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รายงาน 
การศึกษาดูงานและปฏิบัติภารกิจ 

 
ภายใต้แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
(Republic of the Philippines) 

 

 

 

๒๑ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
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ค าน า 

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงาน สรุปประเด็นการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานและปฏิบัติภารกิจภายใต้
แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  โครงการพัฒนาข้าราชการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
เกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  การเตรียมความพร้อมของภาคราชการของแต่ละประเทศ
สมาชิกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามอนุสัญญา “Luang  Prabang 
Joint Declaration” ของส านักงาน ก.พ. แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง การน าหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
อาเซียน (ASEAN Executive Management Program) ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นช่องทางในการ
ขยายความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการด าเนินการร่วมกันกับส านักงาน ก .พ. ของประเทศสมาชิก   

ตามอนุสัญญาหลวงพระบาง “Luang Prabang Joint Declaration” สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในประเด็น Gender Mainstreaming หรือการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในระบบ
ราชการพลเรือน  ดังนั้น คณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก .พ. จึงขอเข้าพบและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ The 
Philippine Civil Service Commission (CSC) ซึ่งท าหน้าที่คล้ายกับส านักงาน ก.พ. ของไทย  พร้อมกับได้หารือ
ร่วมกับคณะผู้บริหารของ Philippine Commission on Women (PCW)  ซ่ึงเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ
ประธานาธิบดี  มีหน้าที่ในการส่งเสริมสถานะภาพของสตรีในสังคม  เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจถึงนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้หญิงได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม   

นอกจากนั้น  ยังได้น าหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอาเซียน หรือ ASEAN Executive 
Management Program ไปน าเสนอต่อคณะผู้บริหารของส านักงาน ก.พ. ประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย 

นับเป็นโอกาสอันที่ดีคณะได้พบกับประธานและกรรมการของ The Philippine Civil Service 
Commission ซึ่งเปรียบได้กับประธานและกรรมการ ก.พ. ของไทย ซึ่งได้ให้เวลาในการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิด พร้อมทั้งอนุญาตให้คณะจากส านักงาน ก.พ. ร่วมสังเกตการณ์ในระหว่างการประชุมด้วย 

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยภาพรวมการศึกษาดูงาน   ประเด็นการเรียนรู้จากหน่วยงาน
ดังกล่าวข้างต้น บทวิเคราะห์จากการศึกษาดูงาน  รายนามคณะผู้ศึกษาดูงาน  และภาพประกอบการศึกษาดูงาน 

คณะศึกษาดูงานจัดท ารายงาน ฉบับนี้ขึ้นโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อ
ข้าราชการส านักงาน ก .พ. และผู้ที่เก่ียวข้อง    ทั้งเพ่ือเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านกา รบริการทรัพยากรบุคคล
ในภาครัฐ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ การพัฒนางานด้านอ่ืน  ๆ ของส านักงาน ก .พ. 
ต่อไป 
 

    ธันวาคม ๒๕๕๖  
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สารบัญ 
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๑.  ภาพรวมการศึกษาดูงานและประเด็นการเรียนรู้ในหน่วยงานต่าง ๆ  
 

 The Philippine Civil Service Commission ๕ 
 Philippine Commission on Women ๒๕ 

๒.  บทวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 

 การด าเนินงานตามอนุสัญญา “Luang  Prabang Joint Declaration” ๓๑ 
 การสร้างเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานอาเซียน  ๓๑ 
 การแนะน าหลักสูตร ASEAN Executive Management Program ๓๑ 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาดูงาน ๓๒ 

๓.  รายนามคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. ๓๔ 
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ภาพรวมการศึกษาดูงานและประเด็นการเรียนรู้ในหน่วยงานต่าง ๆ 
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ระบบราชการพลเรือนของประเทศฟิลิปปินส์ได้รับการปฏิรูป
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของการปฏิรูปโครงสร้าง ขนาด การพัฒนาผู้น า 
การจ าแนกต าแหน่ง และการก าหนดค่าตอบแทน   โดย ในปัจจุบัน The 
Philippine Civil Service Commission หรือเรียกโดยย่อว่า CSC ซึ่งเป็น
องค์กรที่ท าหน้าที่เหมือนกับส านักงาน ก .พ. ของไทย ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ใน
การท างาน ที่จะเป็น “ผู้น าของเอเซียด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลและ
การพัฒนาองค์กร ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐” 

เปูาหมายหลักของ CSC ได้ก าหนดไว้ว่า Gawing Lingkod 
Bayani ang Bawat Kawani หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนให้
ข้าราชการพลเรือนทุกคน ทุกระดับ  ไดใ้ช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพและสามารถเป็น “ฮีโร่” ในงานทีต่นรับผิดชอบ 

 ภารกิจของ CSC คือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่
ครบถ้วนทุกกระบวนการ  เพ่ือสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นกลไกคุณภาพใน
การพัฒนาประเทศ  ทั้งการสรรหา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การสอน
งาน การเรียนรู้และพัฒนา รวมทั้งการให้การรับรององค์กรที่สามารถวาง
ระบบและบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การท างานของ CSC ประกอบไปด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพและความน่าเชื่อถอืของข้าราชการพลเรอืน 
Development Competent and Credible Civil Servants 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกย่องต้นแบบของความซื่อสัตย์และความเป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะ 
Exemplifying Integrity and Excellence in Public Service  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปลุกจิตส านึกแห่งความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม และการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ
ในสถานที่ท างาน 
Cultivating Harmony, Morale and Wellness in the Workplace 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 
Effective and Efficient Performance of Quasi-Judicial Functions 

 

The Philippine Civil Service Commission (CSC) 



 การพัฒนาข้าราชการเพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

 

 หน้า ๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างและกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตรอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดเครือข่าย
การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
Building Partnerships and Strengthening Linkages 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารจัดการกลไกสนับสนุนที่มปีระสิทธิภาพ 
Managing Support Mechanisms  
 

นโยบายการด าเนินงานของ CSC ถูกก าหนดโดยคณะกรรมการ (Commissioner) ซึ่งท าหน้าที่คล้าย
กับคณะกรรมการ ก .พ. ของไทย  แต ่CSC ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและ
ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากประธานาธิบดี   

