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บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงของประชากรไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประชากร
ผู้สูงอายุที่มีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการด ารงอยู่ของสถาบันทางสังคม ได้แก่ สถาบันครอบครัว ดังนั้นเรื่องความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่สามารถบอกถึงสภาพของสังคมนั้นได้เป็นอย่างดี เมื่อสภาพสังคมไทยในชนบท
ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น คนในวัยแรงงานนิยมเข้ามาท างานในเมืองที่มีรายได้สูงกว่า และมีความ
เป็นอยู่สะดวก โดยให้ผู้สูงอายุช่วยเลี้ยงดูบุตรหลานอยู่ในชนบท หรือการแยกไปตั้งครอบครัวใหม่ ท า
ให้ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล  ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากสภาพร่างกายไม่
เอ้ืออ านวย มีปัญหาด้านสุขภาพ บางคนต้องออกจากงานเมื่อมีอายุที่มากขึ้นส่งผลให้ไม่มีงานท าและ
ไม่มีรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เกิดขึ้นนี้ ก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ส าคัญที่มีผลต่อสังคมไทยอย่างมากนั้นคือ การมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ปรากฏการณ์นี้
เกิดข้ึนจากจ านวนเด็ก ที่ลดลงในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยมีการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ท าให้โครงสร้าง
ประชากรของประเทศก าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุหรือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและ
สังคมเมือง จากการส ารวจในปี 2556 มีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี เกือบ 10 ล้านคน และคาดว่าในปี 
2561มีมากกว่าจ านวนเด็กที่อายุต่ ากว่า 15 ปี เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ทีม่ีจ านวนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และปี 2578 จะสูงถึงร้อย
ละ 30 
 นอกจากนี้ยังพบว่า 1 ใน 3 ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เป็นผู้ที่มีระดับรายได้ต่ ากว่าเส้น
มาตรฐานของความยากจน ซึ่งก าหนดไว้ว่า 1 ปี มีรายได้คนละ 29,000 บาท ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่มี
รายได้เริ่มมีระดับที่สูงขึ้นรัฐบาลจึงก าหนดมาตรการ 3 ส่วน คือ สนับสนับให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตได้อยู่
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อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี ให้ข้อมูลความรู้พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอย่างปลอดภัย 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูผู้สูงอายุ การออกแบบการ
ก่อสร้างอาคารที่พักให้เอ้ือต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพอนามัยจัดระบบ
สาธารณสุขให้ใช้ได้อย่างสะดวก ส่งเสริมให้ดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการประกันรายได้
มั่นคงและยั่งยืน ปรับแก้ไขกฎหมายที่ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ วางแผนการออมเงินในวัยชรา
พัฒนาระบบบ านาญ 
 ปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดให้การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นยุทธศาสตร์
หนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีการจัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2545-2564) ไว้แล้ว การที่รัฐต้องก าหนดแผนงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้อย่างเป็นทางการนั้น เป็น
เพราะการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางประชากรของประเทศ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศ
ไทยก าลังเผชิญหน้ากับภาวการณ์เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ของประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีและมากกว่า) 
การประมาณการเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ โดยองค์การสหประชาชาติระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึง 
พ.ศ. 2593 แสดงว่า เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรไทยทั้งหมดในปี พ.ศ. 2523 ร้อยละการ
เพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 47 ในปี พ.ศ. 2533 และเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 
770 ในปีพ.ศ. 2593 นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติยังพบว่า การเพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุของ
ประเทศไทย มีระยะเวลาที่จะเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุค่อนข้างสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่
พัฒนาแล้วหลาย ๆ ประเทศ กล่าวคือ สัดส่วนประชากรสูงอายุไทย จะเพ่ิมจากประมาณร้อยละ 8 ใน
ปี พ.ศ. 2543เป็นประมาณร้อยละ 16 ในปี พ.ศ. 2563 หรือใช้เวลาเพียงประมาณ 20 ปี ในการเพ่ิม
สัดส่วนประชากรสูงอายุเป็นเท่าตัว ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 70 ปี ถึง
กว่า 100 ปี  
 สภาพปัญหาผู้สูงอายุในปัจจุบัน เมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่าร่างกายก็เสื่อมถอยไปตามอายุขัย 
การใช้ชีวิตประจ าวันมีความยากล าบากมากขึ้น บางคนมีปัญหาในการเดินจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เข้า
ช่วยเช่น วีลแชร์ ไม้เท้า ซึ่งถ้าผู้สูงอายุที่มีฐานะก็จะไม่ประสบปัญหา แต่ในทางตรงกันข้ามผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อย ครอบครัวยากจน ก็จะเป็นปัญหาในการด ารงชีวิต รัฐบาลจึงได้ปรับระบบช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่ เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต จึงมีการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุรัฐมีนโยบายขึ้นเพ่ือสงเคราะห์คนยากจน คนยากไร้คนที่ไม่สามารถหารายได้เลี้ยงชีพตัวเอง
และครอบครัวได้และส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชนบท โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ในระยะแรกอยู่ในความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห์ จัดสรรให้
ผู้สูงอายุทุกจังหวัด หมู่บ้านละ 3-5 คน คนละ 200 บาทต่อเดือน ต่อมาบริการเบี้ยยังชีพได้ขยาย
กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับ โดยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลได้มีการจัดสรรเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุเพ่ิมเติมอีก 100 บาทเป็น 300 ต่อคนต่อเดือน ระยะแรกของการด าเนินการเบี้ยยังชีพ
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ผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งได้มอบหมายให้ส านักงานประชาสงเคราะห์
จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการผ่านศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน เมื่อกรมประชาสงเคราะห์ได้เข้าไป
รวมอยู่ในสังกัดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในปี พ.ศ. 2536 ส่งผลให้การบริการดังกล่าว
ถูกโอนงานไปให้แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเป็นผู้ดูแลร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ 

จากนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นของรัฐบาลส่งผลให้ในปี พ.ศ.2544 กรม
ประชาสงเคราะห์ได้เริ่มการถ่ายโอนภารกิจของบริการเบี้ยยังชีพมาให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครด าเนินการแทน โดยให้เป็นไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุปีพุทธศักราช 2543 และจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ได้มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นราย 6 เดือน 2 งวด ๆ ละ 1,800 บาท รมเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งปี 3,600 
บาท (เดือนละ 300 บาท)และในปี พ.ศ. 2546 งบประมาณเบี้ยยังชีพไปอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ด าเนินการแทนส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด 

เนื่องจากปัจจุบันระดับค่าครองชีพมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราค่า
เบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รับอยู่ไม่เพียงพอกับการยังชีพ กระทรวงมหาดไทยจึงขออนุมัติหลักการจาก
คณะรัฐมนตรีเพ่ือปรับเพ่ิมเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากอัตราเดิมคนละ 300 บาทต่อเดือน 
เป็นอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน โดยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 
2549 ลงมติอนุมัติในหลักการให้ปรับเพ่ิมตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เดือน อีกทั้งในทางปฏิบัติ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศักยภาพทางการคลังสามารถเพ่ิมจ านวนเงินต่อเดือน แต่รวมแล้วไม่
เกิน 1,000 บาทการเปลี่ยนนโยบายของรัฐปรับเบี้ยยังชีพให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดี
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในระดับหนึ่ง1   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ยึดถือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 คุณสมบัติ พ้ืนฐานของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคือ ประการแรก คือ มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประการที่สองคือ มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือ
ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ได้รับความ

                                                           
1 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการ

สังคมของประเทศไทย. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, 2548), 2. 
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เดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ เป็นผู้ได้รับการพิจารณา2  

การด าเนินสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการด าเนินงานเช่น 
ปัญหาในกระบวนการคัดเลือกผู้สูงอายุ และการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่ง ใช้ระยะเวลายาวนานการ
จัดสรรเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุไม่ทั่วถึง อัตราเบี้ยยังชีพที่ไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต ทัศนคติของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีต่อการคัดเลือกผู้สูงอายุ และศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระยะหลังจะมีการแก้ไข ปรับปรุง
กระบวนการคัดเลือกผู้สูงอายุให้ครอบคลุมผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีการปรับ
อัตราเบี้ยยังชีพให้เป็นแบบขั้นบันได้ที่แปรผันตามอายุของผู้สูงอายุ แต่กฎหมายยังมีความไม่ชัดเจน
บางประการจึงก่อให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียน 
ปัญหาในเรื่องคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 6 (4) (ก) นั้น สร้างปัญหาให้กับผู้สูงอายุที่ได้
ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านที่ตนมี
ภูมิล าเนาอยู่ เพราะตอนลงทะเบียนยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุเองไม่ทราบว่าตนเอง
ขาดคุณสมบัติในการในการยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ทราบว่าการได้รับบ านาญพิเศษ ที่ได้รับ
จากทายาทที่เสียชีวิตและเข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2497  
เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ก็รับขึ้นทะเบียนให้ผู้สูงอายุที่มีลักษณะต้องห้ามในการยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุดังกล่าวด้วย ผู้สูงอายุก็รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเรื่อยมา ตลอดจนมีการตรวจสอบพบว่าผู้สูงอายุ
บางรายขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงได้มีการแจ้งให้ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุโดยขาดคุณสมบัตินั้น คืนเงินให้แก่รัฐ 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับข้ึนทะเบียนของผู้สูงอายุ 

การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่น ารายชื่อของผู้สูงอายุบันทึกเข้าไปใน
ระบบระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเป็นการน าข้อมูลดังกล่าวนั้นไปใช้ใน
การขอตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ ซึ่งไม่ได้มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สูงอายุ ว่ามีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามหรือไม่ เนื่องจากไม่ได้มีการตรวจสอบที่

                                                           
2
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548. (กรุงเทพฯ: กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548)   
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ครบถ้วน รอบด้าน แม้กระทั่งการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองก็ไม่ได้มีการ
ด าเนินการแต่อย่างใด เพียงแต่ให้ตัวผู้สูงอายุเองรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการมี
สิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 3. ปัญหาเกี่ยวกับผู้รับเบี้ยยังชีพถึงแก่ความตาย 

สิทธิการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิตลง และมีการแจ้งตาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 15 ได้ก าหนดให้นายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีหน้าที่แจ้ง
การตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไว้อยู่แล้ว แต่ปัญหาในปัจจุบัน
พบว่ายังมีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติ อยู่ล าพัง
คนเดียวและไม่มีการมาแจ้งตาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบว่ามีการตายเกิดขึ้น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 ก็ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในกรณีที่มีผู้สูงอายุตายและไม่ทราบถึงการตายของ
ผู้สูงอายุไว้ว่าจะต้องมีวิธีการหรือการด าเนินการอย่างไร ที่จะตรวจสอบหรือพิสูจน์ว่าผู้สูงอายุยังมีชีวิต
อยู่หรือไม่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลาย ๆ แห่ง ละเลยการ
ตรวจสอบการติดตามผล จึงท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว 
 จากปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียน 

ส าหรับปัญหาข้อนี้ขอแยกข้อเสนอแนะเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1.1 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) ข้อ 6 (4) 
(ก) 
 เดิมว่า “ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
  (ก) ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน”  
แก้ไขเป็น “ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้  
 (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
 (ก) ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน”  
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การตัดค าว่า “บ านาญพิเศษ” ออกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ก็เพ่ือให้ลดปัญหาการตีความ
และข้ออ้างเรื่องความซ้ าซ้อนเรื่องลักษณะต้องห้ามของการได้รับบ านาญพิเศษ โดยอ้างความซ้ าซ้อน
ในการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้สูงอายุที่สมควรได้รับ
สวัสดิการในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รัฐจัดสรรให้ แม้ว่าจะได้รับบ านาญพิเศษก็ตาม เพราะบ านาญ
พิเศษเป็นเงินซึ่งทางราชการจ่ายตอบแทนความชอบเป็นรายเดือน ให้แก่ ข้าราชการประจ าการ ทหาร
กองประจ าการ หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด สูญหาย ถึงตาย โดยให้จ่ายแก่
ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ ซึ่งแตกต่างกันจากเงินสวัสดิการในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 1.2 ควรแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 6  
 เดิมว่า “ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 (1) มีสัญชาติไทย 

 (2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

 (3) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
 (ก) ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ าบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึง ผู้พิการหรือผู้ป่วย
เอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี”   

 แก้ไขเป็น “โดยให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (5) “ไม่เป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินสามหมื่นบาทต่อ
ปี”  
 เพ่ือให้เป็นลักษณะต้องห้ามอีกข้อหนึ่ง และเป็นการวางหลักเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องใน
ความหมายของค าว่ า  “เป็นผู้ สู งอายุที่ มี รายได้ ไม่ เ พียงพอต่อการยั งชีพ ” ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 6 โดยเอาหลักเกณฑ์การค านวณรายได้ของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐมา
เป็นแนวทางในการก าหนดอัตราเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกินสามหมื่น
บาทต่อปี เพื่อพิสูจน์ความเป็นผู้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพเหมาะสมแก่การได้รับการสงเคราะห์
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ทั้งนี้  จะท าให้การคัด
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กรองผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และตัดสิทธิผู้สูงอายุที่มี
รายได้เพียงพอในการด ารงชีพออกไปจากระบบการสงเคราะห์เป็นสวัสดิการ และจะท าให้รัฐลด
ค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่เข้าองค์ประกอบในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และอาจน ารายได้ส่วนนี้มาเพ่ิมให้กับ
ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีเป็นจ านวนมากนั้น ให้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ได้รับมากข้ึนต่อไปด้วย  
 

