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บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ	 (1)	 เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	(2)	เพื่อศึกษาความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บ

รายได้และ	 (3)	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวทางในการเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้าน 

การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 โดยใช้ระเบียบวิธีการ

วิจัยแบบผสมผสาน	 (Mixed	Method)	 ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	 โดยใช้แบบสอบถามจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีอยูใ่นเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษกลุม่ตวัอย่างจ�านวน	487	แห่ง	การเกบ็รวบรวมข้อมูล

จากเอกสาร	 การวิจัยภาคสนามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจ�านวน	 

5	แห่ง	การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีส่วนได้เสียจ�านวน	50	คน	และการจัดเวทีสนทนากลุ่ม	ผลจากการศึกษา

พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความเป็นอิสระทางการคลังในด้าน 

การจดัเกบ็รายได้ในระดับน้อย	โดยมค่ีาดัชนีวดัความเป็นอสิระทางการคลงัด้านรายได้	(Revenue	Autonomy	 

Index:	RAI)	เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	11.94	เนื่องจากโครงสร้างรายได้ยังต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลทั้งใน

รูปแบบของภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้และเงินอุดหนุน	 ในขณะที่รายได้ที่จัดเก็บเองยังมีสัดส่วนที่น้อยเช่นเดิม	

ดังนั้น	 ท้องถิ่นจะต้องสามารถจัดเก็บภาษีและก�าหนดฐานภาษีได้เอง	 โดยเฉพาะภาษีที่เกิดจากการใช ้

ทรพัยากรในท้องถิน่	เช่น	ภาษส่ิีงแวดล้อม	ค่าธรรมเนยีมแรงงานต่างด้าว	ค่าบริการ	ค่าธรรมเนยีมจากการท่องเท่ียว	 

อาจสรปุได้ว่า	 การทีร่ฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการลงทุนในพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ	 (SEZs)	 ท่ีผ่านมานัน้	 

อาจยงัไม่สามารถสะท้อนถงึการกระจายความเจรญิทางเศรษฐกจิสูภ่มูภิาค	การลดความเหลือ่มล�า้	การยกระดบั 

รายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่นได้

ค�าส�าคัญ: ความเป็นอิสระทางการคลัง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

*	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
อีเมล:	titus_vru@hotmail.com
**	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
***	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
****	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
*****	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
วันที่รับบทความ:	6	พฤศจิกายน	2562	วันที่แก้ไขบทความล่าสุด:	18	มิถุนายน	2563	วันที่อนุมัติการตีพิมพ์:	23	มิถุนายน	2563



24 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Fiscal Autonomy in Revenue Collection of Local Administrative 
Organizations in Special Economic Zones (SEZs)

Titus	Mala*

Pisak	Kalyanamitra**

Jarunee	Mumbansao***

Ruetaitip	Chansrakaeo****

Wilailuk	Ruangsom*****

Abstract

	 This	 article	 aims	 to	 study:	 (1)	 the	 sources	 of	 revenue	 for	 local	 administrative	 

organizations	in	Special	Economic	Zones	(SEZs);	(2)	fiscal	autonomy	in	revenue	collection;	 

and	(3)	ways	to	strengthen	fiscal	autonomy	in	revenue	collection	by	SEZ	local	administrative	 

organizations.	The	research	uses	both	qualitative	and	quantitative	methods.	Questionnaires	

were	distributed	to	487	local	administrative	organizations	in	SEZs.	Data	was	collected	from	

five	 SEZ	 local	 administrative	 organizations	 using	 field	 research	 documents.	 In-depth	 

interviews	were	 used	 to	 gather	 information	 from	 50	 stakeholders	 and	 a	 focus	 group	 

discussion	was	conducted.	

	 This	study	finds	that	the	SEZs	had	minimal	fiscal	autonomy	in	revenue	collection.	

The	revenue	autonomy	index	(RAI)	point	average	was	11.94	percent.	The	revenue	structure	 

still	depended	on	the	budget	from	the	Thai	government,	in	the	form	of	both	taxes	collected	 

by	the	government	and	subsidies.	The	proportion	of	SEZs’	revenue	collection	was	still	at	

a	minimal	level.	Although	the	government	had	an	investment	promotion	policy	for	the	

SEZs,	 it	did	not	 translate	 into	 the	distribution	of	prosperity	 to	 the	 region,	 reduction	of	 

inequality,	improvements	in	income,	and	advancements	in	the	local	people’s	quality	of	life.	
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ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)

บทน�า

	 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	(SEZs)	คือพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย	เพื่อประโยชน์

ในการส่งเสรมิ	สนับสนุน	และอ�านวยความสะดวก	รวมทัง้ให้สทิธิพเิศษบางประการในการด�าเนนิกจิการต่าง	ๆ 	 

เช่น	การอุตสาหกรรม	การพาณชิยกรรม	การบรกิาร	หรอืกจิการอืน่ใดท่ีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกจิ 

ของประเทศ	 โดยรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเมื่อปี	 2558	 เพื่อส่งเสริมการค้าและ 

การลงทนุของประเทศ	การใช้ประโยชน์จากความเชือ่มโยงด้านคมนาคมขนส่งของภมูภิาคอาเซยีนจากการค้า 

บริเวณพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	 (Department	 of	 Foreign	 Trade,	 2016)	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	 ส่งเสริมการค้าและการลงทุน	 จึงได้ก�าหนดให้ต้ังเขต 

พฒันาเศรษฐกิจพิเศษ	(SEZs)	เกีย่วข้องกบัพ้ืนที	่30	จงัหวัด	แบ่งเป็น	2	รปูแบบคอื	เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ 

ในรูปแบบคลัสเตอร์	 (Cluster-Based	SEZs)	26	จังหวัดและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	(Border	

SEZs)	ได้แก่	ตาก	สระแก้ว	ตราด	มกุดาหาร	สงขลา	เชยีงราย	หนองคาย	นครพนม	กาญจนบรุ	ีและนราธิวาส	

โดยรฐับาลมมีาตรการสนับสนุนและส่งเสรมิต่าง	ๆ 	ทางการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	การให้สทิธแิละประโยชน์

ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี	 กล่าวคือ	 ก�าหนดมาตรการสิทธิประโยชน์เป็นการเฉพาะหากเป็นกิจการใน	 

13	กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแต่ละพื้นที่ซึ่งมี	72	ประเภทกิจการ	จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	

8	ปี	 และลดหย่อนเพิ่มเติมร้อยละ	50	 เป็นระยะเวลา	5	ปี	 ส�าหรับกิจการอื่น	ๆ	ที่อยู่ในบัญชีที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	ให้ส่งเสริมจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม	3	ปี	แต่ต้อง

ไม่เกนิ	8	ปี	หรอืในกรณไีด้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้	8	ปีแล้ว	จะลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลเพิม่เตมิร้อยละ	50	

เป็นระยะเวลา	 5	ปี	 ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	 (One	Stop	Service:	OSS)	 และมาตรการ

อ�านวยความสะดวกอื่น	ๆ	(The	Board	of	Investment	of	Thailand,	2015)

	 อย่างไรก็ตาม	รัฐบาลได้มีนโยบายในการสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้มรีะบบทีม่ปีระสทิธภิาพ	โปร่งใส	และสามารถให้บรกิารสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีศักยภาพ

สามารถพัฒนาพ้ืนที่ของตนขึ้นเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีระบบสาธารณูปโภค	 บริการสาธารณะ 

ขัน้พ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมและจ�าเป็นต่อการรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิได้อย่างรวดเรว็

และมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่น	 (Office	 of	 the	 Nationanl	 Economic	 and	 Social	 

Development	Council,	2015:	84)	ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

มคีวามเป็นอสิระทางการคลงัในด้านการจดัเกบ็รายได้	ก็จะเป็นสิง่ท่ีสะท้อนให้เหน็ว่า	นโยบายส่งเสรมิการลงทุน 

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 (SEZs)	 สามารถกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค	 ลดความเหลื่อมล�้า	 

ยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถ่ินได้เพียงใด	บทความนี้จึงตั้งค�าถาม 



26 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

กบัโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษว่า	 ส่งผลทางบวกต่อความเป็นอสิระทางการคลงัในด้านการจดัเกบ็รายได้ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือไม่	 อย่างไร	 และมีแนวทางในการเสริมสร้างความเป็นอิสระ

ทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาถึงแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ	(SEZs)

	 2.	เพือ่ศกึษาความเป็นอสิระทางการคลงัในด้านการจดัเกบ็รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	(SEZs)

	 3.	เพือ่ศกึษาและวเิคราะห์ถงึแนวทางในการเสรมิสร้างความเป็นอิสระทางการคลงัในด้านการจดัเกบ็ 

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	(SEZs)

แนวคิดความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น

	 กระจายอ�านาจทางการคลงั	(Fiscal	Decentralization)	เป็นท่ียอมรบัว่าเป็นแนวคดิท่ีเป็นแกนหลกั 

ของการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นโดยสามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดถึงระดับความก้าวหน้าในการกระจายอ�านาจ 

และความเป็นอสิระทางการคลงัของท้องถิน่	โดยเฉพาะอย่างยิง่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะประสบความส�าเรจ็ 

ในการจดัท�าบริการสาธารณะได้น้ัน	ย่อมต้องมรีายได้ท่ีเพยีงพอ	โดยเฉพาะมาจากการจดัเกบ็รายได้ในท้องถ่ิน 

ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	 (Shah,	 2007;	World	 Bank,	 2001)	 ส�าหรับความเป็นอิสระทางการคลังในด้าน 

การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นนั้น	มีลักษณะเกี่ยวข้องกับขอบเขตของอ�านาจการตัดสินใจในการจัดเก็บภาษี

หรือรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	 เป็นสิ่งที่แสดงถึงระดับของความมีอิสระทางการคลังขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นอิสระทางการเมืองและทางกฎหมายที่จะจัดเก็บภาษี	 ก�าหนดฐานภาษี	 

อตัราภาษ	ีและการลดหย่อนภาษี	โดยท้องถิน่แต่ละแห่งจะมอี�านาจในการก�าหนดและเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ 

ด้านภาษี	(Bröthaler	&	Getzner,	2011:	137)	ดังนั้น	อาจสรุปได้ว่า	การให้ความส�าคัญกับรายได้ที่ท้องถิ่น

จัดเก็บเองเป็นปัจจัยส�าคัญในการยืนยันความเป็นอิสระทางการคลัง	 และแสดงถึงความส�าเร็จแท้จริง 

ของกระบวนการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภายใต้การผ่อนถ่ายอ�านาจใน 

การจัดสรรทรัพยากรและการจัดท�าบริการสาธารณะจากรัฐบาลกลางสู่การตัดสินใจของประชาชน	 โดยม ี

เป้าหมายอนัแท้จริงคือ	การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง	โดยมแีนวทางในการพฒันาแหล่งรายได้ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นที่ส�าคัญอย่างน้อย	5	ประการ	ดังต่อไปนี้
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ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)

ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา/
นิติบุคคล

ภาษี
สิ่งแวดล้อม

แนวทาง
การพัฒนาแหล่ง
รายได้ท้องถิ่น

ภาษีทรัพย์สิน

ภาษีเก็บจาก
การอยู่อาศัย

ค่าธรรมเนียม
การให้บริการ

ภาพที่ 1.	การพัฒนาแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

	 1.	ภาษีทรัพย์สิน	 เป็นภาษีที่มีความเหมาะสมกับการเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มากที่สุด	 เพราะเป็นภาษีที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและสามารถสะท้อนระดับความเจริญและต้นทุน 

การให้บริการสาธารณะที่ท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้ดี	เนื่องจากจะจัดเก็บบนฐานความมั่งคั่ง

ของผู้เสียภาษี	มิใช่ฐานรายได้	

	 2.	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	 ควรก�าหนดให้ฐานภาษีชนิดนี้มีลักษณะแบ่งกัน	 

(shared	 tax)	 ซึ่งท้องถิ่นควรที่จะมีส่วนในการรับภาษีนี้โดยเสนอให้แบ่งรายได้	 1	 ใน	 3	 ของภาษีชนิดนี้	

เนื่องจากท้องถิ่นก็มีบทบาทส�าคัญในการจัดสวัสดิการสังคมและการกระจายรายได้

	 3.	ภาษีเก็บจากการอยู่อาศัย	 เก็บจากการอยู่อาศัยของประชาชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้ดูแลบริหารจัดเก็บเอง	 เหตุผลสนับสนุนการจัดเก็บภาษีนี้	 เนื่องจากหลักผลประโยชน์ที่ประชาชน 

อยู่อาศัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีควรร่วมรับภาระต้นทุนการให้บริการสาธารณะท่ีเกิดข้ึน

จากการท�าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 4.	ภาษีสิ่งแวดล้อมหรือรายรับจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	 เป็นข้อเสนอแหล่งรายได ้

ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีที่คิดจัดเก็บจากกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ท้องถิ่น	โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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	 5.	ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ	 เป็นแหล่งรายได้อีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนการให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ดีและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ	 
เพราะเป็นการแสดงผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างชัดเจน	 ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ	 
ค่าบ�าบัดน�้าเสีย	ค่าเช่า	และค่าน�้าประปา	เป็นต้น	

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวจิยัน้ีใช้วิธกีารศึกษาแบบผสมผสานทัง้เชงิคุณภาพและการศึกษาเชงิปริมาณ	โดยเน้นการศกึษา
เชิงคุณภาพและลงพื้นที่เก็บข้อมูลยังพื้นที่เป้าหมาย	สนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จ
จริงจากพ้ืนที่และน�ามาสู่การสร้างแบบสอบถาม	 จากน้ันจึงท�าการศึกษาในเชิงปริมาณโดยการส�ารวจ 
จากแบบสอบถามไปยงัพ้ืนทีก่ลุ่มตัวอย่างเพือ่สนบัสนนุ	เปรยีบเทียบและยืนยนัข้อเท็จจรงิท่ีพบจากการศกึษา
เชิงคุณภาพให้มีความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยยิ่งขึ้น

 การศึกษาเชิงคุณภาพ	 โดยการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง	 การสนทนากลุ่มแต่ละพื้นท่ี	 
การสัมภาษณ์เชิงลึก	จ�านวนทั้งสิ้น	50	คน	(พื้นที่ละ	10	คน)	จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	ได้แก่	ผู้บริหาร	อปท.	
สมาชิกสภาฯ	ปลัด	อปท.	ผอ.กองคลัง	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	ผู้ประกอบการ	และประชาชนในพื้นที่	ผู้วิจัย
จึงได้พิจารณาเลือกพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาภาคสนามซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ	จ�านวน	5	แห่ง	ได้แก่	(1)	เทศบาลต�าบลแม่สาย	จ.เชียงราย	(2)	เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	
จ.สงขลา	(3)	เทศบาลนครแม่สอด	จ.ตาก	(4)	เทศบาลเมืองหนองคาย	จ.หนองคาย	และ	(5)	เทศบาลเมือง
อรัญประเทศ	 จ.สระแก้ว	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยที่เน้นการสร้าง 
ข้อสรุปทั่วไปที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งข้อมูลเฉพาะจ�านวนหนึ่งเป็นหลักแล้วกล่าวอ้างความจริง 
ทัว่ไปขึน้จากความจริงเฉพาะของข้อมลูชดุดังกล่าว	โดยน�าข้อมลูท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีในภาคสนามมาเช่ือมโยง 
กบัแนวคดิ	ทฤษฎี	และงานวจัิยทีเ่ก่ียวข้องท่ีโดยมุง่ทีจ่ะตอบโจทย์ของวตัถุประสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้	(Chantavanich,	 
1997:	131-132)

