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_ PIDS เป็ นหน่วยงานรัฐ ๑๙๗๗ ทําหน้ าที่ในการวิจยั ในส่วนของการกําหนดนโยบาย เพื่อ
จัดทําข้ อเสนอเชิงนโยบาย และให้ เปิ ดให้ ประชาชนได้ รับทราบ และมีส่วนร่ วมในการให้ ความเห็นต่อ
การกําหนดนโยบาย
_ ได้ รับงบประมาณจากภาครัฐเป็ นหลัก แต่ทําหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ และยังได้ รับทุนจาก
หน่วยงานต่างประเทศในการจัดทํางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
_ ทําวิจยั เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ในปี ๒๐๑๕ _ ๒๐๑๙ เน้ น Building
more resilient systems เช่น เรื่ อง ASEAN Economic Community (AEC) Mid-term Review
Philippine Country Study, The ASEAN Economic Community and the Philippines:
Implementation, Outcomes, Impacts and Way Forward, etc.
_ นอกจากนี ้ยังสร้ างเครื อข่ายกับหน่วงานอื่นๆ ในการทํางานด้ านการวิจยั เช่น NEAT,
EAON etc.
Philippines at the glance
_ PHI is one of the fastest-growing countries in the region. Cambodia is the fastest.
_ ฟิ ลิปปิ นส์เป็ นประเทศหนึง่ ในกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตมากที่สดุ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี GDP โตขึ ้นมากกว่าร้ อยละ ๖ ตั ้งแต่ปี ๒๐๑๒ ซึง่ อุตสาหกรรมและการ

บริการเป็ นภาคส่วนที่เติบโตมากที่สดุ ของประเทศ ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมการเติบโตลดลง (แต่ก็
ยังคงเป็ นรายได้ หลักของประเทศ) ถ้ าดูใน subsector พบว่า การก่อสร้ างมีการเติบโตสูงสุด ในขณะ
ที่ เกษตรกรรม และการประมงเป็ น ๒ ภาคที่การเติบโตติดลบ
_ Overseas remittances ในปี ๒๐๑๖ มีมลู ค่าอยู่ที่ประมาณ ๒๗ พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ
_ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย มีส่วนแบ่งของการค้ าในอาเซียนสูงสุด ๓ อันดับ โดยที่ฟิลิปปิ นส์มี
ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ ๖
_ อาเซียนเกิดขึ ้นในปี ๒๐๑๕ แต่มวลรวมการค้ าภายในภูมิภาคมีลดลงในปี ๒๐๑๖ ซี่งอาจ
เกิดจากการค้ ากับประเทศนอกภูมิภาคมากขึ ้น
_ ในฟิ ลิปปิ นส์ อัตราการว่างงานลดลง แต่อตั ราการทํางานที่ไม่ตรงกับความต้ องการมีสงู ขึ ้น
_ The country lags behind its neighbors in progress made in reducing poverty.
Proportion of population below $1.90 PPP a day by country
_ รายได้ หลักของรัฐบาลของฟิ ฯ มาจาก BIR เช่น ภาษี (มีนโยบายที่จะนําเสนอลดอัตรา
ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา แต่เพิม่ VAT แต่ยงั เป็ นที่ถกเถียงอยู่ เพราะจะทําให้ ค่าครองชีพของบุคคล
สูงขึ ้น)
_ budget deficit ลดลงในช่วงปี ก่อนหน้ า แต่ปัจจุบนั กําลังเพิม่ ขึ ้น ในยุค ปธน. คนปั จจุบนั
ที่พยายามลดคอรัปชัน่ และมีนโยบายในการสร้ างสาธารณูปโภค ซึง่ ส่งผลต่อการเพิม่ ขึ ้นของการใช้
งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล
Selected SDG indicators based on baseline report
_ มีเป้าหมายในการลดจํานวนของประชาชนชาย หญิง และเด็ก ในทุกๆ วัย ที่เป็ นคนจนใน
ทุกๆ มิติ ให้ ลดลงเป็ น ๑.๒ ล้ านคน (อัตราอยู่ที่ ๒๑.๖ ล้ นคนในปี ๒๐๑๕) ซึง่ พบว่า แม้ ว่าอัตรา
ความยากจนจะลดลง แต่จํานวนของคนจนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก (Poverty rate has gone
down but number of poor has not changed much) โดยมีอตั ราความยากจนต่างกันในเขตเมือง
และชนบท (ปี ๒๐๑๕ เขตเมืองที่ ๑๐.๖ บนบท ๒๙.๘) ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ที่ ARMM, Corang Eastern
Vishay’s, SOCCSKSARGEN, Northern Mindanao and Bicol Region
((ประเทศไทยจัดการกับอัตราการเกิดได้ ซึง่ แตกต่างกับในฟิ ฯ ที่มีอตั ราการเกิดสูง)

_ มีเป้าหมายให้ ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะคนจน และ vulnerable มีสิทธิเท่าเทียมในการ
เข้ าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมทั ้ง การบริการขั ้นพื ้นฐาน การเป็ นเจ้ าของ และการมีที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีพื ้นฐาน และการบริการทางการเงิน
รวมทัง้ microfinance ที่ ๑.๔ ปี ๒๐๓๐
เป้ าหมายที่ ๓ ด้ านสุขภาพ
_ มุ่งหมายให้ ในปี ๒๐๓๐ มีอตั รา ๓.๒ ในการลดอัตราการตายของเด็กที่เกิดใหม่ หรื ออายุ
น้ อยกว่า ๕ ปี ซึง่ เป็ นเป้าหมายของประเทศอื่นๆ เช่นกัน ในการลดอัตรา
_ มุ่งหมายให้ ในปี ๒๐๓๐มีอตั ราที่ ๔.๓ ในส่วนของการสร้ างให้ ประชาชนทั ้งชายและหญิงมี
ความเท่าเทียมกันในการเข้ าถึงการศึกษาในระบบ
เป้ าหมายที่ ๑๐ reduce inequality within and among countries
_ มุ่งหมายในเรื่ องรายได้ ให้ มีอตั รา ๑๐.๑ ปี ๒๐๓๐ ให้ มีรายได้ เติบโตขึ ้น (เป็ นตัวชี ้วัดของ
การสร้ างความเท่าเทียมกันของประชาชน)
SDG / Goals / Indicators
10-Point Socio-Economic Agenda of the Deterge Administration
๑. คงนโยบาย macroeconomic ซึง่ รวมถึงเรื่ องของบประมาณ monetary และนโยบายการค้ า
๒. ปฏิรูประบบการเก็บภาษี และพัฒนาระบบการเก็บภาษี ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง indexing
taxes to inflation
๓. ส่งเสริมการแข่งขันและการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (pursue ลดข้ อจํากัด
ในเรื่ องของการถือครองของคนต่างชาติ ยกเว้ นในส่วนที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดิน เพื่อที่จะ
ดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างชาติ
๔. การขยายสาธารณูปโภครายปี โดยใช้ เงินร้ อยละ ๕ ของ GDP โดยใช้ ความร่วมมือรัฐ_
เอกชนเป็ นบทบาทสําคัญ (ประชารัฐ???)

๕. ส่งเสริมการพัฒนาชนบทและห่วงโซ่อปุ ทาน (Value chain) โดยการเพิม่ ผลผลิตด้ าน
การเกษตรและบรรษัทในชนบท และการท่องเที่ยวในชนบททั ้งจากในและนอกประเทศ (เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในชนบท)
๖. สร้ างให้ เกิดความปลอดภัยของเจ้ าของที่ดินในการดึงดูดการลงทุน …
๗. ลงทุนในเรื่ องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ รวมถึงด้ านสุขภาพ ระบบการศึกษา และ
การเชื่อมทักษะกับการพัฒนาให้ เกิดตรงกับความต้ องการของภาคธุรกิจ
๘. ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานสร้ างสรรค์ เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมและความสามารถ
ในการสร้ างสรรค์ให้ เกิดการพัฒนาตนเองอย่างยัง่ ยืน และมีส่วนร่วม
๙. พัฒนาการปกป้องกันทางสังคม ซึง่ รวมถึง government’s Conditional Cash Transfer
program ในการปกป้องคนจนจากการตระหนกในเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
แลความไม่มนั่ คงต่างๆ
๑๐. สร้ างความมัน่ คงในเรื่ องของการนํา Responsible Parenthood and Reproductive Health
Law มาใช้ เพื่อให้ ค่แู ต่งงานที่ยากจนมีข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกด้ านการเงินและการวางแผน
ครอบครัว
แผนพัฒนาฟิ ลิปปิ นส์ ๒๐๑๗ _ ๒๐๒๒
_ AmBisyon Natin 2040 (The Vision, Our Ambition) มีหลัก ๓ ประการ คือ ความ
เข้ มแข็ง (Strong), Prosperous และปลอดภัย (Secure) โดยที่มีภาคส่วนที่มีแนวโน้ มสําคัญในการ
ขับเคลื่อนแผนดังกล่าว คือ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเขตเมือง การผลิต (ด้ านอาหาร สินค้ าเกี่ยวกับ
ที่อยู่อาศัย การบริการ และการคมนาคมขนส่ง) การเชื่อมโยง (ถนน ท่าเรื อ สนามบิน สะพาน และ
การสื่อสาร) การบริการด้ านการศึกษา การบริการทางการเงิน การบริการด้ านสุขภาพ การบริการที่
เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว การพัฒนาการเกษตร และการพัฒนาเขตชนบท
_ ตังเป้
้ าหมาย ในการลดอัตราความยากจนจากร้ อยละ ๒๑.๖ เป็ น ๑๔ ซึง่ เท่ากับการทําให้
ประชาชนจํานวน ๖ ล้ านคนพ้ นจากความยากจน โดยมีกลยุทธ์
๑. Enhancing the social fabric
a. สร้ างระบบการจัดการที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

b. ส่งเสริมการจัดการด้ านยุติธรรมที่เป็ นธรรมและ swift
c. ส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณค่าของความเป็ นฟิ ลิปปิ นส์
๒. Reducing inequality
a. ขยายโอกาสด้ านเศรษฐกิจของเกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง
b. ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมและการบริการ
c. สร้ าง Human Capital Development
d. ลด vulnerability ของบุคคลและครอบครัว
e. สร้ างชุมชนที่ปลอดภัยและมัน่ คง
๓. Increasing growth potential
a. Reaching for the Demographic Dividend
b. พัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ มีความเข้ มแข็ง
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