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บทคัดย่อ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาบทบาท ปัญหา อุปสรรค แนวทางการ
แก้ไขปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและระงับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม
รวบรวมข้อมูลด้วย การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน  ผลการศึกษาพบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ดมีการด าเนินการน านโยบายการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 ไปสู่ปฏิบัติ โดยด าเนินการเพ่ือให้นโยบายประสบความส าเร็จ 4 ด้าน ประกอบด้วย             
1)ด้านการติดต่อสื่อสาร 2)ด้านทรัพยากร 3)ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติ 4)ด้านโครงสร้างองค์การ           
ปัญหา อุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า 1)การสื่อสารยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 2) บุคลากรไม่
เพียงพอ 3)ระเบียบไม่มีความชัดเจน 4)วัสดุไม่เพียงพอ 5)ความทับซ้อนด้านอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหา พบว่า  1)จัดอบรม/จัดประชุม 2)จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์   3)มอบหมายหน้าที่
อ่ืนเพ่ิมเติมจากงานประจ าให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย        
โดยค านึงถึงความเหมาะสมของงาน 4) สร้างความรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ 5)ให้ร่วมกับปฏิบัติหน้าที่อย่าง   
บูรณาการ ข้อเสนอแนะ พบว่า1)จัดท าแผนป้องกันและระงับโรคติดต่อระดับพ้ืนที่ 2)ก าหนดความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการให้ชัดเจน 3)จัดท าแผน/จัดหาวัสดุ 4)แก้ไขกฎหมาย ให้มีความชัดเจน 

ค าส าคัญ : การน านโยบายไปปฏิบัติ, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019, องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด, 
การป้องกันและระงับโรค 

  
บทน า  
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน านโยบายการป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบตัิ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเปด็ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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 การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยเริ่มต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยมีการปฏิรูประบบราชการ มีการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพ ขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อมามีการ
จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม ขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร แต่ต่อมามีการจัดตั้งสุขาภิบาลตามหัวเมืองต่าง ๆ         
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น            
การปกครองระบอบประชาธิปไตย คณะราษฎรได้ปฏิรูประบบราชการใหม่ทั้งหมด โดยแบ่งการบริหาร
ราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และ ราชการส่วนท้องถิ่น 
โดยคณะราษฎรได้จัดตั้ง “เทศบาล” เป็นรูปแบบการปกครองของราชการส่วนท้องถิ่น และมีการจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามล าดับ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีการกระจายอ านาจให้ราชการส่วนท้องถิ่น
มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2542 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นับเป็นการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นครั้งส าคัญของ
ประเทศไทย  

รัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และ
อ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และ
อ านาจโดยเฉพาะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลัก ในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอน
ในการกระจายหน้าที่และอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของ
ส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่
เป็นหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      
มาตรา 67 (3) บัญญัติให้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ประกอบ
กับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (6) และ (39) บัญญัติให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการส่ง เสริม 
การฝึก และประกอบอาชีพ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
 ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 มีการพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศจีน และ
เริ่มมีการระบาดจากคนสู่คน ที่เมืองอู่ฮ่ัน เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย ภาคกลางของประเทศจีน การระบาดใน
ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และยากต่อการควบคุม ต่อมาในวันที่ 13 มกราคม 2563 ประเทศไทยมีผู้ป่วย  
รายแรกที่เข้ารับการรักษา โดยติดเชื้อมาจากประเทศจีน และเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 มีการรายงานพบ
ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ หลังจากนั้นก็พบการระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ในช่วงการระบาดนั้น     
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มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลต้องออกมาตรการและแนวทางในการป้องกันและ
หยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทุกส่วนราชการจะต้องร่วมมือในการด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคอย่างจริงจัง เพ่ือจ ากัดการระบาดและลดจ านวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย  
 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 7 แต่งตั้งให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารง
ต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ (2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ (2.3) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ข้อ 5 แต่งตั้งให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารง
ต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ (2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ (2.3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและ            
มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมและระงับโรคติดต่อ อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้าน
งบประมาณ เป็นหน่วยงานที่สามารถน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติและมีอิสระในการก าหนดนโยบายและ
น านโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักการกระจายอ านาจ อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่          
ซึ่งสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงพ้ืนที่  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสนใจที่จะทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม 
คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2.กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564, 
หน้า 47) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากร 
จ านวน 10 คน 
  การเลือกผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกโดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลักส าคัญ 
โดยเลือกจากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการน านโยบายไปปฏิบัติ ที่สามารถให้ข้อมูล            
ในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้เป็นอย่างดี จ านวน 10 คน ดังนี้ 