 การศึกษาเชิงปริมาณ	 โดยใช้แบบสอบถาม	 โดยมีประชากร	 ได้แก่	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จ�านวน	 2,130	 แห่ง	 มีจ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	 487	 ชุด/แห่ง	 ผู้วิจัย 
ได้ด�าเนินการทดสอบค่าความเทีย่งตรงของเนือ้หา	และค่าความเช่ือมัน่หรอืความเช่ือถอืได้	โดยผูท้รงคณุวฒิุ	
3	 คน	 ตรวจสอบ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์มาประมวลผล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 การวิเคราะห์ความเป็นอิสระทางการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความเป็นอิสระทางการคลัง	Revenue	
Autonomy	 Index	 (RAI)	 ที่เน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 (อปท.)	 มีความสามารถในการหารายได	้ 
โดยวิเคราะห์จากการจัดเก็บได้เอง	 (Local	 Government	 Revenue)	 ต่อรายได้ทั้งหมด	 (Total	 Local	
Government	 Revenue)	 ตามแนวคิดของ	 Nobuo	 Akai	 และ	Masayo	 Sakata	 (2005)	 ทั้งนี้	 ผู้วิจัย 
ได้ประยุกต์ใช้การหาค่าดัชนีความเป็นอิสระทางการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ของ	 อปท.	 และใช้สูตร 

ในการค�านวณดังนี้	(Meloche	et	al.,	2004)
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Revenue Autonomy Index: RAI = Local Government Revenue

    X 100
  Total Local Government Revenue

ผลการวิจัย

 เทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขต 

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว	 และเป็นแหล่งการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา	 จากการศึกษารายได้

เทศบาล	พบว่ามีรายได้	3	ปีย้อนหลัง	ได้แก่	ปีงบประมาณ	2558	รวมเป็นเงิน	214,274,979	บาท	ปี	2559	

รวม	223,296,481	บาท	และปี	2560	รวม	224,888,119	บาท	

ตารางที่ 1.	รายได้รวมของเทศบาลเมืองอรัญประเทศ	(2558-2560)	จ�าแนกตามประเภท

รายการ
ปีงบประมาณ

2558 2559 2560

รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
(ร้อยละ)

19,171,894.83
(8.94)

19,247,055.07
(8.61)

26,505,736.37
(11.78)

ภาษีที่รัฐจัดสรร
(ร้อยละ)

82,002,778.91
(38.26)

85,734,761.82
(38.39)

88,079,381.86
(39.16)

เงินอุดหนุนทั่วไป
(ร้อยละ)

14,766,236.00
(6.89)

85,130,047.60
(38.12)

103,120,810.00
(45.85)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(ร้อยละ)

98,334,069.44
(45.89)

33,184,617.20
(14.86)

7,182,191.20
(3.19)

รวมรายได้ของเทศบาลทั้งหมด 214,274,979.18 223,296,481.78 224,888,119.43

ค่า RAI 8.94 8.61 11.78

ที่มา:	เทศบาลเมืองอรัญประเทศ	และค�านวณโดยผู้วิจัย	

	 ผลการวิเคราะห์ความเป็นอิสระทางการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองอรัญประเทศ	

พบว่าในปีงบประมาณ	2558-2560	สดัส่วนทีเ่ทศบาลจดัเกบ็เองเปรยีบเทยีบกบัรายได้รวมของเทศบาลแล้ว

มค่ีาค่อนข้างต�า่	โดยค่าดชันวีดัความเป็นอสิระทางการคลงัด้านรายได้	(Revenue	Autonomy	Index:	RAI)	

มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ	8.61	ถึง	11.78	หรือเฉลี่ยอยู่ที่	10.19

 เทศบาลนครแม่สอด จังหวดัตาก	เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษจังหวัดตาก	เป็นแหล่งการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์	จากการศึกษาแหล่งรายได้	3	ปีย้อนหลัง	ได้แก่	

ปีงบประมาณ	2558	-	2560	พบว่ามรีายได้ท่ีจัดเก็บเองเฉลีย่ร้อยละ	13.41	จากรายได้ท้ังหมด	รายได้ส่วนใหญ่ 

มาจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้และเงินอุดหนุน	รวมร้อยละ	86	
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ตารางที่ 2.	รายได้รวมของเทศบาลนครแม่สอด	(2558-2560)	จ�าแนกตามประเภท

รายการ
ปีงบประมาณ

2558 2559 2560

รายได้ที่จัดเก็บเอง
(ร้อยละ)

61,201,147.47
(13.41)

62,365,822.99
(13.03)

63,781,251.65
(13.94)

ภาษีจัดสรร
(ร้อยละ)

139,134,404.59
(30.49)

145,131,422.51
(30.33)

151,512,798.72
(33.11)

เงินอุดหนุนทั่วไป
(ร้อยละ)

178,011,842.00
(39.01)

197,080,521.00
(41.19)

