
การศึกษาดูงานดานการพัฒนาขาราชการ
ในประเทศฟลิบปนส

                   พุธทรัพย มณีศรี

ก.พ. อาเซียน (ASEAN Conference on Civil Service Matter – ACCSM)  ไดจัด
ใหมีการประชุมข้ึนเปนคร้ังแรกท่ีกรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส ในเดือนกรกฎาคม
2524 หลังจากน้ัน จะมีการจัดการประชุมคร้ังตอ ๆ ไปในทุก ๆ 2 ป โดยแตละประเทศ
จะสับเปล่ียนกันเปนเจาภาพ

ในการประชุม ก.พ. อาเซียน คร้ังท่ี  8  ประเทศฟลิปปนส เปนเจาภาพ และ
จัดการประชุมท่ีกรุงมะนิลา และเมืองซูบิค ในเดือนมกราคม 2543  ในการประชุม ก.พ.
อาเซียนน้ัน มีขอตกลงวาผูอํ านวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน จะเปนผูหน่ึง
ท่ีจะเขารวมประชุมดวย ซึ่งในขณะนั้น ผูเขียนดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสถาบันพัฒนา
ขาราชการพลเรือน ส ํานักงาน ก.พ. ซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทางราชการ จึงไดขออนุมติไปศึกษาดูงานดานการพัฒนาขาราชการในประเทศ
ฟลิบปนส กอนมีการประชุม ก.พ. อาเซียน ซ่ึงไดไปศึกษาดูงานในระหวางวันท่ี 17 – 21
มกราคม 2538

เพ่ือประโยชนตอขาราชการใน สพข. และเพ่ือประโยชนตอสวนรวม จึงไดจัดทํ า
รายงานการศึกษาดูงานดานการพัฒนาขาราชการในประเทศฟลิบปนส ขึ้น

อน่ึง ส ําหรับเอกสารแนบทายน้ัน  เน่ืองจากไมอยูในรูปแบบท่ีสะดวกท่ีจะนํ าขึ้น
Homepage จึงไมไดนํ ามาลงไว หากทานสนใจก็อาจติดตอกับผูเขียนได
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บทนํ า

          การพัฒนาขาราชการในประเทศฟลิปปนสน้ัน   มีหลายหนวยงานเปนผูดํ าเนิน
การ ท่ีสํ าคัญพอจะแยกออกได 4 หนวยงาน คือ
            1. ก.พ. (Civil Service Commission)
            2. สถาบันพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน   (Local Government
Academy)
            3. สถาบันพัฒนาของประเทศฟลิปปนส (Development Academy
of the Phillippines) และ
            4. สถาบันการศึกษาตาง ๆ (Colleges and Universities)
          ดังน้ัน ในรายงานการศึกษาดูงานในคร้ังน้ี จะไดแยกกลาวเปนเร่ือง ๆ ไป



การพัฒนาขาราชการ

โดย

 ก.พ. ของฟลิปปนส
(Civil Service Commission)



 ก.พ. ของฟลิปปนส
(Civil Service Commission)

------------

1. องคประกอบของ ก.พ. ประเทศฟลิปปนสมี ก.พ. (Commissioner) 3  คน     
อยูในตํ าแหนง  7 ป และเปนไดเพียงวาระเดียวเทาน้ัน ก.พ. คนหน่ึงจะไดรับแตงต้ังให
เปนประธาน  (Chairman)  ก.พ. ท้ังสามคนน้ี ประธานาธิบดีจะเปนผูแตงต้ัง ท้ังน้ี       
โดยความเห็นชอบของรัฐสภา  ก.พ.   ของฟลิปปนส มีลักษณะท่ีแตกตางจาก ก.พ. และ
ส ํานักงาน ก.พ. ของไทยอีกอยางหน่ึงก็คือ ก.พ. ท้ังสามคนน้ี จะทํ างานท่ีส ํานักงาน ก.พ.
เต็มวัน
           2. ตํ าแหนงท่ีรองลงมาจาก  Chairman  และ Commissioner ก็คือ Executive 
Director  ซ่ึงจะทํ าหนาท่ีในลักษณะของผูประสานงานระหวางสํ านักตาง ๆ    และเปน
แมบานของส ํานักงานมากกวาจะเปนผูบังคับบัญชาของผูอํ านวยการสํ านัก เพราะ
ผูอํ านวยการสํ านักจะรายงานโดยตรงตอประธาน ก.พ.

3. ส ํานักงาน ก.พ.ของฟลิปปนส มีขาราชการ 1,350 คน (จํ านวนเม่ือป พ.ศ.
2536) แบงสวนราชการออกเปนสํ านัก ส ํานักงาน ก.พ. ภาค  ส ํานักงาน ก.พ. จังหวัด
และส ํานักงาน ก.พ. ภาคสนาม ดังน้ี
            3.1  ส ํานัก รวม 10 ส ํานัก คือ
                  1) Office of the Executive Director (OED)
                  2) Central Administrative Office (CAD)
                  3) Office for Career Systems and Standards (OCSS)
                  4) Office for Central Personnel Records (OCPR)
                  5) Office for Human Resource Development (OHRD)
                  6) Office for Legal Affairs (OLA)
                  7) Office  for  Personnel Inspection and Audit (OPIA)
                  8) Office for Personnel Relations (OPR)
                  9) Office for Planning and Management (OPM)
                 10) Office for Recruitment, Examination   and Placement
(OLA)
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              3.2  ส ํานักงาน ก.พ. ภาค  (CSC Regional Offices) ม ี14 แหง คือ
                  1) ส ํานักงาน  ก.พ.  ภาค  12  แหง  ใชช่ือเปนตัวเลข คือ Regional
Office No.1 ถึง Regional Office No. 12
                  2) ส ํานักงาน  ก.พ. ภาคในเมืองหลวง   คือ   CSC-National
Capital  Region (NCR)
                  3) ส ํานักงาน ก.พ.ภาคท่ีเมืองบาเกียว  (Baguio City)  คือ CSC-
Cordillera Administrative Region (CAR)
              3.3  ส ํานักงาน ก.พ. จังหวัด (Provincial Offices) จํ านวน 76 แหง*
              3.4  ส ํานักงาน ก.พ. สาขา (Field Offices) มีจํ านวน 22 แหง
           4. ประเภทขาราชการและระบบจํ าแนกตํ าแหนงของประเทศพิลิปปนส เพ่ือท่ีจะ
ไดเปนท่ีเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาขาราชการของประเทศพิลิปปนสมากข้ึน   ควรจะทํ า
ความเขาใจเกี่ยวกับประเภทและระบบจํ าแนกตํ าแหนงของพิลิปปนสกอน
            4.1 ขาราชการของประเทศพิลิปปนส มีจํ านวนท้ังส้ิน 1,566,306
คน   (ตัวเลขเม่ือป พ.ศ. 2535) แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
                  (1) Career Service มีจํ านวนมากท่ีสุด คือ 1,290,104 คน

(2) !Non Career Service ซ่ึงรวมท้ังผูพิพากษาดวย มีจํ านวน
276,202 คน

อยางไรก็ตาม  จํ านวนขาราชการท่ีกลาวถึงขางบนน้ี อาจแยกไดตาม
ลักษณะงานได  ดังน้ี

(1) ขาราชการท่ัวไป (National Government)  มีจํ านวน
1,087,874 คน

     (2) ขาราชการท่ีทํ างานในรัฐวิสาหกิจ (GOCC-Government Own
Control Co-operation) มีจํ านวน 164,440 คน

------------------
         *ใชตัวเลขลาสุด   (พ.ศ. 2537)   ของกระทรวงมหาดไทยและการปกครองสวน
ทองถ่ิน  (Department of Interior and Local Government) ตัวเลขเดิมของสํ านักงาน ก.พ.
ฟลิปปนส คือ 74 จังหวัด
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(3) ขาราชการสวนทองถ่ิน (LGU-Local Government Unit)  มีจํ านวน
271,100 คน
                  (4) ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย    (SUC-State University
Unit) มีจํ านวน 42,892 คน  (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย 2)
           4.2 การจํ าแนกตํ าแหนง  ก.พ.  ไดจ ําแนกตํ าแหนงของขาราชการ
ไว 3 กลุมระดับตํ าแหนง คือ
              (1) ระดับ 1 คือกลุมตํ าแหนงท่ีบรรจุบุคคลท่ีสํ าเร็จการศึกษาใน
ระดับท่ีต่ํ ากวาระดับปริญญาตรี
              (2) ระดับ 2 คือกลุมตํ าแหนงท่ีบรรจุบุคคลท่ีสํ าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป
              (3) ระดับ 3 คือกลุมตํ าแหนง CES ท่ีใชในการแตงต้ังบุคคลท่ีผาน
การฝกอบรมหลักสูตร  Career Executive Servive Training เปนตํ าแหนงตั้งแตระดับ
ผูชวยผูอํ านวยการกอง จนถึงปลัดกระทรวง  (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย 2 และ 3)

5. การรับเงินเดือน  ขาราชการของประเทศฟลิปปนส มีระดับเงินเดือน 31 ขั้น
(Salary Grade)
           5.1 ข้ันท่ี 1 เปนข้ันต่ํ าสุด เดือนละ 2,800 เปโซ (1 เปโซ ประมาณ 1 บาท)
และขั้นสูงสุดคือขั้นเงินเดือนของประธานาธิบด ี คือขั้นที ่ 33 เดือนละ 25,000 เปโซ
ส ําหรับประธาน ก.พ. ของฟลิปปนส รับเงินดือนในข้ันท่ี 31 เดือนละ 2,800 เปโซ
           5.2 ผูท่ีสํ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะรับเงินเดือนในข้ันท่ี 11
เดือนละ 4,009 เปโซ ปริญญาโทและปริญญาเอก รับเงินเดือนในข้ันท่ี 12 เดือนละ 4,240
เปโซ        (ดูรายละเอียดบัญชีอัตราเงินเดือนของขาราชการในเอกสารแนบทาย  4)
           5.3  ขาราชการผูด ํารงตํ าแหนง CES (ดูรายละเอียดในขอ 8) จะไดรับเงิน
ประจํ าต ําแหนงและคาเดินทางดวย