2.1 ผู้ให้ข้อมูลระดับผู้บริหาร จ านวน 1 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
2.2 ผู้ให้ข้อมูลระดับหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 คน ได้แก่  

1) ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
2) หัวหน้าส านักปลัด 
3) ผู้อ านวยการกองช่าง 
4) ผู้อ านวยการกองคลัง 

  2.3 ผู้ให้ข้อมูลระดับหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์ จ านวน 3 คน ได้แก่ 
1) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
3) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

2.4 ผู้ให้ข้อมูลระดับปฏิบัติ จ านวน 2 คน ได้แก ่
1) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (ดูแลงานระงับโรคและกองทุน สปสช.) 
2) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (documentary research) รวบรวมข้อมูล 

จากเอกสาร 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบค าบรรยาย เอกสารทางวิชาการ  

วารสาร สิ่งวพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สาราบุกรม บรรณานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นต้น 
1.4 เอกสารทางราชการ เช่น กฎหมาย นโยบาย ประกาศ ค าสั่ง หนังสือราชการ  

คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมมูลจากภาคสนาม (field research) ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดย 
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วิธีการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง โดยท าการสัมภาษณ์ไปตามแบบสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้เท่านั้น และจดบันทึกรวมไปถึงบันทึกเสียง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การริเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ใด้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน 

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ใด้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย  
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน านโยบายการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาความ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ สามารถน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติและมีอิสระในการก าหนดนโยบายและน านโยบายนั้น
ไปสู่การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 67 (3) บัญญัติให้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) และ (39) บัญญัติให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่      
ในการส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
นอกจากนี้ยังมีอ านาจหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรค  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข           
เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
ข้อ 7 แต่งตั้งให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ          
(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
(2.3) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
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โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ข้อ 5 แต่งตั้งให้ข้าราชการสังกัด
ราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตที่ 
ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ (2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ (2.3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่ ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ ... ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด ซึ่งเป็น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ได้ด าเนินการน านโยบายที่ได้รับจากราชการส่วนกลาง            
ส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมาด าเนินการในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ค านึงถึง
ประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับเป็นหลัก โดยการด าเนินการน านโยบายไปปฏิบัติ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตีนเป็ดได้ด าเนินการตามบทบาท อ านาจหน้าที่ 4 ด้าน ดังนี้  

ด้านการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารจะค านึงถึงความถูกต้อง แม่นย าของข้อมูล และการสื่อสาร
ที่รวดเร็ว เพ่ือให้การด าเนินนโยบายประสบความส าเร็จ โดยได้เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการที่ก าหนด
นโยบายเพ่ือรับทราบนโยบาย แนวทางการด าเนินการ และน าข้อมูลที่ได้มาถ่ายทอดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
การด าเนินการใน 2 ส่วน คือส่วนที่หนึ่ง การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และ การติอต่อสื่ อสารภายนอก
องค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรได้รับ
ทราบข้อมูลเดียวกัน การติดต่อสื่อสารในหน่วยงานจะท าเป็นรูปแบบของการประชุมเจ้าหน้าที่ การอบรมให้
ความรู้ การจัดท าหนังสื่อแจ้งเวียน รวมไปถึงการใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารด้วย เช่น กลุ่มไลน์ในการ
สื่อสารข้อมูล เป็นต้น โดยข้อมูลจะถูกกลั่นกรองจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วน การติอต่อสื่อสารภายนอก
องค์กร เป็นการสื่อสารกับหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน รวมไปถึงกับประชาชน ในการติดต่อสื่อสาร
ภายนอก ได้ด าเนินการโดยการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ผู้น าชุมชน เพ่ือรับทราบแนวทาง
และวางแผนการท างาร่วมกัน ทั้งยังมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชน นอกจากนี้ ยังได้จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์เพ่ือน าไปติดตามชุมชนต่าง ๆ และยังใช้ช่องทางออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงสื่อสาร
กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ facebook LINE Account หรือ Official Account  ซึ่งเลือกทั้ง      
3 ช่องทางเป็นช่วงทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชน โดยจะมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ในการลงข้อมูล
ข่าวสารและตอบค าถามให้ประชาชน 