221,973,847.00
(48.51)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(ร้อยละ)

77,973,067.93
(17.08)

73,833,270.90
(15.43)

20,256,891.58
(4.42)

รวมรายรับของเทศบาลทั้งหมด 456,320,461.99 478,411,037.40 457,524,788.95

ค่า RAI 13.41 13.03 13.94

ที่มา: เทศบาลนครแม่สอด	และค�านวณโดยผู้วิจัย	

	 ผลการวิเคราะห์ความเป็นอิสระทางการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครแม่สอดพบว่า

ในปีงบประมาณ	2558-2560	สัดส่วนที่เทศบาลจัดเก็บเองเปรียบเทียบกับรายได้รวมของเทศบาลแล้วมีค่า

ค่อนข้างต�่า	โดยค่า	RAI	อยู่ระหว่าง	13.03	ถึง	13.94	หรือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	13.48

 เทศบาลเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีพ่ฒันา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย	เป็นแหล่งการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว	ที่ส�าคัญ	จากการศึกษารายได้	3	

ปีย้อนหลัง	 ได้แก่	 ปีงบประมาณ	 2558	 รวมเป็นเงิน	 459,262,920.41	 บาท	 ปีงบประมาณ	 2559	 รวม	

513,692,024.40	บาท	และในปี	2560	รวม	474,190,828.64	บาท

ตารางที่ 3. รายได้รวมของเทศบาลเมืองหนองคาย	(2558-2560)	จ�าแนกตามประเภท

รายการ
ปีงบประมาณ

2558 2559 2560

รายได้ที่จัดเก็บเอง
(ร้อยละ)

57,328,341.61
(12.48)

61,949,014.32
(12.05)

62,378,696.78
(13.15)

ภาษีจัดสรร
(ร้อยละ)

169,020,154.40
(36.80)

179,301,941.65
(34.90)

186,751,980.88
(39.38)

เงินอุดหนุนทั่วไป
(ร้อยละ)

147,855,231.00
(32.19)

159,537,974.97
(31.05)

199,809,023.25
(42.13)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(ร้อยละ)

72,710,108.40
(15.83)

112,903,093.46
(21.97)

22,319,562.39
(4.70)

รวมรายรับของเทศบาลทั้งหมด 459,262,920.41 513,692,024.40 474,190,828.64

ค่า RAI 12.48 12.05 13.15

ที่มา: เทศบาลเมืองหนองคาย	และค�านวณโดยผู้วิจัย	



31

31
การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)

	 ผลการวิเคราะห์ความเป็นอิสระทางการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองหนองคาย	 

พบว่าในปีงบประมาณ	 2558-2560	 มีสัดส่วนที่เทศบาลจัดเก็บเองเปรียบเทียบกับรายได้รวมแล้วมีค่า 

ค่อนข้างต�่า	โดยค่า	RAI	อยู่ระหว่าง	12.05	ถึง	13.15	หรือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	12.6

 เทศบาลต�าบลแม่สาย จังหวดัเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีอ่ยูใ่นเขตพฒันาเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดเชียงราย	 เป็นแหล่งการค้าชายแดนไทย-เมียนมา	 มีจุดผ่านแดนไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กของ

ประเทศเพื่อนบ้าน	จากการศึกษารายได้เทศบาล	3	ปีย้อนหลัง	ปีงบประมาณ	2558-2560	ได้ดังนี้

ตารางที่ 4.	รายได้รวมของเทศบาลต�าบลแม่สาย	(2558-2560)	จ�าแนกตามประเภท

รายการ
ปีงบประมาณ

2558 2559 2560

รายได้ที่จัดเก็บเอง
(ร้อยละ)

22,433,142.50
(11.59)

22,499,566.16
(12.75)

23,036,887.46
(12.69)

ภาษีจัดสรร
(ร้อยละ)

70,762,790.93
(36.56)

74,171,324.00
(42.04)

77,336,073.52
(42.60)

เงินอุดหนุนทั่วไป
(ร้อยละ)

63,617,795.00
(32.87)

63,211,151.00
(35.82)

80,142,672.00
(44.15)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(ร้อยละ)

36,727,695.00
(18.97)

16,539,468.00
(9.37)

1,001,859.75
(0.55)

รวมรายรับของเทศบาลทั้งหมด 193,541,423.43 176,421,509.16 181,517,492.73

ค่า RAI 11.59 12.75 12.69

ที่มา: เทศบาลต�าบลแม่สาย	และค�านวณโดยผู้วิจัย	

	 ผลการวเิคราะห์ความเป็นอสิระทางการคลงัด้านการจดัเกบ็รายได้ของเทศบาลต�าบลแม่สายพบว่า	

ในปีงบประมาณ	2558-2560	สัดส่วนรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองมีค่าค่อนข้างต�่า	 โดยค่า	 RAI	 อยู่ระหว่าง	

11.59	ถึง	12.75	หรือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	12.17

 เทศบาลเมอืงปาดงัเบซาร์ จังหวดัสงขลา	เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีพ่ฒันา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา	 เป็นแหล่งการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย	 จากการศึกษารายได้เทศบาล	 3	 ปี

