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ของการบร่หารราชการแผ่่นด่ิน	การกระจายอำานาจให้แก่

องค์์กรปกค์รองส่่วนท้้องถ่ิ่�น	 (อปท้.)	 น้�นได้ิดิำาเน่นการ

อย่างจร่งจ้งภายหลั้งร้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ้กรไท้ย	

พ.ศ.	 2540	 มีการกำาหนดิกรอบกต่ิกาของประเท้ศ	

ค์รอบค์ลุัมม่ต่ิท้างการเมืองการปกค์รอง	ระบบเศรษฐก่จ	

การบร่หารราชการแผ่่นด่ิน	 รวมท้้�งระบุบท้บาท้แลัะ

อำานาจหน้าที้�ของ	 อปท้.	 แลัะถืิ่อว่าการเปลีั�ยนแปลังใน

ค์ร้�งน้�นเป็นการเปลีั�ยนแปลังขนานใหญ่ที้� เกี�ยวก้บ 
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ประเท้ศไท้ยมี	 อปท้.	 จำานวนมาก	 ซ่ึ่�งบางแห่งมีขนาดิเล็ักเก่นไป 

จนอาจส่่งผ่ลัต่ิอการเป็น ภาระทางงบประมาณ	แลัะศัักยภาพใน 

การจััดทำาบริการสาธารณะ	ของ	อปท้.	ให้แก่ประชาชน	จนนำามา

สู่่โจท้ย์การศ่กษาเรื�อง	 “การประหย้ดิจากขนาดิในองค์์กรปกค์รอง 

ส่่วนท้้องถ่ิ่�น	แลัะว่เค์ราะหศ้์กยภาพการค์วบรวมท้้องถ่ิ่�นขนาดิเลัก็”	

เพื�อหาแนวท้างที้�เหมาะส่มส่ำาหร้บการถ่ิ่ายโอนภารก่จของ	อปท้.	

ค์ณะผู้่ว่จ้ยได้ิใช้ว่ธีการว่จ้ยในเช่งปร่มาณแลัะเช่งคุ์ณภาพในการศ่กษาด้ิงนี�

วัต่ถุุประสงค์ข้องการวิจััย

วิธีการศึึกษา

ประมวลัข้อมูลัของเท้ศบาลั	แลัะ	อบติ.	ทุ้กแห่ง

เพื�อนำามาว่เค์ราะห์เปรียบเที้ยบ	ด้ิงนี�

• จำานวนประชากร

• ขนาดิพื�นที้�

• ค์วามหนาแน่นของประชากร

• ส่ภาพท้างภูม่ศาส่ติร์

• ส่ถ่ิ่ต่ิรายได้ิแลัะรายจ่ายของเท้ศบาลั	 แลัะ	

อบติ.

• ส่ถ่ิ่ต่ิบุค์ลัากรท้้�งประจำาแลัะลูักจ้าง

การวิจััยเชิิงปริมาณ

• ลังพื�นที้�ภาค์ส่นามสุ่่มต้ิวอย่างเท้ศบาลั	 แลัะ	

อบติ.	ขนาดิเล็ักนำามาว่เค์ราะห์เพื�อประมวลัผ่ลั

ข้อมูลั

• ร้บฟัังค์วามค่์ดิเห็นของผู้่บร่หารท้้องถ่ิ่�นแลัะ

ประชาชนในพื�นที้�

• ศ่กษาการค์วบรวมส่ำาเร็จ	3	กรณี	คื์อ

การวิจััยเชิิงคุณภาพ

การประหยัดจัากข้น้าด (Economies of Scale) เป็นหลักการส่ำาค์ัญท้างเศัรษฐศัาส่ตร์
ท้ี�วา่ดว้ยัการออกแบบองค์ก์รใด ๆ  ค์วรค์ำานงึถิ่งึ “ขนาดอนัเหมาะส่ม” เน่�องจากขนาดองค์์กร
ท้ี�เล็กเก่นไปจะไม่คุ์้มค่์า ไม่ประหยััด และมีต้นทุ้นต่อหน่วยัท้ี�ส่้ง ขณะเดียัวกันหากองค์์กร 
มีขนาดใหญ่เก่นไปอาจประส่บปัญหาการค์วบค์ุมบุค์ลากรในการท้ำางาน ปัญหาการ 
ไมป่ระส่านงานจนขาดค์วามค์ล่องตวัภายัในองค์์กร ฉะนั�นขนาดท้ี�เหมาะส่ม (optimal scale) 
จะช่วยัท้ำาให้ต้นทุ้นส่ามารถิ่แข่งขันในตลาดได้ตามหลักของเศัรษฐศัาส่ตร์ 

เท้ศบาลัติำาบลัว้งนำ�าเย็น	 แลัะ	 อบติ.	