6. เวลาในการทํ างาน ทํ างานวันละ 8 ช่ัวโมง (มากกวาของไทย 1 ช่ัวโมง) คือ
เร่ิมทํ างานต้ังแตเวลา 8.00 น.  ถึง 17.00 น. (หยุดพักกลางวัน 1 ช่ัวโมง ต้ังแต เวลา 12.00
น. ถึง 13.00 น.)
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           ส่ิงท่ีนาสนใจก็คือ    ประธานาธิบดี Fidel V. Ramos  ไดมีนโยบายท่ีจะ
ใหขาราชการบริการประชาชนใหมากข้ึน   โดยใหขาราชการเร่ิมปฏิบัติงาน    ต้ังแตเวลา
7.00 น. ถึง 19.00 น. ท้ังน้ี โดยสับเปล่ียนกันทํ างาน
        7. ส ํานักท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาขาราชการ ก็คือ Office for Human Resource
Development (OHRD)
           7.1 หนาท่ีของ OHRD OHRD เปนผูนํ าและมีหนาที่ในการใหความ
ชวยเหลือในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการพัฒนาและรักษาขาราชการท่ีมีความรูความชํ านาญงาน
และมีประสิทธิภาพไว นอกจากน้ียังจะมีหนาท่ีในการ
              - พัฒนานโยบาย  มาตรฐานและแนวทางการฝกอบรมและ
โครงการเก่ียวกับทุนในภาครัฐ
              -   พัฒนาเอกสารและอุปกรณการฝกอบรม
              - จัดทํ าโครงการและดํ าเนินการฝกอบรมในงานท่ีมีอยูใน
ทุกหนวยงาน
              -  ประเมินผลการฝกอบรมท่ีหนวยงานและสถาบันอ่ืนจัด
              - บริหารและประสานทุนท้ังในและตางประเทศและเงินชวย
ฝกอบรม
              - ทํ าใหโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสํ าหรับขาราชการ
ทุกระดับใหมีความสมบูรณ
           7.2 การแบงงานของ OHRD  OHRD แบงงานออกเปน 4 กอง คือ
              1) กองวิจัยการฝกอบรมและการพัฒนา มีหนาท่ีพัฒนาอุปกรณ
การฝกอบรมและเอกสารสํ าหรับใชในโครงการฝกอบรมขาราชการ และมีหนาที่ด ําเนิน
การวิจัยในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม นอกจากน้ัน ยังหนาท่ีในการ
                  - พัฒนาอุปกรณฝกอบรมสํ าหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อ
จะไดใชในการฝกอบรมในราชการ
                  - ด ําเนินการวิจัยเร่ืองเก่ียวกับการฝกอบรม
                                           -พัฒนาโสตทัศนูปกรณและวัสดุท่ีใชในโครงการฝกอบรม
ของรัฐ โดยความรวมมือกับรัฐและสถาบันเอกชน
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                  -ใหความชวยเหลือทางวิชาการและการใหคํ าปรึกษาแก
หนวยงานของรัฐเก่ียวกับการวิจัย พัฒนา และการใชวัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม

!    - รวบรวมและจํ าแนกเอกสารและวัสด ุ อุปกรณสํ าหรับ
การฝกอบรมเปนหมวดหมู เพื่อใชในการฝกอบรมและเพื่อไวอางอิง

2) !กองการบริหารและวางรูปแบบโครงการฝกอบรม มีหนาท่ี
ในการ
                  - วางรูปแบบโครงการฝกอบรมและเคร่ืองมือการประเมิน
ผลการฝกอบรมสํ าหรับโครงการฝกอบรมท่ีเปน service-wide ท้ังน้ี โดยต้ังอยูบน
พื้นฐานของผลการประเมินหาความจ ําเปนของการฝกอบรม
                  - ศึกษาทบทวนโครงการฝกอบรมท่ีดํ าเนินการอยู
                  - บริหารโครงการฝกอบรม service-wide
                  - เผยแพรขอมูลโครงการฝกอบรมท่ี ก.พ.ด ําเนินการ
                  -ใหความชวยเหลือการวางรูปแบบโครงการฝกอบรม
ส ําหรับบุคลากรของรัฐ
                  -คัดเลือกท่ีปรึกษาการฝกอบรมและผู บรรยายสํ าหรับ
โครงการฝกอบรมของ ก.พ. และรวบรวมไว
                  - จัดทํ ารายงานการฝกอบรม
                  - พัฒนา HRD Staff เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถและ
ทักษะ

3) !กองมาตรฐานและประเมินผลการฝกอบรม มีหนาที่พัฒนา
ทบทวนนโยบายและมาตรฐานการฝกอบรม         เพื่อใหสามารถน ําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประเมินผลการฝกอบรมของภาครัฐ พัฒนารูปแบบระบบการประเมิน
ผลการฝกอบรมสํ าหรับการอบรมแตละระดับและแตละประเภท ประเมินหาความ
จํ าเปนในการฝกอบรมสํ าหรับ ก.พ. และหนวยงานอ่ืนท่ีตองการความชวยเหลือ ท้ังน้ี
เพื่อใหแนใจวาไดใชทรัพยากรอยางคุมคา นอกจากน้ัน ยังมีหนาท่ีในการ

   - พัฒนา นโยบาย มาตรฐานการฝกอบรมและพัฒนา และ
การประเมินผลการฝกอบรม
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                  - วิเคราะหนโยบายและมาตรฐานท่ีมีอยูในปจจุบัน เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพและทบทวนแกไขเม่ือจํ าเปน
                  - ติดตามประเมินผลการฝกอบรมท่ีจัดทํ าในภาครัฐ
                  - พิจารณาอนุญาตใหหนวยงานจัดการฝกอบรม
                  - พิจารณาอนุญาตใหหนวยงานไดรับการยกเวนกรณีสง
บุคลากรไปอบรมในโปรแกรมท่ีมีคาอบรมเกินกวาอัตราท่ี ก.พ. ต้ังไว
                  - วางรูปแบบระบบการประเมินผลการฝกอบรม
                  - พัฒนาแผนและเคร่ืองมือการประเมินผลการฝกอบรม
                  - ประเมินผลการฝกอบรมของ ก.พ. และของหนวยงาน
อ่ืนหากไดรับการรองขอ
                  - ใหค ําปรึกษาและใหความชวยเหลือสวนราชการตาง ๆ
เก่ียวกับมาตรฐานการประเมินผลการฝกบอรม
              4) กองบริหารการฝกอบรม/ทุน มีหนาที่ในการ
                  4.1) ประสานทุน
                       - ติดตามผลขอเสนอ
                       - ประสานกับสถาบันฝกอบรมเอกชนเก่ียวกับทุน