ด้านทรัพยากร ได้ด าเนินการตามหลักทรัพยากรทางการบริหาร 4M  คือ ด้านบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตีนเป็นมีบุคลากรจ ากัด ทั้งยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านโรคติดต่อ ในการบริหาร
จัดการคนของหน่วยงานจึงท าเป็นรูปแบบค าสั่ง โดยมอบหมายงานตามหน้าที่รับผิดชอบก่อน และค่ อย



7 
 

พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านความสามารถเหมาะสมกับงาน ให้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ โดยแบ่งให้มี
การรับผิดชอบออกเป็นด้าน ๆ เพ่ือความเหมาะสมกับงาน ด้านงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณตาม
อ านาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด ได้เตรียมการในการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการป้องกัน
และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งงบประมาณที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้นั้นประกอบด้วย 
งบประมาณของอบต. งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (สปสช)       
ซ่ึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกองทุน และงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดสรรมาให้ ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอ ในการน านโยบายการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปปฏิบัติ ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
และ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (สปสช) เป็นหลัก เนื่องจาก     
มีความชัดเจนในเรื่องของระเบียบการเบิกจ่าย นอกจากนี้ ในการจัดสรรงบประมาณ จะค านึงถึงความ
จ าเป็นที่ต้องใช้งบประมาณก่อน ดังนั้น งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคจะได้รับงบประมาณก่อนงาน
ด้านอื่น ๆ    ด้านวัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด มีวัสดุไม่เพียงพอ จึงได้ด าเนินการรวบรวมวัสดุ
ที่มีอยู่อยู่แล้ว น ามาจัดสรรโดยให้น าวัสดุที่มีอยู่ไปใช้ส าหรับการด าเนินนโยบายการป้องกันและควบคุม โรค
ก่อน และได้มีการจัดหาวัสดุที่มีความจ าเป็นในการป้องกันและระงับโรคเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ อบต. และการป้องกันโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด อบต. อีกทั้งยังจัดหาวัสดุในการ
ป้องกันโรค เช่น เจลแอลกอฮอล หน้ากาอนามัยและหน้ากากผ้าส าหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในพ้ืนที่     
ด้านการจัดการ ด าเนินการให้การบริหารงานภายใต้การน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
มากที่สุด มีจัดการวางแผนอย่างเป็นระบบ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ดได้มีการจัดท าค าสั่งส าหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน มีหัวหน้าชุดในการควบคุมการปฏิบัติงาน            
มีการมอบอ านาจในการตัดสินใจ  
 ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ดได้เห็นความส าคัญกับเรื่องนี้เป็น
อย่างมาก เมื่อมีการได้รับมอบหมายให้ด าเนินการน านโยบายไปปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตีนเป็ด ไดส้ร้างความรับรู้ให้กับผู้ปฏิบัติ และท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ โดยได้ประชุมพนักงาน เพ่ือซักซ้อม
ท าความเข้าใจกับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในการป้องกันและระงับโรค และท าความเข้าใจ
กับพนักงานทุกคนเห็นเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและระงับโรค และยังท าความเข้าใจให้เห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวมไปถึงได้ให้ความรู้และปรับทัศนคติให้ผู้ปฏิบัติเห็นถึง
ความส าคัญและรับรู้ถึงเป้าหมายและประโยชน์ของนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้น ามาปฏิบัติ  
 ด้านโครงสร้างองค์การ ได้ก าหนดขั้นตอนการท างาน การก ากับดูแล/การบังคับบัญชา โดยได้ออก
ค าสั่งให้ส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องกัน ให้ร่วมกับปฏิบัติหน้าที่อย่างบูรณาการ และมอบอ านาจ
การตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติเพ่ือความคล่องตัวในการท างาน และมีการจัดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
เนื่องจากในการแบ่งส่วนราชการที่ผ่านมาจะมีส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่คาบเกี่ยวกับ  
 จาการด าเนินการที่ผ่านมาตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        
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ในระลอกแรกและระลอกสอง ไม่พบยอดผู้ติดเชื้อ ถือได้ว่า ในการน านโยบายการป้องกันและระงับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปปฏิบัติ ประสบความส าเร็จ 
 จากการที่น านโยบายการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปปฏิบัติ 
พบปัญหาและอุปสรรคในแต่ละด้านดังนี้  

ด้านการติดต่อสื่อสาร 1)การสื่อสารภายนอกองค์กรยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 2)ปัญหาด้าน
ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว 

  ด้านทรัพยากร 1)บุคลากรไม่เพียงพอให้การปฏิบัติหน้าที่ 2)ระเบียบไม่มีความชัดเจน ท า
ให้การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า 3)วัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย 4)วัสดุมีราคาแพงและหา
ซื้อยาก 5)ความทับซ้อนด้านอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ   

ด้านทัศนคติของนักปฏิบัติ 1)ผู้ปฏิบัติกังวลที่จะติดเชื้อ ท าให้ไม่กล้าลงพื้นที่ปฏิบัติงาน  
2)ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ด้านโครงสร้างขององค์การ 1)ไม่มีหน่วยงานที่จะรับผิดชอบงานหลัก 2)มีปัญหาด้านการ 
บังคับบัญชาสั่งการ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ผลการวิจัยพบว่า การที่จากการที่น านโยบายการป้องกันและระงับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปปฏิบัติ แล้วพบปัญหาและอุปสรรค องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตีนเป็ดมีแนวทางในการไขปัญหา ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านการติดต่อสื่อสาร 1)จัดอบรม/จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และซักซ้อมท าความเข้าใจ 
กับผู้น าชุมชน 2)จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ (เพ่ิมภาษาพม่า กัมพูชา ฯลฯ)  
3)ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในพื้นท่ีทราบอย่างต่อเนื่อง 
4)จัดท าหนังสือเวียนแจ้งแนวทางให้ทุกส่วนทราบ 5)จัดท าข้อความประชาสัมพันธ์ส าหรับให้สถาน
ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ใช้ในการประกาศแนวทางให้แรงงานต่างด้าวทราบและปฏิบัติตาม          
6)ใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสารสารและตอบข้อสงสัยของประชาชน 
  ด้านทรัพยากร 1)มอบหมายหน้าที่ อ่ืนเพ่ิมเติมจากงานประจ าให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยค านึงถึงความเหมาะสมของงาน  2)จัดสรร
งบประมาณให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อก่อนเป็นล าดับแรก  3)เลือกใช้
งบประมาณท่ีมีความชัดเจนด้านระเบียบ และติดปัญหาด้านระเบียบน้อยที่สุด 4)จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่มาเพ่ิมเติม 5)จัดหาวัสดุที่สามารถใช้แทนกันได้มาใช้ก่อน กรณีที่สินค้าราคาแพงและหายาก    
6)น าวัสดุที่มีอยู่มาจัดสรรเพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายก่อน 7)จัดท าค าสั่งส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามนโยบายที่ได้รับมา โดยมีการมอบหมายหน้ารับผิดชอบ มีหัวหน้าชุดในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
มีการมอบอ านาจในการตัดสินใจ  
  ด้านทัศนคติของนักปฏิบัติ 1)สร้างความรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ถึงความส าคัญของนโยบาย 
รวมถึงประโยน์และผลที่จะได้รับเมื่อด าเนินนโยบาย 2)ท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ถึงบทบาทและอ านาจ
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หน้าที่ ในการน านโยบายไปปฏิบัติ และอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ  3)มีการให้ก าลังใจ
กับผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 

ด้านโครงสร้างขององค์การ 1)ออกค าสั่งให้ส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกัน  
ให้ร่วมกับปฏิบัติหน้าที่อย่างบูรณาการ 2)จัดสายการบังคับบัญชาให้ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ดได้เสนอแนะแนวทางใน
การน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ดังนี้ 1)ควรมีการจัดท าระบบเสียงตามสายในพ้ืนที่  2)จัดท ากรอบอัตราก าลังและสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
เจ้าหน้าที่ที่มีความจ าเป็นและมีความรู้เฉพาะด้านส าหรับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  3)จัดอบรม/ส่งให้
บุคลากรที่มีอยู่ไปอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิดโรคระบาด 4)จัดอบรมสร้างความ
รับรู้  และสร้างจิตส านึกให้พนักงาน 5)หาแนวทางในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้ผู้ปฏิบัติงาน             
6)ตั้งหน่วยงานเพ่ือการบูรณาการเฉพาะกิจ ส าหรับรับมือกับการป้องกันโรคติดต่อ 7)ถอดบทเรียนจากการ
ด าเนินการในช่วงที่ผ่านมาแล้วน ามาจัดท าแผนป้องกันและระงับโรคติดต่อระดับพ้ืนที่ 8)ก าหนดความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการให้ชัดเจนในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019              
9)จัดท าแผน/จัดหาวัสดุที่มีความจ าเป็นไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 10)เสนอให้ราชการส่วนกลางแก้ไข/
ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ให้มีความชัดเจน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น้ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน านโยบายการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ไปปฏิบัติ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีอ านาจหน้าที่