ย้อนหลัง	ได้แก่	ปีงบประมาณ	2558	รวม	137,287,308.54	บาท	ปีงบประมาณ	2559	รวม	125,099,008.64	

บาท	และในปีงบประมาณ	2560	รวม	131,226,176.06	บาท
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ตารางที่ 5.	รายได้รวมของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	(2558-2560)	จ�าแนกตามประเภท

รายการ
ปีงบประมาณ

2558 2559 2560

รายได้ที่จัดเก็บเอง
(ร้อยละ)

15,075,735.64
(10.98)

13,488,390.05
(10.78)

15,444,580.13
(11.76)

ภาษีจัดสรร
(ร้อยละ)

67,435,602.50
(49.12)

68,983,459.59
(55.14)

72,677,485.93
(55.40)

เงินอุดหนุนทั่วไป
(ร้อยละ)

29,386,676.00
(21.40)

25,697,694.00
(20.54)

42,353,200.00
(32.29)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(ร้อยละ)

25,389,294.40
(18.49)

16,929,465.00
(13.53)

476,070.00
(0.36)

รวมรายรับของเทศบาลทั้งหมด 137,287,308.54 125,099,008.64 131,226,176.06

ค่า RAI 10.98 10.78 11.76

ที่มา:	เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	และค�านวณโดยผู้วิจัย

	 ผลการวิเคราะห์ความเป็นอิสระทางการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

ในปีงบประมาณ	 2558-2560	 สัดส่วนที่เทศบาลจัดเก็บเองเปรียบเทียบกับรายได้รวมมีค่าค่อนข้างต�่า	 

โดยค่า	RAI	อยู่ระหว่าง	10.78	ถึง	11.76	หรือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	11.27

 ผลส�ารวจเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางการคลังด้านการจัดเก็บรายได้

	 ส�าหรบัผลจากการส�ารวจแบบสอบถามเพือ่ศกึษาความเป็นอิสระทางการคลงัด้านการจดัเกบ็รายได้ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู ่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 การศึกษาได้ส�ารวจกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน	487	แห่งดังนี้



33

33
การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)

ตารางที ่6. ความเป็นอสิระทางการคลงัในด้านการจดัเกบ็รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีเ่ขต 

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	(SEZs)

รายการ
ความเป็นอสิระทางการคลงั

ค่าฉลีย่ ค่า s.d. แปลผล

1.	 อปท.	สามารถก�าหนดฐานภาษีและอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1.83 1.04 น้อย

2.	 อปท.	สามารถก�าหนดฐานภาษีและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.86 1.08 น้อย

3.	 อปท.	สามารถก�าหนดฐานภาษีและอัตราภาษีสิ่งแวดล้อมได้ 2.07 1.21 น้อย

4.	 อปท.	สามารถก�าหนดฐานภาษีและอัตราภาษีของภาษีทรัพย์สินได้ 2.01 1.20 น้อย

5.	 อปท.	สามารถก�าหนดฐานภาษีและอัตราภาษีของภาษีมรดก 1.71 0.94 น้อย

6.	 อปท.	สามารถก�าหนดอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารการใช้ทรพัยากรในท้องถิน่ได้ 2.44 1.30 น้อย

7.	 อปท.	สามารถก�าหนดแนวทางหรอืนโยบายการจดัเกบ็ภาษแีละค่าธรรมเนยีม
	 เองได้	โดยการท�าประชาคมเป็นหลัก

2.87 1.22 ปานกลาง

8.	 อปท.	สามารถก�าหนดฐานภาษีและอัตราภาษีโรงเรือนและที่ดินเองได้ 3.13 1.33 ปานกลาง

9.	 อปท.	สามารถก�าหนดฐานภาษีและอัตราภาษีป้ายและอากรฆ่าสัตว์ได้ 2.73 1.34 ปานกลาง

10.	ความชัดเจนของนโยบายการกระจายอ�านาจทางการคลัง 2.67 1.05 ปานกลาง

11.	อปท.	สามารถปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัย
	 และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

2.33 1.18 น้อย

12.	อปท.	สามารถก�าหนดระเบียบข้อบังคับในการจัดเก็บรายได้ 2.90 1.37 ปานกลาง

13.	อปท.	สามารถก�าหนดวงเงินและการกู้ยืมเงินได้ด้วยตนเอง 2.40 1.24 น้อย

14.	อปท.	สามารถก�าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการจัดเก็บรายได้ 3.76 1.00 มาก

15.	อปท.	สามารถจัดให้มีเทคโนโลยีและแผนที่ภาษีเพื่ออ�านวย
	 ความสะดวกในการจัดเก็บรายได้

3.40 0.99 ปานกลาง

16.	อปท.	สามารถก�าหนดบุคลากร	เครื่องมือ	วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บภาษีได้ 3.36 0.89 ปานกลาง

17.	อปท.	มรีายได้เพิม่มากข้ึนจากการตัง้อยูใ่นเขตพ้ืนทีพ่ฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 2.85 1.19 ปานกลาง

18.	อปท.	สามารถก�าหนดการลดหย่อนภาษีได้ด้วยตนเอง 2.66 1.33 ปานกลาง

19.	อปท.	มีอ�านาจลงโทษผู้ที่ไม่เสียภาษีได้อย่างเหมาะสม 2.82 1.14 ปานกลาง

20.	อปท.	มีงบประมาณที่เพียงพอจากรายได้ที่จัดเก็บเอง 2.24 0.97 น้อย

21.	อปท.	สามารถก�าหนดภารกิจในการให้บริการสาธารณะได้ 3.12 1.03 ปานกลาง

22.	อปท.	สามารถก�าหนดแหล่งที่มาของรายได้	เช่น	ภาษี	ค่าธรรมเนียม
	 ค่าบริการต่าง	ๆ	ได้อย่างหลากหลาย

2.79 0.89 ปานกลาง

รวม  2.63 0.72 ปานกลาง
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	 จากการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จ�านวน	 487	 แห่ง	 พบว่าความเป็นอิสระทางการคลัง 

ในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 (SEZs)	 

ภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง	( 	=	2.63,	s.d.	=	0.72)	เมือ่จ�าแนกเป็นรายได้ด้านพบว่าด้านท่ีสงูสดุคือ	อปท.	 

สามารถก�าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการจัดเก็บรายได้	( 	=	3.76,	s.d.	=	1.00)	รองลงมาคือ	อปท.	 

สามารถจดัให้มเีทคโนโลยแีละแผนท่ีภาษเีพ่ืออ�านวยความสะดวกในการจดัเก็บรายได้	( 	=	3.40,	s.d.	=	0.99)	 

ส่วนด้านที่ต�่าสุดคือ	อปท.	สามารถก�าหนดฐานภาษีและอัตราภาษีของภาษีมรดก	( 	=	1.71,	s.d.	=	0.94)

อภิปรายผลการวิจัย

	 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น	 จากผลการศึกษาพบว่า	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีอ่ยูใ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษมรีายได้ส่วนใหญ่จากภาษทีีร่ฐัจดัเกบ็แล้วจดัสรรให้	 

และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	 และยังคงมีสัดส่วนของรายได้จัดเก็บเองท่ีน้อย	 เนื่องจากยังคงใช้กฎหมาย	

ระเบียบข้อบังคับในการจัดเก็บรายได้ฉบับเดียวกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปท�าให้ไม่สอดคล้อง

กับบริบทของท้องถิ่นแต่ละแห่ง	อีกทั้งการอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก็ยังไม่สะท้อนถึงการพัฒนา

ทางเศรษฐกจิหรอืความเจรญิในพืน้ทีม่ากพอทีจ่ะท�าให้ท้องถิน่จดัเกบ็ภาษทีีจ่ดัเกบ็เองได้มากขึน้แต่อย่างใด	

สอดคล้องกับการวิจัยของ	 Sukdanont	 และคณะ	 (2018)	 ที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ 

ช่องทางการค้าการขนส่งชายแดนไทย	 โดยเสนอว่า	 รัฐควรปรับปรุงกฎระเบียบการค้าชายแดนให้ม ี

ความเหมาะสมกับบริบทชายแดนแต่ละแห่งทั้งด้านภูมิศาสตร์	 การเมือง	 สังคมและวัฒนธรรม	 ให้มี 

ความเหมาะสมเฉพาะเจาะจงในแต่ละชายแดน	เพราะจะเป็นเครือ่งมอืท่ีส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจชายแดน	 

โดยในกระบวนการปรบัปรงุกฎระเบยีบจ�าเป็นต้องมหีน่วยงานท้องถิน่	 เข้ามาร่วมด้วยเนือ่งจากมคีวามคุน้เคย 

กบัพืน้ทีช่ายแดนจะช่วยให้การพฒันาไปในทศิทางท่ีมีประสทิธภิาพ	สอดคล้องกับการศกึษาของ	 Singkaneti	 

และ	Pumkaew	(2017)	และ	Panyawattanalikit	และคณะ	(2016)	ศกึษาเรือ่งกฎหมายเกีย่วกบัการก�ากบั

ดูแลการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีพบว่า	ยงัมบีทบัญญตัท่ีิไม่เป็นไปตามหลกัการ

ที่ส�าคัญเท่าที่ควร	 โดยเฉพาะหลักการกระจายอ�านาจทางปกครอง	 หลักการก�ากับดูแล	 หลักการควบคุม 

ตรวจสอบ	และหลักความเป็นอิสระทางด้านการคลังและงบประมาณของท้องถิ่น

	 ความเป็นอิสระทางการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจากผลการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพบว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี 

ความเป็นอสิระทางการคลงัในด้านการจัดเก็บรายได้ในระดบัน้อย	 โดยมค่ีาดัชนวีดัความเป็นอสิระทางการคลัง 

ด้านรายได้	(Revenue	Autonomy	Index:	RAI)	เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	11.94	เท่านั้น	เนื่องจากส่วนใหญ่พึ่งพา

เงินรายได้จากรัฐบาลทั้งในรูปแบบของภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้และในรูปแบบของเงินอุดหนุน	 สะท้อนถึง

เงื่อนไขของการพึ่งพาทางการคลังจากรัฐบาลเป็นส�าคัญ	สอดคล้องกับ	Sittiyot	และคณะ	(2016)	ที่พบว่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษยงัขาดความเป็นอสิระทางการคลงัด้านรายได้

