะ
			 หลัก หรือคุณลักษณะหลักในการเข้าสู่ประชาคม
			 อาเซียน
4.3.1 จ�ำนวนข้าราชการทั่วประเทศ
จ�ำนวนข้าราชการโดยประมาณในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2553 มี
ข้าราชการทัง้ หมด 1,312,508 คน โดยเป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ
(NGA) ร้อยละ 63.6 หรือ 834,327 คน และในรัฐวิสาหกิจ (GOCCs)
ร้อยละ 7.2 หรือ 94,756 คน และบุคลากรสนับสนุนในหน่วยงาน
ท้องถิ่น (LGUs) ร้อยละ 29.2 หรือ 383,422 คน  

ภาพที่ 6 จ�ำนวนข้าราชการทั่วประเทศของฟิลิปปินส์ในไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2553
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โดยจ�ำนวนบุคลากรในปัจจุบัน สามารถแยกตามระดับต�ำแหน่งได้
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จ�ำนวนบุคลากรในภาครัฐ [24]
ระดับ
ต�ำแหน่ง

หน่วยงานราชการ
(NGAs)

รัฐวิสาหกิจ
(GOCCs)

หน่วยงานท้องถิ่น
(LGUs)

รวม

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

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
บริหาร

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

4.3.2 คุณลักษณะหลักของข้าราชการ
หน่ ว ยงานข้ า ราชการในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ [24] ได้ มี บ ทบาทใน
การพัฒนาประเทศ โดยให้ท�ำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการท�ำงานของ
ข้าราชการ และมีวิสัยทัศน์คือ “The Civil Service: Strengthening
its own integrity” หมายถึง การให้บริการอย่างมีศักดิ์ศรี โดยมีภารกิจ
หลักในการปรับปรุงการท�ำงาน โดยยึดหลักความมีศกั ดิศ์ รีดงั นี้ คือ มีมติ ิ
การท�ำงานร่ ว มกั น และค�ำนึ ง ถึ ง ค่ า นิ ย มขององค์ ก ารที่ ส นั บ สนุ น
การท�ำงานด้วยความตัง้ ใจ กฎระเบียบทีม่ ตี อ้ งสามารถปรับและประยุกต์
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ใช้ได้ ไม่ยึดหลักเกณฑ์มากเกินไป น�ำระบบหรือวิธีการประเมินที่มุ่งให้มี
การท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และมีจริยธรรม ให้ขา้ ราชการทุกคน
มีใจบริการ เพราะนี่คือหน้าที่ของข้าราชการ
CSC 2030 AGENCY VISION

PROCESSES

Provide excellent HR
processes

Ensure eﬀective and
eﬃcent
pertormance of QuasiJudicial functions

PEOPLE

CORE VALUES
Love of God and
Country
■ Excellence
■ Integrity
■

High performing, competent and credible civil servants

Enhance the competency of our workforce

FINANCE

Gawing
Lingkod-Bayani
ang
Bawat Kawani

Recognized as a Center for Excellece

Ensure eﬃcient management of ﬁnancial resources

PARTNERS

CORE PURPOSE

STAKE HOLDERS

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

Cultivate partnerships with local and intemational institutions

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

จากภาพ จะเห็ น ได้ ว ่ า ค่ า นิ ย มหลั ก ของข้ า ราชการของประเทศ
ฟิลิปปินส์ยึดหลักการ 3 ข้อ ประกอบด้วย ความรักในพระเจ้าและ
ประเทศ ความเป็นเลิศ และความซือ่ สัตย์ (Love of God and Country,
Excellence, and Integrity) ซึ่งต้องมีอยู่ในข้าราชการฟิลิปปินส์ทุกคน
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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4.3.3 คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคม
				 อาเซียน [24]
ประชาคมอาเซียน เป็นความร่วมมือของกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้รวม 10 ประเทศ โดยในกรอบความร่วมมือต่างๆ
มีความร่วมมือในเรือ่ งของข้าราชการพลเรือน โดยมีชอื่ ว่า “ASEAN
Conference on Civil Service Matters (ACCSM)” เป็นการประชุม
ที่ช่วยกันเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อระบบราชการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งแต่ละประเทศสมาชิกจะ
ด�ำเนินการฝึกอบรมข้าราชการระหว่างประเทศสมาชิกตามความช�ำนาญ
ของประเทศนั้นๆ ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์ได้รับผิดชอบในส่วนของการ
ทดสอบ[16] ซึ่งคุณลักษณะหลักของ ACCSM ในปี พ.ศ. 2558 ยังด�ำรง
ความต่อเนื่องที่ต้องการเห็นประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถ
ความรับผิดชอบ และการตอบสนองของข้าราชการพลเรือน ทั้งได้เน้น
ให้มีการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและการตอบสนองที่มากขึ้นของโครงสร้างองค์กร ระบบ
คุณภาพ การพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน การเรียนรู้ในสภาพ
แวดล้อม การมอบหมายอ�ำนาจ และการก�ำกับดูแลแรงงานทีม่ ตี อ่ สภาพ
การเรียนรู้ที่ช่วยมอบอ�ำนาจ โดยทาง ACCSM ยังได้จัดให้มีเวทีเพื่อร่วม
กันพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อการบริหาร
จัดการบริการสาธารณะของอาเซียน
จากคุณลักษณะทีไ่ ด้กล่าวมา จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการ
พลเรีอนของประเทศในกลุ่มอาเซียนให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
รวมทัง้ ประเทศฟิลปิ ปินส์ทพี่ ฒั นาบุคลากรตามแนวทางทีถ่ กู ตัง้ ไว้ดงั กล่าว
ข้างต้น
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5

ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละ
กระทรวง และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
งานที่เกี่ยวกับ ASEAN

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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5.1 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละกระทรวง[4]
สามารถแยกยุทธศาสตร์ และภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้ตาม
ตารางที่ 3 ดังนี้

กระทรวงเกษตร (Department of Agriculture-DA)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

ปรั บ ปรุ ง ความปลอดภั ย ด้ า น • เพิ่มสัดส่วนของข้าวที่ปลูกใน
อาหารให้ดีขึ้น
  ประเทศ (คิดเป็นร้อยละ)
เพิ่มความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง • ลดการสูญเสียรายปีโดยเฉลี่ยใน
ในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การผลิ ต ด้ า นการเกษตรและการ
ประมง อันเนือ่ งมาจากสภาพอากาศ
มากขึ้น
และภัยพิบตั ดิ า้ นภูมอิ ากาศ (พันล้าน
เปโซ)
เพิ่มความเจริญเติบโตในด้าน • เพิ่มมูลค่าโดยรวมด้านการเกษตร
การเกษตรและการประมง
และการประมง (GVA)   (ล้านเปโซ
ณ ราคาคงที่ปี พ.ศ. 2528)
• พืช (Crops)
• ปศุสัตว์ (Livestock)
• สัตว์ปีก (Poultry)
• การประมง (Fisheries)
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เพิ่มการผลิตและผลผลิต

• ผลผลิตของสินค้าโภคภัณฑ์ทสี่ �ำคัญ
สูงขึ้น (เมตริกตันต่อหน่วย)

เพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อ

• เพิม่ สัดส่วนของผูก้ ทู้ เี่ ป็นเกษตรกร/
ชาวประมงที่ได้รับสินเชื่อจากแหล่ง
สินเชื่อ (คิดเป็นร้อยละ)

พัฒนาคุณภาพ ความสามารถ
ในการเข้ า ถึ ง สิ่ ง อ�ำนวยความ
สะดวก โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการต่างๆ ในด้านทรัพยากร
น�้ำ (ระบบชลประทาน)

• พัฒนาความหนาแน่นของพืชทีป่ ลูก
(อั ต ราส่ ว นของพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ต่ อ
พื้นที่ทั้งหมด)
• ตั ว ชี้ วั ด ข้ า วที่ เ พาะปลู ก เองใน
ประเทศ: เพิ่มสัดส่วนของข้าวที่ผลิต
ต่อปริมาณข้าวที่ต้องการ
• เพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ 1 เฮกตาร์
(ตัน/เฮกตาร์)
• เพิ่มผลผลิตข้าวต่อปริมาณน�้ำที่ใช้
(MT/m3) หรือลดปริมาณนำ�้ ทัง้ หมด
ที่ต้องใช้ในการชลประทานเพื่อปลูก
ข้าว (GIWR) (หน่วยเป็นลบ.กม./ปี)
• อัตราส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมที่
ได้รบั การชลประทานต่อพืน้ ทีท่ งั้ หมด
ที่สามารถรับการชลประทานได้

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ • ด�ำเนินโครงการริเริม่ การปฏิรปู และ
ปรับปรุงและสร้างความเข้มแข็ง การออกกฎหมายดังนี้: Cooperaให้ระบบการเงินแข็งแกร่ง
tive Code, CISA,PERA, REIT,
MSME, Agri-Agra และ FRIA
ยกระดับการคุม้ ครองทางสังคม • เพิ่มจ�ำนวนงานที่เกี่ยวข้องกับภาค
เพื่อ การเข้าถึงการบริการการ รัฐในชุมชน
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ
ข้อพิพาทที่ดิน
(Land Disputes)
เสาหลักที่ 3
(PAMANA Pillar 3)
ที่ดินของบรรพบุรุษ
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• สร้างเครื่องมือที่ใช้ก�ำหนดนโยบาย
และสร้ า งกลไกที่ ใช้ ใ นการแก้ ไข/
ระงับข้อพิพาทที่ดินเพิ่ม
• ก่อตั้งโครงการระดับย่อย
ของภูมิภาค
• เพิ่มจ�ำนวน CADT ที่ออกให้ IP
ป้องกันไม่ให้ LGU ก้าวก่ายตราบ
ที่มีการใส่ใจกับปัญหาการอนุญาต
ท�ำเหมืองและตัดไม้ในพื้นที่ IP
ป้ อ งกั น ความผิ ด ปกติ ใ นขั้ น ตอน
การให้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วม
ตัดสินใจเกี่ยวกับ CP Applications

ปรั บ ปรุ ง การคุ ้ ม ครองความ • ป้องกันการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์
หลากหลายทางชีวภาพและการ ดอกไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
• ปรั บ ปรุ ง จ�ำนวนของสายพั น ธุ ์ ที่
อนุรักษ์
เสีย่ งต่อการสูญพันธุอ์ ย่างน้อย 3 สาย
พันธุ์
การจัดการทรัพยากรทางทะเล • ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของภาคพื้นดิน
และชายฝั่งที่เพิ่มขึ้น
นำ�้ จืด และพืน้ ทีท่ างทะเลและชายฝัง่
ทีส่ �ำคัญส�ำหรับความหลากหลายทาง
ชีวภาพพร้อมบริการทางระบบนิเวศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
การจัดการอย่างเท่าเทียมกันผ่าน
NIPAS และพื้นที่ตามมาตรการ
การอนุรักษ์อื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงการบริหารและจัดการ • สร้างจุดการย่อยสลายที่ดินพร้อม
ที่ดิน
พัฒนาการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
(SLM)
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กระทรวงการปฏิรูปการเกษตร
(Department of Agrarian Reform-DAR)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

พัฒนาคุณภาพ ความเพียง
พอ และความสามารถในการ
เข้าถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
และบริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น
ฐานในการจั ด การด้ า น
ทรัพยากรทางนำ�้ เพิม่ ขึน้ เช่น
ระบบชลประทาน

• ความเข้ ม ข้ น ในการปลู ก พื ช ดี ขึ้ น        
(อัตราส่วนของพืน้ ทีส่ ทุ ธิรวมกับทีด่ นิ ตัว
บ่งชี้ของข้าวที่พอเพียงต่ออัตราส่วนที่
เพิ่มขึ้นของการผลิต (PP) เทียบกับ/
เทียบเท่าของความต้องการข้าว
• เพิ่มผลผลิต Palay ต่อเฮกตาร์ (ตัน/
เฮกตาร์)
• เพิ่มผลผลิต Palay ต่อปริมาณของน�้ำ
บริโภค (MT/m3) หรือ ลดความต้องการ
รวมน�้ำชลประทาน (GIWR) เพื่อ Palay
• อัตราส่วนของน�้ำชลประทานต่อพื้นที่
ทั้งหมดของพื้นที่ที่ต้องการชลประทาน

สร้ า ง และปรั บ ปรุ ง สภาพ • การออกกฎหมายและการปฏิรูป การ
แวดล้อมในระบบการเงินที่ เริม่ ด�ำเนินการ: ต้องอาศัยความร่วมมือ
จาก CISA, PERA, REIT, MSME, Agriแข็งแกร่ง
Agra และ FRIA
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ยกระดั บ การคุ ้ ม ครองทาง • การเพิ่มของจ�ำนวนงานที่สร้างขึ้นใน
สั ง คมเพื่ อ การเข้ า ถึ ง การ โปรแกรมการจ้างงานภาครัฐในชุมชน
บริ ก ารการคุ ้ ม ครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพ
การเข้าถึงกองทุนการปฏิรูป • การเพิม่ ของตัวเลขของทีด่ นิ ทีเ่ ผยแพร่
(Access to Asset Reform) ภายใต้ CARP
ข้อพิพาทที่ดิน
ที่ดินของบรรพบุรุษ

• จ�ำนวนเครื่องมือทางนโยบายที่สร้าง
ขึ้นมาและกลไกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไข/
ระงับข้อพิพาทที่ดิน
• ออก CADTs ให้ IPs เพิ่มขึ้น
• ป้องกันไม่ให้ LGU ก้าวก่ายและใส่ใจ
กับปัญหาการอนุญาตท�ำเหมืองและตัด
ไม้ในพื้นที่ IP
• ป้องกันความผิดปกติระหว่างชาวบ้าน
ในชุมชนมีสว่ นร่วมตัดสินใจเกียวกับ CP
applications

ปรับปรุงการบริหารและการ • สร้างจุดการย่อยสลายที่ดินพร้อมกับ
จัดการที่ดิน
พั ฒ นาการจั ด การที่ ดิ น อย่ า งยั่ ง ยื น
(หน่วยเป็นเฮกตาร์)
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กระทรวงงบประมาณและการบริหารจัดการ
(Department of Budget and Management-DBM)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

สร้างเศรษฐกิจมหภาคทีม่ นั่ คงให้ • สร้างภาคการคลังทีย่ งั่ ยืนให้เกิดขึน้
เกิดขึ้น
• การลดการขาดดุลการคลัง
อัตราส่วนต่อ GDP ร้อยละ 2.0
ในปี พ.ศ. 2559
• ปรับปรุงอัตราส่วนของงบประมาณ
หลักต่อ GDP ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4
ภายในปี พ.ศ. 2559
• ปรับปรุงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
GDP หลักให้เป็นร้อยละ 16.2
• ลดอัตราร้อยละของการจ่าย
ดอกเบี้ยในงบประมาณทั้งหมดให้
เหลือร้อยละ 13.1 ในปี พ.ศ. 2559
• สร้างนโยบายการเงินทีไ่ ม่สนับสนุน
การเจริญเติบโตของภาวะเงินเฟ้อให้
เกิดขึ้น
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พัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอ • เพิ่ ม อั ต ราส่ ว นของค่ า ใช้ จ ่ า ย
และความสามารถในการเข้าถึง ทัง้ หมดในโครงสร้างพืน้ ฐานต่อ GDP
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
บริการเพิ่มขึ้นในโครงสร้าง
พื้นฐาน
สร้างการก�ำกับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส

• ปรับปรุงอัตราร้อยละในตัวชี้วัด
ความโปร่งใสให้ดีขึ้น

สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ เ กิ ด แก่ • พั ฒ นาคะแนนดั ช นี ชี้ วั ด ความ
สถาบันประชาธิปไตย
โปร่งใสในการรายงานข้อมูลเกี่ยว
กับงบประมาณให้สาธารณชนทราบ
กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education-DepEd)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

พัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอ • การเพิ่มอัตราส่วนห้องเรียนต่อ
และความสามารถในการเข้าถึง นักเรียน
สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกและ
บริการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
เช่น การสร้างห้องเรียน ห้องสุขา 
ให้เพียงพอต่ออัตราส่วนนักเรียน
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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• เพิม่ อัตราส่วนของสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกในการจัดหาน�้ำดื่ม มีห้อง
สุ ข า แ ล ะ ก า ร ก�ำ จั ด สิ่ ง ป ฏิ กู ล
(WATSAN) อย่างขยะ ให้เพียงพอ
ต่ออัตราส่วนนักเรียน
ปรั บ ปรุ ง การเข้ า ถึ ง การศึ ก ษา  • เพิ่ ม อั ต ราร้ อ ยละการรู ้ ห นั ง สื อ
การฝึกอบรม และวัฒนธรรม เบื้องต้น
• เพิ่ ม อั ต ราร้ อ ยละการรู ้ ห นั ง สื อ
เฉพาะทาง
• อัตราร้อยละในการลงลงทะเบียน
สุทธิในระดับอนุบาล (เมื่ออายุ 5 ปี)
เพิ่มขึ้น
• อัตราร้อยละการลงทะเบียนสุทธิ
เพิ่มขึ้นในระดับประถมศึกษา
• อัตราร้อยละสุทธิการลงทะเบียน
เพิ่มขึ้นในระดับมัธยมศึกษา 
• อัตราร้อยละการส�ำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น
• อัตราร้อยละการส�ำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้น
• อั ต ราร้ อ ยละการคงอยู ่ ใ นการ
ศึกษาประถมศึกษาเพิ่มขึ้น
อัตราร้อยละการคงอยู่ในการศึกษา
มัธยมศึกษาเพิ่มขึ้น
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ยกระดับการคุ้มครองทางสังคม • การเพิ่มรายได้ครัวเรือนที่ยากจน
เพื่อ การเข้าถึงการบริการการ ให้ ค รอบคลุ ม โดยการจ่ า ยเงิ น สด
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ ตามเงือ่ นไข
• การเพิ่มจ�ำนวนงานที่สร้างขึ้นใน
ภาครั ฐ ตามระบบการจ้ า งงานใน
ชุมชน
เสาหลัก PAMANA 2
(PAMANA Pillar 2)

• จ�ำนวนครัวเรือนและชุมชนใน
CAAs เพิ่มขึ้น และได้รับผลตอบแทน
เป็นเงินสดตามเงื่อนไขชุมชน
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนา (CDD)
ตามโครงการ และการด�ำรงชีวิต
ของชุมชน

กระทรวงพลังงาน (Department of Energy-DOE)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

พัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอ • เพิ่มนักลงทุนในภาคเอกชน ให้
และความสามารถในการเข้าถึง สามารถเป็นเจ้าของสาธารณูปโภค
สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกและ
บริการโครงสร้างพื้นฐานในด้าน
พลั ง งานเพิ่ ม ขึ้ น (การจั ด หา
พลังงาน)
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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• หาแหล่งพลังงานที่ผลิตใช้อย่าง
พอเพียง
• ระดับพลังงานที่ผลิตใช้พอเพียง
(Self-sufficiency level)
• ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
การป้องกันการสูญเสีย
• เพิ่มการประหยัดจากการลดการ
บริโภคไฟฟ้าและน�้ำมันเชื้อเพลิง
กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

(Department of Environment and Natural Resources-DENR)

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

พัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอ
และความสามารถในการเข้าถึง
สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกและ
บริการโครงสร้างพืน้ ฐาน ในด้าน
ทรัพยากรทางน�้ำเพิ่มขึ้น เช่น
อ่างเก็บน�้ำ เป็นต้น

• จ�ำนวนขององค์กรพื้นที่ลุ่มน�้ำ  มี
สัดส่วนตัวเลขตามจ�ำนวนอ่างนำ�้ ทีม่ ี
ความส�ำคัญ
• จ�ำนวนแผนแม่บทการพัฒนาพืน้ ที่
ลุ่มน�้ำ 6 แผน

การตอบสนองของ NGAs,
GOCCs และ LGUs เพิ่มขึ้น

• ติดอันดับเรื่องความสะดวกในการ
ด�ำเนินธุรกิจที่ดี
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ข้อพิพาททีด่ นิ (Land Disputes) • จ�ำนวนเครือ่ งมือด้านนโยบายและ
กลไกที่ถูกสร้างและจัดตั้งขึ้นเพื่อ
แก้ไข/ระงับข้อพิพาทที่ดิน
ที่ดินของบรรพบุรุษ
• CADTs ที่ออกให้ IPs เพิ่มขึ้น
• LGUs มีการป้องกันการรบกวน
จนกว่ า การท�ำเหมื อ งแร่ จ ะเข้ า สู ่
ระบบใบอนุญาตในพื้นที่พึงระวังใน
IP
• ความผิ ด ปกติ ใ นการด�ำเนิ น
กระบวนการพั น ธสั ญ ญาในการ
ป้องกันการเชื่อมต่อกับโปรแกรม
CP
การจัดการป่าไม้และแหล่งต้นนำ�้ • อัตราร้อยละของพื้นที่ที่ปกคลุม
อย่างยั่งยืน
ด้วยป่าไม้เพิ่มขึ้น
• การสูญพันธุ์ของสายพันธุ์พืชและ
ปรับปรุงการคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพและ สัตว์ป่าคุ้มครองที่ถูกคุกคามอย่าง
น้อย 3 สายพันธุ์
การอนุรักษ์ที่ดีขึ้น
การจัดการทรัพยากรทางทะเล • เพิ่มอัตราร้อยละของแหล่งน�้ำจืด
และชายฝั่งที่เพิ่มขึ้น
ในภาคพื้นดิน และพื้นที่ชายฝั่งทาง
ทะเลทีส่ �ำคัญส�ำหรับการรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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นิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้
รับการจัดการอย่างเสมอภาคโดยใช้
NIPAS และมาตรการการอนุรักษ์
ตามพื้นที่ รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ
ปรับปรุงการบริหาร
และการจัดการที่ดิน

• เพิ่มจ�ำนวนผู้รับผลประโยชน์จาก
การถือครองที่ดินที่แน่นอนในพื้นที่
การเกษตรและพื้นที่ที่อยู่อาศัย
• สร้ า งจุ ด ย่ อ ยสลายที่ ดิ น พร้ อ ม
พัฒนาการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
(SLM)

จัดการทรัพยากรแร่ด้วยการใช้ • ฟื้นฟูเหมืองร้าง
ทรั พ ยากรแร่ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
สูงสุดอย่างเสมอภาค
ลดมลพิษในกรุงมะนิลาและเมือง • ลดปริมาณสุทธิของฝุ่นละอองที่
ส�ำคัญอื่นๆ  
ลอยอยู่ในอากาศ (TSP) ลง ทั้งใน
เขตเมืองหลวง (NCR) และเมือง
ส�ำคัญต่างๆ ที่มีระดับฝุ่นละอองสูง
กว่า 90 ไมโครกรัม/Ncm
• ลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจาก
ยานพาหนะที่มีสูงถึงร้อยละ 60
90

ลดมลพิษทางน�้ำ 

• ปรับปรุงคุณภาพน�้ำที่ดีขึ้นของ
แม่น�้ำสายต่างๆ ที่มีความส�ำคัญอัน
ดับต้นๆ ภายใต้โครงการ   Sagip
Ilog และแหล่งน�้ำที่ส�ำคัญอันดับ
ต้นๆ ซึ่งรวมถึงอ่าว Manilla และ
แม่น�้ำ Pasig ด้วย
• รักษาระดับ BOD ในแม่น�้ำสาย
ส�ำคัญอันดับต้นๆ ให้อยู่ในเกณฑ์
คุณภาพน�้ำที่ตั้งไว้

ลดปริมาณของเสีย และปรับปรุง • เพิ่มอัตราการลดขยะมูลฝอย
การก�ำจัดของเสีย
กระทรวงการคลัง (Department of Finance-DOF)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

สร้างเศรษฐกิจมหภาคทีม่ นั่ คงให้ • สร้างการคลังที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น
เกิดขึ้น
• ลดอัตราส่วนการขาดดุลการคลัง
ต่อ GDP ให้เหลือร้อยละ 2 ภายใน
ปี พ.ศ. 2559
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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• เพิม่ อัตราส่วนงบประมาณหลักต่อ
GDP เป็นร้อยละ 0.4 ภายในปีพ.ศ.
2559
• เพิ่มอัตราส่วนของรายได้ภาครัฐ
ต่อ GDP เป็นร้อยละ 16.6 ภายใน
ปี พ.ศ. 2553
• ลดหนีจ้ ากหุน้ NG ซึง่ เป็นส่วนแบ่ง
จาก GDP ให้เหลือร้อยละ 42.8
ภายในปี พ.ศ. 2559
พัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอ • เพิม่ ค่าใช้จา่ ยร้อยละของโครงสร้าง
และความสามารถในการเข้าถึง พื้นฐานทั้งหมดต่อ GDP
สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกและ
บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในโครงสร้ า ง
พื้นฐาน
สร้างความเข้มแข็ง และปรับปรุง • สร้างกฎระเบียบที่ความเข้มแข็ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบ และเหมาะสม รวมทั้งการใช้ระบบ
การให้รางวัลข้าราชการตามผลงาน
การเงิน
ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ออกกฎหมายและริ่เริ่มการปฏิรูป
ดังนี้: Cooperative Code, CISA,
PERA, REIT, MSME, Agri-Agra
และ FRIA
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• วางกรอบกฎหมายดั ง ต่ อ ไปนี้ :
กรอบความมัน่ คงทางการเงิน โดยมี
กฎหมายกลางของภาคการเงิ น
ก ฎ ห ม า ย ร ะ บ บ ก า ร จ ่ า ย เ งิ น
กฎหมายระบบจั ด การการลงทุ น
รวม กฎหมายการจดทะเบี ย น
อสังหาริมทรัพย์และการจ�ำนอง
กระทรวงต่างประเทศ (Department of Foreign Affairs-DFA)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

สร้างความมั่นใจแก่กระทรวงให้ • พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ด ้ า นความ
มี ค วามสามารถเต็ ม ที่ ใ นการ มั่ น คงกั บ ประเทศที่ เ ป็ น พั น ธมิ ต ร
รักษาอธิปไตยและความมัน่ คงใน และประเทศเพื่อนบ้าน
ดินแดนของรัฐ
กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health-DOH)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

พัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอ • ท�ำประปาชุมชน
และความสามารถในการเข้าถึง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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บริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
การท�ำประปาหมู่บ้าน ท�ำระบบ
ระบายน�้ ำ  และป้ อ งกั น การ
ติดเชื้อ
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• เสริมสร้างสุขอนามัย จัดท�ำระบบ
ระบายน�้ำและป้องกันการติดเชื้อ
• ลดอัตราของประชากรที่ขับถ่ายไม่
ถูกสุขอนามัย (คิดเป็นร้อยละของ
ประชากร) โดยเป้าหมายของ MDG:
เพิ่มเป็นร้อยละของประชากรที่เข้า
ถึงสุขอนามัยขัน้ พืน้ ฐาน เช่น ห้องนำ 
�้
(คิดเป็นร้อยละของประชากร)
• โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมโดย
ท�ำให้ทุกชุมชนสามารถเข้าถึงการ
ดูแลสุขภาพ
• เพิ่มอัตราร้อยละของโรงพยาบาล
DOH ที่มีเทคโนโลยีบ�ำบัดของเสีย
โดยไม่ใช้วิธีเผา 
• เพิม่ อัตราร้อยละของสถานีอนามัย
Barangay (BHS) หน่วยสาธารณสุข
ชนบท (RHU) ซึง่ ต้องมีหน่วยบริการ
พื้นฐาน ได้แก่ ห้องคลอดฉุกเฉิน
และห้องดูแลทารกแรกเกิด
(BEmONC)

ปรับปรุงการเข้าถึงบริการด้าน • ลดอัตราการเสียชีวิตของมารดา
สุ ข อนามั ย และโภชนาการที่ มี ต่อเด็กแรกเกิด 100,000 คน
คุณภาพต่อประชากร
• ลดอัตราการเสียชีวติ ของทารกแรก
เกิดต่อเด็กแรกเกิด 100,000 คน
• ลดอัตราของโรคเด็กนำ�้ หนักน้อยที่
อายุต�่ำกว่าห้าปี
• ลดอั ต ราของครั ว เรื อ นที่ มี ก าร
บริ โ ภคอาหารไม่ ค รบหมู ่ ต ่ อ หั ว
ต�่ำกว่าร้อยละ 100
• เพิ่มอัตราการคุมก�ำเนิด
(ทุกวิธีการ)
• ลดการแพร่เชื้อของ HIV น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ในปี พ.ศ. 2558-2559
• ลดอัตราการป่วยโรคมาลาเรีย
• ลดอัตราการแพร่กระจายของโรค
วัณโรคต่อ 100,000  
• เพิ่มอัตราการตรวจพบโรควัณโรค
• ลดอัตราการติดเชื้อวัณโรคจาก 85
ในปี พ.ศ. 2558-2559 เพิม่ อัตราส่วน
ของประชากร (HH) ที่มีการได้รับ  
น�้ำที่สะอาดและปลอดภัย

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

95

• เพิ่มอัตราส่วนของประชากร (HH)
ทีม่ กี ารเข้าถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในห้องน�้ำ และสุขภัณฑ์
• เพิ่มประชากรที่มีการเข้าถึงยาที่
ส�ำคัญในราคาที่ไม่สูง
• เพิ่มความครอบคลุมของโครงการ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
• เพิ่ ม อั ต ราการลงทะเบี ย นของ
โครงการประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
จากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 100 ใน
ปี พ.ศ. 2556-2559    
ยกระดับการคุ้มครองทางสังคม • เพิ่มจ�ำนวนครัวเรือนที่ยากจนที่ได้
เพื่อการเข้าถึงการบริการการ รับการโอนเงินสดตามเงื่อนไข
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ
เสาหลัก PAMANA 2
(PAMANA Pillar 2)
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• เพิ่มจ�ำนวนครัวเรือนและชุมชนใน
CAAs และได้รบั ผลตอบแทน โดยได้
รับการโอนเงินสดตามเงื่อนไขชุมชน
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนา (CDD) ตาม
โครงการและการด�ำรงชี วิ ต ของ
ชุมชน

กระทรวงมหาดไทยและการปกครองท้องถิ่น

(Department of the Interior and Local Government-DILG)

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจให้ดีขึ้น

• สร้างความพึงพอใจของประชาชน
และธุ ร กิ จ ที่ มี ต ่ อ การให้ บ ริ ก าร
สาธารณะที่ดีขึ้น (การลดรูปแบบทั้ง
วันที่และขั้นตอนการท�ำงาน)
• การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในการขึ้น
ทะเบียนธุรกิจฟิลิปปินส์

พัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอ
และความสามารถในการเข้าถึง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และ
บริการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่ม
ขึ้น เช่น การขุดเจาะน�้ำบาดาล
เพื่อใช้สอย จัดสร้างประปาให้
ทั่วถึงทุกท้องที่

• จัดหาแหล่งน�้ำให้ท้องถิ่น
• จัดท�ำประปาให้ทั่วถึง
• เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(MDG) โดยเพิม่ สัดส่วนของประชากร
ทีม่ กี ารเข้าถึงนำ�้ ดืม่ (ในระดับที่ 1 และ
2)
• เป้าหมายชอง MDG: ลดจ�ำนวนพืน้ ที่
ทีไ่ ม่มนี ำ 
�้ สุขอนามัย ท่อระบายน�ำ้ เสีย
การก�ำจัดของเสีย
• เป้ า หมายของMDG: เพิ่ ม อั ต รา
ร้อยละของประชากรทีม่ กี ารเข้าถึงสุข
อนามัยขัน้ พืน้ ฐาน เช่น สุขภัณฑ์หอ้ งน�ำ ้
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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• เพิ่มอัตราร้อยละของครัวเรือนใน
กลางเมืองใหญ่ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับ
ระบบท่อน�้ำทิ้ง (เป็นร้อยละของ HH)
• เพิ่ ม อั ต ราส่ ว นของครั ว เรื อ นที่
ครอบคลุมโดยระบบการจัดการก�ำจัด
ของเสีย (ร้อยละของ HH)
• การระบายน�้ ำ  และการบริ ห าร
จัดการน�้ำท่วม โดยลดอัตราร้อยละ
การสูญเสียชีวิตของประชากรที่ได้รับ
ผลกระทบรวมเนื่องจากเหตุการณ์
น�้ำท่วม (รายปี)
• ลดพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วม (เฮกตาร์)
• ลดระยะเวลาน�้ำท่วม (ต่อชั่วโมง)
ส�ำหรับพื้นที่น�้ำท่วมในเมืองที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
การปฎิบัติงานการปกครองที่ • เพิ่มอัตราร้อยละของดัชนีชี้วัดด้าน  
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลโลก
การตอบสนองของ NGAs, • ติ ด อั น ดั บ ความสะดวกในการท�ำ
GOCCs และ LGUs เพิ่มขึ้น ธุรกิจที่ดี
• เพิ่มจ�ำนวน LGUs ให้ได้คะแนน
มาตรฐานเปรียบเทียบระดับ 4 (ระดับ
สูง) ในการก�ำกับของรัฐท้องถิน่ ทีม่ กี าร
ปฏิบัติงานต่อพื้นที่
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ความเข้มแข็ง
ของสถาบันประชาธิปไตย
ยกระดั บ การคุ ้ ม ครองทาง
สังคมเพือ่ เข้าถึงการบริการการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ
การเจรจาแก้ปัญหาทาง
การเมืองจากความขัดแย้ง
ในกองทัพทั้งหมด (OPAPP)
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ธรรมาภิบาล
(Good Governance)

• เพิม่ จ�ำนวนจังหวัดให้ถงึ ระดับเปรียบ
เทียบมาตรฐานที่ 3 (ระดับพอใจ) ของ
รัฐที่มีการพัฒนา 
• เพิ่มจ�ำนวน LGUs ผ่านการตรวจ
ดูแลรักษาความสะอาดที่ดี
• เพิ่มจ�ำนวน LGUs ต่อรางวัลที่ได้รับ
• เพิม่ จ�ำนวน LGUs ทีผ่ กู พันกับ CSOs
• เพิ่มจ�ำนวนงานที่สร้างขึ้นในภาครัฐ
ตามโครงการจ้างงานในชุมชน
• ลดระดับของการต่อสู้ติดอาวุธ และ
รูปแบบอืน่ ในการใช้ความรุนแรงทีเ่ กิด
จากการก่อกบฏลดลง
• คดีวิสามัญฆาตกรรม (EJKs) และ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (HRVs) ได้
รับการตัดสิน
• มี เ ครื่ อ งมื อ และการด�ำเนิ น งาน
ระบบธรรมาภิ บ าลที่ โ ปร่ ง ใส และ
นโยบายสาธารณะที่ดี
• มีความโปร่งใสและกลไกความรับผิด
ชอบในการด�ำเนินการเกี่ยวกับ CAAs
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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• ลดอัตราการลาหยุดของหัวหน้า
ผู้บริหารท้องถิ่น (LCES)
การปฏิรูปในภาคความมั่นคง • การด�ำเนินการ AFP IPSP
• การรักษาสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เพือ่ การดูแลพลเรือนใน CAAs
• โครงการภาคประชาสังคมที่น�ำไป
สู่การติดตาม SSR
• มีเครื่องมือด้านนโยบายที่น�ำไปสู่
การปฏิรูปและเพิ่มความช�ำนาญด้าน
การรักษาความปลอดภัย
ที่ดินของบรรพบุรุษ
• CADTs ที่ออกให้ IPs เพิ่มขึ้น
• LGUs มี ก ารป้ อ งกั น การรบกวน
จนกว่าการท�ำเหมืองแร่จะเข้าสูร่ ะบบ
ใบอนุญาตในพื้นที่พึงระวังใน IP
• ความผิดปกติในปฏิบัติงานตามขั้น
ตอนของ The FPIC ในการเชื่อมต่อ
กับข้อมูล CP  ได้รับการขัดขวาง
การส่ ง เสริ ม เสถี ย รภาพและ • ลดจ�ำนวนเหตุการณ์
ความยั่งยืนภายใน
และอาชญากรรม
• ปรับปรุงอัตราร้อยละการแก้ปัญหา
อาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ (CSE)
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• ก�ำจัดภัยจากกลุ่มเอกชนติดอาวุธ
(PAGs) และกลุ่มคุกคามอื่นๆ
ที่เป็นภัย
มาตรฐานสู ง สุ ด ของความ
สามารถและความพร้อมในการ
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และความหายนะที่ได้รับ

• การเพิ่มของจ�ำนวนอาคารและ
ผูก้ อ่ สร้างทีม่ รี ะเบียบวินยั ในการติดตัง้
รหัสสัญญาณไฟเทียบกับจ�ำนวนรวม
ของการชักน�ำไปสู่การตรวจจับ
• อัตราส่วนร้อยละของการตอบสนอง
ต่อกรณีฉุกเฉิน/เหตุอัคคีภัยภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนดเพิ่มขึ้น
• เพิ่มจ�ำนวนการสืบสวนหาสาเหตุ
และทีม่ าของอัคคีภยั ในเวลาทีก่ �ำหนด
เทียบกับจ�ำนวนรวมการตรวจสอบใน
การด�ำเนินการ
• เพิ่มจ�ำนวนการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทางการแพทย์และอื่นๆ ที่ไม่ใช่
โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ตอบสนองภายใน
10 นาที

การปฏิรูปภาคความปลอดภัย • เพิม่ ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
และความทันสมัย
ในการติดตามและความส�ำเร็จ
ของการรักษาความปลอดภัย
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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• เพิ่มความสามารถในการปรับปรุง
พัฒนา
กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice-DOJ)
ยุทธศาสตร์
การปฎิบัติการปกครองที่
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ
• เพิ่มอัตราร้อยละดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก

การเจรจาการแก้ปัญหาทาง • ลดระดับของการต่อสู้ติดอาวุธและ
การเมืองของความขัดแย้งใน การใช้ความรุนแรงที่เกิดจากการก่อ
กบฏ
กองทัพทั้งหมด (OPAPP)
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

• คดีวิสามัญฆาตกรรม (EJKs) และ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (HRVs) ได้
รับการตัดสิน

การส่ ง เสริ ม เสถี ย รภาพและ • เพิม่ อัตราร้อยละการสืบพบความผิด
ความยั่งยืนภายใน
ทางอาญาและการสืบสวนอย่างแน่วแน่
• เพิ่มอัตราร้อยละการแก้ปัญหาการ
สืบสวนทางเทคนิค
• เพิ่มอัตราร้อยละการแก้ปัญหา เพื่อ
การสรุปสาเหตุที่น่าจะเป็น
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เพิ่มขีดความสามารถในการ • เพิ่มอัตราร้อยละการแก้ปัญหากรณี
การทุจริตตรวจคนเข้าเมือง
รักษาอ�ำนาจอธิปไตยและ
บูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐ
อย่างแน่นอน
• เพิ่มอัตราร้อยละการแก้ปัญหากรณี
การเนรเทศ
กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน
(Department of Labor and Employment-DOLE)
ยุทธศาสตร์
ภารกิจ
การเติบโตของภาพรวมและลด • การปรับปรุงสภาพตลาดแรงงานที่
ปัญหาความยากจน
มีเงื่อนไขเอื้อต่อการเจริญเติบโต
• เพิ่มโปรแกรมการจ้างงานในชุมชน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจ้ า งงานใน
กรณีฉุกเฉินที่มีส่วนประกอบเพิ่มขึ้น
• พัฒนาการด�ำรงชีวิตอย่างยั่งยืนใน
โอกาสต่างๆ ของผู้ประกอบการเพื่อ
พัฒนาแรงงานที่มีความเปราะบาง
หรือเสี่ยง เช่น แรงงานนอกระบบ
เยาวชนและสตรี
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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• เพิ่มความสามารถของแรงงานที่ไม่
เข้มแข็งเพื่ออ�ำนวยความสะดวกใน
การรวมกลุ่มตลาดแรงงาน
• การคุ้มครองทางสังคมส�ำหรับการ
ขยายแรงงานข้ามชาติชาวฟิลิปปินส์
โดยการเข้าไปให้ความคุ้มครองทาง
สังคมที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการป้องกันและการพัฒนา
เพื่อรองรับความต้องการขั้นพื้นฐาน
ให้แก่ผู้ยากจน
การจ้างงานที่เกิดจากภาค
อุตสาหกรรมและบริการที่
เพิ่มขึ้น

• เพิ่มขึ้น 4.67 ล้าน

ยกระดับการคุม้ ครองทางสังคม • ลดอั ต ราร้ อ ยละการจ้ า งงานที่ มี
เพื่อการเข้าถึงการบริการการ ความเสีย่ งจากร้อยละ 41.7 ในปี พ.ศ.
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ 2553
• การเพิ่ ม ของจ�ำนวนแรงงาน          
นอกระบบ คนว่างงาน รายได้ค่าจ้าง
แรงงานขั้ น ต�่ ำ  และ OFWs และ
ครอบครัวด้วยบริการที่สร้างความ
สามารถในการด�ำรงชีวิต
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• การเพิ่ ม จ�ำนวนการจ้ า งงานใน
ท้องถิ่น
• การเพิ่มจ�ำนวนงานที่สร้างขึ้นใน
ภาครัฐตามโครงการจ้างงานในชุมชน
เสาหลักที่ 3
(PAMANA Pillar 3)

• เริ่ ม โครงการระดั บ ย่ อ ยในส่ ว น
ภูมิภาค

กระทรวงกลาโหม (Department of National Defense-DND)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

การเจรจาการแก้ปัญหาความ • ลดระดับของการต่อสู้ติดอาวุธและ
ขัดแย้งทางการเมืองในกองทัพ การใช้ความรุนแรงรูปแบบอื่นที่เกิด
จากการก่อกบฏ
ทั้งหมด (OPAPP)
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
การปฏิรูปความมั่งคง

• คดีวิสามัญฆาตกรรม (EJKs) และ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (HRVs) ได้
รับการตัดสิน
• ด�ำเนินการภายใต้โครงการ AFP
IPSP
• เพิ่มการดูแลสิทธิมนุษยชน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการดูแลพลเรือนใน
CAAs
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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• ติดตามโครงการภาคประชาสังคมที่
น�ำไปสู่โครงการ SSR
• เพิ่มจ�ำนวนความช�ำนาญในเครื่อง
มือด้านนโยบายที่น�ำไปสู่การปฏิรูป
การรักษาความปลอดภัย
การส่ ง เสริ ม เสถี ย รภาพและ • ก�ำจัดภัยจากกลุ่มเอกชนติดอาวุธ
ความยั่งยืนภายใน
(PAGs) และกลุ่มภัยคุกคามอื่นๆ
• ติดตามกลุม่ ติดอาวุธทีไ่ ม่เป็นปัญหา 
และภัยคุกคามต่อความมัน่ คงภายใน
รัฐ
เพิม่ ขีดความสามารถทีจ่ ะรักษา
อ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพ
แห่งดินแดนของรัฐอย่าง
แน่นอน

• เพิ่มความสัมพันธ์กับพันธมิตรและ
เพือ่ นบ้านในการรักษาความปลอดภัย
และการพัฒนาดูแลการสือ่ สาร และ
ความสามารถในการยับยั้งอันตราย

• เพิ่มการปฏิบัติการและขีดความ
มาตรฐานสูงสุดของความ
สามารถในการรับผิดชอบต่อภัยพิบตั ิ
สามารถและความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่ได้รับ
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การปฏิรูปเพื่อความปลอดภัย • เพิ่มความโปร่งใสและความ
และความทันสมัย
รับผิดชอบในติดตามความส�ำเร็จ
การรักษาความปลอดภัย
• ยกระดับความสามารถในการ
ปรับปรุงการท�ำงานด้านความ
ปลอดภัย
กระทรวงงานสาธารณะและทางหลวง
(Department of Public Works and Highways-DPWH)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

พัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอ
และความสามารถในการเข้าถึง
สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกและ
บริการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มขึ้นที่เอื้ออ�ำนวยต่อ
การขนส่งทางบก

• การขนส่งทางบก
  - เพิ่มถนน และสะพาน
  - เพิ่มพื้นที่ ความยาวของถนนและ            
    ไหล่ทาง
  - เพิ่มความยาวของถนนสายหลัก
    ทั้งหมดด้วยดัชนีความขรุขระ
    ที่ 3.0 (กิโลเมตร)
  - เพิ่มความยาวถนนคอนกรีต
    ร้อยละ 93
  - เพิ่มอัตราส่วนร้อยละ 100 ของ  
    ความยาวสะพานถาวรตามแนว
    ถนนสายหลักแห่งชาติ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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• ทรัพยากรทางน�้ำ (Water
Resources) สุขอนามัย ท่อระบายน�ำ ้
และการก�ำจัดของเสีย
- เป้าหมายของ MDG: เพิ่มอัตรา 
   ร้อยละของประชากรที่มีการเข้าถึง
    สุขอนามัยขัน้ พืน้ ฐานเช่น สุขภัณฑ์
   ห้องน�้ำ โดยคิดเป็นร้อยละของ
   ประชากร (MDG)
- เพิ่มอัตราร้อยละของครัวเรือน
   ในศูนย์กลางเมืองใหญ่ต่างๆ ที่
   เชื่อมต่อกับระบบท่อน�้ำเสีย
   (ร้อยละของ HH)
• การระบายน�้ำ และการบริหาร
จัดการน�้ำท่วม
  - ร้อยละการสูญเสียชีวิตของ  
    ประชากรที่ได้รับผลกระทบรวม
    เนื่องจากเหตุการณ์น�้ำท่วม
    (รายปี) ลดลง
  - ลดพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วม (เฮกตาร์)
  - ลดระยะเวลาน�้ำท่วม (ต่อชั่วโมง)   
    ในพื้นที่น�้ำท่วมในเมืองอย่าง
    ต่อเนื่อง
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ยกระดับการคุม้ ครองทางสังคม • การเพิ่มของจ�ำนวนงานที่สร้างขึ้น
เพื่อการเข้าถึงการบริการการ ในภาครัฐตามโครงการจ้างงานใน
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ ชุมชน
เสาหลักที่ 3
(PAMANA Pillar 3)

• เริ่ ม โครงการระดั บ ย่ อ ยในส่ ว น
ภูมิภาค

มลพิษทางอากาศในกรุงมะนิลา • การลดลงของฝุน่ ละอองทีล่ อยอยูใ่ น
อากาศ (TSP) ในเขตนครหลวง (NCR)
และกลางเมืองส�ำคัญอื่นๆ
และกลางเมื อ งส�ำคั ญ ๆ ที่ มี อ ยู ่ ใ น
ลดลง
ระดับสูงกว่า  90 ไมโครกรัม/Ncm
(ตามหลักของมลพิษทางอากาศ: ยาน
พาหนะ: ร้อยละ 65)
กระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา

(Department of Social Welfare and Development-DSWD)

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

พัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอ
และความสามารถในการเข้าถึง
สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกและ
บริการในโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มขึ้นในด้านทรัพยากรน�้ำ 
เพื่อบริโภคและอุปโภค

• จัดหาทรัพยากรน�้ำ
• จัดท�ำประปา
• หลักชัยการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(MDG)   เป้ า หมาย: เพิ่ ม สั ด ส่ ว น
ประชากรที่มีการเข้าถึงน�้ำดื่ม (ใน
ระดับที่1 และ 2)
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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ยกระดับการคุม้ ครองทางสังคม • การเพิ่มจ�ำนวนครัวเรือนที่ยากจน
ทีไ่ ด้รับการโอนเงินสดตามเงื่อนไข
เพื่อการเข้าถึงบริการการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ • การเพิ่มของตัวเลขผู้สูงอายุยากจน
ที่ได้รับการคุ้มครองโดยเงินบ�ำนาญ
สังคม (กฎหมายของพลเมืองอาวุโส)
การแทนที่ภายใน

• จัดท�ำโครงการภายในเพือ่ ผูพ้ ลัดถิน่
ภายในประเทศ (IDPs)

เสาหลัก PAMANA 2
(PAMANA Pillar 2)

• การเพิม่ ขึน้ ของครัวเรือนและชุมชน
ใน CAAs ที่ได้รับผลตอบแทนโดย
การโอนเงินสดตามตามเงื่อนไข และ
ชุมชนที่ขับเคลื่อนการพัฒนา (CDD)
ตามโครงการและการด�ำรงชีวิตใน
ชุมชน

ความสงบสุขและการอยูร่ ว่ มกัน • โครงสร้างการสร้างสันติภาพ การ
ในสังคม
เยียวยา  และการเริ่มกระบวนการ
ประนีประนอมหรือการสร้างความ
เข้ ม แข็ ง ในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จากความขัดแย้ง

110

• การเสริมสร้างศักยภาพบนความ
อ่อนไหวและความขัดแย้งเพื่อสร้าง
สันติภาพให้กับ LGUs และคู่ค้าใน
ท้องถิ่นอื่นๆ
• โครงการขับเคลื่อนชุมชน CAAs
เสร็จสมบูรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Department of Science and Technology-DOST)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

พัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอ
และความสามารถในการเข้าถึง
สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกและ
บริการโครงสร้างพื้นฐานใน
ด้านทรัพยากรน�้ำเพิ่มขึ้น
(การระบายน�้ำ  และการบริหาร
จัดการน�้ำท่วม)

• การพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
  ทางน�้ำ (Water Resources)
  ให้เพียงพอต่อความต้องการ
• การดูแลการระบายน�้ำ และ
  การบริหารจัดในการเกิดน�้ำท่วม
• ร้อยละการสูญเสียชีวิตของ
  ประชากรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยรวม
  เนือ่ งจากเหตุการณ์นำ�้ ท่วม (รายปี)
• ลดพื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วม (เฮกตาร์)

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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กระทรวงการท่องเที่ยว (Department of Tourism-DOT)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

การเพิ่มผลิตภาพ

• จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา  
  ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
• จ�ำนวนรายรับจากนักท่องเที่ยวที่
  เพิ่มสูงขึ้น
ยกระดับการคุ้มครองทางสังคม • การเพิ่มจ�ำนวนงานที่สร้างขึ้น
เพื่อ การเข้าถึงการบริการการ   ของภาครัฐในโครงการจ้างงาน
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ   ในชุมชน
กระทรวงการคมนาคมและการสื่อสาร

(Department of Transportation and Communications-DOTC)

ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

ยกระดับการคุ้มครองทางสังคม • การเพิ่มจ�ำนวนงานที่สร้างขึ้นใน
เพื่ อ การเข้ า ถึ ง การบริ ก ารการ ภาครั ฐ ตามโครงการจ้ า งงานใน
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ ชุมชน
ลดมลพิ ษ ทางอากาศในกรุ ง - • ลดปริมาณของฝุ่นละอองที่ลอย
มะนิลาและใจกลางเมืองส�ำคัญ อยู ่ ใ นอากาศ (TSP) ในเขต
นครหลวง (NCR) และใจกลางเมือง
อื่นๆ  
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ส�ำคัญๆ ที่อยู่ในระดับสูงกว่า  90
ไมโครกรัม/Ncm (ตามหลักของ
มลพิษทางอากาศ: ยานพาหนะ:
ร้อยละ 65)
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
(Department of Trade and Industry-DTI)
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ

ความส�ำเร็จในเศรษฐกิจมหภาคที่ • เพิม่ ความยืดหยุน่ ในการสนับสนุน
มั่นคง
จากบุคคลภายนอก โดย
  - เพิ่มการส่งออกสินค้า (BOP)     
    คิดเป็นมูลค่า 109.4 ล้าน
    ดอลล่าร์สหรัฐ ภายในปี
    พ.ศ. 2559
  - เพิ่มการน�ำเข้าสินค้า (BOP) คิด   
    เป็นมูลค่า 167.8 ล้านดอลล่าร์
    สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2559
ภาคอุตสาหกรรม บริการ และ • ความสามารถในการแข่งขัน และ
นวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ใน การจัดอันดับความสามารถในการ
ตลาดโลก
แข่งขันระดับโลกสัมพันธ์กับการ
ด�ำเนินงานที่ดีของภาค
อุตสาหกรรมและการบริการ
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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การจ้างงานที่เกิดจากภาค
อุตสาหกรรมและบริการทีเ่ พิม่ ขึน้
ความพึงพอใจของประชาชนและ
ธุรกิจที่มีต่อการบริการสาธารณะ
(รูปแบบที่ลดลงทั้งวันที่และ
ขั้นตอนที่ได้รับการปรับปรุง)

• ขึ้ น เป็ น อั น ดั บ สามของการจั ด
อันดับการแข่งขันระดับโลก
• เพิ่มขึ้นเป็น 4.67 ล้าน
• ร้อยละ 100 ที่ LGUs ระบุอันดับ
หนึ่งในสามของการปฏิบัติงานที่
ทันสมัย คือ ประมวลผลข้อมูลเพื่อ
การด�ำเนินธุรกิจใหม่หรือน�ำธุรกิจ
ที่มีอยู่มาปรับปรุงพัฒนา

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ • ความพึงพอใจของประชาชนและ
ธุรกิจที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะที่ดีขึ้น (การลดรูปแบบ
ทั้งวันที่และขั้นตอนการท�ำงาน)
• การปฏิบัติหน้าที่เต็มในการขึ้น
ทะเบียนธุรกิจของฟิลิปปินส์
การเพิ่มผลิตภาพ
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• ได้รับอนุมัติการลงทุนรวมที่
เพิ่มขึ้น
• เพิ่มมูลค่าสุทธิ MSME

การคุ้มครองสวัสดิภาพของ
ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น

• เพิ่มระดับการรับรู้ของผู้บริโภค
ด้านสิทธิและความรับผิดชอบ รวม
ถึ ง ความพึ ง พอใจด้ า นคุ ณ ภาพ
สินค้าและบริการ (การส�ำรวจการ
รับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ)

พั ฒ นาคุ ณ ภาพ ความเพี ย งพอ • การลดงบประมาณ
และความสามารถในการเข้าถึงสิง่ • เพิ่มร้อยละค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
อ�ำนวยความสะดวกและบริการ โครงสร้างพื้นฐานของผลิตภัณฑ์
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ไฟฟ้า  มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
น�้ำ และถนน)
การตอบสนองของ NGAs, GOC- • ติดอันดับเรื่องความสะดวกใน
Cs และ LGUs เพิ่มขึ้น
การท�ำธุรกิจที่ดี
ยกระดับการคุ้มครองทางสังคม • การเพิ่มจ�ำนวนงานที่สร้างขึ้น
เพื่ อ การเข้ า ถึ ง การบริ ก ารการ ในภาครัฐตามโครงการจ้างงาน
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ ในชุมชน
เสาหลักที่ 3 (PAMANA Pillar 3) • เริ่มโครงการระดับย่อย
ในส่วนภูมิภาค
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5.2 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ
			 ASEAN
Office of ASEAN Affairs สังกัดกระทรวงต่างประเทศ (Department of Foreign Affairs) เป็นส�ำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ ท�ำหน้าทีจ่ ดั และด�ำเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอาเซียนในระดับ
ประเทศ
ส�ำนักงานอาเซียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมของฟิลิปปินส์
ในกิจการอาเซียน ให้ค�ำแนะน�ำ นโยบาย และการสนับสนุนแก่บุคลากร
ในการเจรจา  ประสานงาน การก�ำกับดูแล ตรวจสอบ บูรณาการ          
การรายงาน และการด�ำเนินงานของรัฐบาลแห่งชาติในอาเซียน
โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ นโยบายการพัฒนา ความร่วมมือทางการ
เมือง วัฒนธรรมและข่าวสาร ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ส�ำนักงานเอเชียและแปซิฟิก (The Office of Asian and Pacific
Affairs: ASPAC) เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค�ำแนะน�ำ และให้ความช่วย
เหลือกระทรวงการต่างประเทศในการวางแผน จัดระเบียบ ก�ำกับ
ประสานงาน บูรณาการ และประเมินความสัมพันธ์ทวิภาคีของประเทศ
ฟิลปิ ปินส์กบั ประเทศในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศของฟิลิปปินส์
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หน้าที่ของส�ำนักอาเซียน
• ก�ำหนดการเจรจาต่อรองการส่งเสริม และการด�ำเนินงานของ
ข้อตกลงทวิภาคีเกีย่ วกับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการ
ลงทุนต่างประเทศ วัฒนธรรมการคุม้ ครองแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเก็บภาษี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
• ให้ ก ารสนั บ สนุ น ที่ ส�ำคั ญ ส�ำหรั บ การด�ำเนิ น งานของสถาน
ประกอบการฟิลิปปินส์ในต่างประเทศภายในขอบเขตอ�ำนาจศาลทาง
ภูมิศาสตร์ของตน
รายละเอียด ส�ำนักอาเซียนแห่งประเทศฟิลิปปินส์ สามารถค้นคว้า
ได้ ที่ https://www.dfa.gov.ph/main/index.php/office-of-the-undersecretary-for-policy
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6

ระบบการพัฒนาข้าราชการ
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บุคลากรในภาครัฐของฟิลิปปินส์ [24] ประกอบด้วย นักบริหาร
(Career Executive Service-CES) และนักบริหารระดับสูง (Career
Executive Service Officers-CESO) โดยมีรายละเอียดดังนี้ นักบริหาร
(Career Executive Service-CES) เป็นต�ำแหน่งราชการระดับ 3
หรือระดับบริหารในกลุ่มต�ำแหน่งงานราชการของประเทศฟิลิปปินส์
ซึง่ ก�ำเนิดขึน้ โดยพระราชกฤษฎีกาการกระจายอ�ำนาจในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร และการปรับโครงสร้างคณะกรรมาธิการเพื่อน�ำไปสู่รูปแบบที่
ดี การเลือกสรรและการพัฒนาในการปรับตัวผู้บริหารที่เหมาะสมและ
ซือ่ สัตย์ เป็นระบบทีก่ �ำหนดเพือ่ จัดท�ำบัญชีผบู้ ริหารทีไ่ ด้รบั การเลือกสรร
มาเป็นอย่างดี เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามสามารถ และมีความ
น่าเชื่อถือของรัฐบาล
โดยภายใต้กลุ่มนักบริหารระบบราชการมีการแบ่งข้าราชการเป็น 2
กลุ่ม เรียกว่า  กลุ่มข้าราชการ (Career Service) และกลุ่มที่ไม่ใช่
ข้าราชการ (Non-Career Service) โดยทั้ง 2 กลุ่ม แบ่งเป็น 3 ระดับ
เรียกว่า ระดับ 1, 2 และ 3 โดยกลุม่ ข้าราชการจะมีการรับราชการตลอด
ชีวติ มีความมัน่ คงในอาชีพ สามารถเลือ่ นขัน้ เลือ่ นเงินเดือนได้ตามเกณฑ์
ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการจะเป็นต�ำแหน่งทางการเมือง เช่น ต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดี ประธานคณะกรรมาธิการ สมาชิกคณะกรรมการของสภา 
เป็นต้น โดยตารางที่ 4 ได้น�ำเสนอระดับข้าราชการ ดังนี้
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ตารางที่ 4 ระดับข้าราชการ

ระดับ
อาชีพ
1 ผูท้ �ำงานเสมียน ช่างฝีมอื ซึง่ ต�ำแหน่งเหล่านีไ้ ม่ได้เป็นต�ำเเหน่ง
วิชาชีพเฉพาะ หรืออาจเป็นวิชาชีพในบางกลุ่ม ซึ่งอาจมีวุฒิ
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
2

ต�ำแหน่งวิชาชีพเฉพาะทาง วิชาการ และวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
คุณสมบัติขั้นต�่ำนั้น จะต้องจบปริญญาตรี ต�ำแหน่งสูงสุดใน
ระดับนี้ คือ ผู้อ�ำนวยการกอง

3

การด�ำรงต�ำแหน่งทางการบริหาร

6.1 ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการ
การกระจายการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวชี้น�ำ
ทีส่ �ำคัญของระบบราชการในฟิลปิ ปินส์เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ [24]  คณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน (CSC) ได้ท�ำเป็นหนังสือเวียนฉบับที่ 20
(พ.ศ. 2533) โดยให้หน่วยงานที่มีอ�ำนาจได้ปรับปรุงแผนพัฒนาและฝึก
อบรมตนเอง โดยการจัดการฝึกอบรมที่จ�ำเป็นส�ำหรับ 1,464 หน่วยงาน
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ยังได้มีการเพิ่มจ�ำนวนทุนการศึกษาแก่บุคลากรภาครัฐที่มี
คุณภาพ โครงการนี้เกิดขึ้นจากการอนุมัติของรัฐบาล โดยให้ข้าราชการ
ได้แบ่งปันประสบการณ์ และการได้มีส่วนร่วมที่ส�ำคัญในการสนับสนุน
การพัฒนาระบบราชการในประเทศฟิลิปปินส์
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6.2 กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ
มีการสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาท้องถิน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ให้โอกาสทางการศึกษา[24] โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษาให้
กับบุคลากรของรัฐ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการเตรียมความพร้อมเพือ่
ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น โดยเป็นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่
มีตอ่ อาชีพ และความเจริญก้าวหน้าของแต่ละคน โครงการทุนการศึกษา
เหล่านี้ได้เชื่อมโยงกับการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนา โดยประเทศทีใ่ ห้การช่วยเหลือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย ญี่ปุน และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ข้าราชการได้รับ
อนุญาตที่จะให้ศึกษาจนจบระดับปริญญา ขณะยังคงด�ำรงต�ำแหน่งและ
ได้รับค่าตอบแทนบนเงื่อนไขในการกลับมารับราชการ

6.3 หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการ
ระบบราชการในประเทศฟิลิปปินส์เริ่มพัฒนามาจากระบบราชการ
ของอเมริกาในปี พ.ศ. 2443[24] เนื่องจากช่วงระหว่างที่ขึ้นกับประเทศ
อเมริกา รัฐบาลอเมริกาได้ช่วยจัดระบบราชการ โดยก�ำหนดไว้ว่าผู้ที่จะ
เข้ า รั บ ราชการต้ อ งผ่ า นการสอบวิ ช าที่ ป ระกอบด้ ว ยระบบศั ก ดิ น า 
การเมือง และรายวิชาอืน่ ๆ โดยผูด้ ูแลระบบราชการในช่วงแรก คือ The
Second Philippines Commission ประกอบด้วย ประธาน เลขา และ
หัวหน้าผูส้ อบ ท�ำหน้าทีจ่ ดั สอบ ตามก�ำหนดอายุผเู้ ข้าสอบ และแบ่งระดับ
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ข้าราชการ ต่อมาหน่วยงานดังกล่าวมีการปรับโครงสร้างและเพิม่ บทบาท
ให้หน่วยงานดังนี้ คือ ดูแลและรับบุคลากรเข้าปฏิบัติงานใน 3 ระดับ คือ
ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบใน
การแต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ หรือการให้ออกจากราชการ และยังเพิ่ม
บทบาทการก�ำหนดนโยบายด้านคน การเลื่อนขั้น การประเมินและ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2515-2518 ได้มีการกระจายอ�ำนาจการ
บริหารข้าราชการ เช่น การจัดสอบ การแต่งตั้งและโยกย้าย และการ
ก�ำหนดกฎระเบียบบริหารงานบุคคล โดยมีความพยายามที่จะปรับปรุง
บทบาทของหน่วยงานที่ดูแลด้านบุคคลให้ทันสมัยมากขี้น โดยปี พ.ศ.
2530 ในรัฐธรรมนูญได้มกี ารก�ำหนดความเป็นมืออาชีพในระบบราชการ
เพิ่มขึ้น โดยมีการก�ำหนดให้ใช้ชื่อใหม่ว่า  “คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล (Civil Service Commission)” ท�ำหน้าที่บริหารงานบุคลากรใน
ระบบราชการทุกกระทรวง

ภาพที่ 8 โลโก้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ที่มา: http://excell.csc.gov.ph/cscweb/images/csclogo_new.png
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6.4 การสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาและคัดเลือกในภาครัฐ[24] จะเริม่ ด้วยการประกาศรับสมัคร
และก�ำหนดคุณสมบัติ โดยมีส�ำนักงานวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รับผิดชอบ โดยทั่วไปการเข้ารับราชการไม่ได้เป็นอาชีพที่น่าสนใจใน
ประเทศฟิลปิ ปินส์ เนือ่ งจากได้คา่ ตอบแทนน้อย อีกทัง้ กระบวนการคัดเลือก
ไม่มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ บางครัง้ จะมีการแทรกแซงจากการเมือง และ
มีการขัดขวางความก้าวหน้าในอาชีพราชการ
ดังนัน้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พยายามสร้างแรงจูงใจด้วย
การจัดให้มโี ครงการจุดประกายคนเก่งในระบบราชการ (The Brightest
for The Bureaucracy) เพื่อดึงดูดบัณฑิตเกียรตินิยมและผู้มีความ
สามารถเข้าสู่ระบบราชการของฟิลิปปินส์ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐเป็น
ผู้จัดสรรต�ำแหน่งต่างๆ ตามความเหมาะสมส�ำหรับโครงการดังกล่าว
มีการทดสอบวิชาพื้นฐานและวิชาชีพ เช่น วิศวกร แพทย์ พยาบาล
กฎหมาย และการทูต เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2551 การสอบข้าราชการพลเรือนมีจ�ำนวน 132,602 คน
(วิชาชีพเฉพาะทาง โดยจบปริญญาในมหาวิทยาลัย) โดยผ่านการทดสอบ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 12,279 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กล่าวถึง การเข้าถึงและการ
กระจายการสอบของภาครัฐ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการสอบมากขึ้น โดย
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ระบบได้ถูกออกแบบมาเพื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการสอบส�ำหรับค้นหาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
และเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กล่าวคือ เป็น
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โปรแกรมซอฟต์แวร์ทสี่ ร้างขึน้ เพือ่ ปฏิวตั งิ านประเภทกระดาษและดินสอ
ของการสอบระบบราชการ CAT เป็นการช่วยอ�ำนวยความสะดวกของ
ระบบการเก็บข้อมูล การปรับระบบให้ทันสมัย การฟื้นฟู ซ่อมแซมการ
ตรวจสอบและการประเมินให้คะแนนข้อมูลผู้เข้ารับการทดสอบโดย
ซอฟต์แวร์ การทดสอบ The CAT-VIP ได้เริม่ ต้นโดยคอมพิวเตอร์ทไี่ วต่อ
เสียงเข้ามาช่วยเหลือ และเครื่องมือต่างๆ ที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ หรือ
แป้นพิมพ์ส�ำหรับผู้พิการ

6.5 ค่าตอบแทนและการจ�ำแนกต�ำแหน่งงาน
ช่วงสมัยประธานาธิบดีคอราซอน อาคีโน (Corazon Aquino) และ
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ปาติเซีย อารากอน ซานโต้
โทมัส (Patricia Aragon Santo Tomas) มีการน�ำกฎหมายมาตรฐาน
เงินเดือน (The Standardiation Law: SSL) มาด�ำเนินการจนเป็น
ผลส�ำเร็จ [24] ตลอดจนการประกาศใช้กฎหมายพระราชบัญญัติแห่ง
สาธารณรัฐ มาตรา 6758 “พระราชบัญญัตไิ ด้แก้ไขปรับปรุงค่าตอบแทน
และระบบการจ�ำแนกต�ำแหน่งในภาครัฐ” และ “พระราชบัญญัติ ปี พ.ศ.
2532 ค่าตอบแทนและการจ�ำแนกต�ำแหน่ง”ตราขึน้ เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม
2532 ซึ่งครอบคลุมทุกต�ำแหน่งในภาครัฐว่าดัวยการจ่ายค่าตอบแทน
กรมงบประมาณและการจัดการตลอดจนส�ำนักจ�ำแนกต�ำแหน่งงาน
และค่าตอบแทน (Compensation and Position Classification:
CPCB) ซึ่งในเวลานี้ได้ตั้งเป็นองค์การเพื่อการจ�ำแนกต�ำแหน่งงานและ
ค่าตอบแทน (Organization Position Classification and Compenระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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sation Bureau: OPCCB) ได้ก�ำหนดต�ำแหน่งและระดับชั้นที่เทียบเท่า
ในระบบขั้นเงินเดือน การจ�ำแนกต�ำแหน่งงาน และค่าตอบแทนให้
รายละเอียดเกีย่ วกับกฎหมายมาตรฐานค่าตอบแทน (SSL) ต�ำแหน่งบุคลากร
ของรัฐบาลแห่งชาติ (The National Government: NG) และต�ำแหน่ง
ผู้บริหารที่ส�ำคัญ ตลอดจนต�ำแหน่งถาวรอื่นๆ ซึ่งได้ถูกจัดประเภท
ต�ำแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ (จ�ำนวน 315 ต�ำแหน่งทีถ่ กู บรรจุในปี พ.ศ.
2548) ครอบคลุมระดับสูงสุดทั้งในระดับการเลือกตั้งและการแต่งตั้งใน
หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี ประธาน
วุฒสิ ภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานและคณะ
กรรมาธิการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ต�ำแหน่ง
ผูบ้ ริหารทีส่ �ำคัญ หมายถึง ฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการ และหัวหน้า
หรือต�ำแหน่งเทียบเท่า (เช่น เลขานุการผู้บริหาร เลขานุการฝ่าย) ซึ่งใน
ปี พ.ศ. 2548 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 21,280 ต�ำแหน่ง และต�ำแหน่งถาวรอื่นๆ
ได้รบั การยกเว้นจากกฎหมายมาตรฐานเงินเดือน (SSL) และบุคลากรใน
เครื่องแบบ 1,129,086 ต�ำแหน่ง ซึ่งได้บรรจุในปี พ.ศ. 2548 (DBM
2005) ต�ำแหน่งต่างๆ มีระดับชัน้ และขัน้ เงินเดือนทัง้ สิน้ 33 ระดับ ซึง่ ใน
แต่ขั้นนั้นมี 8 ล�ำดับ และรายการเทียบเท่าอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน
และประธานาธิบดีมี 33 ระดับ กับค่าใช้จ่ายรายเดือน 57,750 เปโซ
ฟิลิปปินส์ (PHP) หรือประมาณ 1,200 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) (ค�ำนวณ
ที่ 1 USD เท่ากับ 47 PHP) ตารางด้านล่างได้แสดงขัน้ เงินเดือนเทียบกับ
ต�ำแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 33 และ 30 SGs
แสดงให้เห็นถึงค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการในฟิลิปปินส์
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ขั้นเงินเดือนของบุคลากรภาครัฐที่ส�ำคัญ
ตาราง 5 ขั้นเงินเดือนของบุคลากรภาครัฐที่ส�ำคัญ

Positions ต�ำแหน่ง
SG ขั้นรายได้
ประธานาธิบดี President
33
รองประธานาธิบดี Vice-president
32
ประธานวุฒิสภา President of the Senate
32
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
32
Speaker of the House of Representatives
หัวหน้าผู้พิพากษาของศาลฎีกา
32
Chief Justice of the Supreme Court
สมาชิกวุฒิสภา Senator
31
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
31
Members of The House of Representatives
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
31
Associate Justice of the Supreme Court
ประธานคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
31
Chairman, Constitutional Commission
คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
Commissioner, Constitutional Commission

30
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อัตราเงินเดือน
ตารางที่ 6 อัตราเงินเดือน

Salary Grade
ขั้นเงินเดือน
33
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Monthly rate (in Php)
No. of Positions
อัตรารายเดือน
จ�ำนวนต�ำแหน่ง
(ฟิลิปปินส์)
57,750
1

32

46,200-54,917

4

31
30
29

40,425-48,052
28,875-34,323
25,333-30,113

355
412
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

ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

129

6.6 การประเมินการผลปฏิบัติงาน
เป็ น กระบวนการวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และ
เป้าหมายของหน่วยงาน[24] โดยรัฐบาลใช้ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญการบริหารตามแบบวัตถุประสงค์
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม และ
เชือ่ มสิง่ เหล่านีก้ บั การตัดสินใจทางการบริหารทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลือ่ นขัน้
และการให้รางวัล ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ได้พฒ
ั นา  และปรับปรุงระบบการจัดการการปฏิบตั ิ โดยยึดเอาแนวคิด
การปฏิบัติงานเชื่อมกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรกับ
หลักประกันความมัน่ คงในการปฏิบตั งิ าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้พฒั นา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยประเมินตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ
และกลยุทธ์ มีการอธิบายเพื่อท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายที่ต้องท�ำ
ให้ส�ำเร็จ และบริหารจัดการบุคลากรให้สามารถท�ำได้ โดยการประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ 4 ขัน้ ตอน คือ มีการวางแผนการประเมิน มีการติดตาม
และสอนงาน มีการประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ มีการประเมินผล
การปฏิบัติและการวางแผนอาชีพ
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กฎหมายสำ�คัญที่ควรรู้
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7.1 กฎระเบียบข้าราชการ
กฎระเบียบราชการซึง่ มีความส�ำคัญทีบ่ ง่ บอกถึงทิศทางทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ต�ำแหน่งใด ประเทศฟิลิปปินส์ให้ความส�ำคัญซึ่งศึกษา
ได้ดังนี้

7.1.1 ต�ำแหน่งในระบบข้าราชการพลเรือนของสาธารณรัฐ		
				 ฟิลิปปินส์
ต�ำแหน่งในระบบข้าราชการพลเรือนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[21]
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) ข้าราชการประจ�ำ (Career Service) มีลักษณะ ดังนี้
- เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งโดยการสอบแข่งขันตามระบบคุณธรรม
- เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคเข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งที่สูงกว่าเดิม
- มีความมั่นคงในการด�ำรงต�ำแหน่ง
ส�ำหรับต�ำแหน่งข้าราชการประจ�ำ (Career Service) ประกอบด้วย
(1)  ต�ำแหน่งเปิด ได้แก่ ต�ำแหน่งที่แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมโดยจะต้องผ่านการสอบ
(2) ต�ำแหน่งปิด ได้แก่ ต�ำแหน่งทางเทคนิค หรือวิทยาศาสตร์
รวมถึงต�ำแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และ
สถาบันต่างๆ ต�ำแหน่งนักวิทยาศาสตร์หรือต�ำแหน่งทาง
เทคนิค หรือนักวิจัยในสถาบันต่างๆ ซึ่งสามารถก�ำหนด
ระเบียบต่างๆ ตามระบบคุณธรรมเองได้
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(3)  ต�ำแหน่งนักบริหาร (Career Executive Service) ได้แก่
ต�ำแหน่งปลัดกระทรวง ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ ผูอ้ �ำนวยการส�ำนัก
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการเขต หัวหน้าหน่วยงาน และต�ำแหน่งอื่นๆ
ทีเ่ ทียบเท่า ซึง่ จะก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร (Career
Executive Service Board) และต�ำแหน่งดังกล่าวจะได้รับ
แต่งตั้งจากประธานาธิบดี
			 (4) ต�ำแหน่งอืน่ ๆนอกจากต�ำแหน่งนักบริหาร (Career Executive
Service) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี เช่น
ต�ำแหน่งข้าราชการต่างประเทศของกระทรวงต่างประเทศ
(5) ต�ำแหน่งข้าราชการในคณะกรรมการต่างๆ และทหารใน
กองทัพ โดยต�ำแหน่งดังกล่าวจะมีระบบที่แยกออกจาก
ระบบปกติ
(6) บุคลากรของรัฐ หรือบุคลากรของหน่วยงานทางการบริการ
อื่นๆ ที่ท�ำหน้าที่ของรัฐ ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการ และ
(7) ลูกจ้างประจ�ำ ทีม่ คี วามสามารถเชิงทักษะ กึง่ ทักษะ หรือไม่มี
ทักษะ
2) ข้าราชการไม่ประจ�ำ (Non Career Service) มีลักษณะ ดังนี้
- เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งโดยวิธีการที่แตกต่างจากการบริการ
ด้านวิชาชีพ ข้าราชการประจ�ำ (Career Service) ที่ต้องมี
การทดสอบตามระบบคุณธรรม และ
- มีระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่งตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด หรือ
เป็นบุคคลที่ผู้มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งเห็นควรให้เข้าด�ำรง
ต�ำแหน่ง โดยจะก�ำหนดระยะเวลาตามโครงการ หรือตาม
วัตถุประสงค์ของการจ้าง
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ส�ำหรับต�ำแหน่งข้าราชการไม่ประจ�ำ  (Non Career Service)
ประกอบด้วย
(1) เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาโดยการเลือกตั้ง หรือต�ำแหน่งที่ต้องรักษา
ความลับหรือปฏิบัติงานให้บุคคลดังกล่าวโดยตรง
(2) ต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน หรือต�ำแหน่งอื่นๆ ในคณะ
รัฐมนตรีที่เข้ามาโดยความเห็นชอบของประธานาธิบดี และ
ต�ำแหน่งที่ต้องรักษาความลับ หรือปฏิบัติงานให้บุคคล
ดังกล่าวโดยตรง
(3) ประธาน (Chairman) และสมาชิกของคณะกรรมการ
(Commission) ที่มีระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่งตามที่
ก�ำหนด และเป็นต�ำแหน่งที่ต้องรักษาความลับ หรือ
ปฏิบัติงานให้บุคคลดังกล่าวโดยตรง
(4)  ต�ำแหน่งที่เข้ามาโดยการท�ำสัญญา หรือต�ำแหน่งที่รัฐบาล
ว่าจ้างให้เข้ามาเพื่อปฏิบัติงานในลักษณะของโครงการ หรือ
งานพิเศษอืน่ ๆ ซึง่ ต้องการบุคคลทีม่ ที กั ษะทีไ่ ม่สามารถหาได้
ในหน่วยงานของรัฐ โดยจะต้องปฏิบตั งิ านให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด (ปกติจะมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี) ผู้ท่ี
เข้ามาจะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยหัวหน้าหน่วยงาน
(ผู้ว่าจ้าง) จะเป็นผู้ควบคุม
(5)  ต�ำแหน่งที่มีความจ�ำเป็น หรือต�ำแหน่งตามฤดูกาล

7.1.2 สิทธิของข้าราชการพลเรือน
สิทธิของข้าราชการพลเรือน[32] มีดังนี้
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(1) สิ ท ธิ ก ารรั บ เงิ น ชดเชยตามกฎหมายในกรณี ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ
ตายหรือเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ
(2) สิทธิการให้ตนเอง ภรรยา และบุตร เข้ารับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(3) สิทธิการออกความคิดเห็นทางการเมือง การเลือกถือศาสนา 
โดยไม่อยู่ใต้อาณัติของผู้ใด
(4)  สิทธิการไม่ถกู พัก หรือปลดออกจากราชการ นอกจากทีไ่ ด้บญั ญัติ
ไว้ในกฎหมาย
(5) ได้รบั การยกเว้นส่งเงินบ�ำรุงพรรคการเมือง หรืออ�ำนวยบริการให้
แก่พรรคการเมืองระหว่างการเลือกตั้ง

7.1.3 การลงโทษข้าราชการพลเรือน
การลงโทษข้าราชการ
การลงโทษข้าราชการพลเรือน โดยข้าราชการพลเรือนจะถูกปลด
พักราชการ หรือถูกปรับได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ทุจริต
(2) ใช้อ�ำนาจหน้าที่ข่มขู่ผู้อื่น
(3) ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) ละทิ้งหน้าที่
(5) ละเมิดระเบียบของส�ำนักงานที่มีเหตุผล
(6) เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน (ในกรณีที่ข้าราชการ
ท�ำความผิดพลาดและขัดต่อมโนส�ำนึกของชุมชน)
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ข้อห้ามส�ำหรับข้าราชการ
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติข้อห้ามมิให้ข้าราชการพลเรือน ตลอดจน
พนักงานเจ้าหน้าที่ และข้าราชการทหาร สนับสนุนปฏิบตั กิ ารของพรรค
การเมืองใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และสมัครเข้ารับเลือกตั้งในการ
เลือกตัง้ ใดๆ ก็ไม่ได้ นอกจากใช้สทิ ธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ เท่านัน้
และห้ามไม่ให้ส่งค่าบ�ำรุงแก่โครงการทางการเมืองใดๆ การที่ข้าราชการ
พลเรือน ตลอดจนพนักงานให้ของขวัญที่มีค่าแก่ผู้บังคับบัญชาก็ดี หรือ
ช่วยเงินบ�ำรุงแก่ผู้บังคับบัญชาก็ดี ถือว่าเป็นการไม่ควร

7.1.4 กฎการใช้จรรยาบรรณและมาตรฐานทางจริยธรรม
				 ของข้าราชการและลูกจ้าง
กฎการใช้จรรยาบรรณและมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
และลูกจ้าง[15]
ตามบทบัญญัติของมาตรา  12 ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พระราชบัญญัติฉบับที่ 6713 หรือที่เรียกว่า  “จรรยาบรรณและมาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการและพนักงาน” ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2532 และมีผลวันที่ 25 มีนาคม 2532 เป็นไปตาม มาตรา 
17 นั้น กฎต่อไปนี้จะขอน�ำมาใช้เพื่อที่จะด�ำเนินการตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายกล่าวว่า
กฎข้อที่หนึ่ง: ความคุ้มครอง
มาตรา 1 กฎเหล่านีจ้ ะครอบคลุมถึงเจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานทุกคนใน
รัฐบาล ไม่ว่ามาจากการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานถาวร
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หรือชั่วคราว ไม่ว่าจะมีอาชีพหรือไม่มีอาชีพให้บริการ รวมทั้งทหารและ
ต�ำรวจ โดยไม่ค�ำนึงถึงว่าบุคคลเหล่านี้ ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
กฎข้อที่สอง: การตีความ
มาตรา  1 กฎเหล่านี้จะได้รับการตีความในแง่ของการประกาศ
นโยบายทีพ่ บในประมวลกฎหมาย มาตรา 2 ว่า เป็นนโยบายของรัฐทีจ่ ะ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานมีมาตรฐานสูงในด้านจริยธรรม
การบริการสาธารณะตลอดเวลา และต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน
และปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงสุดตามความสามารถ
และความจงรักภักดี กระท�ำด้วยความรักชาติและความยุตธิ รรม น�ำไปสู่
ชีวิตพอประมาณ และรักษาผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าผล
ประโยชน์ส่วนตน
กฎข้อที่สาม: การปฏิรูประบบการบริหารสาธารณะ
มาตรา 1 ทุกหน่วยงาน ส�ำนักงานและตัวแทนสาขา จะต้องให้บริการ
ที่รวดเร็วที่สุด ในกรณีที่ไม่เกินเก้าสิบวันนับจากวันบังคับกฎเหล่านี้เริ่มต้น
การด�ำเนินการพัฒนาโครงการส�ำหรับเจ้าหน้าที่ และพนักงานของรัฐ
ในการเสริมสร้างความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบริการสาธารณะ และให้ความส�ำคัญ
กับผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามโครงการดังกล่าว และความพยายามอืน่ ๆ ในการพัฒนา
โดยให้รวมถึงสิ่งเหล่านี้
(1) จริยธรรม และศีลธรรม
(2) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของข้าราชการ
(3) ชาตินิยม และความรักชาติ
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(4) ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน
(5) ประชาธิปไตยในสังคม
(6) ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีของฟิลิปปินส์
(7) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ขาดแคลน และต้องการมาตรฐานทาง
จริยธรรม จึงจ�ำเป็นต้องจัดท�ำหลักสูตรการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง และการ
สั ม มนาหรื อ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ การ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม มาตรฐานด้ า น
จริยธรรมในการให้บริการสาธารณะสูงขึ้น
มาตรา 2 โปรแกรมการศึกษา  การฝึกอบรมวิชาชีพ หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และทางเทคนิคมีส่วนช่วยยกระดับความเป็นมืออาชีพ
ความช�ำนาญการ ความเป็นเลิศทัง้ ด้านความรู้ และทักษะในการปฏิบตั งิ าน
อีกทัง้ ท�ำให้บคุ ลากรภาครัฐสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ ด้วยความรับผิดชอบได้
โปรแกรมเหล่านี้จะถูกจัดให้กับบุคลากรภาครัฐทุกคน และอาจรวมถึง
เนื้อหาวิชาอื่นๆที่อาจมีการเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย
มาตรา 3 เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน ส�ำนักงานและ
ตัวแทนสาขา เพือ่ ให้แน่ใจว่าพนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมโครงการพัฒนา 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณค่าไปพร้อมกัน
มาตรา 4 ทุกหน่วยงาน ส�ำนักงานและตัวแทนสาขาจะต้องด�ำเนินการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ระบบงานและวิธีการของตนในการ
ปรับปรุงการให้บริการประชาชน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารศึกษาและการวิเคราะห์
ต่างๆ ดังนี้ (1) ระบุระบบและวิธีการที่น�ำไปสู่พฤติกรรมด้านลบของ
ข้าราชการ (2) ลดความซับซ้อนของกฎระเบียบและวิธกี ารทีจ่ ะหลีกเลีย่ ง
กฎนั้น และ (3) สร้างหรือใช้ระบบและวิธีการที่จะส่งเสริมให้พนักงานมี
ขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน และเกิดความพึงพอใจ
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แต่ละส�ำนักงานหรือหน่วยงานจะต้องพัฒนาคู่มือการให้บริการหรือ
คู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ และให้
บริการแก่ประชาชนในการทําธุรกรรม แสดงแผนภูมิขั้นตอนการท�ำงาน
ในสถานที่ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนในส�ำนักงานหรือหน่วยงานส�ำหรับ
ข้อมูลและค�ำแนะน�ำแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เมือ่ มีการร้องขอจากส�ำนักงบประมาณและการบริหารจัดการหน่วยงาน
จะต้องช่วยส�ำนักงานและหน่วยงานในการประเมินผล และยอมรับ
การท�ำงานของระบบการและวิ ธี ก ารที่ จ ะเป็ น สถาบั น การจั ด การ
บรรยากาศที่เอื้อต่อความรับผิดชอบต่อประชาชน
มาตรา 5 ทุกหน่วยงาน ส�ำนักงานและตัวแทนสาขาจะต้องให้ค�ำปรึกษา
แก่ประชาชนที่รับบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อการให้บริการ
จะต้องสร้างกลไกเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงานของภาครัฐ และการปรึกษา
ในการพิจารณาคดี
มาตรา 6 ทุกหน่วยงาน ส�ำนักงานและตัวแทนสาขาจะต้องด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องในเรื่องการวิจัยและการทดลองเกี่ยวกับมาตรการและ
การน�ำวิธกี ารมาใช้ ซึง่ จะท�ำให้เกิดแรงจูงใจกับเจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานใน
การเพิ่มระดับของการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมการบริการ
สาธารณะ
มาตรา 7 ทุกหน่วยงาน ส�ำนักงาน และตัวแทนสาขา ต้องปรึกษาหารือ
กับส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่จะแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้ตรวจ
การแผ่นดินหรือผูแ้ ทนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ ท�ำหน้าที่ ทันทีทมี่ กี ารร้องขอ
ความช่วยเหลือ
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มาตรา 8 เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะต้องมีความสามารถในการให้ค�ำปรึกษา
แก่ประชาชน
กฎข้อที่สี่: ความโปร่งใสของการท�ำธุรกรรมและการเข้าถึงข้อมูล
มาตรา 1 ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมตามกฎหมายก�ำหนดและวิธีการ
ด�ำเนินนโยบายของการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนเต็มรูปแบบในการท�ำ
ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน
มาตรา 2 เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน ส�ำนักงานและ
ตัวแทนสาขาทีจ่ ะก�ำหนดมาตรการและมาตรฐานทีจ่ ะท�ำให้เกิดความโปร่งใส
และการเปิดกว้างในการท�ำธุรกรรมต่อประชาชนภายในส�ำนักงานของตน
เช่น การประมูลซือ้ ขาย การท�ำธุรกรรมภายในอืน่ ๆ รวมทัง้ สัญญาสถานะ
ของโครงการ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของประชาชน
โดยจะต้องสร้างระบบข้อมูลเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ
ดังต่อไปนี้ (ก) นโยบายกฎระเบียบและขั้นตอน (ข) วิธีการด�ำเนิน
โครงการและเป้าหมายการปฏิบตั งิ าน (ค) รายงานผลการด�ำเนินงาน และ
(ง) เอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดตามที่จะมีการจัดท�ำเป็นข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกน�ำมาใช้ส�ำหรับวัตถุประสงค์ในการแจ้งแก่
ประชาชนเพียงอย่างเดียว นโยบาย วิธีการด�ำเนินการ และความส�ำเร็จ
ดังกล่าวต้องไม่สร้างภาพลักษณ์แก่พนักงานหรือลูกจ้างเพื่อความ
ก้าวหน้าและผลประโยชน์ส่วนตัว
มาตรา 3 ทุกหน่วยงาน ส�ำนักงานและตัวแทนสาขาจะต้องให้ข้อมูล
อย่างเป็นทางการ ในการบันทึกเอกสารใดๆ ที่มีต่อประชาชนที่ร้องขอ
ยกเว้นในกรณี
(ก) ข้อมูล บันทึกข้อความ เอกสารที่เป็นความลับต่อผลประโยชน์
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ในการป้องกันระดับชาติ การรักษาความปลอดภัย หรือ
การด�ำเนินงานของกิจการในต่างประเทศ
(ข) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะท�ำให้ชีวิตและความปลอดภัยของ
บุคคลตกอยู่ในอันตราย
(ค) ข้อมูลบันทึกหรือเอกสารที่อยู่ภายในแนวคิดสิทธิพิเศษที่จัดตั้ง
ขึน้ หรือข้อยกเว้นทีไ่ ด้รบั การยอมรับตามกฎหมาย นโยบายตัดสิน
หรือค�ำสั่งศาล
(ง) ข้อมูล การบันทึกหรือเอกสารฉบับร่างที่ประกอบการตัดสินใจ
ต่างๆ ค�ำสั่งการปกครอง การตัดสินใจด้านนโยบาย หรือบันทึก
ความเข้าใจ ฯลฯ
(จ) การเปิดเผยข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลที่จะเป็นการละเมิดสิทธิ
ส่วนตัว  
(ฉ) การเปิดเผยบันทึกสืบสวน การปฏิบัติตามเพื่อการบังคับใช้ทาง
กฎหมาย หรือข้อมูลที่ถ้าเขียนจะได้รับการบรรจุอยู่ในบันทึก
ดังกล่าว หรือข้อมูลที่จะ (1) ยุ่งเกี่ยวกับการด�ำเนินการบังคับ
(2) การกีดกันผู้มีสิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมหรือการ
ตัดสินที่เป็นธรรม (3) เปิดเผยตัวตนของแหล่งที่มาของความลับ
และในกรณีของการบันทึกทีร่ วบรวมโดยผูม้ อี �ำนาจในการบังคับ
ใช้กฎหมายทางอาญาในหลักสูตรของการสืบสวนคดีอาชญากรรม
หรือโดยหน่วยงานด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตาม
กฎหมายของประเทศ หน่วยสืบราชการลับการรักษาความ
ปลอดภัยทีเ่ ป็นความลับ (4) ไม่สามารถแสดงเหตุผลเปิดเผยด้าน
เทคนิคการสืบสวนและขั้นตอน
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(ช) การเปิดเผยข้อมูลก่อนเวลาอันควร (1) ในกรณีที่หน่วยงาน หรือ
			 ส�ำนักงาน หรือตัวแทนสาขา  ที่เป็นตัวแทนควบคุมสกุลเงิน
			 หลักทรัพย์สนิ ค้าโภคภัณฑ์จากสถาบันการเงินทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะ
			 น�ำไปสู่การเก็งก�ำไรทางการเงินอย่างมีนัยส�ำคัญในสกุลเงิน
หลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมีนยั ส�ำคัญหรือเป็นอันตราย
ต่อความมั่นคงของสถาบันการเงิน (2) ในกรณีใด ๆ ที่หน่วยงาน
หรือส�ำนักงาน หรือตัวแทนสาขา  มีแนวโน้มหรือมีนัยส�ำคัญที่
			 การด�ำเนินการไม่ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
การปฏิบตั ซิ งึ่ ยกเว้นตามอนุวรรค (ฉ) หัวข้อ (2) แล้ว จะไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้กบั ข้อบังคับในกรณีใดๆ ทีห่ น่วยงาน หรือส�ำนักงาน
หรือตัวแทนสาขา มีการเปิดเผยต่อสาธารณะไปแล้วไม่ว่าส่วนที่
เป็นเนื้อหาหรือธรรมชาติของวัตถุประสงค์การปฏิบัติการ หรือ
ในกรณีทหี่ น่วยงาน หรือส�ำนักงาน หรือตัวแทนสาขา ถูกก�ำหนด
ตามกฎหมายทีจ่ ะให้เปิดเผยโดยหน่วยงานเอง อย่างเช่น ข้อเสนอ
โครงการหรือแผนงาน
มาตรา 4 หัวหน้าหน่วยงาน ส�ำนักงานและตัวแทนสาขารวมทั้ง
ตัวแทนทุกคนต้องจัดระบบข้อมูลและเครือข่ายทีจ่ ะมีผลต่อการกระจาย
ข้อมูลให้มากที่สุดเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายเมื่อเทียบ
กับนโยบาย และโครงการดังกล่าว
กฎข้อที่ 5: แรงจูงใจและระบบรางวัล
มาตรา 1 แรงจูงใจและผลตอบแทน ที่จะได้รับจากพนักงานและ
ลูกจ้าง ที่ได้แสดงให้เห็นถึงบริการที่เป็นแบบอย่าง และด�ำเนินการบน
พืน้ ฐานของการปฏิบตั ิ โดยบรรทัดฐานของการปฏิบตั ทิ วี่ างไว้ในทีม่ าตรา 
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4 ของประมวลกฎหมาย คือ
(ก) ความมุ่งมั่นในผลประโยชน์ของประชาชน
			 เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานของรัฐต้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
และทรัพยากรทั้งหมดของรัฐ ภายใต้อ�ำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ส�ำนักงานและหน่วยงานในการจ้างงาน และการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผล ท�ำด้วยความซือ่ สัตย์และประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้อง
หลีกเลี่ยงที่จะสูญเสียเงินและรายได้ของประชาชน
(ข) ท�ำงานอย่างมืออาชีพ
เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานจะด�ำเนินการและปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
เป็นเลิศแบบมืออาชีพทั้งทางความรู้และความสามารถในการน�ำมาให้
บริการแก่ประชาชน ด้วยความจงรักภักดีสงู สุดและอุทศิ ตนให้กบั การปฏิบตั ิ
หน้าที่ และพยายามที่จะกีดกันสิ่งที่ไม่ถูกต้องในบทบาทของตน
(ค) ความยุติธรรม และความจริงใจ
เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานของรัฐจะต้องมีความจริงใจกับประชาชน
ตลอดเวลา จะต้องกระท�ำด้วยความเป็นธรรมและจริงใจ และไม่มคี วาม
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส
เจ้าหน้าที่จะละเว้นจากการกระท�ำอันขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และ
ประเพณีอนั ดีไม่ได้ และรักษา นโยบายสาธารณะของรัฐต่อความปลอดภัย
รวมถึงผลประโยชน์ของประชาชน เจ้าหน้าที่จะไม่จัดการหรือขยายความ
ช่วยเหลือเพือ่ ญาติของตน ไม่วา่ จะโดยสายเลือดเดียวกันหรือความสัมพันธ์
ในสายงานของส�ำนักงาน
(ง) ความเป็นกลางทางการเมือง
เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐต้องให้บริการกับทุกคน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติโดยไม่ค�ำนึงถึงพรรคหรือความชอบ
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(จ) การตอบสนองให้ประชาชน
เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ จะต้องเพิ่มความสุภาพนอบน้อม
ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่
ตามกฎหมาย หรือเมื่อจ�ำเป็นต้องให้ความสนใจต่อประชาชนเจ้าหน้าที่
และพนักงานของรัฐจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการของตน
ในภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจได้ ให้ความมั่นใจในการเปิดกว้างของข้อมูล
การให้ค�ำปรึกษาแก่ประชาชนในการพิจารณาคดีเมือ่ ใดก็ตามทีเ่ หมาะสม
ให้ค�ำแนะน�ำทีง่ า่ ยและประมวลนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารหลีกเลีย่ ง
ความผิด และการพัฒนาความเข้าใจในเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เกิดขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทและในเมือง
		
(ฉ) ชาตินิยมและความรักชาติ
เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐจะต้องมีความภักดีต่อสาธารณรัฐ
เพื่อชาวฟิลิปปินส์ตลอดเวลา โดยส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ
ทรัพยากร และเทคโนโลยี ส่งเสริมความชืน่ ชมและภาคภูมใิ จในประเทศ
และประชาชน พยายามทีจ่ ะรักษาและปกป้องอธิปไตยของฟิลปิ ปินส์จาก
การรุกรานจากต่างประเทศ
(ช) มุ่งมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐจะต้องกระท�ำตนไปสู่หนทาง
ประชาธิปไตยของชีวิตและค่านิยม รักษาหลักการของความรับผิดชอบ
แก่ประชาชนให้เป็นทีป่ ระจักษ์ โดยยอมรับว่าอ�ำนาจสูงสุดมาจากพลเรือน
ว่ามีอ�ำนาจเหนือกองทัพ เจ้าหน้าทีจ่ ะรักษารัฐธรรมนูญและความจงรักภักดี
ต่อประเทศเหนือกว่าความจงรักภักดีต่อบุคคล หรือพรรคการเมือง
		
(ซ) การใช้ชีวิตเรียบง่าย
เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานของรัฐ และครอบครัวจะต้องด�ำรงชีวติ อยู่
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อย่างพอประมาณเหมาะสมกับต�ำแหน่งและรายได้ของตน เจ้าหน้าที่จะ
ไม่หลงระเริงในการแสดงความฟุม่ เฟือย หรือโอ้อวดความมัง่ คัง่ ในรูปแบบ
ใดๆ
มาตรา 2 เกณฑ์ต่อไปนี้จะต้องได้รับการพิจารณาในการให้รางวัล
(ก)  จ�ำนวนปีหรืออายุงานในการให้บริการ
(ข)  คุณภาพและความสอดคล้องของการปฏิบัติงาน
(ค)  ความไม่ชัดเจนของต�ำแหน่ง
(ง)  ระดับเงินเดือน
(จ)  ความมีเอกลักษณ์และคุณภาพที่เป็นแบบอย่างของความ
ส�ำเร็จ
(ฉ)  ความเสี่ยงหรือสิ่งล่อใจโดยธรรมชาติในการท�ำงานนั้น
(ช) สถานการณ์ใดๆที่คล้ายกัน ต้องการพิจารณาจากความดี
ความชอบในการท�ำงาน โดยเฉพาะการให้รางวัลต่างๆ
มาตรา 3 การสร้างแรงจูงใจและผลตอบแทนให้แก่ข้าราชการและ
พนักงานแห่งปี อาจจะใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ การพิจารณา
โดยคณะกรรมการที่ได้รับรางวัลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ประมวลกฎหมาย
(ก)  โบนัส
(ข)  การกล่าวถึง
(ค)  การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
หรือดูแล
(ง)  ให้ทุนการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ
(จ)  ให้วันหยุดพักผ่อน
(ฉ)  การเลื่อนต�ำแหน่งอัตโนมัติเพื่อต�ำแหน่งที่สูงขึ้นที่เหมาะสม
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กับคุณสมบัติ และเงินเดือนสูงขึ้น หากไม่มีต�ำแหน่งที่สูงขึ้นไปหรือ
ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นไปไม่ว่าง  สามารถบอกได้ว่าต�ำแหน่งที่จะได้รับรวมอยู่
ในงบประมาณปีตอ่ ไปของส�ำนักงาน  ยกเว้นเมือ่ มีการสร้างต�ำแหน่งใหม่
เช่นต�ำแหน่งเฉพาะตัว  ซึง่ ท�ำให้เสมือนการบิดเบือนโครงสร้างขององค์กร
คือการสร้างให้มีต�ำแหน่งสูงขึ้น ได้เงินเดือนมากขึ้น ทั้งๆที่ไม่มีใน
โครงสร้างเดิม และ เมื่อบุคคลนี้ไปรับต�ำแหน่งเทียบเท่า หรือต�ำแหน่ง
ที่สูงขึ้นตามโครงสร้างเดิมต�ำแหน่งเฉพาะตัวที่สร้างขึ้นมาใหม่จะว่างลง
และถูกยกเลิกทันที
มาตรา 4 รางวัลทุนการศึกษาจะถูกควบคุมด้วยความดีและหลักการ
ที่เหมาะสม
(ก) ระบบจะต้องได้รับการบริหารงานโดยคณะกรรมการที่ได้รับ
รางวัลข้าราชการดีเด่นและลูกจ้าง ประกอบไปด้วย
(1)   ผู้ตรวจการแผ่นดินด�ำรงต�ำแหน่งประธานร่วม
(2)   ประธาน CSC ด�ำรงต�ำแหน่งประธานร่วม
(3)   ประธาน COA เป็นสมาชิก
(4)   พนักงานของรัฐ 2 คน ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากประธานาธิบดี
(ข) ในการนี้คณะกรรมการจะด�ำเนินการดังต่อไปนี้ตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
(1)  ด�ำเนินการตามระยะเวลาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานในทุกแผนกส�ำนักงาน
และหน่วยงาน
(2) สร้างระบบแรงจูงใจและผลตอบแทนประจ�ำปี เพื่อสร้าง
				 แรงจูงใจในการท�ำงานให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานทีม่ คี วามดี
โดดเด่นบนพื้นฐานของมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 2
พระราชบัญญัตินี้ตามกฎข้อที่ 5
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(3) ก�ำหนดรูปแบบผลตอบแทนที่ได้รับ
(4) ก�ำหนดและน�ำกฎมาใช้ในการควบคุมความประพฤติของ
กิจกรรม ซึ่งจะรวมถึงแนวทางในการประเมินผลและการ
เสนอกลไก ทีต่ ระหนักถึงการให้รางวัลและการก�ำหนดคณะ
อนุกรรมการในการตัดสิน ซึง่ ในการประเมินผลของการเสนอ
ชื่อให้คณะกรรมการอาจได้รับการช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางเทคนิคการคัดเลือกจากภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรา 5 ส�ำนักงาน ข้าราชการพลเรือนต้องจัดให้มกี ารบริการทีส่ �ำนัก
เลขาธิการคณะกรรมการ
มาตรา 6 ไม่มเี งือ่ นไข หรือข้อห้ามทีห่ น่วยงาน ส�ำนักงานหรือตัวแทน
สาขาจะตัง้ โครงการให้รางวัลบุคลากรในหน่วยงาน แต่ตอ้ งไม่นอกเหนือ
กฎกติกา หรือขัดกับกฎระเบียบทีม่ อี ยู่ และการให้รางวัลนี  ้ ต้องค�ำนึงถึง
ระบบคุณธรรมและความยุติธรรมเป็นพื้นฐาน
มาตรา 7 งบประมาณทีค่ รอบคลุมค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดในการด�ำเนินการ
ตามกฎข้อนี้จะต้องได้รับจัดตั้งขึ้นตามการจัดสรรของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
กฎข้อที่หก: หน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้าง
มาตรา 1 ในฐานะทีเ่ ป็นกฎทัว่ ไปเมือ่ มีการร้องขอหรือค�ำร้อง ไม่วา่ จะ
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรหรื อ ทางวาจา  สามารถกระท�ำอย่ า งรวดเร็ ว
ทันท่วงที และอย่างเป็นทางการ และจะต้องด�ำเนินการได้ทันทีโดยไม่
เลือกปฏิบตั ิ และต้องไม่เกินกว่าสิบห้าวันท�ำการนับจากได้รบั การร้องขอ
หรือค�ำร้อง
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มาตรา 2 ในหน่วยงานของส�ำนักงานหรือหน่วยงานที่มีปริมาณงาน
และผู้ใช้บริการมาก หัวหน้าหน่วยงาน ส�ำนักงานหรือตัวแทนสาขาต้อง
ออกแบบกลไกเพือ่ ป้องกันการรอรับบริการทีน่ านจนเกินไป โดยให้แต่ละคน
มีบตั รคิวทีจ่ ะต้องระบุวนั ทีแ่ ละเวลาในการเข้ารับบริการ เมือ่ ผูท้ มี่ รี ายชือ่
ตามนัดเข้ารับบริการ พนักงาน/เจ้าหน้าทีจ่ ะสามารถให้บริการโดยเร็วยิง่ ขึน้
กล่าวได้ว่าผู้มีสิทธิจะได้รับบริการต่อเมื่อแสดงบัตรนัดตามล�ำดับที่
มาตรา 3 ในกรณีทมี่ กี ารร้องขอ การเขียนข้อร้องเรียน หรือการเขียน
จดหมาย โทรเลข หรือสิ่งที่คล้ายกัน พนักงานหรือลูกจ้างในความดูแล
จะกระท�ำการเช่นเดียวกันภายในสิบห้าวันท�ำการ นับจากได้รบั จดหมาย
ดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่า
(ก) ถ้ามีการสือ่ สารทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจของส�ำนักงานหรือหน่วยงานทีเ่ ป็น
ทางการ ลูกจ้างจะต้อง
(1)  เขียนบันทึกหรือหนังสือรับทราบเรื่องอย่างสม�่ำเสมอ จาก
การกระท�ำที่อาจจะด�ำเนินการใดๆ ตามวิธีปกติทางธุรกิจ
ของกรมส�ำนักงานหรือหน่วยงานที่ระบุวันที่ เมื่อเรื่อง
ดังกล่าวจะได้รับการจ�ำหน่าย ต้องบันทึกชื่อของเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างที่ดูแลการออกจดหมายหรือเอกสารดังกล่าวไว้
(2)  ในกรณีที่ไม่มีการท�ำงานโดยปกติหรือมีประเด็นยากๆเข้า
มาเกีย่ วข้อง การเขียนบันทึกหรือท�ำจดหมายตอบรับให้กลุม่
ผู้สนใจ ผู้ร้องเรียน หรือผู้สื่อข่าว จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อมี
การร้องขอหรือมีการรับข้อร้องเรียน และสามารถด�ำเนิน
การได้ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้ง
ข้อก�ำหนด เอกสารบันทึก หรือ หนังสือรับทราบที่จะให้
รัฐก�ำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมใน การที่จะตอบรับและ
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ลงนามอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องประสาน
กับพนักงานหรือลูกจ้างที่รับเรื่องและดูแลจดหมายดังกล่าว
ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้แจ้งให้บุคคลผู้สนใจ และ
ผู้ร้องเรียน หรือผู้สื่อข่าวทราบถึงกระบวนการด�ำเนินการ
(ข) ถ้ามีการสื่อสารนอกเขตอ�ำนาจของตนเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างต้อง
		 (1)  ดูจดหมายโทรเลขค�ำร้องหรือค�ำขอด้วยวาจาส่งไปยังหน่วยงาน
ส�ำนักงาน หรือตัวแทนสาขาที่เหมาะสม
		 (2)  รับทราบการสือ่ สารโดยเนือ้ หาของบันทึกหรือจดหมายตอบรับ
ในกลุ่มผู้สนใจ ผู้ร้องเรียน หรือผู้สื่อข่าว และแนบส�ำเนา
จดหมายหรือหนังสืออ้างอิงไปยังหน่วยงาน ส�ำนักงาน หรือ
ตัวแทนสาขาที่เหมาะสม
หน่วยงาน ส�ำนักงาน หรือตัวแทนสาขาทีไ่ ด้รบั จดหมาย โทรเลขค�ำร้อง
หรือค�ำขอวาจา ต้องวิจารณญาณทีเ่ หมาะสมและด�ำเนินการให้สอดคล้อง
กับส่วนย่อย (ก) ส่วนที่ 1 และ 2 ของข้อตกลงฉบับนี้
ระยะเวลาสิบห้าวันท�ำการในทีน่ ี้ นับจากวันทีไ่ ด้รบั การสือ่ สารทีเ่ ป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาโดยกรมส�ำนักงานหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
มาตรา 4 เอกสารทั้งหมดรวมทั้งเอกสารที่จะต้องด�ำเนินการ และ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมจากการเตรียมความพร้อมจดหมาย
ดังกล่าว ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมจะได้รบั การพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่กฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับออกตามก�ำหนดระยะเวลา
นั้นในการตัดสินใจที่จะได้รับการแสดงผลหรือการกระท�ำที่น�ำมานั้นจะ
ต้องปฏิบัติตาม
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(ข) ในกรณีทไี่ ม่มกี ารก�ำหนดระยะเวลาโดยกฎหมายหรือกฎบังคับนัน้
ให้หัวหน้าหน่วยงาน  ส�ำนักงาน หรือตัวแทนสาขา ออกกฎระเบียบและ
ข้อบังคับก�ำหนดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมโดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
(1) พิจารณาตามธรรมชาติ  ความยากง่ายหรือความซับซ้อนของ
หัวข้อ เนื้อหาของเอกสารราชการหรือการประมวลผลของ
หน่วยงาน ส�ำนักงานหรือตัวแทนสาขา
(2) พิจารณาจากความสมบูรณ์ครบถ้วนหรือความไม่เพียงพอของ
ความต้องการในข้อมูลดิบและข้อมูลที่มีการประมวลแล้ว
เพื่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ
(3) พิจารณาจากความขาดแคลนหรือความไม่สมบูรณ์ของสาเหตุ
				 แหล่งทีม่ า ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของหน่วยงาน  ส�ำนักงาน
หรือตัวแทนสาขา หรือพนักงานหรือลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง
(4) พิจารณาจากข้อจ�ำกัดทางกฎหมาย เช่น ค�ำสั่งกักขัง หรือ
ค�ำสั่งห้ามที่ออกโดยค�ำสั่งศาล หรือกึ่งตุลาการหรืออ�ำนาจ
ของฝ่ายการบริหารจัดการ
(5) พิจารณาจากจากความผิดพลาด ความล้มเหลว หรือ
ความประมาท เลินเล่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท�ำให้การ
ตัดสินใจช่วยเหลือหรือการปฏิบัติที่เป็นไปไม่ได้ หรือท�ำไป
ได้ไม่เต็มที่
(6) พิจารณาจากเหตุสุดวิสัย
มาตรา 5 ระเบียบและการด�ำเนินการทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรใดๆ หรือ
การตัดสินใจทีจ่ ะต้องมีการลงนามนัน้ ต้องมีไม่เกินสามชือ่ ย่อหรือลายเซ็น
ยกเว้นกฎหมายหรือระเบียบ ได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  แต่ในกรณีที่ผู้มี
อ�ำนาจลงนามไม่อยู่ ให้ผู้มีต�ำแหน่งถัดไป หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการ
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ในต�ำแหน่ง หรือบุคคลทีม่ อี �ำนาจตามเวลาทีก่ �ำหนด สามารถลงนามแทน
ตามความรับผิดชอบ  ซึง่ หัวหน้าหน่วยงาน  ส�ำนักงาน หรือตัวแทนสาขา 
จะก�ำหนด ค�ำสั่งส�ำนักงานที่ท�ำส�ำรองไว้ อย่าง เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับ
ผู้มีอ�ำนาจที่เหมาะสมที่จะลงนาม ในกรณีที่ผู้ลงนามตามปกติไม่อยู่
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ทีม่ ผี ดู้ �ำรงต�ำแหน่งถัดไป เพียงคนเดียว ให้บคุ คลนัน้
มีอ�ำนาจลงนามโดยอัตโนมัติ
(2) ในกรณี ทีม่ ผี ดู้ �ำรงต�ำแหน่งถัดไป  2  คนหรือมากกว่านัน้ ให้
				 ส�ำนักงานพิจารณาตามความเหมาะสม ตามล�ำดับความส�ำคัญ
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเดียวกัน
(3) ในกรณี ที่ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งถัดไปในปัจจุบัน  ให้หัวหน้า
				 หน่วยงาน ส�ำนักงาน หรือตัวแทนสาขา เลือกผูเ้ ข้ามารับผิดชอบ
คนใดคนหนึ่งจากเจ้าหน้าที่ระดับต�่ำกว่าภายในหน่วยงาน
เดียวกัน
มาตรา 6 เอกสารสาธารณะทุกคนจะต้องเข้าถึงได้ และพร้อมส�ำหรับ
การตรวจสอบโดยประชาชนในช่วงเวลาท�ำงาน ยกเว้นที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 3 ของกฎข้อที่สี่
มาตรา 7 หัวหน้าหรือเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบของส�ำนักงานหรือหน่วยงาน
ของรัฐบาล และองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้าของจะต้องจัดท�ำเป็นรายงาน
ฉบับเต็มและสมบูรณ์ตามทีก่ �ำหนดในกฎหมายและกฎระเบียบทีต่ อ้ งท�ำ
รายงานให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับจากสิ้นสุดการท�ำงาน ซึ่ง
รายงานการปฏิบัตินี้จะส่งไปยังคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อ
พิจารณา  โดยอาจก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือให้ส่ง
เอกสารเพิ่มเติมในกรณีจ�ำเป็น
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มาตรา 8 เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงาน รวมทัง้ ครอบครัว จะต้องด�ำเนินชีวติ
ที่เรียบง่ายและพอประมาณเหมาะสมกับต�ำแหน่งและรายได้ จะต้องไม่
หลงระเริงในสิ่งที่ฟุ่มเฟือย หรือโอ้อวดความมั่งคั่งในรูปแบบใดๆ
กฎข้อที่เจ็ด: การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
มาตรา 1 เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานทุกคน ยกเว้นผูท้ �ำหน้าทีใ่ นฐานะ
เจ้าหน้าที่กิตติมศักดิ์หรือพนักงานชั่วคราว ต้องแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน
และมูลค่าสุทธิ และเปิดเผยผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งการเชื่อมต่อ
ทางการเงินของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่แต่งงานและอายุไม่เกินสิบแปดปี
ที่อยู่ในครัวเรือน และอายุตามรูปแบบที่ก�ำหนดไว้ในภาคผนวก
(ก)  เนื้อหาของแถลงการณ์
(1)   งบแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และมูลค่าสุทธิจะต้องมีข้อมูล
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
(ก) ทรัพย์สินที่เป็นจริงและได้รับการปรับปรุงต้นทุนตาม
ราคาซื้อ คุณค่าที่ได้รับการประเมิน และมูลค่าใน
ตลาดซื้อขายที่เป็นจริง
(ข) ทรัพย์สินส่วนบุคคล และต้นทุนตามราคาซื้อ
(ค) ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น การลงทุนต่างๆ เงินสดในมือหรือใน
ธนาคาร หุ้น พันธบัตร หรือสิ่งที่ใกล้เคียงกัน
(ง) หนี้สินทางการเงินในระยะสั้นและระยะยาว
(2) การเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทางธุรกิจและการเชื่อมต่อ
ทางการเงิน จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่มีอยู่ หรือความ
เชือ่ มโยงทีม่ อี ยูก่ บั ผูป้ ระกอบการธุรกิจหรือหน่วยงาน ไม่วา่ จะเป็นเจ้าของ
นักลงทุน หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ กรรมการผู้จัดการบริหาร เจ้าหนี้
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ทนายความ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บัญชี ผู้สอบบัญชี และชื่อและที่อยู่
ของสถานประกอบการหรือหน่วยงานเมือ่ ผลประโยชน์หรือการเชือ่ มต่อ
ดังกล่าวเป็นทีย่ อมรับและรายละเอียดอืน่ ๆ เช่น จะแสดงลักษณะของ
ผลประโยชน์หรือความเชื่อมโยง
(ข) เมื่อข้อมูลเอกสารดังกล่าวตามประมวลกฎหมายต้องยื่น
(1) ภายในสามสิบวัน หลังจากการเข้ารับต�ำแหน่งในส�ำนักงาน
หรือหน่วยงาน  รายการบัญชีทางการเงินจะถูกพิจารณา       
ซึง่ จะนับเป็นวันแรกทีร่ บั บริการ การตรวจสอบของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบของรัฐ
(2) ในวันทีห่ รือก่อนวันที่ 30 เมษายนทุกปี จากบัญชีทางการเงิน
ที่จะต้องน�ำมาค�ำนวณ ณ สิ้นปีก่อนหน้านั้น (31 ธันวาคม)
(3) ภายในสามสิบวันหลังจากแยกออกจากการตรวจสอบของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐ  ซึ่งรายการบัญชีทางการเงิน
				 จะต้องค�ำนึงถึงเป็นวันสุดท้ายของการด�ำรงต�ำแหน่งในส�ำนักงาน
หรือหน่วยงาน
(ค) ข้อมูลงบแสดงสินทรัพย์ หนีส้ นิ และมูลค่าสุทธิ การเปิดเผยข้อมูล
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และการเชือ่ มต่อทางการเงินจะได้รบั การยืน่ หรือ
ส่งไปยังบุคคลและสถานที่ดังต่อไปนี้:
(1) ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และเจ้าหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญกับส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งชาติ
(2) สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับเลขาธิการ
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรตามล�ำดับ ผู้พิพากษากับ
เสมียนของศาลศาลฎีกา ผูพ้ พิ ากษากับผูด้ แู ลระบบศาลและ
				 เจ้าหน้าทีผ่ บู้ ริหารระดับชาติ เช่น คณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการ
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และผูช้ ว่ ยเลขาธิการ รวมถึงการให้บริการในต่างประเทศ และ
หัวหน้าองค์กรทีร่ ฐั บาลเป็นเจ้าของหรือควบคุมด้วยกฎบัตร
ที่เป็นต้นฉบับ และองค์กรย่อย วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ของรัฐกับส�ำนักงานประธานาธิบดี
(3) เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นและพนักงานทั้งแต่งตั้ง
และเลือกตัง้ รวมทัง้ เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ และพนักงานขององค์กร
ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือบริษัทควบคุมและองค์กรสาขา 
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐทีม่ รี องผูต้ รวจการแผ่นดิน
ในภูมิภาคของตน
(4) ข้าราชการจากกองทัพทีม่ ยี ศตัง้ แต่พนั เอกหรือนาวาเอก  กับ
ส�ำนักงานประธานาธิบดี และข้าราชการในระดับยศทีต่ ำ�่ กว่า
พร้อมด้วยรองผู้ตรวจการแผ่นดินในภูมิภาคของตน
(5) เจ้าหน้าที่ทั้งหมดและพนักงานอื่นๆ ที่ก�ำหนดไว้ในพระราช
บัญญัติสาธารณรัฐฉบับที่ 3019 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน
		
ส�ำเนาของงบดังกล่าวจะถูกยืน่ ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในหน่วยงาน
ส�ำนักงานหรือตัวแทนสาขาต่างๆ
(ง) บัญชีทั้งหมดของสินทรัพย์ หนี้สินและมูลค่าสุทธิ ลงวันที่ 31
ธันวาคม 2531 ในข้อมูลทีม่ ใี นหน่วยงานของตน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และตามข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งรูปแบบใหม่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายเหล่านี้
ก�ำหนดไว้ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2533 และทุกปีหลังจากนั้น
(จ) พนักงานและเจ้าหน้าทีท่ กุ คนจะต้องด�ำเนินการภายในสามสิบวัน
นับจากวันที่เข้ารับต�ำแหน่งในส�ำนักงาน ผู้มีอ�ำนาจที่จ�ำเป็นในการ
สนับสนุนของผูต้ รวจการแผ่นดินทีจ่ ะได้รบั จากหน่วยงานภาครัฐทีเ่ หมาะสม
รวมทัง้ ส�ำนักสรรพากร เอกสารประเภทแสดงสินทรัพย์หนีส้ นิ มูลค่าสุทธิ
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ของพวกเขา รวมถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจ และการเชือ่ มโยงทางการเงิน
ในปีก่อนหน้า  รวมทั้งถ้าเป็นไปได้ในปีแรกของการรับหน้าที่ใดๆ ใน
รัฐบาล
(ฉ) คูส่ มรสทีม่ ที งั้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและพนักงานอาจยืน่ บัญชีสนิ ทรัพย์
ที่จ�ำเป็นร่วมกันหรือแยกจากกัน
มาตรา 2 เจ้าหน้ารัฐหรือพนักงานจะสามารถเปิดเผยข้อมูลของ
ส�ำนักงาน ภายใต้ค�ำสาบานในการให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ จากข้อมูลทีร่ บั รู้ เพือ่
รักษาระดับความสัมพันธ์ของภาครัฐต่อพลเรือนเพื่อความสมดุลตาม
รูปแบบที่ก�ำหนดไว้ในภาคผนวก โดยสามารถแสดงข้อมูลได้
(ก) ภายในสามสิบวันหลังจากการเข้ารับต�ำแหน่งในส�ำนักงาน
(ข) ภายในหรือก่อนวันที่ 30 เมษายนของทุกปี เนื่องจากวันที่ 30
เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ส่งข้อมูลการเสียภาษี ซึ่งเป็นภาษีของปีที่ผ่านมา 
ข้อมูลที่ต้องค�ำนึงถึงจึงเป็นข้อมูล ณ วันสิ้นปีก่อนหน้านั้น
มาตรา 3
(ก) ทุกข้อความใดๆ ทีย่ นื่ ก่อนหน้านีต้ อ้ งสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
และต้องพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบได้ในเวลาที่เหมาะสม
(ข) บัญชีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องสะดวกต่อการถ่ายส�ำเนาหรือน�ำ
มาพิมพ์ใหม่ได้ ภายหลัง 10 วันท�ำการ ซึง่ ผูย้ นื่ เอกสารได้ท�ำตามกฎหมาย
ก�ำหนด ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลที่ต้องยกย่อง
(ค) ผู้มีอ�ำนาจรับรองส�ำเนาถูกต้อง จะต้องออกส�ำเนาค�ำสั่ง และจะ
ต้องจ่ายค่าบริการทีเ่ หมาะสมตามทีก่ �ำหนดโดยคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนเพือ่ ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยการท�ำส�ำเนา  และจดหมายของค�ำสัง่
ดังกล่าว
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(ง) ค�ำสั่งใดๆ ที่ยื่นภายใต้ประมวลกฎหมายจะสามารถใช้ได้กับ
ประชาชนภายใต้ข้อจ�ำกัดที่กล่าวมาแล้วเป็นระยะเวลาสิบปี หลังจากที่
ได้รับค�ำสั่ง และค�ำสั่งอาจถูกยกเลิกหลังจากระยะเวลาดังกล่าว จนกว่า
จะมีความจ�ำเป็นในการตรวจสอบต่อไป
กฎข้อที่แปด: การทบทวนและการปฏิบัติตามขั้นตอน
ส่วนที่ 1 กรณีต่อไปนี้จะต้องมีการก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติตาม
กระบวนการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบว่าข้อความใดๆ ดังกล่าวข้างต้น
ได้ผ่านการด�ำเนินงานจนส�ำเร็จอย่างถูกต้อง
(ก) ในกรณีที่รัฐสภาก�ำหนดให้คณะกรรมการของวุฒิสภา  และ
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้อนุมัติหัวข้อ ซึ่งจะได้การรับรอง
โดยอาศัยการลงมติของเสียงส่วนใหญ่
(ข) ในกรณีของหน่วยงานฝ่ายบริหาร หัวหน้าของหน่วยงาน และ
ส�ำนักงาน และสาขาตัวแทนที่มีความเกี่ยวข้องได้รับอนุมัติ
การท�ำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(ค) ในกรณีของแผนกยุติธรรม อนุมัติโดยหัวหน้าผู้พิพากษาของ
ศาลฎีกา 
(ง) ในกรณีของคณะกรรมการรัฐธรรมนูญ และส�ำนักงานรัฐธรรมนูญ
อนุมัติโดยประธาน และบรรดาสมาชิกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
			 ในกรณีทสี่ �ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน อนุมตั โิ ดยผูต้ รวจการแผ่นดิน
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นมีอ�ำนาจที่จะให้แสดงความคิดเห็นในการ
ตีความบทบัญญัติเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามใน
การเปิดเผยงบบัญชีสินทรัพย์หนี้สินมูลค่าสุทธิ
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าบัญชีทรัพย์สินไม่ได้ถูกยื่นอย่าง
ถูกต้อง จะต้องแจ้งให้บุคคลที่ส่งรายงานโดยตรง และจะต้องด�ำเนินการ
แก้ไขเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์
โดยผูท้ เี่ กีย่ วข้องสามารถแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง และแสดงตามหน้าที่โดยสุจริต ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบใดๆ
ที่ระบุไว้ในบทบัญญัติ
กฎข้อที่เก้า: การลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มาตรา 1
(ก)  เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างต้องหลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตลอดเวลา 
(ข)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะเกิดขึ้น เมื่อ
(1)  ลูกจ้างอย่างเป็นทางการ
(ก) เป็นผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือ
(ข) เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ หรือ
(ค) เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือ
(ง) เป็นเจ้าของ หรือมีความสนใจอย่างมากในธุรกิจ หรือ
(จ) เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน และ
(2)  ผลประโยชน์ของบริษัทดังกล่าว หรือธุรกิจ หรือสิทธิ หรือ
หน้าที่นั้น ซึ่งตรงข้ามกับผลประโยชน์ของหน่วยงานรัฐที่สังกัดและ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานที่ซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่
(ค)  ผู้ถือหุ้นที่ส�ำคัญเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อม มี
หุ้นเพียงพอที่จะเลือกผู้อ�ำนวยการของบริษัทใดๆ จะใช้บังคับกับบุคคล
ที่จะลงคะแนนไว้วางใจ
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(ง)  การลงคะแนนไว้วางใจ หมายถึง ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นของ
บริษทั เพือ่ วัตถุประสงค์ในการหารือกับผูด้ แู ลหรือคณะกรรมาธิการสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ หุน้ ส�ำหรับ
รอบระยะเวลาทีก่ �ำหนดและภายใต้เงือ่ นไขอืน่ ๆ เช่น บัญญัตใิ นกฎหมาย
บริษัท
มาตรา 2
(ก) เมือ่ ความขัดแย้งเกิดขึน้ กับเจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง จะ
ต้องลาออกจากต�ำแหน่งในองค์กรธุรกิจเอกชนภายในสามสิบวัน นับจาก
วันลาออกจากต�ำแหน่งส�ำนักงาน หรือการลาออกจากส่วนแบ่งทีถ่ อื ครอง
หรือผลประโยชน์ภายในหกสิบวัน นับจากวันลาออกจากต�ำแหน่ง
ดังกล่าว ส�ำหรับผู้ที่มีหุ้นอยู่แล้วและเกิดความขัดแย้ง เจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างดังกล่าว จะต้องลาออกจากต�ำแหน่งในองค์กรธุรกิจเอกชน หรือ
ลาออกจากการถือครองหุน้ หรือผลประโยชน์ของตนภายในระยะเวลา
ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นนี้ เมือ่ เกิดความขัดแย้งขึน้ จะใช้กฎเดียวกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
(ข) ถ้าเงื่อนไขในส่วนที่ 1 (ก) ขัดข้อง การขายต้องบังคับใช้ส�ำหรับ
พนักงานหรือลูกจ้าง แม้ว่าเขาได้ลาออกจากต�ำแหน่งในองค์กรธุรกิจ
เอกชนแล้ว
(ค) การขายเงินลงทุนจะต้องขายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสและ
ญาติในระดับพลเรือนที่มีสายเลือดเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์กัน
(ง) ข้อก�ำหนดส�ำหรับการขายเงินลงทุนนัน้ จะต้องไม่น�ำไปใช้กบั ผูท้ ี่
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะและผู้ที่ท�ำหน้าที่ของรัฐบาลในฐานะ
กิตติมศักดิ์ หรือคนงานและคนงานชั่วคราว
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กฎข้อที่สิบ: ขอบเขตส�ำหรับการด�ำเนินการจัดการทางวินัย
มาตรา 1 ในขอบเขตที่นอกเหนือไปจากการด�ำเนินการทางวินัยให้
บริหารตามที่ก�ำหนดภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ การกระท�ำและการละเลย
ของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนใดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
พนักงานจ้างชัว่ คราว ให้ถอื ว่าผิดกฎหมายหรือต้องห้าม จะต้องด�ำเนินการ
ทางวินัยโดยปราศจากอคติทางอาญาและทางแพ่ง เช่น
(ก) การด�ำเนินการโดยทางตรงหรือโดยอ้อมทีม่ ผี ลประโยชน์เกีย่ วข้อง
กับการเงินและส่วนประกอบในการท�ำธุรกรรมใดๆ ที่จ�ำเป็นต้องได้รับ
อนุมตั จิ ากส�ำนักงาน ซึง่ ผลประโยชน์ทางการเงินและส่วนประกอบถูกให้
ค�ำจัดความว่าเป็นเรื่องของเงินและการเป็นผู้ครอบครอง ดังนั้นบุคคลที่
เป็นผู้ด�ำเนินธุรกรรมอาจได้รับผลประโยชน์หรืออาจจะต้องสูญเสีย
บางอย่าง
(ข) การเป็นเจ้าของ การควบคุม การจัดการ หรือการจ้างงานของ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา  ที่ปรึกษากฎหมาย นายหน้าซื้อขายหุ้น
ตัวแทน ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแล หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งใน
องค์กรเอกชนใดๆ ต้องถูกต้องตามกฏข้อบังคับ ถูกควบคุมดูแล หรือต้อง
ได้รบั อนุญาตจากส�ำนักงานองค์กรนัน้ ๆ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตอย่างชัดแจ้ง
โดยกฎหมาย
(ค) การมี ส ่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ข องตนที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน้ า ที่
เว้นแต่ได้รับการอนุญาตตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือระเบียบ โดยมี
เงื่อนไขว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะไม่เกิดความขัดแย้งหรือมีแนวโน้มที่จะ
ขัดแย้งกับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
(ง) การแนะนําบุคคลในองค์กรเอกชนทีม่ กี ารท�ำงาน หรืออยูร่ ะหว่าง
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ด�ำเนินการกับส�ำนักงาน เว้นแต่ข้อเสนอแนะดังกล่าว หรือการอ้างอิง
เป็นไปตามข้อบังคับ
(1)  กฎหมาย หรือ
(2)  ข้อตกลงระหว่างประเทศ และเป็นภาระผูกพันใดๆ หรือ เป็น
ส่วนหนึ่งของการท�ำงานของส�ำนักงาน
การกระท�ำเหล่านีจ้ ะยังคงถูกห้ามเป็นเวลาหนึง่ ปี หลังจากการลาออก
เกษียณอายุ หรือแยกออกจากส�ำนักงาน ยกเว้นในกรณีของวรรค (ค)
ข้างต้น แต่ผู้ช�ำนาญที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเชื่อมโยงกับอาชีพของเขากับ
เรื่องใดๆ ของส�ำนักงานได้ภายในหนึ่งปีหลังจากการลาออกดังกล่าว
การเกษียณอายุหรือการละเมิดใดๆ ในที่นี้ จะต้องเป็นพื้นฐานส�ำหรับ
การด�ำเนินการทางวินัยในการบริหารเมื่อกลับเข้ารับราชการ
(จ) การเปิดเผยข้อมูล หรือวัตถุประสงค์ที่เป็นความลับ หรือเป็นที่
รู้จักกันอย่างเป็นทางการ กับเหตุผลของการท�ำงานของเขา  และไม่ให้
บริการแก่ประชาชนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือให้ประโยชน์เกินควร
แก่ทุกคน หรือมีอคติต่อประชาชน
(ฉ) การชักชวน หรือการรับของขวัญ ของชอบ สิ่งบันเทิง เงินกู้ หรือ
สิ่งที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมในระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของส�ำนักงานทีไ่ ม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้องดังกล่าวข้างต้น จะถูกก�ำหนดค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ให้และผู้รับ และแรงจูงใจเรื่องของค่าเงิน
ของขวัญ หมายถึง ของให้เปล่าหรือการกระท�ำในการให้ความเอือ้ เฟือ้
เผื่ อ แผ่ ใ ดๆ ตามความชอบของอี ก ผู ้ ห นึ่ ง ที่ ย อมรั บ สิ่ ง ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง
หมายรวมถึง การขายแบบไม่เหมาะสมกับคุณค่าหรือราคา เพื่อจัดการ
ตามภาระที่อีกฝ่ายให้กระท�ำ
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สินเชือ่ ครอบคลุมทัง้ การกูย้ มื เงิน รวมทัง้ คำ�้ ประกัน การจัดหาเงินทุน
หรือการจัดห้องพักไว้เพื่อให้แน่ใจว่าการอนุมัติ การยืมเงิน หมายถึง
สัญญาด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึง่ ของบุคคลทีม่ อบให้กบั สิง่ ทีไ่ ม่สนิ้ เปลือง
อื่น เพื่อที่หลังจากนั้นอาจจะใช้เหมือนกันส�ำหรับเวลาที่แน่นอนและส่ง
กลับมา
ข้อห้ามนี้จะไม่รวมถึง
(1) ของขวัญที่ไม่พึงประสงค์ มูลค่าน้อย หรือไม่มีนัยส�ำคัญใดๆ
ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ใ นความหมายเพื่ อ แลกเปลี่ ย นส�ำหรั บ การสนั บ สนุ น จาก
ข้าราชการหรือลูกจ้าง หรือรับหลังจากการท�ำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ หรือ
เป็นสิ่งที่ของขวัญที่มีค่าน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละกรณี โดย
ค�ำนึงถึงเงินเดือนของเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้าง ความถีใ่ นการให้ผลประโยชน์
และปัจจัยอื่นๆ ที่คล้ายกัน
			 (2) ของขวัญจากสมาชิกในครอบครัวหรือญาติที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้
ในประมวลกฎหมาย ซึง่ ในโอกาสของการเฉลิมฉลองในครอบครัว โดยทัว่ ไป
ไม่มีการคาดหวังก�ำไรเงินหรือประโยชน์ใดๆอยู่แล้ว
(3) การบริจาคจากบุคคลที่ก�ำหนด โดยไม่มีการท�ำธุรกรรม หรือ
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการท�ำธุรกรรม หรือว่ามีผลกับการท�ำงานของหน่วยงาน
ส�ำนักงาน หรือส�ำนักงานสาขาทีเ่ จ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างมีการเชือ่ มโยง และ
ไม่มีความคาดหวังของการเพิ่มเงินหรือประโยชน์ใด ๆ
(4) การบริจาคจากองค์กรเอกชนไม่วา่ จะเป็นในประเทศหรือต่าง
ประเทศ ซึง่ ได้รบั การพิจารณาและได้รบั การยอมรับด้านมนุษยธรรมและ
เห็นแก่ผู้อื่นในวัตถุประสงค์และภารกิจ
(5) การบริจาคของภาครัฐให้แก่หน่วยงานรัฐเพื่อเป็นของขวัญ
หรือเงินสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศที่รัฐสภายินยอม เช่น
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● การรับและการเก็บรักษาของขวัญจากมูลค่าทีร่ ะบุในค�ำเสนอซือ้

หรือได้รับเป็นของที่ระลึก หรือเครื่องหมายของมารยาท
			 ● การรับและการเก็บรักษาของขวัญในลักษณะของทุนการศึกษา
หรือการรักษาทางการแพทย์
			 ● การยอมรับทุนการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนอกประเทศฟิลิปปินส์ (เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง
อาหาร และที่พัก) เกินกว่ามูลค่าที่ระบุว่าได้รับดังกล่าว แต่มีความเหมาะสม
หรือสอดคล้องกับผลประโยชน์ของฟิลิปปินส์ และได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้าส�ำนักงานหรือหน่วยงาน
นอกจากนีไ้ ม่มสี ว่ นใดในบัญญัติ ทีจ่ ะถูกตีความเพือ่ จ�ำกัด หรือห้าม
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ หรือโครงการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรมใดๆ
ภายใต้ข้อก�ำหนดการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
(ช) การได้รับค�ำสั่งใดๆ ที่ยื่นภายใต้บทบัญญัติ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
ทีข่ ดั ต่อศีลธรรม หรือนโยบายสาธารณะ หรือเพือ่ การค้าใดๆ ทีน่ อกเหนือ
จากการข่าวและการสื่อสารส�ำหรับการเผยแพร่ไปยังประชาชนทั่วไป
(ซ) การเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมในการแสดงผลการบริ ก าร
สาธารณะ
(ฌ) การทุจริตต่อสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และชาวฟิลิปปินส์
(ญ) ความล้มเหลวในการท�ำหน้าที่ และการร้องขอที่จะได้รับยกเว้น
ตามที่ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎหมายภายในสิบห้าวัน
(ฎ) ความล้มเหลวในการประมวลผลเอกสาร และการด�ำเนินการ
เกีย่ วกับเอกสารในการท�ำงานทีส่ มบูรณ์ ภายในระยะเวลาอันสมควรจาก
การเตรี ย มความพร้ อ มดั ง กล่ า ว ยกเว้ น ที่ ร ะบุ ไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ใน
กฎเหล่านี้
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(ฏ) ความล้มเหลวที่จะร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อผลประโยชน์ในการให้
บริการของส�ำนักงาน หรือที่จะท�ำในหน้าที่ การท�ำธุรกรรมส่วนบุคคล
ของประชาชนอย่างทันทีและรวดเร็ว
(ฐ) ความล้มเหลวในการยื่นเอกสารของทรัพย์สิน หนี้สิน และมูลค่า
สุทธิ เพื่อเปิดเผยผลประโยชน์ทางธุรกิจ และการเชื่อมต่อทางการเงิน
(ฑ) ความล้มเหลวที่จะลาออกจากต�ำแหน่งในองค์กรธุรกิจเอกชน
ภายในสามสิบวัน นับจากวันลาออกจากต�ำแหน่งในส�ำนักงานภาครัฐ
เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นหรือความล้มเหลวที่จะปลดตนเองจากการถือ
หุ้นหรือผลประโยชน์ในองค์กรธุรกิจเอกชนภายในหกสิบวัน นับจากวัน
ลาออกจากต�ำแหน่งดังกล่าวของส�ำนักงานภาครัฐ   เมื่อความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึน้ อย่างเป็นทางการ ลูกจ้างต้องทัง้ ลาออกและปลด
ตนเองจากผลประโยชน์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นนี้
กฎข้อที่สิบเอ็ด: บทลงโทษ
มาตรา 1 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ไม่ว่าจะด�ำรงต�ำแหน่งหรือ
ถูกจ้างงานชั่วคราวหรือถาวร กระท�ำการละเมิดจรรยาบรรณใดๆ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหกเท่าของเงินเดือน หรือระงับไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ให้ออก ขึ้นอยู่กับความผิดในการกระท�ำผิดตามกฎหมาย หลังจากแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า  หรือหากแจ้งแล้วและละเมิด มีโทษหนักกว่าโทษตาม
กฎหมายอื่นที่จะถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายการละเมิดมาตรา 7 8 หรือ
9 จะถูกลงโทษด้วยการจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าพันเปโซ
(P 5,000.00) หรือทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลที่มีอ�ำนาจ
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัตนิ ไี้ ด้รบั การพิสจู น์ในการด�ำเนินการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมเป็นสาเหตุเพียงพอส�ำหรับการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้าง
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ภาคเอกชนทีม่ สี ว่ นในการวางแผนร่วม เป็นผูว้ า่ จ้างร่วม ผูส้ มรูร้ ว่ มคิด
หรือการใช้เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานในการละเมิดบัญญัตทิ อี่ ยูภ่ ายใต้
บทลงโทษทางอาญาเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานและจะต้องถูก
ลงโทษร่วมกัน
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่เกี่ยวข้องอาจถูกด�ำเนินการรวมกับผู้ที่มี
ผลประโยชน์รว่ มกัน เพือ่ รายงานวัตถุประสงค์ตอ้ งห้ามตามมาตรา 8 (ง)
ของบทบัญญัติ ศาลจะพิจารณาการกระท�ำดังกล่าวให้ลงโทษในจ�ำนวน
ไม่เกิน 25,000 เปโซ (P 25, 000.00) หากอนุมัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่นๆ อีกหลังใช้บังคับ
มาตรา 2 การด�ำเนินการจัดการส�ำหรับการละเมิดกฎเหล่านี้ จะเป็น
ไปตามกฎหมายและระเบียบข้าราชการพลเรือน
กฎข้อที่สิบสอง: การบริการโดยสมัครใจ
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้
(ก) ให้บริการโดยสมัครใจ หมายถึง การให้บริการโดยบุคคลในรัฐบาล
โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือ
(ข) การให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ มีดังนี้
(1) การออกเอกสารทางราชการที่เหมาะสม
(2) สถานที่ท�ำงานเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบใน
ต�ำแหน่ง
(3) การปฏิบัติตามกฎในการท�ำงาน
(ค) หน้าที่หรือบริการที่เจ้าหน้าที่สามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
(1) เป็นที่ปรึกษา
(2) ให้ค�ำปรึกษา
(3) ให้ค�ำแนะน�ำ
(4) ให้บริการระดับมืออาชีพ
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(5) การท�ำงานของพนักงาน เช่น การวางแผนหรือการวิจัย หรือ
ด้านมนุษยธรรม
(ง) ผูท้ สี่ มัครใจรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยของรัฐบาล จะครอบคลุม
ดังต่อไปนี้
(1) กฎหมายเกี่ยวกับผลตอบแทนและสิ่งจูงใจ
(2) บรรทัดฐานของมาตรฐานความประพฤติและจริยธรรม
(3) หน้าที่และภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงาน
(4) ข้อห้ามและบทลงโทษที่ระบุในกฎเหล่านี้
(5) ความรับผิดชอบทางแพ่งและอาญา
(จ) ผู้ที่ให้บริการฟรีโดยสมัครใจ ต้องเปิดเผยหนี้สินและมูลค่าสุทธิ
ทางการเงิน เพื่อก�ำหนดหน้าที่ที่เหมาะสมกับความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน
เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในแง่ของอาสาสมัครที่ไม่ได้รับ
อนุญาตจาก
(1) ใช้สิทธิหน้าที่การควบคุมดูแลบุคลากร
(2) ใช้สทิ ธิหน้าทีข่ องต�ำแหน่งทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ
(3) มีการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงาน
ที่เหมาะสม
(4) ครอบครองต�ำแหน่งที่ได้รับการก่อตั้งอย่างสม�่ำเสมอ
(5) มีการให้บริการดังกล่าวเป็นบริการเครดิตของรัฐบาล และเป็น
ประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของตัวเองในการเกษียณอายุ
(6) การใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและทรัพยากรในส�ำนักงานเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการเมืองพรรค
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(7) การได้รับผลประโยชน์เป็นตัวเงินใดๆ เช่น ค่าวิชาชีพ ค่าเบี้ย
ประชุม และเงินพิเศษอื่นๆ ของส�ำนักงาน
กฎข้อที่สิบสาม: การแก้ไข
มาตรา 1 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนอาจแก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเหล่านี้ตามความจ�ำเป็น
กฎข้อที่สิบสี่: การบังคับ
มาตรา 1 กฎเหล่านี้จะเริ่มมีผล 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ หรือในหนังสือพิมพ์รายวัน

7.2 กฎหมายแรงงาน
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส�ำคัญต่อการคุ้มครองแรงงาน
ในการท�ำงาน กฎหมายแรงงานของฟิลิปปินส์ (Labor Code of The
Philippines) เป็นกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจ้างงานและ
แรงงานสัมพันธ์ในประเทศฟิลิปปินส์ ประกาศใช้ในวันแรงงานปี พ.ศ.
2517 (ค.ศ. 1974) โดยประธานาธิบดีเฟอร์ดนิ านด์ มาร์กอส (Ferdinand
Marcos) กฎหมายแรงงานถู ก บรรจุ ไว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) ซึ่งได้ก�ำหนดสิทธิ
แรงงานไว้ดังนี้
- อิสระต่อการควบคุมโดยองค์กร มีอ�ำนาจเจรจาต่อรอง และด�ำเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างสงบ รวมถึงสิทธิในการชุมนุมเรียกร้องที่ก�ำหนดไว้
ตามกฎหมาย
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- ประกั น ความคุ ้ ม ครอง หลั ก มนุ ษ ยธรรมในการท�ำงาน และ
ค่าครองชีพ
- การมีสว่ นร่วมในนโยบาย และกระบวนการตัดสินทีม่ ผี ลกระทบต่อ
สิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
- ได้รบั ส่วนแบ่งในผลประกอบการ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สิทธิของนายจ้างที่
จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในการลงทุน
ในขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิอัน
ชอบธรรมของนายจ้างในการลงทุนและการขยายการเติบโตทางธุรกิจ
โดยนายจ้างมีสทิ ธิในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบทีเ่ หมาะสม
สิทธิในการคัดเลือกแรงงาน การย้ายแรงงาน การลดและการเลิกงาน
แรงงานตามความจ�ำเป็ น ของธุ ร กิ จ ภายใต้ ข ้ อ บั ง คั บ ของกฎหมาย
ฟิลิปปินส์ และสัญญาแรงงาน กฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์ประกอบด้วย
ส่วนส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับแรงงานดังนี้

7.2.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขของการจ้างงาน
				 (Terms and Conditions of Employment)
ค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำ
กฎหมายฟิลปิ ปินส์วา่ ด้วยอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ ตำ�่ มีความแตกต่าง
กันไปตามแต่ละภูมิภาค ถูกก�ำหนดโดยคณะกรรมการค่าจ้าง และ
การผลิตแห่งชาติ (National Wages and Productivity CommissionNWPC) อัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ ต�ำ่ พืน้ ฐานขัน้ ต้นทีม่ ผี ลบังคับใช้ลา่ สุดเมือ่
วันที่ 3 มิถุนายน 2555 (ค.ศ. 2012) อย่างอัตราค่าจ้างในเขตมะนิลาอยู่
ที่ 456 เปโซต่อวัน และอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ ต�ำ่ สุดในเขตมิมาโรปา คือ
205 เปโซต่อวัน ส�ำหรับค่าจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรมนั้น มีอัตรา
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สูงสุดในเขตเมืองหลวงเช่นกัน คือ 419 เปโซต่อวัน ต�่ำสุดในเขตอีโลกอส
คือ 205 เปโซต่อวัน ซึง่ ค่าจ้างแรงงานขัน้ ตำ�่ นีจ้ ะขึน้ อยูก่ บั พืน้ ทีแ่ ละระบบ
เศรษฐกิจท้องถิ่น
ชั่วโมงการท�ำงานและการท�ำงานล่วงเวลา
ชั่วโมงการท�ำงานปกติไม่ควรเกินวันละ 8 ชั่วโมง ลูกจ้างที่ท�ำงานใน
ส่วนที่เกินจากวันละ 8 ชั่วโมงมีสิทธิที่จะได้รับค่าล่วงเวลาเท่ากับอัตรา
ค่าจ้างที่ใช้บังคับในอัตราเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของอัตราค่าจ้าง
ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม กฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์ได้ก�ำหนดให้ลูกจ้างในบาง
สายอาชีพไม่สามารถรับการจ่ายค่าตอบแทนการท�ำงานล่วงเวลาดังกล่าว
ซึ่งมีก�ำหนดไว้ดังนี้
(1) ข้าราชการ
(2) ลูกจ้างระดับบริหารจัดการขึ้นไป
(3) ลูกจ้างฝ่ายบุคคล
(4) ครอบครัวของนายจ้าง
(5) ผู้ช่วยส่วนตัว
(6) ลูกจ้างที่รับค่าจ้างตอบแทนตามผลงาน ซึ่งถูกก�ำหนดเป็น     
กฎระเบียบที่เหมาะสมโดยเลขาธิการกรมแรงงานและการจัดหางาน
วันหยุดประจ�ำสัปดาห์
นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างท�ำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และมีวันหยุด
ประจ�ำสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน ส�ำหรับงานที่ท�ำในวันหยุด นายจ้างจะ
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ต้องจ่ายค่าชดเชยให้เท่ากับอัตราค่าจ้างที่ใช้บังคับเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 30 ของอัตราดังกล่าว
วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ
วันหยุดนักขัตฤกษ์มีทั้งสิ้น 12 วันต่อปี นายจ้างจะต้องจ่ายค่า
ตอบแทนในการท�ำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้กับลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่า
ชดเชยที่กฎหมายมิได้ก�ำหนดไว้เป็นข้อยกเว้น และได้รับค่าจ้างในอัตรา
อย่างน้อยร้อยละ 200 ของอัตราค่าจ้างที่ใช้บังคับในการท�ำงานในวัน
หยุดนั้นๆ
วันหยุดพิเศษมีทั้งสิ้น 3 วันต่อปี ดังนี้
1) Benigno S. Aquino Jr. Day (ตรงกับวันจันทร์ที่ใกล้เคียงวันที่
21 สิงหาคม)
2) All Saints Day (วันที่ 1 พฤศจิกายน)
3) Last day of the year (วันที่ 31 ธันวาคม)
ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยการท�ำงานในวันหยุดพิเศษ จะต้องได้
รับค่าตอบแทนในการท�ำงานวันหยุดอย่างน้อยร้อยละ 30 ของอัตราค่า
จ้างที่ใช้บังคับ ในกรณีที่วันหยุดพิเศษนั้นตรงกับวันหยุดประจ�ำสัปดาห์
ของลูกจ้าง ค่าตอบแทนจะเป็นอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของอัตรา
ค่าจ้างที่ใช้บังคับ ทั้งนี้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงการท�ำงานใน
วันหยุดพิเศษเวลากลางคืน
วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี (Service Incentive Leave)
ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับวันหยุดพักผ่อน 5 วันต่อปี เมื่อท�ำงานครบ 1 ปี
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วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีสามารถเปลีย่ นเป็นเงินให้กบั ลูกจ้างทีไ่ ม่ประสงค์
จะใช้วันลาพักร้อนนี้เมื่อครบก�ำหนดวันสิ้นปี ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิในการ
จัดสรรวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีให้กับลูกจ้างได้ตามความเหมาะสม
เวลาพัก
นายจ้างมีหน้าทีก่ �ำหนดเวลาพักระหว่างวันให้กบั ลูกจ้างอย่างน้อย 1
ชัว่ โมงต่อวัน อย่างไรก็ตาม นายจ้างสามารถจัดสรรเวลาพักให้กบั ลูกจ้าง
น้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้ในบางกรณี แต่ไม่น้อยกว่า 20 นาทีต่อวัน ทั้งนี้จะ
ต้องชดเชยเวลาพักดังกล่าวที่ลดลงไปนับเป็นชั่วโมงการท�ำงานปกติให้
กับลูกจ้างแทน
สิทธิประโยชน์ส�ำหรับการเกษียณอายุ (Private Retirement
Benefit)
ลูกจ้างมีสทิ ธิได้รบั สิทธิประโยชน์ส�ำหรับการเกษียณอายุ ซึง่ เกิดจาก
รายได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลง หรือพันธะสัญญาอื่นๆ ทั้งนี้
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะต้องไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้โดย
กฎหมายแรงงาน
ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติใดๆ ส�ำหรับการเกษียณอายุ ลูกจ้างมีสิทธิที่
จะเกษียณ และได้เงินบ�ำเหน็จเมื่ออายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีอายุงาน
อย่างน้อย 5 ปี ก่อนเกษียณอายุกบั นายจ้างปัจจุบนั ลูกจ้างมีอายุครบวัย
เกษียณภาคบังคับเมื่ออายุ 65 ปี นายจ้างสามารถเกษียณและจ่ายเงิน
เกษียณอายุ ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงลูกจ้างเหมืองแร่ทมี่ สี ทิ ธิจะเกษียณและได้เงิน
บ�ำเหน็จเมื่ออายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป และมีอายุงานอย่างน้อย 5 ปี ก่อน
เกษียณอายุกบั นายจ้างปัจจุบนั เมือ่ ลูกจ้างมีอายุครบวัยเกษียณภาคบังคับ
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60 ปี นายจ้างสามารถเกษียณและจ่ายเงินเกษียณอายุ ลูกจ้างเกษียณ
มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินเกษียณอย่างน้อยเท่ากับเงินเดือน 0.5 เดือน คูณด้วย
อายุงานเป็นจ�ำนวนปี ทั้งนี้เศษของเดือนที่มากกว่า  6 เดือนขึ้นไปนับ
เป็น 1 ปี
ค�ำว่า “เงินเดือนครึง่ เดือน” โดยทัว่ ไปหมายถึง เงินเดือน 15 วัน ของ
เงินเดือนล่าสุด เงินชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี 5 วัน และ 1 ใน 12
ส่วนของเงินเดือน เดือนที่ 13 รวมถึงผลประโยชน์อนื่ ๆ ทัง้ หมดทีน่ ายจ้าง
และลูกจ้างได้ตกลงร่วมกันในการค�ำนวณเงินเกษียณ
ประเภทการลา
กฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์ก�ำหนดให้มีประเภทการลางานต่างๆ ไว้
ดังนี้
1) การลาคลอด (Maternity Leave)
ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ในภาคเอกชนสามารถลาคลอดได้ 60 วัน
ส�ำหรับการคลอดปกติ และ 78 วันในกรณีการแท้ง คลอดก่อนก�ำหนด
และการผ่าคลอด ในระหว่างการลาคลอดลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินเดือน
ตลอดการลาคลอด 60 และ 78 วัน สามารถใช้สิทธิการลาคลอดได้ 4
ครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีการแท้งบุตรด้วย นายจ้างจะต้องจ่าย
สิทธิประโยชน์กรณีลาคลอดให้กบั ลูกจ้างภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีย่ นื่
ใบลาคลอด ระบบประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินสมทบส่วนนายจ้างเต็ม
จ�ำนวนของสิทธิประโยชน์การคลอดบุตรล่วงหน้าให้กับลูกจ้าง ทั้งนี้
ลูกจ้างต้องแสดงเอกสารการช�ำระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็น
หลักฐานการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์
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2) การลาระหว่างภรรยาคลอดบุตร (Paternity Leave)
			 เป็นสิทธิวันลาส�ำหรับลูกจ้างชายในกรณีภรรยาที่สมรสอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายมีก�ำหนดคลอด โดยสามารถใช้สทิ ธิวนั ลาประเภทนี้
ได้ 4 ครัง้ แรกของการคลอดเท่านัน้ ครัง้ ละ 7 วัน และได้รบั ค่าจ้างเหมือน
วันท�ำงานปกติ โดยไม่น้อยกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้ การลา 
ประเภทนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ หากลูกจ้างประสงค์ไม่ใช้สิทธิการลา
3) การลาเพื่อดูแลบุตร (Parental Leave)
ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 7 วันต่อปี จนกระทั่งบุตรอายุครบ 18 บริบูรณ์
หรือตลอดอายุงานหากบุตรเป็นผู้พิการตามกฎหมาย ส�ำหรับลูกจ้างที่
เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (Single Parents) สิทธินี้สามารถยกเลิกได้ หาก
ลูกจ้างมีการสมรสใหม่
4) การลาอันเนื่องจากความรุนแรงในครอบครัว (Leave due to
Domestic Violence)
ให้สทิ ธิเฉพาะลูกจ้างหญิง และลูกจ้างทีม่ บี ตุ รเป็นเหยือ่ ของความ
รุนแรงเท่านั้น ซึ่งมีสิทธิลาพิเศษ 10 วัน โดยได้รับค่าจ้าง และวันหยุด
เหล่านี้ครอบคลุมถึงการลาเพื่อพบแพทย์ การรักษา และการติดต่อทาง
กฎหมาย
5) การลาเพื่อการผ่าตัดเนื่องจากความผิดปกติทางนรีเวช (Leave
due to Gynecological Disorders)
		 ให้สทิ ธิส�ำหรับลูกจ้างหญิงทีต่ อ้ งการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์
เนื่องจากความผิดปกติทางนรีเวช โดยมีสิทธิหยุดงานได้เป็นระยะเวลา 
2 เดือนโดยได้รับค่าจ้าง ทั้งนี้ลูกจ้างจะต้องมีอายุงานต่อเนื่องอย่างน้อย
6 เดือน ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
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การจ่ายค่าจ้างเดือนที่ 13 (13th Month Pay)
จากการประกาศกฎหมายเพิ่มเติมว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างเดือนที่ 13
ส�ำหรั บ พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง หมายถึ ง การจ่ า ยโบนั ส ให้ กั บ
พนักงานทุกคนที่มีอายุงานอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 24
ธันวาคมของทุกปี ทัง้ นีน้ ายจ้างสามารถแบ่งจ่ายโบนัสนีล้ ว่ งหน้าในเดือน
มิถุนายนจ�ำนวนกึ่งหนึ่งก่อนโรงเรียนเปิดภาคการศึกษา  และอีกกึ่งหนึ่ง
ภายในวันที่ 24 ธันวาคม โดยส่วนใหญ่แล้วค่าจ้างเดือนที่ 13 มักจะถูก
ก�ำหนดไว้ในสัญญาการจ้างงานตัง้ แต่ตน้ ส�ำหรับพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร

7.2.2 ประเภทการจ้างงาน (Type of Employment)
โดยปกติประเภทการจ้างงานในประเทศฟิลิปปินส์มีหลากหลาย
รูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทและความต้องการของการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่ง
กฎหมายแรงงานของฟิลปิ ปินส์ได้ก�ำหนดประเภทของการจ้างงานไว้ดงั นี้

7.2.2 ประเภทการจ้างงาน (Type of Employment)

การจ้างงานทั่วไป (Regular Employment)
เป็นการจ้างงานส�ำหรับต�ำแหน่งที่องค์กรระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามี
ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งโดยปกติจะมีระยะการทดลองงาน
เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน นับจากวันแรกของการเริ่มงาน และมักจะ
ไม่มีการขยายระยะเวลาการทดลองงาน ในกรณีที่ลูกจ้างท�ำงานจนครบ
ก�ำหนดระยะเวลาทดลองงาน และยังไม่มีการแจ้งยืนยันการเป็นลูกจ้าง
ประจ�ำจากองค์กร โดยในระหว่างนั้นลูกจ้างยังคงท�ำงานต่อไป ให้ถือว่า
ลูกจ้างผ่านการทดลองงานโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ก่อนหรือในช่วง
ระยะเวลาทดลองงาน นายจ้างจะต้องตกลงก�ำหนดมาตรฐานและความ
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คาดหวังผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าลูกจ้าง
ท่านนั้นเป็นลูกจ้างประจ�ำตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท�ำงาน โดยไม่มีระยะเวลา
ทดลองงาน
การจ้างงานตามโครงการ (Project Employment)
เป็นการจ้างงานที่มีการก�ำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา
การจ้างงานอย่างแน่นอนตามก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ลูกจ้าง
สามารถเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจ�ำได้หากองค์กรเห็นว่าต�ำแหน่งนั้นมี
ความจ�ำเป็น และมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
การจ้างงานตามฤดูกาล (Seasonal Employment)
เป็นการจ้างงานทีม่ ชี ว่ งเวลาระบุไว้แน่นอนส�ำหรับทุกๆ ปีตามฤดูกาล
ของงาน
การจ้างงานชั่วคราว (Casual Employment)
เป็นการจ้างงานที่มีการก�ำหนดระยะเวลาต่องานที่เกิดขึ้น โดยไม่มี
การวางแผนรับบุคลากรไว้ล่วงหน้า  เป็นงานที่มีก�ำหนดช่วงระยะเวลา
สั้นๆ ทั้งนี้ หากลูกจ้างรายนี้ถูกต่อสัญญาจนกระทั่งมีอายุงานอย่างน้อย
1 ปี จะถือว่าการจ้างงานแบบชัว่ คราวจะถูกปรับเป็นการจ้างงานประจ�ำ 
หากหน้าที่งานที่เกิดขึ้นยังคงด�ำเนินต่อไป
การจ้างงานแบบก�ำหนดเวลาการจ้าง
(Fixed-Period Employment)
เป็นการจ้างงานทีม่ กี �ำหนดระยะเวลาการเริม่ ต้นและสิน้ สุดระยะเวลา
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ment)
การจ้างงานไว้อย่างชัดเจน ทัง้ นีก้ ารจ้างงานประเภทนี้ จะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้
1) ระยะเวลาการจ้างงานต้องเกิดจากการยินยอมและสมัครใจของ
ทั้งสองฝ่าย
2) เป็นการจ้างงานส�ำหรับต�ำแหน่งทางเทคนิค หรือต�ำแหน่งที่
ต้องการลูกจ้างระดับการศึกษาค่อนข้างสูง