ว้งนำ�าเย็น	จ้งหว้ดิส่ระแก้ว	

เท้ศบาลัติำาบลัว้งเหนอืแลัะ	อบติ.	ว้งเหนอื	

จ้งหว้ดิลัำาปาง	

เท้ศบาลัติำาบลัขามใหญ่	 เท้ศบาลัติำาบลั

ปทุ้ม	 แลัะ	 อบติ.	 ไร่ น้อย	 จ้งหว้ดิ

อุบลัราชธานี

(1)

(2)

(3)
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ต้้นทุนต่้อหน่วยมีแนวโน้มลดลง	 หากใน	 อปท้.	 มี

ขนาดิประชากรน้อยกว่า	 10,000	 ค์นโดิยประมาณ	

ส่ะท้้อนผ่่านรายจ่ายบุค์ลัากรต่ิอประชากร	 รายจ่าย

การจ้ดิบร่การติ่อประชากร	 แลัะจำานวนพน้กงานต่ิอ

ประชากรพ้นค์น	

	 การค์วบรวมท้้องถ่ิ่�นไม่ได้ิมีเพียงปัจจ้ยท้างดิ้านค์วาม 

คุ้์มค่์าเช่งปร่มาณเท้่าน้�น	 แต่ิย้งเกี�ยวข้องถ่ิ่งประส่่ท้ธ่ภาพ 

การท้ำางานของ	 อปท้.	 ในแง่ของการบร่การส่าธารณะให้แก่

ประชาชน	โดิยมีต้ิวชี�ว้ดิถ่ิ่งค์วามส่ำาเร็จด้ิงกล่ัาว	4	ด้ิาน	คื์อ	

ข้้อค้น้พบสำาคัญจัากการประหยัดจัากข้น้าด 

การควบรวมท้องถุิ�น้จัะส่งผลต่่อคุณภาพใน้
การบริการสาธารณะใน้ทางบวกหรือลบ ? 

อปท้.	ขนาดิใหญ่มีประชากรเก่นกว่า	1	หมื�นค์น

โดิยประมาณ	 ต้ินทุ้นต่ิอห้วมีแนวโน้มเพ่�มข่�น 

โดิยการว่เค์ราะห์จากโค์รงส่ร้างบุค์ลัากรท้้องถ่ิ่�น	

แม้ว่าประชากรจะน้อยแต่ิโค์รงส่ร้างบุค์ลัากรจะ

ท้ำาให้เก่ดิต้ินทุ้นค์งที้�	(fixed	cost)

 ดังนั�น หากเก่ดการค์วบรวมประส่บผู้ลส่ำาเร็จ มีประชากรเพิ�มข้�น แต่จำานวนข้าราชการและพนักงานไม่เปลี�ยันแปลง
หร่อเพิ�มข้�นน้อยัมาก จึงเป็นท้ี�มาของ “การประหยััดจากขนาด”

ด้้านที่่� 4 

ด้้านการบริการ

สาธารณะ

	 จากกรณีศ่กษาในงานว่จ้ยพบว่า	อปท้.	ขนาดิใหญ่มีประส่่ท้ธ่ภาพการท้ำางานสู่งกว่าขนาดิเล็ัก	ซ่ึ่�งมาจาก

การจ้ดิบร่การส่าธารณะแลัะการจ้ดิก่จกรรมในท้้องถ่ิ่�นขนาดิเล็ักไม่ส่ามารถิ่ดิำาเน่นการได้ิค์รบถ้ิ่วนหรือไม่ท้้�วถ่ิ่ง	

เนื�องจากปัญหาเรื�องของงบประมาณ	 มีผู้่ใช้บร่การจำานวนน้อยกว่าท้ำาให้เจ้าหน้าที้�ขาดิค์วามกระตืิอรือร้น 

หรือมองว่าไม่คุ้์มค่์า	 แลัะเก่ดิท้้ศนค์ต่ิว่า	 “ประชาชนส่ามารถิ่ช่วยตินเองได้ิ”	 	 ในขณะที้�	 อปท้.	 ขนาดิกลัางหรือ 

ขนาดิใหญ่ส่ามารถิ่จ้ดิบร่การส่าธารณะได้ิค์รบถ้ิ่วน	 มีการจ้ดิท้ำาก่จกรรมได้ิบ่อยค์ร้�งแลัะมีประชาชนมาใช้บร่การ

จำานวนมาก	ซ่ึ่�งการค์วบรวมจะท้ำาให้ลัดิปัญหาที้�เก่ดิข่�นก้บ	อปท้.	ขนาดิเล็ักลังได้ิ

ด้้านที่่� 1 

ด้้านการบริหารจััด้การ 

ด้้านที่่� 2 

ด้้านการบริหารงานบุคคล

และกิจัการสภา 

ด้้านที่่� 3 

ด้้านการบริหารงาน 

การเงินและการคลัง 
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QR CODE
OFFICIAL LINE

