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รายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจ ประจำปี 2564 
: บทสำรวจว่าด้วยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดการวิกฤติโควิด-19 

 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้นับเป็นความท้าทายของการบริหารราชการไทยในภาวะ
วิกฤติอย่างยิ่ง เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เผยให้เห็นปัญหาครั้งใหญ่ของรัฐราชการแบบรวมศูนย์อำนาจ
อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนในรอบนับสิบปี แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 1 นั้นประเทศไทย
สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ด้วยอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสั งคมจน
ได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก หากแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลย นั่นก็คือ ปัญหารัฐราชการแบบรวมศูนย์
อำนาจ ซ่ึงได้ตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหามากมายจากสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการที่ล่าช้า 
การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน รวมถึงการตอบสนองต่อปัญหาโรคระบาดที่ไม่ทันท่วงที สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายของ
การบริหารราชการไทยในภาวะวิกฤติอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้การหันกลับมาให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ สู่
ท้องถิ่นอาจเป็นคำตอบที่สำคัญของเรื่องนี้ เพราะการกระจายอำนาจไม่เพียงแต่จะช่วยจะทำให้ภาครั ฐสา มารถ
จัดการกับวิกฤติต่างๆ ในพ้ืนที่ได้เท่านั้น หากแต่ยังเป็นกลไกหนึ่งในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของภาครัฐ ได้ เป็น
อย่างดี 

 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดทำรายงานสถานการณ์การกร ะจาย
อำนาจ (Decentralization Report) ขึ้นมา เพ่ือรายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นที่
เกิดขึ้นในแต่ละปี สำหรับในปีนี้ประเด็นที่ได้ให้ความสำคัญและเป็นประเด็นเร่งด่วนทีไ่ด้ทำการศึกษาสำรวจ นั่นก็
คือ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการวิกฤติท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 1 
เพ่ือยืนยันให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทอย่างมากในการจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 จนกล่าวได้ว่า “ท้องถิ่นคือกันชนด่านแรกในการรับมือกับโรคระบาดในระดับชุมชน!!” 

 

 • วิธีการสำรวจ 

 การสำรวจในครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลแบบสอบถาม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,138 แห่ง ในช่วง
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 7 เดือน  
โดยในการตอบแบบสอบถามนั้นได้ขอความร่วมมือตัวแทนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 1 คนซ่ึงดำรง
ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้อำนวยการฝ่าย/กอง/
สำนัก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นตัวแทนในการตอบแบบสอบถามนี้ 
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 • ผลสำรวจ: ประเด็นเรื่อง ผลกระทบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจากโควิด-19 

 ผลสำรวจพบว่า เทศบาลนครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากท่ีสุด  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 86.7 รองลงมาเป็นเทศบาลเมือง มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 72.3 ส่วนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ร้อยละ 64.3) 
เทศบาลตำบล (ร้อยละ 63.6) และองค์การบริหารส่วนตำบล (ร้อยละ 59.5) ตามลำดับ 

แผนภาพท่ี 1-1 แสดงระดับผลกระทบของ อปท. จากวิกฤติโควิด-19 จำแนกตามประเภท อปท. 

 
 จากผลสำรวจข้างต้นได้ต้ังข้อสังเกตประการหนึ่งในประเด็นเรื่องความหนาแน่นของเมืองที่ว่า “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเมืองสูง” ซ่ึงสอดคล้องกับผลสำรวจที่เห็นได้ชั ดว่า พ้ืนที่เทศบาลจะได้รับผลกระทบจาก
วิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่อนข้างมาก ซ่ึงตามนิยามคำว่าเมืองในความหมายของประเทศไทย หมายถึง
พ้ืนที่ท่ีเป็นเขตเทศบาล และมีประชากรอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น ดังนั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ได้
ท้าทายแนวคิดความเป็นเมืองอย่างมาก จากเดิมที่เรามักเชื่อกันว่าการสร้างเมืองที่ดีจะต้องทำ ให้ เ มือง มีควา ม
หนาแน่น เพราะความหนาแน่นของเมืองย่อมหมายถึงต้นทุนการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ในการ
ที ่ร ัฐจะต้องลงทุนด้านโครงสร้างพื ้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการในสัดส่วนที ่น ้อยลง อีกทั้ งความ
หนาแน่นยังทำให้เกิดเมืองซ่ึงเป็นพ้ืนที่แห่งโอกาสในชีวิตของผู้คนมากมายที่เข้ามาอาศัยอยู่รวมกัน  