คณะกรรมการ CSC ชุดปัจจุบันประกอบด้วย  
 

 

Dr. Francisco T. Duque III 

ประธาน CSC 
ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี Gloria Macapagal-Arroyo   
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๐   
และจะครบวาระในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๕ 
 
 

 

Mr. Robert Martinez 

กรรมการ 
ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี Benigno Aquino III  
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๓   
และจะครบวาระในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๘ 
 
 

 

Ms. Nieves Osorio 

กรรมการ 
ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี Benigno Aquino III  
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๓   
และจะครบวาระในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๒๐ 
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การเข้าเยี่ยมคารวะประธาน CSC  

ในวันแรกที่คณะจากส านักงาน ก .พ. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ The Philippine Civil Service 
Commission นั้น   Dr. Francisco T. Duque III ประธาน CSC พร้อมด้วยกรรมการอีกสองท่านคือ Mr. Robert 
Martinez และ Ms. Nieves Osorio ไดอ้นุญาตให้คณะได้เข้าพบในห้องประชุม   ซึ่งขณะนั้น กรรมการทั้งสาม
ท่านก าลังอยู่ระหว่างการประชุม 

เป็นที่น่าสังเกตว่า  การประชุมของกรรมการ CSC มีลักษณะคล้ายกับการท างานและการประชุม
หารือประจ าวัน  (Working Committee)  กรรมการทุกคนนั่งประชุมร่วมกันบนโต๊ะประชุมขนาดย่อม   มีเพียง
เจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่เลขานุการประมาณ ๓-๔ รายนั่งอยู่แถวหลัง   การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มหรือโต้แย้งได้ตลอดเวลา  ไม่มีการน าเสนอวาระหรือ power point ที่เป็นทางการ
เหมือนการประชุมเต็มรูปแบบโดยทั่วไป 

การเข้าพบกรรมการ CSC ทั้งสามท่านเป็นไปด้วยบรรยากาศของมิตรภาพ หลังจากท่ี  Dr. Duque  
ประธาน CSC ได้กล่าวต้อนรับและแสดงไมตรีจิตด้วยการมอบหมายให้ข้าราชการระดับสูงของ CSC ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับคณะตามความต้องการอย่างเต็มที่แล้ว  Dr. Duque ก็เริ่มสนทนาเกี่ยวกับภาพรวม
ของการบริหารราชการพลเรือนของไทย 

ประเด็นที่ดึงดูดความสนใจจากคณะกรรมการ CSC ประเทศฟิลิปปินส์มากที่สุด คือ การที่
คณะกรรมการ ก .พ. ของประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งจากองค์พระประมุข  นอกจากนั้น ยังได้ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับองค์ประกอบและท่ีมาของคณะกรรมการ ก.พ. ของไทยอีกด้วย   กล่าวคือ คณะกรรมการ ก .พ. ของไทย
ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง ๕ ราย  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ อีก จ านวน ๕-๗ ราย  โดยมี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ท าหน้าทีป่ระธาน ก.พ. 

ประธาน CSC ประเทศฟิลิปปินส์ตั้งข้อสังเกตว่า การที่ ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี (หรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย) ด ารงต าแหน่งประธาน ก .พ. นั้น  นับเป็นสิ่งที่ดี เพราะ จะท าให้บรรดา
ข้อเสนอ นโยบาย หรือนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ที่ผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการ ก .พ. 
ไปแล้วนั้น  มีน้ าหนักในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตราเป็นกฎหมายเพ่ือบังคับใช้ต่อไป 

เมื่อเสร็จสิ้นจากการเข้าคารวะประธานและกรรมการ CSC แล้ว  คณะจากส านักงาน ก .พ. ได้
สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับข้าราชการระดับสูงของ CSC รวมทั้งสิ้น ๒ วันเต็ม โดยแบ่งเป็นประเด็น
ความเสมอภาคหญิงชายในราชการพลเรือนของฟิลิปปินส์  การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และการ
น าเสนอหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียนเพื่อขอรับความคิดเห็นส าหรับน ามาปรับใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป 
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ประเด็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ 

ก.  ประเด็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความเสมอภาคหรือมิติหญิงชาย 

๑. ในอดีต ผู้หญิงฟิลิปปินส์ และบทบาทของการเป็นผู้น าได้รับการยอมรับทั้งในระดับครอบครัว 
และในระดับชุมชน  ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้หญิงได้รับการเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน เป็น
เจ้าของกิจการ เป็นเจ้าของที่ดิน และอ่ืน ๆ   แต่อย่างไรก็ดี ระบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchy 
System) ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมฟิลิปปินส์เมื่อครั้งที่ประเทศตกเป็นอาณานิคมของสเปน  
ซึ่งมีการก าหนดให้ผู้หญิงห้ามแสดงออกด้วยการกระท าบางอย่าง 

จุดเปลี่ยนของการสร้างความเสมอภาคหญิงชายของประเทศฟิลิปปินส์ เกิดขึ้นจากการที่
องค์การสหประชาชาติได้ผลักดันให้ทุกประเทศหันมาให้ความส าคัญในประเด็นดังกล่าว  และ
ประเทศฟิลิปปินส์ก็รับเอานโยบายนี้มาปฏิบัติอย่างจริงจัง 

๒. ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการด าเนินการด้านการสร้างความเสมอภาคหญิงชายในประเทศ
ฟิลิปปินส์เป็นรูปธรรมนั้น  มีทั้งปัจจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ กล่าวคือ 

๒.๑ ปัจจัยระดับนานาชาติ 
๑) การประชุมขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการสร้างความเสมอภาค

หญิงชาย 
การประชุมดังกล่าวได้ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนา ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
ปรับมุมมองที่มีต่อผู้หญิง จากเดิมท่ีผู้หญิงอยู่ในฐานะ “ผู้ได้รับการพัฒนา” 
เป็น “มีส่วนในฐานะผู้ร่วมพัฒนา”  ซึ่งผลจากการผลักดันประเด็นดังกล่าว
ขององค์การสหประชาชาติ  ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้ก่อตั้ง คณะกรรมการ
ระดับชาติขึ้น เพื่อเป็นกลไกที่ส าคัญในการด าเนินการสร้างความเสมอภาค
หญิงชายในระดับประเทศ เรียกว่า The National Commission on the 
Role of the Filipino Women (NCRFW) ซึ่งในปัจจุบันใช้ชื่อว่า The 
Philippine Commission on Women (PCW) 