เพ่�อขอรับบริการส่่�งพิมพ์

QR CODE 
หนังส่่อ

QR CODE
ค์ลัง SNAP

1.	 ส่น้บส่นุนให้มีการค์วบรวมเท้ศบาลั	 แลัะ	 อบติ.	 ขนาดิเล็ัก	 โดิยอยู่ภายใติ้เงื�อนไขว่าภายหล้ังการค์วบรวม	

จำานวนประชากรไม่ค์วรจะใหญ่เก่นระด้ิบหน่�ง	(ประมาณ	1	หมื�นค์น	ซ่ึ่�งเป็นจุดิที้�ต้ินทุ้นต่ิอหน่วยติำ�าที้�สุ่ดิ)		

2.	 การค์วบรวมค์วรเก่ดิจากค์วามพร้อม	แลัะค์วามส่ม้ค์รใจของแต่ิลัะ	อปท้.		

3.	 ร้ฐบาลัอาจจำาเป็นต้ิองจ้ดิส่รรเง่นอุดิหนุนเพื�อเป็นแรงจูงใจ	อย่างน้อยในช่วงแห่งการเปลีั�ยนผ่่านของ	อปท้.	

4.	 ร้ฐบาลัค์วรมีแนวท้างในการชดิเชยผู้่ได้ิร้บผ่ลักระท้บ	 (ติำาแหน่งปล้ัดิ	 ติำาแหน่งห้วหน้ากอง)	 โดิยส่่งเส่ร่มให้

โอนย้ายไปหน่วยงานอื�น	ๆ	โดิยร้กษาติำาแหน่งเด่ิมไว้

1.	 ท้้องถ่ิ่�นที้�จะค์วบรวมเข้าด้ิวยก้น	 จำาเป็นต้ิองติระหน้กถ่ิ่งการเพ่�มศ้กยภาพการจ้ดิบร่การส่าธารณะ	 เมื�อขนาดิ

ประชากรเพ่�มจำานวนมากข่�นเพื�อให้การจ้ดิการบร่การส่าธารณะย้งค์งมีประส่่ท้ธ่ภาพ

2.	 ค์วามส้่มพ้นธ์เช่งเค์รือญาต่ิในกลุ่ัมผู้่นำา	 ค์วามส้่มพ้นธ์ก้บน้กการเมืองระด้ิบชาต่ิ	 ท้ำาให้มีแนวโน้มจะค์วบรวม

ได้ิส่ำาเร็จมากข่�น	

3.	 ผู้่บร่หารท้้องถ่ิ่�นต้ิองส่ามารถิ่อธ่บายให้ประชาชนเข้าใจถ่ิ่งประโยชน์จากการค์วบรวมแลัะการท้ำางานเช่ง 

บูรณาการ	เช่น	การแก้ไขปัญหานำ�าเสี่ย	การแก้ไขปัญหาในเช่งส่าธารณะต่ิาง	ๆ		

4.	 การมองการณ์ไกลัถ่ิ่งการขยายต้ิวของเมืองซ่ึ่�งจะเป็นการเพ่�มอำานาจหน้าที้�แลัะมีท้ร้พยากรท้างการเง่นแลัะ

การค์ล้ังที้�มีประส่่ท้ธ่ภาพมากข่�น

5.	 ผู้่บร่หารท้้องถ่ิ่�นต้ิองเห็นคุ์ณประโยชน์จากการประหย้ดิขนาดิแลัะศ้กยภาพที้�จะใช้บุค์ลัากรอย่างเต็ิมกำาล้ัง 

ค์วามส่ามารถิ่	รวมท้้�งลัดิการจ้างบุค์ลัากรที้�เก่นค์วามจำาเป็น

	 จากการศ่กษาพบว่าย้งมีปัจจ้ยเช่งส่ถิ่าบ้นอื�น	 ๆ	 ที้�เป็นต้ิวกำาหนดิการต้ิดิส่่นใจ	 ท้ำาให้ผู้่บร่หารท้้องถ่ิ่�น 

ขนาดิเล็ักเห็นว่าหากจะมีการค์วบรวมก็ค์วรที้�จะมีการค์วบรวมให้ดิำาเน่นการในแนวท้างส่ม้ค์รใจ	 แลัะให้เป็นไป 

ติามค์วามพร้อมของแต่ิลัะท้้องถ่ิ่�น	

การควบรวม อปท. ข้น้าดเล็กกับปัจัจััยเชิิงสถุาบัน้

	 จากการศ่กษาภาค์ส่นามในกรณีศ่กษา	 อปท้.	 ที้�ท้ำาการ 

ค์วบรวมส่ำาเร็จ	 พบข้อส่รุปเกี�ยวก้บประเดิ็นที้�จะนำาไปสู่่การค์วบรวม	

ด้ิงนี�


