บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัย เรื่องต้นแบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สามารถอธิบาย
ได้ว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นรูปแบบการปกครองรูปแบบพิเศษที่ได้รับการกระจายอานาจ
มาจากรัฐบาลภายใต้การกากับดูแลของจังหวัด ในฐานะเป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาคตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐาน
การผลิตเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียนและพัฒนาเมืองชายแดน โดยการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่เน้นบริเวณ
ชายแดนในการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้าง
พื้นฐานรวมถึงให้สิทธิประโยชน์การลงทุนและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รวมถึงการสนับสนุน
SMEs และการลงทุนต่อเนื่องของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการจัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนโดยเฉพาะการบริหารแรงงานต่างด้าวรูปแบบไป-กลับ และอื่นที่จาเป็น ทั้งนี้การพัฒนา
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจาเป็นอย่างยิ่งต้องมีลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
5.1 สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย
เพื่ อให้ระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์ก รของเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษตากมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยนาเสนอแนวทาง ซึ่งเป็น องค์ประกอบสาคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโดย
วิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการรูปแบบ PA-POSDCoRB การบริหารองค์กร
สมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และการบริหารจัดการบ้านเมืองแบบมีส่วน
ร่วม (Public-Private Collaboration) คือ
นโยบายรัฐบาลต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการกาหนดให้เป็นประตู
การค้าด้านตะวันตก และรองรับการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก เชื่อมไปสู่ภาคตะวันตก
ไปสู่ตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา รวมถึงเป็นฐานผลิตหลักตามแนวทางเศรษฐกิจ ที่สาคัญ
นั้น ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องสามารถพัฒนาพื้นที่และเป็น การกระจายความเจริญสู่พื้นที่เพื่อลด
ความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
ให้ประชาชน รวมทั้งแก้ปัญหาความมั่นคงโดยการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่
ตอนในของประเทศ ปัญหาการลักลอบนาสินค้าการเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง
เป็นจุดแข็งที่สาคัญ หากสามารถประสานความร่วมมือหรือทาความตกลงระหว่างประเทศเมียนมาร์
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ได้จะทาให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นพื้นที่ได้เปรียบเนื่องจากสามารถรองรับการขยายตัว
ไปสู่ภาคพื้นยุโรปได้ในอนาคต
อานาจหน้าที่ขององค์กรการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้วิจัยนาเสนอแนว
ทางการใช้อานาจหน้าที่ 2 กลุ่ม คือ
1) คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก จาเป็นต้องมีอานาจในการวางนโยบายการ
บริหารงานภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและอานาจการประสานงานภายนอกเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่เกี่ยวข้องโดยอาจถ่ายโอนอานาจจากหน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละกระทรวง ทบวง
กรมที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ.2556
เป็นกฎหมายที่กาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหน้าที่วางแผนการพัฒนา
พื้นที่ เน้นการการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี การอานวยความสะดวกแบบ
One Stop Service การผ่อนปรนให้ใช้แรงงานต่างด้าวและการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการค้า การผ่านแดน การใช้แรงานต่างด้าวให้เอื้อต่อการลงทุน
2) หน่วยจัดการ ได้แก่ ผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและทีมงาน มีอานาจหน้าที่
ตามที่ คณะกรรมการบริหารก าหนดให้ก าหนดให้ถือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนพั ฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตากและแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติ
การจัดองค์กรของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กาหนดรูปแบบโครงสร้างองค์กรของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยกาหนดให้มีการบริหารงานในลักษณะคณะกรรมการ ที่มาจากผู้แทน
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เข้ามาช่วยการบริหารงานหรือคอยให้คาแนะนาซึ่งจะทาให้การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ มี
การวางแผนและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ และทีมที่ปรึกษาสามารถให้ความกระจ่างและ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นรวมถึงทาให้การทางานใช้หลักเหตุและผลมากขึ้น โดยมีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่เน้นให้ความสาคัญกับบุคลากรจากทั้ง 3 กลุ่ม
คือ บุคลากรบริหาร บุคลากรจัดการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติ ดังนี้
1) บุคลากรบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร มาจาก
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานส่วนกลาง โดยคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวง มหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จานวน 3 คน
(2) ผู้ท รงคุ ณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก แต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จานวน 3 คน