NCRFW มีหน้าที่ในการทบทวน ประเมินผล และการให้ข้อเสนอแนะต่อ
ประธานาธิบดีเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น   

นอกจากนั้น NCRFW ยังเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันมาตรการ
ระดับชาติในด้านการสร้างความเสมอภาคหญิงชาย  ซึ่ งด าเนินการใน
ลักษณะของคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบทบาทหญิงชาย
ทั้งจากภาคองค์การพัฒนาเอกชน (NGO) และภาคการศึกษา  อีกทั้ง
รูปแบบการท างานยังเน้นที่การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระดับชาติที่
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รับผิดชอบด้านงบประมาณ ด้านแผนการพัฒนา และด้านทรัพยากรบุคคล
อีกด้วย  ซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการด าเนินการผลักดัน
นโยบายด้านการสร้างความเสมอภาคหญิงชาย 

๒)  การลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 
ทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women หรือ CEDAW) 

อนุสัญญาดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการมีกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการใน
การปรับปรุงโครงสร้างเพื่อสนับสนุนและผลักดันการสร้างความเสมอภาค
หญิงชายให้เป็นรูปธรรม  ซึ่ งการลงนามในอนุสัญญา CEDAW ดังกล่าว 
ส่งผลให้ประเทศฟิลิปปินส์สามารถออกกฎหมายที่ส าคัญเพ่ือรองรับการ
ด าเนินการเรื่องความเสมอภาคหญิงชายได้อย่างเต็มที่ด้วย  

๒.๒ ปัจจัยระดับชาติ 

มีการบัญญัติพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชายขึ้นภายในประเทศ 
เรียกว่า Women in Nation Building Act 1992 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมี
ผลให้เกิดการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าหรือความไม่
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย และสนับสนุนการสร้างความเสมอภาคหญิงชายอย่าง
จริงจัง ตัวอย่างเช่น 

 ให้โอกาสกับผู้หญิงในการเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร 
 ให้ส่วนราชการทบทวนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความ

เสมอภาคหญิงชาย 
 ให้ส่วนราชการและองค์กรเอกชนทบทวนการใช้งบประมาณเพ่ือให้

ผู้หญิงมีส่วนร่วมและเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้งบประมาณ 
 ให้ส่วนราชการและองค์กรเอกชนทบทวนผลกระทบด้านนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล สนับสนุนให้ผู้หญิงได้มีโอ กาสในการเจริญ
ด้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานด้วยการสร้าง career path ที่
ชัดเจน 

 ออกกฎหมายเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในที่ท างาน  เป็นต้น 

๓. ส าหรับการด าเนินการของ The Philippine Civil Service Commission (CSC) โดยรับ
นโยบายมาจากประเด็นตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศข้างต้นนั้น  ได้ด าเนินการ
กับส่วนราชการและข้าราชการพลเรือน ดังนี้ 
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๓.๑ นโยบายและกฎหมาย 
๑) ส ารวจและทบทวนกฏ ระเบียบ กระบวนการท างานต่าง ๆ ที่เป็น

อุปสรรคต่อการสร้างความเสมอภาคหญิงชาย 
๒) ปรับปรุงนโยบายเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย 
๓) จัดท าฐานข้อมูลแยกเพศ 
๔) ก าหนดนโยบาย กฎ แนวทางท่ีสอดคล้องกับการสร้างความเสมอภาค

หญิงชาย 
๕) สร้างกลไกสนับสนุนการน าประเด็นการสร้างความเสมอภาคหญิงชาย

เข้าสู่กระแสหลักของการพัฒนา 

๓.๒ โครงการเพื่อด าเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
๑) จัดท ารายการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ใน

การประเมินสภาพการท างานในระบบราชการ 
๒) ผลักดันการก าหนดสัดส่วนของข้าราชการเพศหญิงในระดับสาม 

(เริ่มต้นในระดับปริญญาตรีขึ้นไป) เนื่องจากจ านวนข้าราชการหญิง
ระดับหนึ่งและสองมีมากกว่าข้าราชการชายประมาณ ๗๐ ต่อ ๓๐  
แต่เมื่อขึ้นสู่ระดับสามแล้ว สัดส่วนของจ านวนข้าราชการหญิงจะลด
น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และ ยิ่งเป็นระดับต าแหน่งที่สูงมากขึ้นเท่าไร 
จ านวนข้าราชการหญิงก็จะน้อยลงไปตามนั้น 

๓) สอดแทรกแนวคิดมุมมองความเสมอภาคหญิงชายในข้อสอบการเข้า
รับราชการ 

๔) บูรณาการประเด็นความเสมอภาคหญิงชายให้อยู่ในเรื่องการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม 

๕) ออกนโยบาย กฎ ระเบียบ กระบวนการ ที่เกี่ยวกับการปูองกันการ
ล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ท างาน 

๖) ให้สิทธิประโยชน์เรื่องการลาที่มีความหลากหลาย เช่น การล าคลอด
ของมารดา การลาเพื่อเลี้ยงบุตรของบิดา การลากรณีที่ได้รับการ
เจ็บปุวยหรือผลข้างเคียงจากการคลอดบุตร รวมถึงการลาเนื่องจาก
ถูกท าร้ายจากคนในครอบครัว  

๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในระบบราชการ 
๑) จัดโครงการรณรงค์เก่ียวกับบทบาทสตรีประจ าปี เป็นเวลา ๘๐ วัน 
๒) จัดให้มีศูนย์ดูแลเด็กเล็กในที่ท างาน 
๓) จัดให้มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของข้าราชการหญิง 
๔) ให้รางวัลองค์กรที่มีการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
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๕) ให้ทุนการศึกษาเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย 
๖) จัดสัมมนาเพื่อการตระหนักรู้เรื่องบทบาทหญิงชาย 

๓.๔ แบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
๑) การจัดท าแผนด้านความเสมอภาคของหญิงชายของส่วนราชการ โดย

ให้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย (Gender analysis) เพ่ือ
ก าหนดประเด็นที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความเสอมภาคหญิงชายของ
ส่วนราชการ 