 อย่างไรก็ตามบทเรียนสำคัญในวิกฤติครั้งนี้ได้ทำให้เห็นแล้วว่า เมืองที่มีความหนาแน่นมา ก เกิน ไป กลับ
กลายเป็นจุดอ่อนของการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพได้เช่นกัน เช่น การไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอเพ่ือ
รองรับผู้คนจำนวนมาก การดำเนินชีวิตแบบ new normal ในพ้ืนที่เมืองย่อมเป็นไปได้ยากและมีต้นทุนสูง การ
จัดสรรสวัสดิการที่ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงคนทุกกลุ่ม ผู้เปราะบางทางสังคมไม่ได้รับการช่วยเหลือเยีย วยาอย่าง
เหมาะสม อีกทั้งความเดือดร้อนของแรงงานจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมือง ดังนั้นบทเรียน
สำคัญในครั้งนี้จะช่วยให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการออกแบบเมืองที่ดี เป็นเมืองที่สามารถรองรับผู้ คนที่
หลากหลาย และรับมือกับวิกฤติต่างๆ ได้ในอนาคต  
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เทศบาลนคร เทศบาลเมือง อบจ. เทศบาลต าบล อบต.

สูงมาก ค่อนข้างสูง
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 • ผลสำรวจ: ประเด็นเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดการวิกฤติโควิด-19 

 เม่ือท้องถิ่นกลายเป็นกันชนด่านแรกในการรับมือกับโรคระบาดในชุมชน !! องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถื อ
เป็นหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนและสภาพปัญหามากที่สุด ก็ย่อมมาพร้อมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและความคาดหวังของประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอก
ที่ 1 นับเป็นครั้งแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมือกับเชื้อไวรัสชนิดนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การ
จ ัดการสาธารณสุขชุมชนเป็นอีกหนึ ่งในอำนาจหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จะต้องเร่ง
ดำเนินการโดยด่วน เพ่ือบรรเทาทุกข์สุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น การป้องกันเฝ้าระวังการระบาดของ
ไวรัสในชุมชน การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การรักษาพยาบาลผู้ป่วย และการฟ้ืนฟูชุมชนหลังจากวิ กฤติ โค
วิด-19 ผ่านพ้นไปแล้ว ดังนั้นพ้ืนที่ชุมชนจึงเปรียบเสมือนสนามการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ ะต้อง
เข้าไประงับยับยั้งการแพร่ระบาดไวรัสไม่ให้เกิดการกระจายตัวออกไปเป็นวงกว้าง  

 ผลสำรวจบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการวิกฤติโควิด-19 ในภาพรวม ได้ยืนยันให้
เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่มีบทบาทอย่างมากในการจัดการวิกฤติการแพร่ะระบาดของโควิด -
19 ระลอกท่ี 1 ถึงร้อยละ 99.60 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด สำหรับบทบาทท่ีองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ส่วน
ใหญ่ดำเนินการมากท่ีสุด น่ันก็คือ บทบาทด้านการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน มีค่าเฉล่ียร้อยละ 
71.27 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด รองลงมาเป็นบทบาทด้านการช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางทา งสังคม 
และบทบาทด้านการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติในอนาคต มีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน อยู่ที่ร้อยละ 59.30 และ 
53.34 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ขณะที่บทบาทด้านการปรับบทบาทการทำงานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น 
และบทบาทการฟ้ืนฟูท้องถิ่นยุคหลังโควิด-19 นั้นพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังดำเนินการในบทบาททั้ง
สองด้านนี้อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย อยู่ที่ร้อยละ 39.59 และ 37.10 ของกลุ่มตัวอย่าง ตามลำดับ  

แผนภาพท่ี 1-2 แสดงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดการวิกฤติโควิด-19 

 

 

 

37.10%

39.59%

53.34%
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71.27%

การฟ้ืนฟูท้องถิ่นยุคหลังโควิด-19

การปรับบทบาทการท างานของ อปท.

การเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติในอนาคต

การช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบาง

การป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด
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 • ผลสำรวจ: ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้สะท้อนถึงประเด็นปัญหาและข้อจำกัดในการดำ เนินงาน
ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 1 ซ่ึงมี 3 ประการหลัก ได้แก่ 

  1). ข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ส่วนใหญ่ได้ระบุว่ามีปัญหาข้อจำกัดด้า นอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมายมากที่สุด เช่น ข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดหาชุดตรวจโควิดแบบเร่ง ด่วน 
การจัดหารวัคซีน และการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพ้ืนที่ ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำหนั งสื อถึง
หน่วยงานระดับจังหวัด กรม และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอความเห็นว่าสามารถดำเนินการในเรื่อง ใดได้บ้าง ทำ
ให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือประชาชน 

  2). งบประมาณไม่เพียงพอ : ผลการสำรวจในภาพรวมได้เผยให้เราเห็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่าง
มาก! นั่นก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินครึ่งมีงบประมาณที่จะใช้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19  ใน
จำนวนที ่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยมีค่าเฉลี ่ยอย ู ่ที ่  551,677 บาท เท่าน ั ้น ซึ ่งกลุ ่มตัวอย ่างท้องถิ ่นที ่ได้ตอบ
แบบสอบถามกว่าร้อยละ 91.50 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ระบุว่า มีงบประมาณต่ำกว่า 1 ล้านบาทสำหรับการ
ช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 รองลงมาร้อยละ 7.10 ที่ระบุว่า ใช้งบประมาณช่วยเหลือประมาณ 1 –  
5 ล้านบาท และสุดท้ายมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงร้อยละ 1.40 เท่านั้น ที่ระบุว่า มีงบประมาณสำหรับใช้
ช่วยเหลือประชาชนต้ังแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป  

แผนภาพท่ี 1-3 แสดงสัดส่วนงบประมาณท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน 

 

  3) บุคลากรไม่เพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ระบุว่ามีอุปสรรคในด้านบุคลากรไม่
เพียงพออยู่ในระดับที่ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่ได้ระบุว่า ประสบปัญหาบุคลากรด้านสาธารณสุขท้องถิ่นไม่ เ พียงพอ 
ทำให้การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเชิงรุกเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนและสถาน การ ณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

1 - 5 ล้านบาท, 7.10%

ต่ ากว่า 1 ล้านบาท, 91.50%

5 ล้านบาทขึ้นไป, 1.40%

ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 551,677 บาท
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 • ผลสำรวจ: ความเชื่อมั่นของประชาชนท่ีมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 

 แม้ว ่าการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ มากมาย หากแต่
ประชาชนยังคงมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดังผล
สำรวจของสถาบันพระปกเกล้าได้ทำการสำรวจข้อมูลความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการทำงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปี พ.ศ.2562 พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มเชื่อม่ันและไว้วางใจ
การทำงานของผู้บริหารท้องถิ่น และมีแนวโน้มที่จะมีความเชื่อม่ันมากขึ้น ส่วนหนึ่งนั้นอาจมีสาเหตุมาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มาจากความไว้วางใจของประชาชนในพ้ืนที่ มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด เข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดีที่สุด จึงสะท้อนให้เห็นดังผลสำรวจควา มเชื่ อ ม่ันของ
ประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น นั่นเอง 

แผนภาพท่ี 1-4 แสดงร้อยละความเชื่อของประชาชนท่ีมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยสำรวจเล่มนี้จ ะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจทุกภาคส่วน ได้เข้ามามี
ส่วนช่วยกันส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท ้องถิ่นอันเป็นรากฐานที ่สำคัญของการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศต่อไปในวันข้างหน้า  

 ท้ายที่สุดแล้วข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลสำรวจเท่านั้น หากท่านใดสนใจอ่านงานวิจัยฉบับนี้ใน
รูปแบบสมบูรณ์ สามารถติดตามได้ทางเพจวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ซ่ึงคาดว่าจะตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
รูปแบบหนังสือ และ e-books ภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้ 

สรุปโดย 
นางสาวสิริณัฏฐ์ เพชรศรีชาติ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน