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(3) ตัวแทนภาคเอกชน จานวน 3 คน โดยมีเงื่อนไขไม่อยู่ ระหว่างการดารงตาแหน่ง ใน
องค์กรภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือ หอการค้าจังหวัด เป็นต้น
(4) ตัวแทนประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จานวน 3 คน โดยมีเงื่อนไข
จะต้องไม่อยู่ระหว่างดารงตาแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือในองค์กรเอกชน เป็นต้น
คณะกรรมการ จานวน 12 คน กาหนดให้มีอานาจในการดาเนิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดย
กาหนดวัตถุป ระสงค์ ก ารใช้อานาจไว้อย่ างชัดเจนครอบคลุม มี ระยะเวลาการตัดสินใจ และบท
กาหนดโทษอันเนื่องมาจากการใช้อานาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยกาหนดให้การรายงาน
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กาหนดรูปแบบให้มีการรายงานทั้งภายในองค์กร ซึ่งเป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาจากผู้ปฏิบัติงานผ่านผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เ ศษตากไปยั ง คณะกรรมการบริ ห ารเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตาก และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานสู่หน่วยงานภายนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่เป็นการรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกากับดูแลภาพรวมของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการรายงานผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ อาทิ กาหนด ให้คณะกรรมการมีอานาจ
ในการดาเนินการตัดสินใจ/แก้ไขปัญหาในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้ ง นี้ แ นวทางการรายงานก าหนดเป็ น ท าเป็ น หนั ง สื อ โดยตรงต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อนาเข้าหารือคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
นโยบายระดับชาติโดยไม่ต้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ที่กาหนดให้มีการจัดตั้งเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ หากแต่เป็นการนาเรียนเพื่อทราบเท่านั้น โดยเป็นการดาเนินการพร้อมกันทั้งในส่วน
ของการรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดในลักษณะคู่ขนานไปได้
ในคราวเดียวกัน โดยเหตุผลในการเสนอให้มีผู้ทรงคุณวุฒหิ น่วยงานภาครัฐระดับพื้นที่เพื่อสามารถ
ทาหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา หากกาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัด ซึ่งผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวมีภาระความรับผิดขอบมาก อาจ
ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเต็มเวลาและเกิดผลสั มฤทธิ์ รวมทั้งจะทาให้เกิดการทางานที่โปร่งใส
น่าเชื่อถือ อันเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทาง
หนึ่งด้วย ขณะเดียวกันการกาหนดให้ผู้แทนภาครัฐและภาคประชารัฐ มีจานวน 6 คน เท่าๆ กันนั้น
ผู้วิจัยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การทาให้เกิดการสานพลังในการร่วมมือแก้ไข
ปัญหาสาธารณะที่บุคคลฝ่ายต่างๆ ได้ เข้ามาทางานร่วมกัน ในลักษณะ การบริหารจัดการบ้านเมือง
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แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Public-Private Collaboration) ที่ เ ป็ น “การร่ ว มกั น คิ ด -ร่ ว มกั น ท า-ร่ ว มกั น
รั บ ผิ ด ชอบ” ย่ อ มจะก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและความยั่ ง ยื น อย่ า งแท้ จ ริ ง ทั้ ง นี้ ใ ห้ มี ห น่ ว ยงาน
สนับสนุน/อานวยการในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการค้าชายแดน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การลงทุ น ด้า นกฎหมาย ด้า นโลจิสติก ส์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านประเพณีวัฒนธรรม และด้าน
มวลชนสัมพันธ์
2) บุคลากรจัดการ คือ ผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มาจากผู้ว่าการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก และรองผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จานวน 5 คน ที่มาจากการคัดสรรเพื่อ
ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตามมติคณะกรรมการบริหาร โดยหน่วยงานที่ทา
หน้าที่ส นับสนุนแบ่ง เป็นด้านต่า งๆ เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ก รสมรรถนะสูง (HPO) ทั้งการนา
องค์กร โดยพิจารณาจากการคัดสรรผู้นาองค์กรนับตั้งแต่คณะกรรมการบริหารจนถึงผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านเศรษฐกิจในแต่ละ
พื้นที่หลังจากคัดสรรผู้นาองค์กรแล้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจาเป็นต้ องมีการวางแผนเชิง
ยุทธ์ศาสตร์ โดยกาหนดให้มีสานักยุทธศาสตร์ทาหน้าที่วางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และ
ด้านการค้าการ ลงทุน และโลจิสติกส์ และให้มีสานักพัฒนาพื้นที่ทาหน้าที่ดูแลด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งระบบ โดยกาหนดให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรองผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก คนที่ 1 จะเห็นได้ว่าการกาหนดยุทธศาสตร์และการวางโครงสร้างพื้นฐานนั้นจาเป็นอย่างยิ่ง
ต้องให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงกาหนดให้มี
สานักต่างประเทศ ทาหน้าที่ให้บริการนักลงทุน นักธุรกิจ ทั้ งในประเทศและนอกประเทศ ไม่ว่าจะ
มาจากภูมิ ภ าคเอเชี ย ยุ โรป อเมริ ก า ออสเตรเลีย และแอฟริก า และส านั ก ชุ ม ชนสั มพั น ธ์เ พื่ อ
ประสานความเข้าใจและเชื่อมสัมพันธไมตรีกับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านทางสื่อสารสนเทศและการจัดให้ มีกิจกรรมบ้านพี่-เมืองน้อง
โดยกาหนดให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรองผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก คนที่ 4 โดย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสามารถวิเคราะห์และการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรในองค์ก ร
สามารถขับเคลื่อนและนาพาองค์ไปตลอดรอดฝั่ง โดยกาหนดให้มีสานักทรัพยากรมนุษย์ทาหน้าที่
ดูแลอัต ราก าลั ง สิ ท ธิป ระโยชน์ และการพั ฒ นาความรู้ต่อ ยอดธุร กิ จเพื่ อ ให้ทัน ต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในโลกเศรษฐกิจตลอดเวลา และสานักการคลังเพื่อการจัดสรรเงิน โดยกาหนดให้อยู่
ภายใต้การกากับดูแลของรองผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก คนที่ 3 และกาหนดให้มีการ
จัดการกระบวนการ โดยการควบคุมจัดการผ่านสานักสิ่งแวดล้อมที่ทาหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมในและ
นอกพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และสานักกฎหมายที่ทาหน้าที่ดูแลด้านการทาธุรกรรม
สัญญารวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายปกครอง และที่
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เกี่ยวข้องกับกฎหมายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยกาหนดให้อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของรองผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก คนที่ 2 และสุดท้ายกาหนดให้มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลการทาหน้าที่ของบุคลกรในองค์กร เพื่อให้เกิดการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบเมื่อ
การดาเนินการสิ้นสุด ซึ่งกาหนดให้มีสานักตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานของหน่วยงาน
ในสังกัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและหรือที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกาหนดให้อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของรองผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก คนที่ 5
3) บุคลากรผู้ปฎิบัติ คือ ผู้ทาหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก กาหนดให้มีการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์จากผู้บริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ภาวะผู้นาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นการกาหนดคุณลักษณะความเป็นผู้นา
ของ ผู้บริหาร คือ คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และผู้จัดการ คือ ผู้ว่าการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยทั้งผู้บริหารและผู้จัดการจาเป็นต้องมีคุณลักษณะผู้นาที่มีความคิดริ
มีความเชื่อมั่นในตนเองและมั่นใจในขีดความสามารถของตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีขีด
ความสามารถในการคิด มีความรู้ทางธุรกิจ มีความสามารถในการจูงใจคน มีความยืดหยุ่น และมี
ความซื่อสัตย์และโปร่งใส สามารถผสมผสานทั้งความสัมพันธ์กับคนและมุ่งทั้งผลงานของงาน
รวมทั้งระบบการบริหารงานบุคลากรในการคัดสรรบุค คลจาเป็นต้องคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหาร และผู้ว่าการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
โดยการคัดสรรจากผู้มีประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยผ่านการ
คัดสรรในระดับชาติเพื่อทาหน้าที่ในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ควรให้ความสาคัญกับคนในพื้นที่โดยนาบุคคลนอกพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะมาสอนและ
อบรมบุ คลากรในพื้ นที่ข ณะเดีย วกันบุคลากรในพื้ นที่แลกเปลี่ย นความรู้เชิงพื้ นที่ใ ห้กับบุคลกร
ภายนอก เพื่ อ เป็ นการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ซึ่ งกั นและกั นและเป็นการสร้า งความสมดุล ทั้ งในทาง
วัฒนธรรมองค์กรและในชีวิตการทางานให้เป็นองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน
การวางแผนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้วิจัยเสนอให้กาหนดเป็นแผน 20 ปี โดยมี
ระยะเวลา Sub Plan 2 ปี, 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี พร้อมทั้งการประเมินผลเพื่อปรับปรุงหรือปรับแผน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายเป็นการกาหนดแผนงานเชิงนโยบายระดับ องค์กรหรือระดับเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จตากเพื่ อให้ส อดคล้องกั บแผนพั ฒนาระดับพื้ นที่และระดับชาติ เท่านั้น เนื่องจากการ
วางแผนเชิงนโยบายระดับชาติและการวางแผนเชิงนโยบายระดั บพื้นที่ตาม กลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ ถู ก ก าหนดโดยรั ฐ บาลและคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (กนพ.) ซึ่ ง เป็ น
คณะกรรมการระดับชาติ
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การประสานงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้วิจัยเสนอให้มีการประสานงาน
แบ่งเป็นการประสานงานภายในที่ระบบกลไกการประสานงานภายในองค์กรเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก และระบบกลไกการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยนาแนวคิด การ
บริหารจัดการบ้านเมืองแบบความร่วมมือ (Public-Private Collaboration) ที่เป็นการร่วมมือผลัก
กาลังระหว่างหน่วยงานภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตากกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และนอก
พื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเขตทั้งในแง่ทางตรงและทางอ้อมในลักษณะร่วมกัน
คิด ร่วมกันทา ร่วมกันรับผิดชอบ
การงบประมาณของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้วิจัยนาเสนอที่ม าของรายได้ อาทิ
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตต่างๆรายได้ค่าสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มาจาก ระบบคมนาคม
ระบบไฟฟ้า ระบบน้าประปา ระบบโทรคมนาคมสื่อสาร ระบบควบคุมและบาบัดมลภาวะ ระบบ
ขนส่ ง ภายในพื้ น ที่ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา และหมวดรายได้ จ าก
งบประมาณสนั บ สนุ น ของรั ฐ บาล โดยจั ด สรรรายได้ แ บ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว นแรก 20 % น าส่ ง
กระทรวงการคลัง เป็ นรายได้แผ่นดิน ส่วนที่ส อง 60 % เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเขตพั ฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ส่วนที่สาม 20% นาเข้ากองทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาสังคม โดยการ
กาหนดสัดส่วนดังกล่าวผู้วิจัยพิจารณาเห็นควรมีสัดส่วนการนารายได้เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจมากกว่าสัดส่วนอื่นเนื่องด้วยอยู่ระหว่างเริ่มต้นพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ
จึงให้ความสาคัญกับการนาเงินมาเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาในแต่ละด้านที่ให้เกิดความคล่องตัว
เพื่ อการบริก ารจัดการของเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จ พิ เศษตาก แต่ ทั้งนี้ไ ม่ไ ด้เพิ ก เฉยโดยปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ ก าหนดให้ น าเงิ น ส่ ว นที่ เ ป็ นรายได้ น าส่ งเป็ น รายได้แ ผ่ น ดิน อี ก ทางหนึ่ งด้ ว ย ตาม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กาหนดให้เงินที่พึงชาระให้แก่รัฐบาลที่
เป็นภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินกู้ หรือเงินอื่นใด ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้จัดเก็บหรือรับ
เงินมีหน้าที่ควบคุมเงินให้ส่งคลังจังหวัด และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้เงินที่ส่วนราชการได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือได้รับชาระตามอานาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สิน
หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทางราชการ ให้ส่วนราชการนั้นนาส่งคลัง โดยกาหนดให้นาส่ง
หรือฝากคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้วิจัยเสเนอการบูรณาการ
แบบมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา และ
สถาบันวิจัยต่างๆ ในพื้นที่ในการร่วมกันระดับความคิด ผนึกกาลังขับเคลื่อนเพื่อยกระดับนวัตกรรม
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และผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมาย กลไกการบริหาร การดึงดูดนักลงทุน การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)
บทสรุปภาพรวมของรูปแบบโครงสร้างองค์กรของเขตเศรษฐกิจพิเศษของตาก ที่ได้จากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูลทั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ประเทศจีน, เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ ประเทศมาเลเซีย และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประเทศฟิลิปปินส์
พบว่าเขตเศรษฐกิจของตาก และพื้นที่อื่นของไทยขับเคลื่อนผ่านระบบการบริการจัดการภาครัฐ
(Administrative Management) ที่แม้จะอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ แต่ยังคงเป็นรูปแบบองค์กร
ราชการ ซึ่งทาให้มีความคล่องตัวในการพัฒนาได้ ไม่มากนัก เนื่องจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของไทยในปัจจุบันมี 10 พื้นที่ มีการดาเนินงานในลักษณะของการรอรับนโยบายและการสั่งการจาก
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีลักษณะ
การทางานของหน่วยงานราชการที่ตอบสนองหรือมุ่งเน้นแก้ ไขปัญญาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะด้าน ทั้งนี้การบริหารงานยังคงเป็นตามไปโครงสร้างสายการ
บังคับบัญชาและหลักการแบ่งงานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญชานาญการตามหน้าที่เฉพาะ (functional
specialization) ในขอบเขตความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ โดยการควบคุมและสั่งการ (command and
control) ในลักษณะจากบนลงล่าง และการทางานข้ามหน่วยงาน (cross boundary) เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การทางานเกี่ยวข้องเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ รวมถึง การเข้ามามีส่วนร่ว มของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชนยังมีน้อยมาก และหากพิจารณาการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศพบว่ามี
รูป แบบโครงสร้ า งองค์ ก รที่ ชั ด เจนสอดคล้ องกั บ นโยบายประเทศแม้ จะมีค วามแตกต่า งกั นใน
รูป แบบการบริหาร หากแต่ไม่ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศแต่อย่า งไร ขณะที่
นโยบายรัฐบาลไทยในปัจจุบันได้ใ ห้ความส าคัญการบริหารโครงสร้างองค์กรที่มีความร่วมมือ
(Public-Private Collaboration) ในการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน เริ่มจากฝ่ายการเมืองกับฝ่าย
ข้า ราชการประจาทางการบริหารปกครอง (multi-level governance) ระหว่างราชการบริ หาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดบทบาทภารกิจและอานาจหน้าที่ที่ชัดเจนมากขึ้น
ไม่ซ้าซ้อนเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการเข้าด้วยกัน (joined-up government) ในการรวมพลังร่วมกัน
ทั้งนี้แนวทางความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม ยังเน้นให้ ภาครัฐเป็นผู้
เอื้ออานวยสนับ สนุนมากกว่า เป็ นผู้ดาเนินการด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้มีก ารแข่งขันการ
แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นในการแสวงหาความร่วมมือกันในพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ของไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้แนวทางการจัดโครงสร้างองค์กรและระบบการ
บริหารจัดการ มีรายละเอียดตามตารางที่ 5.1 และภาพที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ภาพรวมการเปรียบเทียบโครงสร้างองค์กรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การจัดองค์กร

ไทย
(ตาก สงขลา
นครพนม)

รัฐบาล

จีน

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์





กระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรม



ระดับพื้นที่







คณะกรรมการ







ที่ปรึกษา





จีน

มาเลเซีย

ภาครัฐ







ภาคเอกชน







แผนพัฒนาระดับชาติ
แผนพัฒนาระดับพื้นที่
ที่มา : ผู้วิจัย





ไทย
(ตาก สงขลา
นครพนม)

กฎหมาย




ภาคประชาสังคม
โครงสร้างพื้นฐาน

ตาก
(รูปแบบที่ประสบ
ความสาเร็จ)

ฟิลิปปินส์

ตาก
(รูปแบบที่ประสบ
ความสาเร็จ)






ไทย
(ตาก สงขลา
นครพนม)

จีน

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

ตาก
(รูปแบบที่ประสบ
ความสาเร็จ)
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จากผลการวิเคราะห์และประเมินผลโครงสร้างองค์กรเขตเศรษฐกิจพิเศษของตาก เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม, จีน, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ ควรจัด
โครงสร้างการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดังรูปภาพที่ 5.1

ที่ปรึกษา

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ตัวแทนกระทรวงมหาดไทย 3 คน
ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ 3 คน

ตัวแทนภาคเอกชน
3 คน
ตัวแทนภาคประชาชนพื้นที่ 3 คน

ทีมบริหารจัดการ
- ด้านการค้าชายแดน - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - ด้านการลงทุน
- ด้านกฎหมาย
- ด้านโลจิสติกส์
- ด้านสิ่งแวดล้อม
- ด้านประเพณีวัฒนธรรม - ด้านมวลชนสัมพันธ์

ผู้ว่าการ TAK SEZ

รอง ผวก. 1
สานักยุทธศาสตร์
- ฝ่ายการค้า
- ฝ่ายการลงทุน
- ฝ่ายโลจิสติกส์
สานักพัฒนาพื้นที่
- ฝ่ายผังเมือง
- ฝ่ายที่ดิน
- ฝ่ายไฟฟ้า
- ฝ่ายประปา
- ฝ่ายจราจรขนส่ง
- ฝ่ายพลังงานทดแทน

รอง ผวก. 2

รอง ผวก. 3

รอง ผวก. 4

สานักกฎหมาย
- ฝ่ายธุรกรรม
- ฝ่ายคดีอาญา
- ฝ่ายคดีแพ่ง
- ฝ่ายคดีปกครอง

สานักการคลัง
- ฝ่ายการเงิน
- ฝ่ายงบประมาณ
- ฝ่ายบัญชี

สานักต่างประเทศ
- ฝ่ายภูมิภาคเอเชีย
- ฝ่ายภูมิภาคยุโรป
- ฝ่ายภูมิภาคอเมริกา
- ฝ่ายภูมิภาคออสเตรเลีย
- ฝ่ายภูมิภาคแอฟริกา

สานักสิ่งแวดล้อม
- ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ SEZ
- ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
นอกพื้นที่ SEZ

สานักทรัพยากรมนุษย์
- ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง
- ฝ่ายอัตรากาลัง
- ฝ่ายทะเบียน
- ฝ่ายสิทธิประโยชน์
- ฝ่ายพัฒนาและอบรม

สานักชุมชนสัมพันธ์
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ฝ่ายดิจิตอล
- ฝ่ายประเพณีและ
วัฒนธรรม

รอง ผวก. 5
สานักตรวจสอบ
- ฝ่ายตรวจสอบ 1
- ฝ่ายตรวจสอบ 2
- ฝ่ายตรวจสอบ 3
- ฝ่ายตรวจสอบ 4
- ฝ่ายตรวจสอบ 5
- ฝ่ายตรวจสอบ 6
- ฝ่ายตรวจสอบ 7
- ฝ่ายตรวจสอบ 8
- ฝ่ายตรวจสอบ 9

ภาพที่ 5.1 โครงสร้างการบริหารจัดการต้นแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ที่มา : ผู้วิจัย
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5.2 ข้อเสนอแนะ
จากโครงสร้างการนารูปแบบโครงสร้างองค์กรสาหรับการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษดังกล่าวสามารถนาไปใช้ในอีก 9 เขต ที่เหลือ อันได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ,
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม,
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรี และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส โดยต้องกาหนดเป็นแผน 20 ปี โดยมีระยะเวลา
Sub Plan 2 ปี, 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี พร้อมทั้งการประเมินผลเพื่อปรับปรุงหรือปรับแผนให้เ ป็นไป
ตามเป้าหมาย
ทั้งนี้แนวทางการขยายผลการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้ประสบ
ความสาเร็จ มาจากสัดส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทาให้เกิดครบถ้วน ที่มาจากการลงมติเป็นมติของประเทศ
ไทย (A) คิดเป็นอัตราส่วน 1ใน 4 มาจากการปกครองในชุมชน (B) 1 ใน 4 และอีก 1 ใน 4 คือ
ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ (C) รวมเป็น 3 ใน 4 ของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด และที่เหลือ 1 ใน 4 มา
จากกลุ่ม นัก ธุร กิ จที่ มี เม็ ดเงิ นมาลงทุน ที่ม าจาก 1) นัก ธุ รกิ จชุมชน (มาจากกลุ่ม C) 2) นัก ธุรกิ จ
ระดับประเทศ ซึ่งมองผลประโยชน์ในระดับประเทศเป็นหลัก (มาจากกลุ่ม A และ B) และ 3) นัก
ธุรกิจต่างประเทศ ซึ่งมองธุรกิจที่ยุติธรรม/เหมาะสมในการค้าขาย การลงทุน
ก. ความสาคัญของคณะกรรมการบริหาร

ข. ระยะเวลาการดาเนินการตามแผน

สภาพแวดล้อมภาพรวม
ภูมิภาค
A

15 ปี

ประเทศ
5 ปี

จังหวัด
B

SEZ
C

2 ปี
แผน

เมือง
ชุมชน

โครงสร้างพื้นฐาน

บุคคล

การบริหารจัดการ

ครอบครัว
ขนาด

หน้าที่

10 ปี
2 ปี

การพัฒนา

Descri

ภาพที่ 5.2 กระบวนการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้นแบบ
ที่มา : ผู้วิจัย