๒) การตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ค านึงถึงความเสมอภาคหญิงชาย  
โดยการส ารวจว่าผู้หญิงได้รับประโยชน์จากการใช้งบประมาณนั้น
หรือไม่ อย่างไร 

๓) การให้รางวัลแก่ส่วนราชการที่มีการด าเนินการด้านการสร้างความ
เสมอภาคหญิงชายที่มีประสิทธิภาพ 

๔) การสร้างเครื่องมือและองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการด าเนินการด้าน
ความเสมอภาคหญิงชายให้แก่ส่วนราชการ 

๕) การตั้งผู้ตรวจการด้านความเสมอภาคหญิงชาย เพื่อท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินการ และการส่งเสริมความ
เสมอภาคของหญิงชายในภาพรวม 

๖) การสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเสมอภาคหญิงชาย 

 

ข.  ประเด็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ภารกิจด้านการต่างประเทศ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ The 
Philippine Civil Service Commission (CSC) นั้น เป็นหน้าที่ของสองหน่วยงานที่ร่วมกัน
รับผิดชอบ กล่าวคือ Civil Service Institute และ The Commission Secretariat and 
Liaison Office 

  



 การพัฒนาข้าราชการเพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

 

 หน้า ๑๒ 

๑) Civil Service Institute (CSI)   

CSI มีหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนของประเทศ1 (ท าหน้าที่เหมือนกับ
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนของส านักงาน ก .พ.)   ดังนั้น  บทบาทของ CSI 
ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  คือ การให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมและผลกระทบ  ด้วยการสอดแทรกเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมเข้า
ไปไว้ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการตลอดทั้งปี 

เมื่อถามว่า CSI ได้ให้ความน้ าหนักในการพัฒนาข้าราชการเพ่ือเตรียมตัวในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากน้อยเพียงใด  มีการ จัดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมไว้เป็นการเฉพาะหรือไม่  อาทิ  การเรียนรู้ในเชิงลึกเก่ียวกับการเมือง
การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านในประชาคม 
หรือการเรียนรู้ภาษาเพ่ือนบ้าน เป็นต้นนั้น   ได้รับค าตอบว่า CSI ไม่ไดใ้ห้น้ าหนัก
ในการฝึกอบรมหรือพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป็นการเฉพาะ  เพราะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นการตื่นตัวที่ประชาชน
ทุกคนจ าเป็นต้องใส่ใจ เรียนรู้ และติดตามจากสื่อมวลชนหรือจากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ ด้วยตัวเองอยู่แล้ว   ดังนั้น CSI จึงเป็นเพียงหน่วยงานที่จะกระตุ้นและ
ตอกย้ าความส าคัญในประเด็นที่เก่ียวข้องกับภาคราชการและเฉพาะภารกิจที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น 

  

                                                           
1 Functions of Civil Service Institute  
 
General: 

Provide direct training and personnel development interventions to all government officials and employees. 
 

Specific: 
๑) CSI provides competency-based training and development as well as best practices consulting services to all 

civil servants and government agencies- specifically focusing on HR/OD and Leadership Capacity Development, 
and Foundation Programs-to support them in their functions and in recognition of their ability to extend the 
work and mandate of CSI and ultimately influence the capabilities and capacities of civil servants. 

๒) CSI also brokers competency development solutions by creating strategic partnerships and continuing 
engagement with thought leaders, learning process experts and talent managers across the bureaucracy, the 
academe and private organizations that help promote influx of new ideas and perspectives relevant to public 
service. 

๓) CSI unifies public servant development by creating, managing and coordinating, as well as providing all these 
through deliberate approaches on research, knowledge management and learning technologies, and through 
key partnerships throughout the bureaucracy and external stakeholders. 
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อย่างไรก็ตาม  จากการท่ีประเทศฟิลิปปินส์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  จึง
ท าให้ข้าราชการของประเทศนี้ได้เปรียบประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค (ยกเว้นสิงคโปร์
และมาเลเซีย)  ดังนั้น การที่ไม่จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษา 
หน่วยงานพัฒนาข้าราชการของฟิลิปปินส์จึงด าเนินการเพียงสร้างการตระหนักรู้
และกระตุ้นให้ข้าราชการสนใจติดตามข่าวสารในภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึนเท่านั้น 

เจ้าหน้าที่ได้พาคณะจากส านักงาน ก .พ. เดินชมสถานที่จัดการฝึกอบรมของ CSI 
พร้อมทั้งได้ขออนุญาตให้คณะเข้าชมห้องฝึกอบรมในขณะที่ด าเนินการฝึกอบรม
ด้วย  และเป็นที่น่าสังเกตว่า ระยะเวลาในการฝึกอบรมของ CSI อยู่ระหว่างเวลา 
๐๘.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น. ซึ่งยาวนานกว่าระยะเวลาการฝึกอบรมของไทยหนึ่งชั่วโมง
เต็ม (คือระหว่าง ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  และส าหรับการจัดขนาดห้องฝึกอบรม ก็
จะให้ความส าคัญกับการด าเนินการกับกลุ่มขนาดเล็ก (๒๐ – ๓๐ คน) มากกว่าการ
ด าเนินการกับกลุ่มขนาดใหญ่  

๒)  Commission Secretariat and Liaison Office (CSLO) 

CSLO ท าหน้าที่เป็นทั้งฝุายเลขานุการของคณะกรรมการ CSC และด าเนินภารกิจ 
ที่เก่ียวข้องกับการต่างประเทศของ CSC2  ในขณะที่คณะจากส านักงาน ก.พ. เข้า
คารวะประธานและกรรมการ CSC ในห้องประชุมตามรายละเอียดที่กล่าวถึงก่อน
หน้านี้นั้น  เจ้าหน้าที่ของ CSLO ก็นั่งอยู่ในห้องประชุมดังกล่าว  ท าหน้าที่บันทึก
รายงานการประชุม ให้ข้อมูลสนับสนุน หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามท่ี
คณะกรรมการต้องการด้วย 

  

                                                           

2
 Functions of Commission Secretariat and Liaison Office 

๑) Programming and coordinating the regular and special meetings of the Commission Proper; 

๒) Managing and maintaining all decisions, policies, pronouncements, issuances, and records of the Commission 
Proper; 

๓) Liaise with both Houses of Congress on legislative matters and affecting the public personnel administration 
system and people working in government; 

๔) Assist legislators in facilitating their requests for technical help and advice, including those affecting their 
constituents; and 

๕) Coordinating commitments of the CSC with the ASEAN and other international bodies. 
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คณะได้พบกับ Ms. Dolores B. Bonifacio, Director IV ผู้อ านวยการของ CSLO 
เพ่ือขอทราบนโยบายการด าเนินงาน ในการเตรียมความพร้อม ที่จะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ซึ่งสรุปได้ว่า CSC ไม่มีแผนงานที่แยกออกมาเป็นโครงการ ที่มีความส าคัญ
โดดเด่น  (Flagships) เหมือนเช่นที่ประเทศไทยก าลังด าเนินการอยู่  เพราะ
ข้าราชการแต่ละกลุ่มแต่ละระดับจะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวมาก
น้อยแตกต่างกัน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญที่ทุกคนต้องรู้และท า
ความเข้าใจ   ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของข้าราชการทุกคนที่ จะต้องใส่ใจในเรื่อง
ดังกล่าว  และเป็นหน้าที่ของ CSI และส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

ส าหรับยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ของ CSC ซ่ึงด าเนนิงานโดย CSLO นั้น  
ได้รับค าอธิบายว่า  CSC จะให้ความส าคัญกับภารกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็น
ล าดับแรกและภารกิจระดับนานาชาติรองลงมา  แม้ว่าจะไม่มีแผนงานหรือโครงการ
รองรับการเตรียมข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง   แต่ CSC ก็
วางกลยุทธ์ที่จะเข้าร่วมในเวทีการประชุมอาเซียนทุกครั้ง หากเป็นเรื่องที่เก่ียวข้อง
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  และเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทั้งใน
ระดับผู้ปฏิบัติงานและระดับบริหาร ควบคู่กันไป 

 

ค.  การน าเสนอหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอาเซียน  

คณะเจ้าหน้าที่จากส านักงาน ก .พ. ได้น าเสนอหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอาเซียน 
(ASEAN Executive Management Program) ต่อคณะผู้บริหารของ The Philippine Civil 
Service Commission  โดยในจ านวนนั้นมี Ms. Agnes D. Padilla ซ่ึงด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการ
สถาบันข้าราชการพลเรือน (Civil Service Institute) ซึ่งมีบทบาทในการด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการรวมอยู่ด้วย  ที่ประชุมได้แสดงความสนใจและชื่นชมต่อการท างานของส านักงาน ก .พ. 
ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาข้าราชการทุกระดับ  และให้ความส าคัญ ในการน าหลักสูตรมารับ
ฟังการวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นจากข้าราชการของประเทศในกลุ่มอาเซียน    

ข้อเสนอจาก The Philippine Civil Service Commission ต่อโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
อาเซียน (ASEAN Executive Management Program) มีดังต่อไปนี้ 

๑) ส าหรับหลักสูตรที่ ๑ ซึ่งว่าด้วยเรื่อง “แรงขับเคลื่อนและแนวโน้มทิศทางของโลก 
(Global Forces and Trends)” นั้น เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ  เพราะ ให้ภาพกว้าง
ของความท้าทายในระดับโลกและมีบทบาทในการก าหนดนโยบายขององค์กร  
แต่การก าหนดเวลาในการอบรมเพียง ๒ ชั่วโมงนั้น อาจน้อยเกินไปท่ีจะใช้ในการ
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ส ารวจ ศึกษา และแลกเ ปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและความท้าทาย
ระดับโลก (Global)   นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเห็นด้วยว่า รูปแบบและวิธีการ
ฝึกอบรมจะเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จของหลักสูตรนี้  จึงจ าเป็นต้องใช้
รูปแบบและวิธีการที่ท้ังให้ความรู้และกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด มุ มมอง 
อาทิ การใช้วิธีการสัมมนากลุ่มย่อย เป็นต้น 

๒) ส าหรับหลักสูตรที่ ๔ ซึ่งว่าด้วยเรื่อง “ทักษะการสร้างความร่วมมือและการ
รวมกลุ่ม (Cooperation and Integration Skills)” นั้น  อาจจะปรับจากการที่
ส านักงาน ก .พ. ด าเนินการเอง  ไปเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
องค์กรอื่นซึ่งได้รับการยอมรับหรือรับรองจากส านักงาน ก .พ. ด้วย  ต่อจากนั้น จึง
จัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความรู้ ความคิด และประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย  รวมทั้ง ต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย   

นอกจากนี้ อ าจน าการทัศนศึกษาหน่วยงานต่าง ๆ มาบรรจุไว้ในหลักสูตรต้น ๆ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีมุมมองและเห็นตัวอย่างจริง   ก่อนที่จะเรียนหลักสูตร
ที่ ๓ “วาระของชาติ (National Agenda)” เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความคิด และมุมมองที่หลากหลาย รอบด้าน ก่อนที่จะวิเ คราะห์หรือก าหนด   
นโยบายหรือวาระแห่งชาติ 

๓) ควรมีการสอดแทรกประเด็นเก่ียวกับความโปร่งใส และการปูองกันการทุจริต 
คอรัปชั่น  รวมทั้งการสร้างจิตส านึกเก่ียวกับความรักชาติ การท างานเพ่ือส่วนรวม
หรือประเทศชาติในหลักสูตรที่ ๒ “ภูมิทัศน์ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 
Regional Landscape)” ด้วย 
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วันแรกที่ไปเยือน The Philippine Civil Service Commission คณะจากส านักงาน ก.พ.  

ได้รับเกียรติจาก Dr. Francisco T. Duque III ประธาน CSC (กลาง) พร้อมด้วยกรรมการอีกสองท่าน

คือ Mr. Robert S. Martinez (ซ้าย) และ Ms. Nieves L. Osorio (ขวา)  

ให้เข้าพบในที่ประชุม เพื่อกล่าวให้การต้อนรับพร้อมทั้งสนทนาเก่ียวกับ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของไทยและฟิลิปปินส์ 
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(บน) ภาพบรรยากาศการเข้าคารวะประธาน CSC ของประเทศฟิลิปปินส์  

และ (ล่าง) อนุญาตให้คณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
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(บน) ปูายแจ้งเตือนหน้าห้องประชุมกรรมการ CSC 

ที่จัดท าขึ้นอย่างเรียบง่าย เพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมา

ระมัดระวังการส่งเสียงรบกวนในระหว่างที่มีการ

ประชุม 
 

(ซ้าย) The Philippine Civil Service 

Commission ให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน 

ตามนโยบายการลดขั้นตอนและลดกระบวนการ

ท างานราชการ (Anti-Red Tape Act of 2007) 

ทั้งนี้ ข้าราชการจะต้องจัดการวางแผนการท างาน

และการพัก โดยมิให้การให้บริการหยุดชะงัก  

ปูายประกาศในลักษณะเดียวกันนีต้ิดไว้ทั่ว

ส านักงาน เพื่อแจ้งให้ผู้รับบริการได้ทราบโดยทั่วกัน 
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(บน) Ms. Noreen Boots Gocon Gragasin, Director III, Office of the Human Recourse 

Management & Development บรรยายเร่ืองความเสมอภาคหญิงชายในประเทศฟิลิปปินส์ให้กับ 

ผู้แทนส านักงาน ก.พ.  

และ (ล่าง) นางวัชรี จงเจริญประเสริฐ หัวหน้าคณะจากส านักงาน ก.พ.  

มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ 
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Ms. Dolores B. Bonifacio, Director IV, 

Commission Secretariat and Liaison 

Office เล่าถึงกลยุทธ์การด าเนินงานด้านการ

ต่างประเทศของ The Philippine Civil 

Service Commission รวมทั้งการเตรียม

ความพร้อมให้กับข้าราชการฟิลิปปินส์เพื่อ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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วันที่ ๒ ของการศึกษาดูงาน ณ The Philippine Civil Service Commission  

คณะจากส านักงาน ก.พ. ได้หารือร่วมกับคณะผู้บริหารของ CSC และได้รับความกรุณาจาก 

Ms. Agnes D. Padilla (สวมเสื้อสีน้ าตาลจุดด า) ซึ่งเป็น Executive Director  

ของ Civil Service Institute ที่ได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

อาเซียน (ASEAN Executive Management Program) อย่างละเอียด  
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เจ้าหน้าที่ของ CSC น าคณะของส านักงาน 

ก.พ. เยี่ยมชม Civil Service Institute ซึ่ง

เป็นสถาบันฝึกอบรมข้าราชการ  มีที่ตั้งอยู ่

ในท าเลเดียวกันกับ The Philippine Civil 

Service Commission   
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(บน) บริเวณหน้าห้องฝึกอบรม ซึ่งคณะจากส านักงาน ก.พ. ได้เข้าไปเยี่ยมชมและทักทายวิทยากร
รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรม ในระหว่างที่มีการด าเนินการฝึกอบรมด้วย  

 
(ล่าง) บริเวณที่พักรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันของผู้เข้ารับการอบรม  

ซึ่งจัดให้อยู่ในบริเวณหน้าห้องฝึกอบรม 
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คณะจากส านักงาน ก.พ. ถ่ายภาพหน้าอาคารที่ท าการ  

ในวันที่ ๒ ของการเยือน The Philippine Civil Service Commission เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 

มิติหญิงชายในราชการพลเรือน  การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

การน าเสนอหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน  และระบบบริหารข้าราชการพลเรือนของประเทศฟิลิปปินส ์
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หน่วยงานนี้มีชื่อเดิมว่า National Commission on the Role of Filipino Women ก่อตั้งขึ้นเม่ือ 
วันที่ ๗ มกราคม ๑๙๗๕  โดยเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ข้ึนตรงต่อประธานาธิบดี มีบทบาทหน้าที่หลักคือ 
“การทบทวน ประเมินผล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับมาตรการต่าง  ๆ  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการผู้หญิงเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาทั้งระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ  ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  นอกจากนี้ ยังมี
หน้าที่ในการการสร้างให้เกิดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในอนาคต” 

โดยอ านาจตามพระราชบัญญัติ Republic Act No. 9710 ที่ชื่อว่า “Magna Carta of Women” 
ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภา ได้ก าหนดให้  PCW ท าหน้าที่เป็นองค์กรภายใต้การก าหนดของส านักงาน
ประธานาธิบดี มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย และสร้างความร่วมมือ  เพ่ือให้มีความเสมอภาคหญิงชาย นอกจากนี้  ยังท า
หน้าที่ในการเป็นผู้ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงกฎ ระเบียบต่าง  ๆ ที่
เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติด้วย  

ความส าเร็จของการด าเนินการของ PCW  แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมจากสถิติการมีส่วนร่วมของ
ผู้หญิงที่เพ่ิมข้ึนในทุกระดับ  ในทุกภาคส่วน ทั้งราชการและเอกชนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์   

แนวทางการด าเนินการของ PCW ในการสร้างความเสมอภาค มีหลายมาตรการ ได้แก่ 

๑.  การสนับสนุนการด าเนินการตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเพ่ิมสัดส่วนของผู้หญิง
ในระดับ ๓ (เมื่อจบระดับปริญญา ต้องเข้าสู่ระบบราชการในระดับ ๒ และท างานไประยะหนึ่งจึงจะมีสิทธิเลื่อนขึ้น
สู่ระดับ ๓ ซึ่งถือเป็น Executive Administrative Level ซึ่งต้องมีการทดสอบ ซึ่งในระดับนี้ เป็นระดับท่ีมีสัดส่วน
ผู้หญิงผ่านขึ้นไปได้น้อย) ดังนั้น มาตรการเสริมให้ผู้หญิงผ่านขึ้นสู่ระดับ ๓ คือ การสนับสนุนการพัฒนา การเตรียม
ความพร้อม รวมทั้งหารให้ค าแนะน าในการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของผู้หญิง  

๒.  การติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณเพ่ือพัฒนาผู้หญิง โดยทุกหน่วยงานต้องใช้งบประมาณ
อย่างน้อยร้อยละ ๕ ในการพัฒนาผู้หญิง หรือ กิจกรรมที่ส่งเสริมความเสมอภาคห ญิงชาย ซึ่งกิจกรรมอาจมีได้
หลายรูปแบบ  เช่น  การจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการมีความตระหนัก/เข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย 
การจัดสวัสดิการที่ตอบสนองบทบาทของผู้หญิง (Reproductive roles เช่น การเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น ) อย่างไรก็ดี 
ส าหรับการจัดสวัสดิการจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการก่อนที่จะด าเนินการ  ทั้งนี้ บทบาทของ PCW จะอยู่
ที่การตรวจสอบส่วนราชการ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นทางอ้อมให้เกิดผลทางการปฏิบัติ   เจ้าหน้าที่ของ PCW เล่าว่า 
ไดเ้คยจัดท ารายงานเสนอต่อประธานาธิบดีกรณีท่ีหน่วยงานไม่ได้ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งการตรวจสอบ
อย่างเข้มงวดและการรายงานตรงถึงประธานาธิบดีนี้  ส่งผลให้ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับประเด็นบทบาทหญิง
ชายจากนั้นเป็นต้นมา 

The Philippine Commission in Women (PCW) 
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๓. การสร้างความตระหนักรู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรม โดยมีแนวทางในการด าเนินการแยกเป็น
ระดับ ดังต่อไปนี้  

ระดับบริหาร  

จะใช้เวลาประมาณ ๑-๓ ชั่วโมง  โดยเน้นให้ทราบว่าการส่งเสริมบทบาทหญิงชายเป็นประเด็น
ส าคัญที่ต้องด าเนินการ  เพราะเป็นข้อก าหนดตามกฎหมาย  แต่ หากไม่ด าเนินการตามจะเกิดผลเสียอย่างไร  
นอกจากนี้ ควรน าเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีปัญหาเกี่ยวกับความเสมอภาคในด้านใดบ้าง และขอให้
ผู้บริหารท าความเข้าใจเรื่อง “ความเสมอภาคของโอกาส” ที่ควรสร้างให้มีข้ึนในส่วนราชการ อาทิ กรณีกรมทาง
หลวงที่วิศวกรหญิงมักไม่ก้าวหน้า เพราะไม่สามารถสร้างผลงานในการสร้างถนนได้ เนื่องจากการท างานภาคสนาม
ไม่ได้รับความสะดวก เช่น ต้องใช้ห้องน้ าร่วมกับคนงานและวิศวกรชาย ดังนั้นหากหน่วยงานสามารถอ านวยความ
สะดวก ก็จะท าให้วิศวกรหญิงมีโอกาสในการสร้างผลงาน อีกทั้ง หน่วยงานก็ได้ใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย 

ระดับเจ้าหน้าที่  

หัวใจของการจัดการฝึกอบรมที่ประสบความส าเร็จ คือการวิเคราะห์บทบาทหญิงชาย (Gender 
Analysis) ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้ผู้อ านวยการเรียนรู้ /วิทยากร เข้าใจบริบทของแต่ละส่วนราชการ และ
สามารถสร้างให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย ทั้งในประเด็นของการมองผู้หญิงเป็นผู้รับบริการของ
หน่วยงาน เช่น มีการน าผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก มาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งที่
ผู้หญิงต้องการรับบริการจากภาครัฐ/หน่วยงาน แต่ไม่เคยได้เข้าถึงบริการดังกล่าว ซึ่งการ กระท าเช่นนี้ จะท าให้
ข้าราชการทราบว่า โครงการ หรือบริการที่ตนเองสร้างหรือด าเนินการนั้น มีผู้ใช้บริการที่เป็นผู้หญิงไม่ได้รับ
ประโยชน์  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเสมอภาคท้ังประชากรที่เป็นผู้หญิงและผู้ชาย  
เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี การสร้างผู้อ านวยการเรียนรู้ หรือ วิทยากรเรื่องการสร้างความตระหนักของความ
เสมอภาคหญิงชายค่อนข้างท าได้ยาก โดยส่วนใหญ่ PCW จะใช้วิธีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มคนที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง เช่น วิศวกร นักบัญชี หรือ แพทย์ โดยสนับสนุนให้คนเหล่านี้เข้ าใจแนวคิดเรื่องความ
เสมอภาคหญิงชาย เข้าใจแนวทางในการวิเคราะห์บทบาทหญิงชาย เพ่ือให้สามารถสร้างความตระหนักในงานที่
ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรอบด้าน 

๔.  PCW มีปัญหาในการด าเนินการในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายในองค์กร
บางประเภท อาทิ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผู้หญิงจ านวนมาก ดังนั้น จึงใช้
วิธีการแบ่งกลุ่มหน่วยงานที่ง่ายในการสร้างความตระหนักด้านบทบาทหญิงชายและเริ่มด าเนินการก่อนหน่วยงานที่
มีความยากในการสร้างประเด็นดังกล่าว 
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ประเด็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ   

 คณะกรรมการสตรีแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (The Philippine Commission in Women หรือ 
PCW) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินการ
ของส่วนราชการที่มีต่อการส่งเสริมสถานภาพและบทบาทสตรีในสถานที่ท างาน  และด้วยสาย
การบังคับบัญชาที่ข้ึนตรงต่อประธานาธิบดี  สามารถรายงานและให้ข้อเสนอแนะโดยตรงต่อ
ประธานาธิบดี จึงเป็นเสมือนผู้ตรวจสอบที่มีสิทธิในการก ากับ ควบคุมอย่างเต็มที่  ดังนั้น 
PCW จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริม
สถานภาพสตรีเพ่ือเกิดผลในทางปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 

 ความใส่ใจและการเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ PCW ก็มีผลอย่างมากต่อการน าไปสู่การ
ปฏิบัติ  จากที่เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่า หากพบว่าข้าราชการสตรีบางรายประสบปัญหาในการ
สอบเพ่ือเลื่อนระดับ  อันเกิดจากสาเหตุการใช้เวลาในการลาคลอดบุตรและลาเลี้ยงดูบุตร  
หรืออาจจะเกิดจากการขาดทักษะด้านใดด้านหนึ่ง ท าให้ไม่สามารถสอบเลื่อนระดับได้   PCW 
ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ร่วมหารือเพ่ือช่วยหาสาเหตุของปัญหา แนะน าแนวทางแก้ไข เสนอทางออก  
อาทิเช่น หากพบว่าข้าราชการสตรีรายนั้นขาดความรู้ /ทักษะในเรื่องใด และจะเสริมสร้าง
ความรู้/ทักษะดังกล่าวด้วยวิธีการใด  ก็จะให้ค าแนะน าไป  เพ่ือให้ข้าราชการมีความพร้อม
มากขึ้นส าหรับการสอบเลื่อนระดับในครั้งต่อไป  และด้วยวิธีการนี้ ช่วยให้อัตราส่วนของ
ข้าราชการหญิงที่ก้าวผ่านไปด ารงต าแหน่งระดับบริหารมีมากยิ่งขึ้นจนใกล้เคียงกับข้าราชการ
ชายแล้ว ในปัจจุบัน 