และส่วนใหญ่พึ่งพาเงินจากรัฐบาล
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ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)

	 การทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษยงัขาดความเป็นอสิระทางการคลงันัน้	 

นอกจากจะเกิดจากการท่ีนโยบายดังกล่าวอาจไม่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นแล้ว	

ส่วนส�าคัญเกิดจากการที่กฎหมายให้อ�านาจแก่ท้องถิ่นในการเก็บภาษีได้อย่างจ�ากัด	 และขาดการปรับปรุง 

ให้สอดคล้องกับสภาพการณปัจจุบัน	 เช่นเดียวกับการศึกษาของ	 Panyawattanalikit	 และคณะ	 (2016)	 

ที่พบว่า	บทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับมีอัตราภาษีที่ล้าสมัยและก�าหนดอัตราภาษีไว้เป็นอัตราเดียวกัน

ทั้งประเทศ	ท�าให้ไม่สัมพันธ์กับสภาพของแต่ละพื้นที่	เช่นเดียวกับการศึกษาของ	Sittiyot	และคณะ	(2016)	

ทีพ่บว่า	ฐานภาษีและประเภทของภาษทีีท้่องถิน่สามารถจดัเกบ็ได้มจี�ากดั	ภาษท่ีีท้องถิน่ใช้จดัเกบ็อยูม่อีตัรา 

ที่ล้าสมัย	 รายได้จากภาษีที่ท้องถิ่นควรได้รับจากบริษัทเอกชนท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีแต่กลับไปจดทะเบียนและ 

เสียภาษีที่	ควรให้ท้องถิ่นจัดเก็บภาษี	ก�าหนดฐานภาษี	อัตราภาษี	และการลดหย่อนภาษี	รวมถึงให้มีอ�านาจ

ที่เปลี่ยนแปลงจ�านวนรายได้	 (Bröthaler	 &	 Getzner,	 2011:	 137)	 ดังนั้น	 อาจสรุปได้ว่า	 การที่รัฐบาล 

มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 (SEZs)	 ท่ีผ่านมานั้น	 อาจยังไม่สามารถ 

สะท้อนถึงการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น	ลดความเหลื่อมล�้า	ยกระดับรายได้	และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนได้

ข้อเสนอแนะ

	 จากการวจิยันี	้ผูว้จิยัขอเสนอแนวทางการเสริมสร้างความเป็นอสิระทางการคลังด้านการจดัเก็บรายได้ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น	จากผลการศึกษาพบว่า	มีองค์ประกอบคือ

	 1.	นโยบายการกระจายอ�านาจทางการคลงั	ถือว่าเป็นรากฐานท่ีส�าคญัท่ีจะส่งผลต่อความเป็นอสิระ

ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพราะการกระจายอ�านาจทางการคลังจะประสบผลส�าเร็จได้

อย่างมีประสิทธิภาพได้น้ัน	 ท้องถิ่นจะต้องมีรายได้อย่างเพียงพอและสามารถเก็บรายได้เพิ่มข้ึน	 โดยเฉพาะ

ท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จะต้องส่งผลให้ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้

เพิ่มขึ้น

	 2.	ปรับปรุงกฎหมายที่ให้อ�านาจแก่ท้องถิ่นในการก�าหนดอัตราภาษีและฐานภาษีได้เอง	 เนื่องจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ต้องรับภาระจากการเข้ามาของผู้ค้า	

นักลงทุน	แรงงานต่างชาติ	และนักท่องเที่ยว	จึงจ�าเป็นต้องมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่เพิ่มมากขึ้น	 

อกีทัง้ยงัมภีาระรับผดิชอบจากการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในท้องถิน่	ดงันัน้	จงึควรมรีายได้จากการเกบ็ภาษี 

หรือค่าธรรมเนียม	 เช่น	 ภาษีสิ่งแวดล้อมหรือผู ้ก่อให้เกิดมลภาวะ	 ค่าธรรมเนียมจากการท่องเที่ยว	 

ค่าธรรมเนียมการใช้รถยนต์	 และค่าธรรมเนียมจากแรงงานต่างด้าว	 ท้ังนี้	 ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของ 

แต่ละท้องถิ่น
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	 3.	ศกัยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีม่ผีลต่อการเสรมิสร้าง 

ความเป็นอสิระทางการคลงัด้านการจัดเกบ็รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	 

อปท.	 จะต้องมีศักยภาพและความพร้อมในการจัดเก็บรายได้	 ท้ังบุคลากรท่ีเพียงพอ	 งบประมาณ	 

ความสามารถในการบริหารจัดการ	 การใช้เทคโนโลยีด้านการจัดเก็บรายได้ท่ีเหมาะสมต่อพื้นท่ี	 ตลอดจน 

การเห็นความส�าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อการจัดเก็บรายได้ที่มีการท�างานแบบเชิงรุกและมีความเป็น

มืออาชีพ	

	 4.	ภาคประชาชน	ภาคประชาสังคม	ภาคธุรกิจเอกชน	และอื่น	ๆ	เป็นตัวแสดงและกลไกที่มีผลต่อ

การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นผู้ช�าระภาษีให้ท้องถิ่น	 เพื่อให้ท้องถิ่น 

มีศักยภาพและความเป็นอิสระทางการคลัง
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ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)
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