4.2) !บริการวิชาการและใหคํ าปรึกษาส ําหรับ
    - การวางรูปแบบหลักสูตร

                       - ความชวยเหลือดานผูบรรยาย
                      - ชาวตางประเทศท่ีมาศึกษาดูงาน
                  4.3) ขอรับการยกเวนจาก MC 29, S 1963
                  4.4) เปนสํ านักงานเลขานุการ PDC

4.5) !จัดหลักสูตรพัฒนาผูบังคับบัญชาระดับตน
                  4.6) ใหขอเสนอแนะนโยบายเก่ียวกับ
                       - หนวยงานใหทุน
                       - ทุนในประเทศ
                       - ทุนตางประเทศ
                  4.7) บริการขอมูล
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                      - ขอมูลเก่ียวกับทุน
                       - ติดตามประเมินผลผูรับทุน เชน หนวยงานของ
ผูรับทุน

8. Career Executive Service Office (CESO)
           8.1 ขาราชการผูจะไดรับแตงตั้งด ํารงตํ าแหนงต้ังแตระดับหัวหนากองข้ึน
ไป  (รายละเอียดในเอกสารแนบทาย 6)  ซ่ึงตามปกติขาราชการเหลาน้ี จะไดรับเงินเดือน
ในขั้น 25 ถึงข้ัน 31 (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย 7) จะตองผานการฝกอบรมใน
หลักสูตรท่ี CESO จัด
           8.2 ผูท่ีดํ ารงตํ าแหนง CES จะไดรับเงินประจํ าต ําแหนง ดังน้ี
                  CESO I   ไดรับเดือนละ  3,500 เปโซ
                  CESO II  ไดรับเดือนละ  2,400 เปโซ
                  CESO III ไดรับเดือนละ  2,000 เปโซ
                  CESO IV  ไดรับเดือนละ  1,700 เปโซ
                  CESO V   ไดรับเดือนละ  1,400 เปโซ
                  CESO VI  ไดรับเดือนละ  1,300 เปโซ

8.3 !แนวความคิดของ CES CES ด ําเนินงานตามแนวคิดในระบบชั้นยศ
ขาราชการจะไดรับการแตงต้ังตามชั้นยศและมอบหมายงานใน
ตํ าแหนงของ CES

ดังน้ัน ขาราชการเหลานี้ จึงอาจไดรับการมอบหมายงานใหม  หรือยายจากตํ าแหนงหนึ่ง
ไปอีกตํ าแหนงหนึ่งได
          CES  เหมือนกับงานดานการทหารและการตางประเทศท่ีขาราชการจะได
รับการแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงตามชั้นยศ ซ่ึงในช้ันยศจะระบุถึง
           - สถานะและคาตอบแทนของขาราชการ
           - ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
           8.4 วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมของ CES
              1) เพ่ือยกระดับความสามารถของผูเขาอบรม
              2) เพื่อพัฒนาความรูสึกผูกพันเสียสละตอราชการ และ
              3) เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจวา CES เปน
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                  ก. โครงการของรัฐ  CES ถูกกํ าหนดใหชวยเปล่ียนจาก
ระบบราชการด้ังเดิมใหเปนเคร่ืองมือพัฒนาท่ีมีเปาหมาย ไมหยุดนิ่ง และมีประสิทธิภาพ
                  ข. การบริการ   CES ประกอบดวยกลุมนักบริหารท่ีไดรับ
การคัดเลือกและพัฒนาอยางดี ผูซ่ึงจะเปนขาราชการท่ีทํ างานอยางมีประสิทธิภาพและ
บริการดวยใจ
                  ค. วัฒนธรรม  สมาชิกใน CES ตองมีคุณสมบัติสวนตัว
หลายประการ โดยเฉพาะคุณสมบัติของการเปนผูนํ า ผูเชี่ยวชาญและเปนผูน ําการ
เปล่ียนแปลง
                  ง. วิถีชีวิต  CES มีแนวคิดวา นักบริหารระดับสูงทุกคน
ตองมีคุณธรรม มีคุณคา และมีจรรยาบรรณ
           8.5 คุณสมบัติของ CES ผูจะเขารับการฝกอบรม CES ได ม ี2 วิธี คือ
               ก. ผานการทดสอบ
               ข. มีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ
               ในการทดสอบน้ัน มีดังน้ี
                  - ชุดการทดสอบความถนัดทางการจัดการ   (Management
Aptitude Test Battery)
                  - Asscssment Center (ส ําหรับบุคคลท่ีไมผานการ
ทดสอบ)
                  - ทดลองปฏิบัติราชการ
                  - สัมภาษณโดยคณะกรรมการ

ส ําหรับผูมีผลงานดีเดนน้ัน มีดังน้ี
                  - ไดรับการเสนอช่ือโดย Department Secretary
                  -  ทดลองปฏิบัติราชการ
                  -  สัมภาษณโดยคณะกรรมการ
           8.6 นโยบายเก่ียวกับการแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนง CES
                  - กลุม Career Executive Service Officers คือกลุมท่ีสอบเขา CES
ได  และไดรับแตงตั้งใหด ํารงตํ าแหนง CES โดยประธานาธิบดี จะมีหลักประกันระยะ
เวลารับราชการ
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                  - กลุมท่ีไมใชกลุมท่ีกลาวมาแลว ไมวาจะเขารับราชการโดยวิธีใด
จะมีฐานะเปนผูไดรับแตงตั้งใหด ํารงตํ าแหนงชั่วคราว
                  - ผูท่ีดํ ารงตํ าแหนง CES ป พ.ศ. 2537 จะยังคงดํ ารงตํ าแหนงนั้น
ตอไป แมวาจะไมไดเขามาตามระบบ CES และไมมีชั้นยศ อยางไรก็ตาม หากไดเล่ือน
ขึ้นด ํารงตํ าแหนงสูงขึ้น หลักประกันในการรับราชการก็จะหมดไป และจะกลายเปนการ
ด ํารงตํ าแหนงนั้นเปนการชั่วคราว
           8.7 หลักการฝกอบรมของ CES ก็คือ "P-E-A-K-S"   การอบรม CES ทุก
โครงการ  จะเนนในการ
              - ใหผูเขาอบรมมองเห็นภาพรวม (Perception - P) หรือมีความรู
สึกไวตอสภาพแวดลอม
              - ใหผูเขาอบรมเรียนรูจากประสบการณ (Experience - E) ของผู
เขาอบรม
              - เสริมสรางทัศนคติท่ีดี (Attitude - A) หรือระบบคุณคาท่ีดี
              - เพิ่มพูนความรู (Knowledge - K) ของผูเขาอบรม
              - เพ่ิมพูนทักษะ (Skill - S)ของผูเขาอบรม
           8.8 โครงการฝกอบรมของ CESO ม ี4 โครงการ คือ
              1) โครงการพัฒนาผูนํ า  (Executive Leadership Program - ELP)
ซ่ึงมี 3 หลักสูตร คือ
                  ก. หลักสูตรดานคุณคา ภาวะผูนํ า และการมีวิสัยทัศน
                 ข. หลักสูตรความสัมพันธระหวางบุคคล
                  ค. หลักสูตรระบบสนับสนุนการบริหาร
              2) โครงการเพ่ิมพูนความสามารถในการจัดการ  (Managerial
Competency Enhancement Programs) เชน การบริหารโครงการ การบริหารผลผลิต การ
ประชาสัมพันธส ําหรับนักบริหาร  เปนตน
              3) โครงการพัฒนานักบริหาร ม ี4 หลักสูตร คือ
                  ก. CES
                  ข. Community Immersion
                  ค. การหมุนเวียน
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                  ง. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (Senior Executive
Development Program)
             4) โครงการอบรมกอนเกษียณอายุ ม ี3 หลักสูตร คือ
                  ก. ใหค ําปรึกษาแนะน ํา
                  ข. อบรมการประกอบกิจการ
                  ค. การฝกทักษะใหม
           8.9  หลักสูตร  ELP
              ก. หลักสูตรน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ
ผูด ํารงตํ าแหนงในสายอาชีพบริหารใหเปนท้ังนักบริหารและผูนํ า ดังน้ัน จึงมุงท่ีหลักการ
การเปนผูนํ า ดังตอไปน้ี
                  1) ผูนํ าท่ีดีท่ีสุดคือ ผูท่ีเขาใจตนเอง เขาใจคุณคาของงาน
และเขาใจรูปแบบการเปนผูนํ าของตนเอง
                  2) ผูนํ าตองมีวิสัยทัศน
                  3) ผูนํ าที่ดีตองชื่นชมความส ําคัญของทักษะการสราง
ความสัมพันธกับบุคคลและนํ ามาใชเพ่ือปรับปรุงการทํ างานของผูใตบังคบับัญชา และ
                  4) ผูนํ าท่ีดีตองไมถือวาระบบและกระบวนการบริหารเปน
อุปสรรคตอการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ แตตองนํ าเอาระบบและกระบวนการน้ันมา
สนับสนุนการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
              ข. เปาหมายของ ELP อยูท่ีผูเขาอบรม และ
                   1) บทบาทของผูเขาอบรมในฐานะเปนบุคคล ผูนํ า และ
พลเมือง
                   2) คุณคาและระบบคุณคาของผูเขาอบรม
                   3) วิสัยทัศนของผูเขาอบรม (โดยเฉพาะสํ าหรับหนวยงาน
ของผูเขาอบรม)
           8.10 เทคนิคและวิธีการอบรมของ ELP
              - เรียนรูในบรรยากาศแหงการสนับสนุนและรวมมือซ่ึงกันและ
กัน
              - ใชผูเขาอบรมเปนทรัพยากรบุคคล



13

              - ใชบุคลากรและทรัพยากรบุคคลเปนผูเรียน
- เรียนรูจากประสบการณ

              - เรียนรูจากการแลกเปล่ียนประสบการณ
              - เรียนรูจากการใหขอมูลสะทอน
              - เรียนรูจากเครือขาย
              - เรียนรูจากบันทึกเรียน
              - เรียนรูจากการวิเคราะหและบูรณาการ

- เรียนรูจากกิจวัตร
9. ส ํานักงาน ก.พ. ภาค  (Regional Office)

           9.1 ไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานสํ านักงาน ก.พ. ภาค 2 แหง เพราะอยู
ใกลกัน คือท่ี CSC-CAR  และท่ี  Regional Office No. 1  ซ่ึงอยูท่ีซาน เฟอรนานโด (San
Fernando, La Union)
           9.2 ส ํานักงาน ก.พ. ภาค ในแตละแหงปฏิบัติหนาท่ีอยางเดียวกัน จะ
แตกตางกันอยูบาง  โดยเฉพาะในเร่ืองการฝกอบรม เพราะส ํานักงาน ก.พ. ภาค แตละ
แหงจะสรางหลักสูตรการฝกอบรมเอง  ประมาณรอยละ  10 ของหลักสูตรการฝกอบรม
ท้ังหมด อยางไรก็ตาม หลักสูตรท่ีสรางข้ึนน้ี จะตองไดรับอนุมัติจาก CSC
           9.3 การพัฒนาขาราชการนั้น ส ํานักงาน ก.พ. ภาค จะพัฒนาขาราชการ
ท้ังการฝกอบรมในหอง ซ่ึงสวนมากจัดท่ีโรงแรม และการฝกอบรมทางไกล
           9.4 การฝกอบรมในหอง
              1) ในรอบปหน่ึง ๆ ส ํานักงาน ก.พ. ภาค แตละแหงจะจัดการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีกํ าหนดไว 15 หลักสูตร มีท้ังหลักสูตรท่ีใชเวลานอยท่ีสุดคือ
วันเดียว  ถึงท่ีใชเวลามากท่ีสุดคือประมาณ 2 สัปดาห (คาใชจายประมาณวันละ 250
เปโซ) (ดูตัวอยางช่ือหลักสูตรของ CSC-CAR ในเอกสารแนบทาย 8)
              2) ตัวอยางหลักสูตรท่ียาวและแพงท่ีสุดของ CSC-CAR คือ     
หลักสูตร JET-STREAM ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีจัดและพักในโรงแรม ใชเวลา 16 วัน ตอง
เสียคาใชจาย 6,800 เปโซ
             3) ในรอบปท่ีผานมา  CSC-CAR ไดจัดการฝกอบรม รวม 53
หลักสูตร และจัดการฝกอบรมได 2,012 คน
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           9.5 การฝกอบรมทางไกล ส ําหรับขาราชการซ่ึงไมมีโอกาสท่ีจะไดรับ
การฝกอบรมในหอง  ก็จะไดรับฝกอบรมทางไกลตามหลักสูตรท่ีสํ านักงาน  ก.พ. ของ
ฟลิปปนส เปนผูกํ าหนด ซ่ึงในปจจุบันมีอยูท้ังส้ิน 5 หลักสูตร คือ
              1) Personal Actions
              2) Employee Welfare and Benefits
              3) Personnel Relation

4) Employee Conduct and Discipline
              5) Career and Employee Development
              ในการฝกอบรมทางไกลน้ัน จะทํ าการทดสอบความรูกอนการฝกอบรมกอน

10. เร่ืองนารูเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรณมนุษยของฟลิปปนส
           10.1 ขาราชการบรรจุใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรม  เปนเวลา 2
สัปดาห
           10.2 ขาราชการทุกคนจะตองเขารับการฝกอบรมอยางนอย 1 หลักสูตร
ตอป (อยางนอย 8 ช่ัวโมง หรือ 1 วันทํ าการ)
           10.3 ทุกตํ าแหนงท่ีจะเล่ือนจะตองฝกอบรมกอน โดยทุกตํ าแหนงจะ
กํ าหนดเง่ือนไขท้ังการศึกษาและการฝกอบรมไวใน Qualification Standards (ดูตัวอยาง
เง่ือนไขของตํ าแหนงผู อํ านวยการกองและตํ าแหนงเจาหนาท่ีฝกอบรมในเอกสาร       
แนบทาย 6)
           10.4 การฝกอบรมสวนใหญจะดํ าเนินการโดยสวนราชการตาง ๆ
           10.5 หากสวนราชการใดจัดการฝกอบรมหลักสูตรท่ีเปนเง่ือนไขตาม
ขอ 10.3 ใหสวนราชการอ่ืนดวย  ก.พ.ฟลิปปนสจะตองพิจารณาและใหค ํายินยอมกอน
           10.6 หากเอกชนจะจัดการฝกอบรมหลักสูตรท่ีเปนเง่ือนไขตามขอ 10.3
ใหสวนราชการตาง ๆ  ก.พ. ฟลิปปนสจะตองรับรองหลักสูตรกอน
           10.7 หนาท่ีหลักของ  OHRD ก็คือ จัดทํ าชุดฝกอบรม คูมือการฝกอบรม
ตลอดจนส่ือการฝกอบรมตาง ๆ
           10.8 ผูที่จะไดแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการกอง จะตองมีวุฒิการ
ศึกษาอยางนอยปริญญาโท
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           10.9 ก.พ. ใหทุนแกขาราชการไปศึกษาในตอนเย็น และใหทุนแก
ขาราชการไปศึกษาในข้ันปริญญาโท 2 ป ส ําหรับผูท่ีทํ างานดี
           10.10 สถิติเก่ียวกับการฝกอบรบ/พัฒนาท้ังหมด (ป พ.ศ. 2536)
              1) จํ านวนผูไดรับการฝกอบรบ/พัฒนาท้ังหมด 273,640 คน          
ส ํานักงาน ก.พ.ฟลิปปนส ด ําเนินการ 73,231 คน และหนวยงานอ่ืนดํ าเนินการ 200,409
คน

2) หลักสูตรท่ีสํ านักงาน ก.พ. ฟลิปปนส ด ําเนินการ มีดังน้ี
                  - Orentation/Reorentation จํ านวน 34,417 คน
                  - Professional/Technical/Scientific จํ านวน 24,341  คน
                  - Supervition Development จํ านวน 2,361 คน
                  - Clerical จํ านวน 1,709 คน
                  - Value Development จํ านวน 6,548 คน
                  - Induction จํ านวน 474 คน
                  - Executive Development จํ านวน 381 คน
              3) หลักสูตรท่ีสวนราชการอ่ืนดํ าเนินการ มีดังน้ี
                  - Orentation/Reorentation จํ านวน 67,862 คน
                  - Professional/Technical/Scientific จํ านวน 104,210 คน
                  - Supervition Development จํ านวน 4,328 คน
                  - Clerical จํ านวน 6,221 คน
                  - Value Development จํ านวน 9,797 คน
            - Induction จํ านวน 402 คน
      - Executive Development จํ านวน 2,149 คน
                  - Employee Development จํ านวน 5,440 คน



การพัฒนาขาราชการ

โดย

สถาบันพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น
(Local Government Academy)



สถาบันพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น
 (Local Government Academy)