 บริบทของประเทศฟิลิปปินส์ทีเ่ป็นสังคมซ่ึงให้ความส าคัญกับบทบาทของสตรีมาตั้งแต่ในอดีต
นั้น  นับว่าเป็นแรงสนับสนุนและส่งเสริมให้การขับเคลื่อนเรื่องบริบทหญิงชายเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การด าเนินการในเรื่องนี้ของประเทศฟิลิปปินส์จึงประสบผลส าเร็จ
อย่างโดดเด่น เป็นรูปธรรม และไร้กระแสต่อต้านหรือคัดค้านจากสังคม  
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Philippine Commission on Women หรือ PCW ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย  

และสร้างความร่วมมือ เพื่อให้มีความเสมอภาคหญิงชาย  

นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ในการเป็นผู้ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

รวมถึงกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติด้วย 
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Ms. Manuela M. Silva (เสื้อสีน้ าเงิน แถวที่สอง), Deputy Executive Director  

และ Ms. Nharleen S. Millar (เสื้อสีฟูาพร้อมเสื้อแจ็คเกตสีด า แถวหน้า),  

Chief of Technical Services Division ของ PCW 

ให้การต้อนรับคณะจากส านักงาน ก.พ. พร้อมทั้งบรรยายสรุปถึงบทบาทหน้าที่และวิธีการท างานของ PCW 
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บทวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
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บทวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

 
๑. การด าเนินงานตามอนุสัญญา “Luang Prabang Joint Declaration” 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพเกี่ยวกับ Gender Mainstreaming หรือการ
ส่งเสริมบทบาทหญิงชายของภาคราชการ   จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ท าให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าประเทศฟิลิปปินส์
ให้ความส าคัญกับบทบาทของสตรีมาตั้งแต่สมัยโบราณมาจนกระทั่งปัจจุบัน   

การส่งเสริมบทบาทหญิงชายของฟิลิปปินส์ ถูกก าหนดให้เป็นนโยบายส าคัญของประเทศ และไล่
ล าดับลงมาถึงการเป็นนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ มีกฎหมายรับรองอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีผลบังคับในท าง
ปฏิบัติ (และฝุาฝืนไม่ปฏิบัติ) ที่ชัดเจน  สมาชิกในสังคมและองค์กรต่างยอมรับในแนวปฏิบัตินี้  และไม่เห็นความ
แตกแยกหรือการเลือกปฏิบัติต่อสตรีเหมือนในบางประเทศ และถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับการเรียนรู้ในประเด็น
เกี่ยวกับการส่งเสรมิบทบาทหญิงชายในภาคราชการ 

 

๒. การสร้างเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN 
The Philippine Civil Service Commission นับเป็นองค์กรกลางด้านการบริหารและพัฒนา

ข้าราชการพลเรือนของประเทศ  รวมถึงการ สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการพลเรือนของประเทศอ่ืน ๆ 
คล้ายกับส านักงาน ก.พ. ของไทย   

เมื่อพิจารณาถึงโครงสรา้งขององค์กร  พบว่า หน่วยงานที่ ท าหน้าทีด่้านการต่างประเทศ รวมถึงการ
เป็น Focal Point ของภารกิจอาเซียนด้วยนั้น เป็นการรวมศูนย์ความรับผิดชอบของหน่วยงานระดับส านัก ซึ่งมีชื่อ
เรียกว่า Commission Secretariat and Liaison Office มีหน้าที่ความรับผิดชอบภารกิจด้านการต่างประเทศ 
ภารกจิอาเซียน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย 

ปัจจุบัน Ms. Dolores B. Bonifacio (Director IV) ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก  และเป็นฝุาย
เลขานุการของคณะกรรมการ ก.พ. ของ CSC ด้วย 

 

๓. การแนะน าหลักสูตร ASEAN Executive Management Program 
คณะผู้แทนจากส านักงาน ก .พ. ได้น าเสนอหลักสูตร ASEAN Executive Management Program 

ให้แก่ข้าราชการระดับบริหารของ The Philippine Civil Service Commission ซ่ึงในจ านวนนั้นมีผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาข้าราชการรวมอยู่ด้วย  

ข้อแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอาเซียนจึงครอบคลุมในทุกมิติ กล่าวคือ มิติ
ทีเ่กี่ยวกับเนื้อหา  มิตทิีเ่กี่ยวกับการล าดับหัวข้อในการฝึกอบรม  มิตทิีเ่กี่ยวกับรูปแบบและวิธีการในการฝึกอบรม 
และมิติที่เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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๔. ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาดูงาน 
 เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th) 

 รายงานประเด็นส าคัญในฝุายบริหาร  

 KM ในระบบ Intranet ของ ส านักงาน ก.พ. 

 อ่ืน ๆ  
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รายนามคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. 
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รายนามคณะศึกษาดูงานจากส านักงาน ก.พ. 
 

หัวหน้าคณะ  ๑.  นางวัชรี  จงเจริญประเสริฐ  
 นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ      

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลัก 

   ๒. นางกมลวรรณ  สัตยายุทธ์ 
  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สพข. 

 ๓.  นางสาวณัฎฐิกา ณวรรณโณ 
  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   สวพ. 

๔. นายจักรกฤช ณ สงขลา 
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สลธ. 

เจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยอ านวยการ / เลขานุการคณะ 

๕.  นางศิริวรรณ  เมนะโพธิ  
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  ส่วนกลาง ชอ. 

๖.  ว่าที่ร้อยตรี พนัส เหลี่ยมสมบัติ  
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ส่วนกลาง ชอ. 
 
 