 2. ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ  

 ส าหรับปัญหาข้อนี้ขอแยกข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 2.1 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560) ข้อ 7  
 เดิมว่า “ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียน
และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ 
ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ตั้งแต่
เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 (1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
 (2) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
 (3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร  
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองตามวรรคหนึ่ง อาจ
มอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้”  
 แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น “ข้อ 7/1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจและ
หน้าที่ตรวจหลักฐานตามข้อ 7 และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ตามข้อ 6 โดยต้อง
ตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับรายได้หรือสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐด้วย 

เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามวรรคแรก หากไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

 โดยเพ่ิมข้อความของอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในด้านการตรวจสอบคุณสมบัติของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมถึงปัจจุบัน ไม่ได้ก าหนดไว้  
 เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมในปัจจุบัน ไม่ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติไว้ ท าให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารจากผู้ที่มา
ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้รับรองตนเองฝ่ายเดียว การก าหนดอ านาจหน้าที่โดยตรงให้
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เจ้าหน้าที่จะท าให้การตรวจสอบคุณสมบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการตรวจสอบสองทาง กล่าวคือ 
ผู้ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยืนยันในคุณสมบัติตนเองทางหนึ่ง และเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบ
คุณสมบัติกับหน่วยงานของรัฐอีกทางหนึ่ง จะท าให้โอกาสความเสียหายที่จะเกิดแก่รัฐน้อยลงมากและ
เหตุผลที่ต้องก าหนดโทษ ก็เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดต่อหน้าที่ ในกรณีที่กฎหมายได้ก าหนดอ านาจ
และหน้าที่แล้วแต่กลับปล่อยปะละเลย ซึ่งจะท าให้ราชการเสียหาย การก าหนดโทษก็จะเป็นอีก
มาตรการหนึ่ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกับการตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองพึงมี  

 

 3. ปัญหาเกี่ยวกับผู้รับเบี้ยยังชีพถึงแก่ความตาย  
 ส าหรับปัญหาข้อนี้ขอแยกข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 3.1 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 15 

 เดิมว่า “กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงแก่ความตาย ให้นายทะเบียนอ าเภอ หรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นแจ้งการตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนบ้านภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่นายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตามข้อ 8 ต่อไป” 

 แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น ข้อ 15/1 “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเจ้าพนักงาน 

ฝ่ายปกครอง ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบบุคคลผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

เป็นประจ าทุกเดือน 

 กรณีมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรตามข้อ 10 วรรคสองแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
ข้อมูลการแจ้งตาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส าหรับบุคคล
ดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง” 

 เนื่องจากเป็นปัญหาในการแจ้งตายหรือแสดงตัวของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีไม่มีญาติ
อยู่เพียงล าพัง อยู่สถานที่พ้ืนที่ที่ห่างไกล เพราะถ้าผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาย หากมีการแจ้งตาย นาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีหน้าที่แจ้งการตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมี
ชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันอยู่แล้ว แต่กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาย และไม่มีญาติ และไม่มี
การแจ้งตาย ก็ไม่สามารถตรวจสอบการตายจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรได้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 21 ก าหนดว่านอกจากนายทะเบียนแล้ว ให้เจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจสามารถรับแจ้งการตายด้วยก็ได้ ซึ่งการรอรับการแจ้งอย่างเดียวคงไม่เพียงพอและ
ทันต่อสถานการณ์ จึงมีความจ าเป็นต้องตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน โดยก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบตัวบุคคลผู้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนในการแสดงด ารงการมีชีวิตเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือ
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ตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเป็นการดูแลและป้องกันการตกหล่นของ
ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ไม่มีญาติ อยู่โดยล าพัง ห่างไกลจากเขตเมือง ซึ่งจะท าให้การตรวจสอบมี
ความรอบคอบและละเอียดมากขึ้น ประกอบกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 
และเป็นผู้ปกครองในเขตหมู่บ้าน ย่อมรู้ประชากรราษฎรในหมู่บ้านของตนเองเป็นอย่างดี  เมื่อทราบ
ข้อเท็จจริงได้รวดเร็วการติดตามผลและตรวจสอบผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพก็จะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและตรงตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน 

 เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีการแจ้งตาย การระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นมาตรการ
อย่างหนึ่ง ที่รัฐสามารถยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้สูงอายุตายแล้วไม่มีการแจ้งตาย หาก
ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อผู้สูงอายุถูกระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว ผู้สูงอายุสามารถแสดงตัวยืนยัน
การมีชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ทันที ท าให้พิสูจน์ทราบถึงการ
มีชีวิตอยู่ได้อีกทางหนึ่ง และลดปัญหาในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ถึงแก่ความตายไปแล้ว โดยไม่
มีการแจ้งตายด้วย 
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