ตามกฎหมายในการควบคุมและระงับโรคติดต่อ อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านงบประมาณ เป็น
หน่วยงานที่สามารถน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติและมีอิสระในการก าหนดนโยบายและน านโยบายนั้น
ไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักการกระจายอ านาจ อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งสะดวกและรวดเร็วใน
การเข้าถึงพ้ืนที่ ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีบทบาทอยากมากในการป้องกัน
และระงับโรค เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นโดยราชการส่วนกลาง    
ส่วนภูมภิาค รวมถึงคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัด เนื่องด้วยเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพที่ขับเคลื่อนนโยบายได้ 
และเป็นหน่วยงานระดับพ้ืนที่ ที่เข้าใจบริบท ความต้องการของประชาชนและใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด ซึ่งเป็นองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ได้ด าเนินการน านโยบายที่ได้รับจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมาด าเนินการในรพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชน
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ในพ้ืนที่จะได้รับเป็นหลัก โดยการด าเนินการน านโยบายไปปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ดได้
นโยบายการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด ได้ด าเนินการ 4 ด้าน ดังนี้  

1.ด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แสดงความเห็นว่า การติดต่อสื่อสารเพ่ือให้การด าเนิน
นโยบายประสบความส าเร็จ ได้ด าเนินการตั้งแต่การติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการที่ก าหนดนโยบาย และยังมี
การสื่อสารในอีก 2 ส่วน คือส่วนที่หนึ่ง การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และ การติอต่อสื่อสารภายนอก
องค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็นการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรได้รับ
ทราบข้อมูลเดียวกัน โดยข้อมูลจะถูกกลั่นกรองจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วน การติอต่อสื่อสารภายนอก
องค์กร เป็นการสื่อสารกับหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน รวมไปถึงกับประชาชน ในการติดต่อสื่อสาร
ภายนอก ทั้งนี้การติดต่อสื่อสารจะค านึงถึงความถูกต้อง แม่นย าของข้อมูล และการสื่อสารที่รวดเร็ ว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ร าไพ น่วมสวัสดิ์ (2561) ศึกษาเรื่อง กาน านโยบายแก้ปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมายไปปฏิบัติของกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่า เงื่อนไขที่ส่งผลต่อการ
น านโยบายไปปฏิบัติได้แก่ ... การสื่อสาร พบว่า การปฏิบัติของเจ้หน้าที่ในหน่วยปฏิบัติเป็นไปในทิศทางที่
ก าหนดไว้ และสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ... 

2. ด้านทรัพยากร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แสดงความเห็นว่า การด าเนินการตามหลักทรัพยากรทางการ
บริหาร 4M  คือ ด้านบุคลากร มีการบริหารจัดการคนของหน่วยงานโดยท าเป็นรูปแบบค าสั่ง โดยมีการ
มอบหมายงานตามหน้าที่รับผิดชอบก่อน และค่อยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านความสามารถเหมาะสม
กับงาน ให้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ โดยแบ่งให้มีการรับผิดชอบออกเป็นด้าน ๆ เพ่ือความเหมาะสมกับงาน 
ด้านงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณตามอ านาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด ได้
เตรียมการในการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมี
งบประมาณเพียงพอ ด้านวัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด จึงได้ด าเนินการจัดสรรโดยให้น าวัสดุที่
มีอยู่ไปใช้ส าหรับการด าเนินนโยบายการป้องกันและควบคุมก่อน และได้มีการจัดหาวัสดุที่มีความจ าเป็นใน
การป้องกันและระงับโรค ด้านการจัดการ มีจัดการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายหน้าที่อย่าง
ชัดเจน มีหัวหน้าชุดในการควบคุมการปฏิบัติงาน มีการมอบอ านาจในการตัดสินใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ร าไพ น่วมสวัสดิ์ (2561) ศึกษาเรื่อง กาน านโยบายแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายไป
ปฏิบัติของกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่า เงื่อนไขที่ส่งผลต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบัติได้แก่ ... การก าหนดภารกิจ และการมอบหมายงานพบว่า เจ้าหน้าที่พนักงาน  ตรวจแรงงาน
สามารถปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การมอบหมายงานมีความชัดเจน มีการก าหนด  ผู้รับผิดชอบ
โดยตรง รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีท าให้พนักงานตรวจแรงงานสามารถปฏิบัติภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ ค้าทางชล (2555) ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิผลการน านโยบายการประหยัดไฟฟ้าไปปฏิบัติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาก
ผลการวิจัยที่พบว่า นโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่จะท าให้เกิดประสิทธิผลในการประหยัดไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้นั้น ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบายและ
กรอบแผนงานในการด าเนินงานได้แก่การออกค าสั่งและก าหนดผู้รับผิดชอบตลอดจนการติดตามผลให้
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สอดคล้องกัน เข้าใจง่าย น าไปปฏิบัติ และวัดผลได้จริงมีทรัพยากรในการด าเนินงานทั้งด้านบุคลากรและ
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือวัดต่างๆ โดยความส าเร็จที่มีประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3. ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แสดงความเห็นว่า ได้สร้างความรับรู้ให้กับผู้ปฏิบัติ 
และท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ และท าความเข้าใจกับพนักงานทุกคนเห็นเห็นถึงความส าคัญในการป้องกัน
และระงับโรค และยังท าความเข้าใจให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวมไปถึง
ได้ให้ความรู้และปรับทัศนคติให้ผู้ปฏิบัติเห็นถึงความส าคัญและรับรู้ถึงเป้าหมายและประโยชน์ของนโยบายที่
ไดร้ับมอบหมายให้น ามาปฏิบัติ  
 4. ด้านโครงสร้างองค์การ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แสดงความเห็นว่า ได้ก าหนดขั้นตอนการท างาน การ
ก ากับดูแล/การบังคับบัญชา โดยได้ออกค าสั่งให้ส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกัน ให้ร่วมกับ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างบูรณาการ และมอบอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติเพ่ือความคล่องตัวในการท างาน 
และมีการจัดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ครองเขต อ่ าสันยะ (2557) ศึกษา
เรื่อง การน านโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติในจังหวัด ปทุมธานี พบว่า มีปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จใน
การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การประสานระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดเพ่ือจัดตั้งศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ  

จากข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ข้อมูล พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด มีการ
ด าเนินการตามบทบาทอ านาจหน้าที่ ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ครบ 4 ประกอบด้วย 1)ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร 2)ด้านทรัพยากร  3)ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติ 4)ด้านโครงสร้างองค์การ จากการด าเนินครบ
ทั้ง 4 ด้าน ท าให้ไม่พบยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ต าบลบางตีนเป็ดจากการระบาดในระลอก
แรก และ ระลอกสอง การด าเนินการตามบทบาทอ านาจหน้าที่ ในการน านโยบายไปปฏิบัติ สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ ของ George C. 
Edvard (1980) (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, หน้า 13) ในปีค.ศ. 1980 George C. Edvard 
ได้เขียนหนังสือชื่อ "Implementing Pubic Policy" สรุปว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ มีปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ ปรกอบด้วย 1.การติดต่อสื่อสาร เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การประชุม การท าสื่อ การท าเอกสาร ฯลฯ 2.ทรัพยากร ได้แก่ คน , งบประมาณ , วัสดุ 
อุปกรณ์ , และการจัดการ 3.ทัศนคติของนักปฏิบัติ เช่น การสร้างความรับรู้ให้กับผู้ปฏิบัติ , การท าความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติ 4.โครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ เช่น ขนาดของโครงสร้าง ความซับซ้อง
ของหน่วยงาน/จ านวนของหน่วยงาน ขั้นตอนการท างาน การก ากับดูแล/การบังคับบัญชา  

 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและ

ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ปัญหา อุปสรรค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จากการน านโยบายการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไป 
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ปฏิบัติ พบว่ามีปัญหาและอุปสรรค แต่ละด้านดังนี้  
ด้านการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารภายนอกองค์กรยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั้งยังมีปัญหา 