7.2.3 การเลิกจ้างงาน (Termination of Employment)
โดยทัว่ ไป นายจ้างมีอ�ำนาจบอกเลิกจ้างโดยชอบธรรมตามเหตุอนั ควร
ทีก่ �ำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานฟิลปิ ปินส์ ทัง้ นีก้ ารเลิกจ้างโดยนายจ้างนัน้
จะต้องมีเหตุอนั ควรแก่การเลิกจ้าง และจ่ายชดเชยค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
กรณีเลิกจ้างกะทันหัน
ในทางตรงกันข้าม ลูกจ้างอาจบอกเลิกการจ้างงานด้วยเหตุผลใด
ก็ตามโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรไปยังนายจ้างล่วงหน้าอย่างน้อยหนึง่
เดือน (คือ 30 วัน) ในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า นายจ้าง
อาจให้ลูกจ้างรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ในบางกรณี
ลูกจ้างอาจบอกเลิกการจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สาเหตุการเลิกจ้าง
นายจ้างมีอ�ำนาจยกเลิกการจ้างงานโดยชอบด้วยกฎหมาย หากพิสจู น์
ได้ว่าสาเหตุของการเลิกจ้างนั้นถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน ซึ่งมี
ขอบเขตของสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้
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1) ลู ก จ้ า งประพฤติ ผิ ด ร้ า ยแรง หรื อ ละเมิ ด ค�ำสั่ ง โดยชอบด้ ว ย
กฎหมายของนายจ้างหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างที่
เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
2) ลูกจ้างละเลยต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3) ลูกจ้างทุจริตหรือละเมิดโดยเจตนา  ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ
จากนายจ้าง หรือผู้แทนนายจ้าง
4) ลูกจ้างก่ออาชญากรรมหรือกระท�ำความผิดต่อนายจ้าง ครอบครัว
ของนายจ้าง หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง
5) สาเหตุอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับสาเหตุดังกล่าวข้างต้น
ในขณะเดียวกัน นายจ้างสามารถเลิกจ้างด้วยสาเหตุอื่นๆ ดังนี้
1) มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ลดการใช้แรงงานจากการจ้างงาน
2) ลดความซ�้ำซ้อนของหน่วยงาน
3) ปิด หรือระงับการด�ำเนินกิจการ
4) โรคติดต่อ ซึง่ ก�ำหนดไว้เป็นโรคต้องห้ามโดยกฎหมาย เพือ่ ป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อไปยังลูกจ้างอื่นๆ
ในกรณีทนี่ ายจ้างเลิกจ้างโดยมิชอบด้วยกฎหมาย นายจ้างจะต้องคืน
ต�ำแหน่งทางธุรกิจ สิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับ รวมถึงค่าชดเชยของค่าจ้าง
เต็มจ�ำนวน เบีย้ เลีย้ ง รวมถึงผลประโยชน์อนื่ ๆ ทีส่ ามารถค�ำนวณเป็นเงิน
ให้กบั ลูกจ้างตลอดระยะเวลาทีถ่ กู บอกเลิกจ้าง จนกระทัง่ วันทีไ่ ด้กลับมา
ท�ำงานโดยปกติ
กระบวนการการเลิกจ้าง
การเลิกจ้างด้วยสาเหตุที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแรงงาน นายจ้างจะ
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ต้องแจ้งลูกจ้างและกระทรวงแรงงานและกรมการจัดหางานเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันก�ำหนดเลิกจ้าง ในกรณีการเลิกจ้าง
ที่มีสาเหตุจากการเจ็บป่วย จะต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจสุขภาพ
จากองค์กรสาธารณสุขว่าโรคดังกล่าวไม่สามารถรักษาภายใน 6 เดือน
การเลิกจ้างด้วยสาเหตุที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแรงงานนี้ ลูกจ้างจะต้อง
ได้รับค่าชดเชยการบอกเลิกจ้างในอัตรา  0.5 หรือ 1 เท่าของเงินเดือน
ส�ำหรับอายุงานทั้งหมด ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเลิกจ้าง
ในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างด้วยกระบวนการที่ไม่เหมาะสม ลูกจ้างมี
สิทธิได้รับค่าท�ำขวัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลตัดสิน ศาลอาจ
พิจารณาสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามระดับความรุนแรงของการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการเลิกจ้าง ค่าท�ำขวัญถือเป็นค่าปรับนายจ้างตาม
ความผิดข้างต้น
7.2.4 ประกันสังคม (Social Insurance)
กฎหมายประกันสังคมปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) พระราชบัญญัติ
ประกันสุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) และกฎหมายกองทุน
รวมเพื่อการพัฒนาปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ได้ก�ำหนดให้นายจ้างและ
ลูกจ้างจะต้องได้รับความคุ้มครองและดูแลโดยรัฐ ซึ่งอาจเรียกว่า 
กฎหมายสังคม (Social Legislations)
ภายใต้ข้อก�ำหนดข้างต้น ลูกจ้างและนายจ้างฟิลิปปินส์จะต้องเป็น
สมาชิกของระบบประกันสังคม (Social Security System: SSS) ประกัน
สุขภาพ (Philippine Health Insurance Corporation: PhiHealth)
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และกองทุน Pag-IBIG โดยก�ำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างส่งเงินสมทบ
ตามอัตราค่าจ้างรายเดือน ซึ่งนายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่น�ำส่งเงินสมทบทั้ง
ส่วนนายจ้างและลูกจ้าง และสามารถหักเงินสมทบส่วนลูกจ้างจากเงิน
เดือนในแต่ละเดือนได้ในอัตราเดียวกันกับเงินสมทบส่วนนายจ้าง เพือ่ น�ำ
ส่งกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสุขภาพ
ตามก�ำหนดระยะเวลาที่ประกาศไว้
ในกรณีที่นายจ้างไม่น�ำส่งเงินสมทบตามที่ก�ำหนดไว้ กฎหมายระบุ
โทษทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ โดยก�ำหนดให้ช�ำระค่าปรับพร้อมดอกเบีย้ ตัง้ แต่วนั แรก
ที่มีการผิดนัดจนถึงวันที่ช�ำระเงิน รวมกับเงินสมทบที่จะต้องน�ำส่ง
การลงโทษทางวินยั แก่องค์กร ผูม้ อี �ำนาจลงนามในฐานะผูแ้ ทนองค์กรจะ
เป็นผู้รับผิดชอบการลงโทษกรณีดังกล่าว

7.3 กฎหมายเข้าเมือง
การเข้าเมืองที่ถูกต้อง คือ การขอวีซ่าที่จะบอกรายละเอียดและการ
อนุญาตให้อยู่ได้นานเพียงใดขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า  ซึ่งดูขั้นตอนได้
ดังนี้

7.3.1 การขอวีซ่า
การขอวีซ่า[26] ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้   
วีซ่าเข้าฟิลิปปินส์ในกรณีที่อยู่ไม่เกิน 21 วัน ส�ำหรับผู้ที่ต้องการอยู่เกิน
21 วัน สามารถติดต่อขอท�ำวีซา่ ได้ที่ สถานทูตฟิลปิ ปินส์ เลขที่ 760 ถนน
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สุขุมวิท กทม. 10110 โทรศัพท์ 02-260-6243 และ 02-260-6245
โทรสาร 02-260-6244
ข้อควรระวัง
- เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้เดินทางจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มวีซ่าที่สถานทูต 3 ชุด

7.3.2 ศุลกากร และของต้องห้ามในการน�ำเข้า
ศุลกากร และของต้องห้ามในการน�ำเข้า[31] ผูเ้ ดินทางเข้าฟิลปิ ปินส์จะ
ได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้าส�ำหรับของใช้ส่วนตัว ดังนี้
-  เครื่องทองรูปพรรณ มีปริมาณพอสมควรแก่ฐานะ
-  บุหรี่ 200 มวน หรือ ซิการ์ 50 มวน หรือ ยาเส้น 250 กรัม
-  สุรา หรือเหล้าองุ่น คนละ 2 ลิตร
-  ยา และเครื่องส�ำอางค์ที่เป็นของใช้ส่วนตัว
-  กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว และเครื่องใช้
ไฟฟ้าที่เป็นของใช้ส่วนตัว
ของต้องห้ามในการน�ำเข้า  คือ อาวุธทุกชนิด เช่น วัตถุระเบิด ปืน
กระสุนปืน ยาเสพติด อุปกรณ์และสิ่งพิมพ์ลามก
ของต้องห้ามในการน�ำออกจากฟิลิปปินส์ คือ ปะการัง และเปลือก
หอยบางชนิด ประเทศฟิลปิ ปินส์มหี อยพันธุต์ า่ งๆ มากกว่า 12,000 ชนิด
เปลือกหอยหายากและราคาแพงที่สุดในโลกมีชื่อเรียกว่า  “หอยเต้าปูน
แห่งท้องทะเล” หรือ“Glory of the Sea”
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7.4 กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้
กฎหมายในฟิลิปปินส์มีหลากหลาย แต่ที่น่ารู้คือกฏหมายด้านการ
ลงทุนทีเ่ ปิดโอกาสให้มกี ารลงทุน มีการสร้างงาน แต่ยงั คงสงวนอาชีพให้
ชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งดูโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

7.4.1 กฎระเบียบด้านการลงทุนในประเทศ
ตามกฎหมายการลงทุนชาวต่างชาติปี พ.ศ. 2534 นักลงทุนต่างชาติ
สามารถเป็นเจ้าของกิจการ โดยไม่ต้องมีคนท้องถิ่นร่วมทุน ซึ่งต้องท�ำ
ตามเงื่อนไขที่เขียนไว้ส�ำหรับการลงทุนส�ำหรับชาวต่างชาติ (Foreign
Investments Negative List-FINL) โดยมีรายละเอียดดังนี้
List A: กิจการทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดการลงทุนของต่างชาติตามบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมาย
1) กิจการที่ห้ามต่างชาติลงทุน
1.  กิจการสื่อสารมวลชน ยกเว้นการบันทึกต่างๆ
2.  การปฏิบตั งิ านทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ
ดังนี้
1) วิศวกรรม
2) การแพทย์ และวิชาชีพช�ำนาญการที่เกี่ยวข้อง
3) การบัญชี
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4) สถาปัตยกรรม
5) อาชญาวิทยา
6) เคมี
7) ตัวแทนรับส่งสินค้าที่เกี่ยวกับศุลกากร
8) การวางแผนสิ่งแวดล้อมป่าไม้
9) ธรณีวิทยา 
10) การออกแบบภายใน
11) การออกแบบภูมิทัศน์
12) กฎหมาย
13) บรรณารักษ์ศาสตร์
14) เจ้าหน้าที่ประจ�ำเรือ
15) เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องเครื่องเครื่องเรือ
16) ผู้เชี่ยวชาญระบบท่อ
17) เทคโนโลยีเกี่ยวกับน�้ำตาล
18) สังคมสงเคราะห์
19) การสอน
20) การเกษตร
21) การประมง
3. ร้านค้าปลีกที่ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วน้อยกว่า  2,500,000
ดอลล่าร์สหรัฐ
4. สหกรณ์
5. บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชน
6. การท�ำเหมืองขนาดเล็ก
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

181

7. การใช้ทรัพยากรทางทะเลในบริเวณหมู่เกาะ อาณาบริเวณ
ทะเลและเขตเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติบนพี้นที่ขนาดเล็กเช่นแม่น�้ำ ทะเลสาบ อ่าว หรือลากูน
8. การเป็นเจ้าของ เปิดด�ำเนินการ และบริหารจัดการสนาม
ชนไก่
9. การประดิษฐ์ ซ่อมแซม เก็บกักตุน และจ�ำหน่ายหรือกระจาย
อาวุธนิวเคลียร์
10. การประดิษฐ์ ซ่อมแซม เก็บกักตุน และจ�ำหน่ายหรือกระจาย
อาวุธชีวภาพ เคมีและวิทยุระเบิดและการโจมตีส่วนบุคคล
11. การประดิษฐ์ประทัดไฟ และอุปกรณ์การผลิตการท�ำ
ดอกไม้ไฟอื่นๆ
2) กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 20
เครือข่ายการสื่อสารด้านวิทยุภาคเอกชน
3) กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25
1. บริษทั การสรรหาเอกชน ไม่วา่ จะหาคนงานท้องถิน่ หรือคนงาน
ในต่างแดน
2. สัญญาเพื่อการก่อสร้างและการซ่อมแซมของกองทุนท้องถิ่น
ในงานสาธารณะ ยกเว้น
(ก) โครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุม
ใน RA No. 7718
(ข) โครงการที่เป็นกองทุนต่างประเทศ หรือการช่วยเหลือ
และถูกก�ำหนดให้อยู่ภายใต้การประมูลนานาชาติ
(ค) ข้อตกลงเพื่อการก่อสร้างโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกัน
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4) กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ได้แก่
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
5) กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 40
1. การส�ำรวจ การพัฒนา  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
2. เป็นเจ้าของหรือมีที่ดินส่วนตัว
3. การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการบริการสาธารณะ
4. เป็นเจ้าของหรือผู้ก่อตั้ง และการบริหารจัดการสถาบันการ
ศึกษา
5. ผลิตผลจากการเพาะปลูก ผลผลิต โรงสีข้าว กระบวนการที่
เกี่ยวข้อง การค้ายกเว้นการค้าย่อยของข้าวและข้าวโพดและสิ่งเพิ่มเติม
โดยการแลกเปลี่ยน ซื้อขายหรืออะไรก็ตามที่ได้ชื่อว่าท�ำมาจากข้าวหรือ
ข้าวโพด
6. ข้อสัญญาเพื่อการหาวัสดุ สินค้า และเครื่องอุปโภคบริโภคกับ
รัฐบาลหรือหน่วยงานที่รัฐก�ำกับ บริษัท ตัวแทน หรือเทศบาล
7. โครงการที่รับการสนับสนุน และการด�ำเนินการของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโครงการทีก่ �ำหนดสิทธิการเป็นตัวแทน
ผลประโยชน์สาธารณะ
8. การด�ำเนินการจับปลาในทะเลลึกเพื่อการค้า
9. บริษัทประเมินราคา
10. เป็นเจ้าของคอนโดมิเนี่ยมที่มีพื้นที่ส่วนกลางในโครงการที่
เป็นเจ้าของร่วมกันโดยเจ้าของหลายคนหรือบริษัท  
6) กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 60
1. กฎข้อบังคับบริษัททางการเงินถูกก�ำกับโดยคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
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2. กฎข้อบังคับการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยถูกก�ำกับโดยคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
List B: กิจการที่มีข้อจ�ำกัดการลงทุนของต่างชาติด้วยเหตุผลด้าน
ความมั่นคง การป้องกันประเทศ สุขภาพอนามัย วัฒนธรรม หรือเพื่อ
ปกป้องอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
7) กิจการที่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 40
1. กิจการประดิษฐ์ ซ่อมแซม เก็บรักษา และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติก�ำหนดให้จ�ำหน่ายหมดไป
2. กิจการการผลิต การซ่อมแซม เก็บรักษา/จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนดให้จ�ำหน่ายหมดไป
3. กิจการการผลิตและจัดจ�ำหน่ายของยาอันตราย
			 4. กิจการซาวน่าและห้องอบไอนำ �้ คลินกิ ส�ำหรับนวด และกิจกรรม
อื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นนี้ถูกก�ำกับด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อ
การสาธารณสุขและศีลธรรม
5. กิจการพนันทุกประเภท เช่น การแข่งม้า ฯลฯ
6. กิจการที่มีมูลค่าในตลาดภายในประเทศน้อยกว่า  200,000
ดอลล่าร์สหรัฐ
7. กิจการตลาดภายในประเทศที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าหรือ
จ้างพนักงานโดยตรงอย่างน้อย 50 คนที่มีมูลค่าน้อยกว่า  100,000
ดอลล่าร์สหรัฐ
นอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ได้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ“Eco184

zones” เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของ Philippine Economic Zone Authority (PEZA) อันเป็น
หน่วยงานทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษปี พ.ศ. 2538 (Special
Economic Zone Act of 1995) ที่แบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ
1. นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate IEs)
2. เขตสินค้าส่งออก (Export Processing Zone EPZs)
3. เขตการค้าปลอดภาษี (Free Trade Zone FTZs)
4. เขตเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Ecozones) และ
5. IT Parks และ IT Building
ส�ำหรับกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนภายใต้การก�ำกับดูแล
ของ PEZA และมีการส่งออกอย่างน้อยร้อยละ 70 จะได้รบั สิทธิประโยชน์
ในการลงทุนที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ผูป้ ระกอบการจะได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 4 ปี และขยายได้อีกไม่เกิน 4 ปี หลังจากนั้น
สามารถเลือกเสียภาษีเงินได้ในอัตราพิเศษ (Special Income Tax)
ร้อยละ 5 ของรายได้รวม (Gross Income) แทนการเสียภาษีเงินได้และ
ภาษีท้องถิ่นในอัตราทั่วไปได้
2. การยกเว้นภาษีน�ำเข้า  ผู้ประกอบการได้รับยกเว้นภาษีน�ำเข้า
เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ และวัตถุดิบทั้งหมด
3. การยกเว้นค่าธรรมเนียมท่าเรือ ภาษีส่งออก และค่าธรรมเนียม
การน�ำเข้า  ผู้ประกอบการจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมท่าเรือ ภาษี
ส่งออก และค่าธรรมเนียมในการน�ำเข้าสินค้าต่างๆ
4. สิทธิการพ�ำนักถาวร ผู้ประกอบการต่างชาติและครอบครัวจะมี
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สิทธิการพ�ำนักถาวร หากมีการลงทุนเริ่มต้นไม่น้อยกว่า  150,000
ดอลลาร์สหรัฐ
5. การผ่อนคลายพิธกี ารศุลกากร ผูป้ ระกอบการจะได้รบั ความสะดวก
ในการน�ำเข้าและส่งออกสินค้า โดยการผ่อนคลายระบบพิธกี ารศุลกากร
ให้คล่องตัวขึ้น
ส่ ว นขั้ น ตอนการขออนุ มั ติ ล งทุ น นั้ น เมื่ อ ยื่ น ขอเสนอโครงการ
(Proposal) พร้อมแบบฟอร์มขอส่งเสริมการลงทุน (BOI Form 501)
และหลักฐานประกอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of
Investment) ของฟิลิปปินส์ ซึ่ง BOI จะพิจารณาอนุมัติภายใน 30 วัน
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8

ลักษณะเด่นของระบบราชการที่น่าเรียนรู้
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8.1 ระบบอุปถัมภ์ [11a] [37] [38]
สังคมฟิลปิ ปินส์เป็นสังคมเครือญาติ มีการอบรมสัง่ สอนในครอบครัว
ให้ช่วยเหลือกันและกันระหว่างเครือญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง และให้ส�ำนึก
บุญคุณผู้ที่ช่วยเหลือตน เกิดเป็นค่านิยมที่ติดในเรื่องการเป็นหนี้บุญคุณ
(Utang na Loob หรือ Internal Dept of Gratitude) รวมทั้งการ
กล่อมเกลาทางสังคม โดยมีคา่ นิยมทางศาสนาตัง้ แต่ยคุ สเปน คือ พ่อ แม่
อุปถัมภ์ทคี่ อยช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในทุกวิถที าง โดยมีเงินและอ�ำนาจเป็น
ปัจจัยสนับสนุน ท�ำให้ความช่วยเหลือไม่จ�ำกัดขอบเขตและเวลา ทั้งการ
ตอบแทนบุญคุณทีไ่ ม่จ�ำแนกว่าเหมาะสมหรือไม่ประการใด จึงกลายเป็น
ระบบอุปถัมภ์ที่ท�ำให้เกิดการติดสินบนการทุจริตไปทุกวงการ
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8.2 ความเท่าเทียม และความเสมอภาคทางเพศ
ในยุคสมัยก่อนสเปนเข้ามาปกครอง ฐานะของสตรีฟิลิปปินส์มีสิทธิ
เท่าเทียมชาย สตรีสามารถมีสมบัติเป็นของตัวเองและรับมรดกที่เป็น
ทรัพย์สิน ทั้งสามารถท�ำการค้าขายด้วยตัวเอง รวมถึงการสืบทอด
ต�ำแหน่งหัวหน้าเผ่าจากบิดาได้ อีกทั้งมารดามีสิทธิที่ตั้งชื่อให้ลูกด้วย
ตนเอง[3] และจากการศึกษาของสีดา สอนสี[36] พบสถานภาพของสตรี
ฟิลปิ ปินส์เป็นทีย่ อมรับจากสังคมมากกว่าประเทศใดๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ตั้งแต่สมัยสเปนเข้ามาครอบครอง สตรีก็มีอ�ำนาจและบทบาท
ในการควบคุมการเงินในครอบครัว เมือ่ สหรัฐอเมริกาเข้าครอบครองการ
ยอมรับสตรีกม็ สี งู มากขึน้ ทัง้ ในวงการเมืองและการศึกษา ในปี พ.ศ. 2443
มีสตรีเป็นผูร้ หู้ นังสือสูงกว่าบุรษุ ในฟิลปิ ปินส์ และสตรีสามารถก้าวเข้าสู่
ต�ำแหน่งประธานาธิบดี วุฒิสมาชิก พิพากษาศาลฎีกา  ประธานคณะ
กรรมการเลือกตัง้ ฯลฯ และหากเกิดปัญหากับสตรีกม็ อี งค์กรสตรีที่
เข้มแข็งและรัฐยอมรับ เช่น
1) Isis International Manila เป็นองค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
สตรีและการสร้างพลังสตรีเพื่อพัฒนา
2) National Commission on the Role of Filipino Woman
(NCRFW) เป็นองค์กรที่ดูแลผลักดันให้รัฐเข้ามาดูแลบทบาทของสตรีให้
สูงขึ้น
3) Kababaihan เป็นองค์กรทีร่ ณรงค์สตรีเพือ่ สร้างพลังให้มสี ว่ นร่วม
ในการปกครองท้อนถิ่น เป็นองค์กรที่จัดฝึกอบรมสัมมนาวางโครงการ
และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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4) Woman’s Media Circle (WMC), Political Leaders เป็น
องค์กรที่ส่งเสริมบทบาทของสตรีตั้งแต่ระดับประธานาธิบดี จนถึงผู้น�ำ
ชุมชนระดับล่าง โดยจัดเวทีให้สตรีเหล่านีไ้ ด้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และ
ร่วมกันแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่
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ตารางอักษรย่อของหน่วยงานราชการ
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
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ตารางอักษรย่อของหน่วยงานราชการ
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
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