---------------------------

 1. ราชการบริหารสวนทองถ่ินของประเทศฟลิปปนสน้ัน ประกอบดวยสวน
ราชการต้ังแตระดับจังหวัดลงไป   ซ่ึงมีท้ังส้ิน 76 จังหวัด  (Province)   62 อํ าเภอ (City)
1,543 เทศบาล (Municipality)  และ  41,914 ตํ าบล (Barangay)
        2. เม่ือป พ.ศ. 2534 รัฐบาลฟลิปปนสไดกระจายอํ านาจ ซ่ึงรวมท้ังงาน หนาท่ี
ความรับผิดชอบรวมท้ังขาราชการใหรัฐบาลสวนทองถ่ินเปนผูดํ าเนินการ
        3. สถาบันพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน  (Local Government Academy - LGA)
           3.1 กํ าเนิด  LGA เปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและการ
ปกครองสวนทองถ่ิน (Department of Interior and Local Government - DILG) ต้ังข้ึน
เพื่อพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่น โดยมาตรา 14 ของ Executive Order 262 ไดบัญญัติวา
"ใหจัดต้ัง Local Government Academy (LGA) เพือ่รับผดิชอบการพัฒนาและฝกอบรม
เจาหนาท่ีขององคกรซึ่งรับผิดชอบงานปกครองทองถ่ินและบุคลากรของสวนราชการ 
หนวยงานน้ีอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการทรัสตี   ซ่ึงประกอบดวยเลขานุการ
ขององคกรปกครองทองถ่ินเปนประธาน และกรรมการอีก 4 คน แตงต้ังโดย
ประธานาธิบดี ตามท่ีเลขานุการเสนอ เลขานุการเปนผูอนุมัติการจัดโครงสรางและ
อัตรากํ าลังของ LGA
           3.2 วิสัยทัศน (Vision) LGA มีความมุงม่ันท่ีจะเปนแหลงฝกอบรม
แหงชาติ  ส ําหรับบุคลากรในองคกรปกครองทองถ่ิน     และเปนศูนยกลางของความ
เปนเลิศในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสวนราชการตาง ๆ   รวมท้ังฝายบริหาร
ในองคกรปกครองทองถ่ินและเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติอ่ืน ๆ ใหเปนผูมีความสามารถและ
เสียสละ  ท้ังน้ี เพื่อนํ าไปสูเปาหมายในการกระจายอํ านาจและการปกครองตนเองของ
ทองถ่ิน
           3.3 ภารกิจ (Mission) เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนท่ีกํ าหนด  LGA จะ
พัฒนาและดํ าเนินการโครงการฝกอบรมและโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  โดยใชเครือขาย
ของสถาบันฝกอบรมในทองถ่ิน ผลักดันใหมีการเช่ือมโยงกับสถาบันแหลงทุน   และ
สงเสริมใหราชการสวนทองถ่ินของ DILG เปนมืออาชีพ
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3.4 เปาหมาย (Goals)
              - สงเสริมและเพิ่มพูนความสามารถในดานบริหาร ดานวิชาการ และดาน
การเงินของหนวยงานปกครองทองถ่ิน โดยการฝกอบรม การใหความชวยเหลือทางวิชา
การและโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอ่ืน ๆ
              - จัดตั้งและคงไวซึ่งกลไกตาง ๆ รวมท้ังการจัดทางแหลงทุนท่ีจะชวยให
หนวยงานปกครองทองถ่ินสามารถไดรับการฝกอบรมและความชวยเหลือทางวิชาการ 
อันจะนํ าไปสู ประสิทธิภาพในการทํ างานท่ีสามารถสนองตอบความตองการของ           
ผูเลือกต้ัง
              - เพิ่มพูนความสามารถทางวิชาการและความเปนมืออาชีพใหแกสวน
ราชการปกครองทองถ่ินของ DILG   ท้ังน้ี  เพ่ือสนับสนุนการกระจายอํ านาจและการ
ปกครองตนเอง
           3.5 การฝกอบรมของ LGA  LGA จัดการฝกอบรมใน 3 ระดับ
              1) ระดับจังหวัด    จัดฝกอบรมผูวาราชการจังหวัด  (Governor) รองผูวา
ราชการจังหวัด (Vice-Governor) และสมาชิกสภาจังหวัด (Board-member)
              2) ระดับอํ าเภอ/เทศบาล (City/Municipal)   จัดฝกอบรมนายกเทศมนตรี
(Mayor) รองนายกเทศมนตรี (Vice-Mayor) ท่ีปรึกษา (Councellors)
              3) ระดับตํ าบล (Barangay)  จัดฝกอบรมผูบริหารตํ าบล (Barangay
captain)
           3.6 หนวยงานท่ีประสานการฝกอบรมกับ LGA ม ี3 หนวยงาน คือ
              1) Local Government Unit (LGU)
              2)  Multi-Disciplinary  Mobile  Teams (Regional and Provincial)
              3)  Institute  For  Local Government Administration (ILGA) (One per
province)
           3.7 ตัวอยางหลักสูตรของ LGA
              1) Orientation Conference on the Implementation and Management of
the Municiple Development Project
              2) Project Development/Preparation
              3) Municipal Finance and Revenue Administration
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              4) Detailed Engineering
              5) Constract  Management  and  Project Procurement Procedure
              6) Constrution Supervition Supervision
              7) Municipal Enterprise Management
                  - Public Market Administration
                  - Slaughterhouse Management
                  - Bus Terminal Management
              8) Infrastructure Maintenance and Management   
              9) Equipment Maintenance and Management
             10) Project Evaluation

------------------------------



การพัฒนาขาราชการ

โดย

 สถาบันพัฒนาของประเทศฟลิปปนส
(Development Academy of the Phillippines)



 สถาบันพัฒนาของประเทศฟลิปปนส
(Development Academy of the Phillippines)

   ---------------------

        1. สถาบันพัฒนาของประเทศฟลิปปนส  (Development Academy of the
Phillippines หรือเรียกช่ือยอวา DAP) เปนรัฐวิสาหกิจ กอต้ังเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2516  โดยในคร้ังแรกรัฐบาลฟลิปปนสไดใหเงินงบประมาณกอนหน่ึง เพื่อใชเปนคาใช
จายในการกอสรางอาคาร
        2. DAP ต้ังข้ึนโดยมีวัตถุเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศพิลิปปนส
        3. คาใชจายท้ังหมดของ DAP ต้ังแตกอต้ังจนถึงปจจุบันไดมาจากการจัดฝกอบรม
ซ่ึงเรียกเก็บเงินจากสวนราชการหรือหนวยงานตาง  ๆ  หรือกลาวไดอีกนัยหน่ึงก็คือ
DAP เปน Self-financial Organization
        4. แมวาจะไมไดรับงบประมาณจากรัฐบาลฟลิปปนส แตโดยท่ีเปนองคกรของรัฐ
จึงมีนโยบายท่ีจะสงเสริมนโยบายของรัฐบาล รวมท้ังตองดํ าเนินการตามทิศทางท่ีทางรัฐ
บาลกํ าหนดดวย
        5. เจาหนาท่ีของ DAP  เปนขาราชการประเภทหน่ึง คือเปนประเภท GOCC
(Government Own Control Co-operation) แตไมไดรับเงินเดือนจากรัฐบาลฟลิปปนส
        6. DAP มีศูนยฝกอบรมท้ังหมด 3 แหง คือ 1) Pasig, Metro Manila, 2) Tagaytay
City และ 3) Mindanao
        7. DAP  จัดหลักสูตรท้ังหลักสูตรการฝกอบรมและหลักสูตรการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท  โดยจัดหลักสูตรการฝกอบรม ประมาณรอยละ 70 และมีผูเขารับการฝกอบ
รมปละประมาณ 3,000 คน
        8. ในปหน่ึง ๆ DAP จัดหลักสูตรการฝกอบรมประมาณ 60-70 หลักสูตร โดยใน
ป พ.ศ. 2537 DAP ไดจัดหลักสูตรการฝกอบรม ดังน้ี
           8.1 Organization Effectiveness Programme ซ่ึงแยกเปน
              1) Management Development จํ านวน 10 หลักสูตร
              2) Training Management  จํ านวน 5 หลักสูตร
              3) Project Management & Development  จํ านวน 5 หลักสูตร
              4) Information Technology  จํ านวน 5 หลักสูตร
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           8.2 Local Development Programme จํ านวน 5 หลักสูตร
           8.3 Productivity Improvement Programme ซ่ึงแยกเปน
              1) Perspectives on Productivity & Quality จํ านวน 4 หลักสูตร
              2) Productivity Tools and Techniques จํ านวน 16 หลักสูตร
              3) Managing Productivity & Quality Management จํ านวน 7
หลักสูตร
           8.4 Environmental Management Programme
        9. หลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาโท DAP ไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท
มาต้ังแตป พ.ศ. 2534 โดยเปดสอนทาง Public Management
       10. วิทยากรของ DAP เปนขาราชการท่ีเกษียณอายุ ขาราชการชั้นผูใหญ เจาหนา
ท่ีของ DAP จากมหาวิทยาลัย และผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ
       11. คาสมนาคุณวิทยากร จายเทาท่ีทางราชการกํ าหนด อยางไรก็ตาม DAP จายคา
เตรียมเอกสารใหแกวิทยากรดวย จึงสามารถเชิญวิทยากรดี ๆ ได

-------------------------------



 การพัฒนาขาราชการ

โดย

สถาบันการศึกษาตาง ๆ
 (Colleges and Universities)
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สถาบันการศึกษาตาง ๆ
(Colleges and Universities)
------------------

1.  สถาบันการศึกษาตาง  ๆ  (Colleges  and  Universities) ของประเทศฟลิป
ปนส  มีสวนส ําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาขาราชการของประเทศฟลิปปนส  ดังท่ีไดกลาว
แลววา  ก.พ. ใหทุนแกขาราชการไปศึกษาในตอนเย็น และใหทุนแกขาราชการไปศึกษา
ในข้ันปริญญาโท 2 ป ส ําหรับผูท่ีทํ างานดี

2.  นอกจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ  ของฟลิปปนส  จะรับขาราชการเขาศึกษา
ตอแลว ในสวนของการฝกอบรม   สถาบันการศึกษาเหลาน้ี       ก็ชวยในการฝกอบรม
ขาราชการของประเทศฟลิปปนสดวย
        3.  หนวยงานท่ีไดไปดูงานก็คือ  College of Public Administration (CPA),
University of the Phillippines (UP)
           3.1 CPA แบงงานออกเปน 4 หนวยงาน คือ
              - Centre of Policy and Administration Development
              - Academic Program
              - Local Government Centre
              - Leadership Program
           3.2  ทุกหนวยงาน  ยกเวน Academic Program จะจัดการฝกอบรมใน
สาขาวิชาที่หนวยงานนั้นรับผิดชอบ  โดยเฉพาะ  Local Government Centre นั้น ได
ประสานกันอยางใกลชิดกับ Local Government Academy   ท้ังน้ี เพราะผูอํ านวยการของ
Local  Government  Academy  ในปจจุบัน  ก็คืออาจารยคนหน่ึงของ Local
Government Centre
           3.3 คาใชจายในการฝกอบรมของ CPA ส ําหรับหลักสูตร 1 สัปดาห
ประมาณ 3,000 - 5,000 เปโซ

---------------------
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