ด้านภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว 
  ด้านทรัพยากร 1) มีบุคลากรไม่เพียงพอให้การปฏิบัติหน้าที่  และไม่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สโรชา แพร่ภาษา (2557) ศึกษา
เรื่อง การน านโยบายการท่องเที่ยวไปปฏิบัติในประเทศไทย พบว่า การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอ่ืน
ด้านนโยบายการท่องเที่ยวและการพ่ึงพาหน่วยงานภายนอก ร่วมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่      
หลายคน หลายหน่วยงาน พบปัญหาเรื่องบุคลากรของภาครัฐ ยังขาดประสบการณ์ ไม่มีความเชี่ยวชาญ          
ขาดความรู้ความสามารถในเรื่องงานด้านการท่องเที่ยวรวมถึงนโยบาย ที่จะท างานร่วมกัน กับภาคเอกชน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ครองเขต อ่ าสันยะ (2557) ศึกษาเรื่อง การน านโยบายแรงงานต่างด้าวไป
ปฏิบัติในจังหวัดปทุมธานี พบว่า มีปัญหาเรื่องการจัดสรรก าลังคนซึ่งกระทบต่อหน่วยงานที่ต้องจัดสรร
ก าลังคนไปสนับสนุนการออกบริหารดังกล่าว ท าให้ส่งผลต่องานประจ าด้วย  และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนฤดล คงทน (2555) ศึกษาเรื่อง การน านโยบายเรียนฟรีในระดับปฐมศึกษาไปปฏิบัติ พบว่า           
การน านโยบายเรียนฟรีในระดับปฐมศึกษาไปปฏิบัติมีปัญหาด้านสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรและ  
งบประมาณ จาการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ใช้ในการด าเนินนโยบาย คือ บุคลากรทางการศึกษา ครู ที่ยัง  
ขาดแคลนจ านวนมาก อีกทั้งครูที่มีอยู่ก็ประสบปัญหาการสอนไม่ตรงวุฒิ 2) ระเบียบไม่มีความชัดเจน ท าให้
การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า 3) วัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายทั้งยังมีราคาแพงและหาซื้อ
ยาก 4) ความทับซ้อนด้านอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ   

ด้านทัศนคติของนักปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติกังวลที่จะติดเชื้อ ท าให้ไม่กล้าลงพื้นที่ปฏิบัติงาน  
ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการน านโยบายไปปฏิบัติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภา นัครา 
(2556) ศึกษาเรื่อง กระบวนการและผลลัพธ์การน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติในเมือง
ท่องเที่ยวภูเก็ต พบว่า การน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงและไม่
สามารถบังคับใช้ได้จริ งจัง ต่อเนื่อง ไม่เข้ม เจ้าหน้าที่ยังไม่จริงจัง ไม่สามารถควบคุมได้เต็มที่ เจ้าหน้าที่ 
ระดับปฏิบัติ ขาดแรงจูงใจในการท างาน เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติไม่กล้าปฏิบัติเพราะกลัวเจ็บตัว มีการ
ครอบง าจากผู้มีอ านาจ การประชาสัมพันธ์นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เป็นปัจจัยหนึ่งสร้างการ
รับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งยังท าได้น้อยและไม่ต่อเนื่อง  

ด้านโครงสร้างขององค์การ ไม่มีหน่วยงานที่จะรับผิดชอบงานหลัก มีปัญหาด้านการ 
บังคับบัญชาสั่งการ 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เมื่อพบปัญหาและอุสรรค องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด มีแนวทางแก้ไขปัญหา  
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เพ่ือให้นโยบายการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปปฏิบัติ ประสบ
ความส าเร็จ ในแต่ละด้านดังนี้  
 

ด้านการติดต่อสื่อสาร 1) จัดอบรม/จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และซักซ้อมท าความเข้าใจ 
กับผู้น าชุมชน 2) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ (เพ่ิมภาษาพม่า กัมพูชา ฯลฯ) 
3) ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทราบอย่างต่อเนื่อง  
4) จัดท าหนังสือเวียนแจ้งแนวทางให้ทุกส่วนทราบ 4) จัดท าข้อความประชาสัมพันธ์ส าหรับให้สถาน
ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ใช้ในการประกาศแนวทางให้แรงงานต่างด้าวทราบและปฏิบัติตาม 5) ใช้
สื่อออนไลน์ในการติดต่อสารสารและตอบข้อสงสัยของประชาชน 
  ด้านทรัพยากร 1) มอบหมายหน้าที่อ่ืนเพ่ิมเติมจากงานประจ าให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยค านึงถึงความเหมาะสมของงาน   2)จัดสรร
งบประมาณให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อก่อนเป็นล าดับแรก 3) เลือกใช้
งบประมาณที่มีความชัดเจนด้านระเบียบ และติดปัญหาด้านระเบียบน้อยที่สุด  4) จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่มาเพ่ิมเติม 5) จัดหาวัสดุที่สามารถใช้แทนกันได้มาใช้ก่อน กรณีที่สินค้าราคาแพงและหา
ยาก 6) น าวัสดุที่มีอยู่มาจัดสรรเพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายก่อน 7) จัดท าค าสั่งส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่ได้รับมา โดยมีการมอบหมายหน้ารับผิดชอบ มีหัวหน้าชุดในการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน มีการมอบอ านาจในการตัดสินใจ  

 ด้านทัศนคติของนักปฏิบัติ 1) สร้างความรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ถึงความส าคัญของนโยบาย 
รวมถึงประโยน์และผลที่จะได้รับเมื่อด าเนินนโยบาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัส ตั้งไพฑูลย์ (2556) 
ศึกษาเรื่อง ตันแบบการน านโยบายการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ  เสนอว่า เทศบาลควรท าการ
เสริมสร้างระดับความเข้าใจของผู้ปฏิบัติในสภาพความเป็นจริงในนโยบายการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับว่าเป็นงานที่มีความส าคัญและปรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ปฏิบัติของงาน
ประจ า โดยพนักงานเทศบาลต้องมีความพร้อมในการท างาน 2) ท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ถึงบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ ในการน านโยบายไปปฏิบัติ และอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ  3)มีการให้
ก าลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัส ตั้งไพฑูลย์ (2556) ศึกษาเรื่อง ตับ
แบบการน านโยบายการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ สรุปได้ว่า ตัวแบบการน านโยบายการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มี
ผลส าเร็จประกอบด้วย การมีภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจัยเริ่มต้น มีการท า
ความเข้าใจในตัวนโยบายที่มีความชัดเจนโดยก าหนดแนวคิดนโยบายในการด าเนินการในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีชัดเจน 
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ด้านโครงสร้างขององค์การ 1) ออกค าสั่งให้ส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องกัน  
ให้ร่วมกับปฏิบัติหน้าที่อย่างบูรณาการ 2) จัดสายการบังคับบัญชาให้ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ในอนาคต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1) ถอดบทเรียนจากการด าเนินการในช่วงที่ผ่านมาแล้วน ามาจัดท าแผนป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ระดับพ้ืนที่ 2) ก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการให้ชัดเจนในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุเดช ปัญญา (2561) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษา โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
ในต าบลธัญญและต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เสนอว่า โครงสร้างการมอบหมายงาน 
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามนแนวทาง
ประชารัฐ ควรให้ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้เกิดอ านาจหน้าที่ทับซ้อนของผู้ปฏิบัติงาน  3) จัดท า
แผน/จัดหาวัสดุที่มีความจ าเป็นไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินันท์ หล่อตระกูล 
(2559) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาพสินธุ์ ได้เสนอแนะว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ควรอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประชุมเพ่ือท างาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มีการเตรียมการล่วงหน้า และมีความเข้าใจตรงกันในกระบวนเบิกจ่าย
งบประมาณตามระบบราชการ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เพียงพอส าหรับใช้ในการด าเนินงานตามนโยบาย โดยมีการวางแผนระยะยาว เกี่ยวกบการจัดหาอุปกรณ์ให้
เพียงพอ มีคุณภาพเหมาะส าหรับการใช้งาน หรืออาจใช้วิธียืม หรือเช่าอุปกรณ์ที่มีราคาแพงก็ได้  4) เสนอให้
ราชการส่วนกลางแก้ไข/ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุเดช 
ปัญญา (2561) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษา โครงการเพ่ิมความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในต าบลธัญญและต าบลดงลิง  อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่เสนอว่า ควรแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ควรน านโยบายที่ได้รับมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ แล้วน ามาก าหนดเป็นนโยบาย 
ของผู้บริหารองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่ และเป็นการลดกระแสต่อต้านนโยบายซึ่งเป็นของ
ราชการส่วนอื่นจากเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
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2. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทัศนคติ ค่านิยม รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกของการเป็น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เพ่ือให้มีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินการบทบาท อ านาจหน้าที่ 
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

3. ควรเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานอ่ืนที่มีความเสี่ยงต่อการติอโรคจาก 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือเพ่ิมขวัญก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

4. ควรมีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กร เพ่ือ 
ป้องกันไม่ให้เกิดการซับซ้อนของภารกิจหน้าที่และไม่ให้เกิดปัญหาการโยนงาน 
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