
การจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุของ อปท.  
 
 จากโครงสรางประชากรไทยในปจจุบันประมาณ 66 ลานคน และเปนประเทศที่จัดวา
ไดอยูในชวงของสังคมผูสูงอายุดวยเง่ือนไขมีประชากรผูสูงอายุมากกวารอยละ 10 โดย
นับตั้งแตป 2548 สถิติผูสูงอายุมีประมาณรอยละ 10.5 และ ที่เปนเชนน้ีเพราะอัตราการเกิด
ของประเทศไทยลดลงอยางตอเน่ือง และจากการคาดประมาณประชากรโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวาจํานวนและสัดสวนของ
ประชากรที่มีอาย ุ60 ปขึ้นไป หรือประชากรวัยสูงอายุในประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 
จนปจจุบันประเทศไทยมีประชากรวัยสูงอายุประมาณ 7.3 ลานคน หรือรอยละ 11.0 ของ
ประชากรทั้งหมด โดยป พ.ศ.2573 คาดวาจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นถึง 17.7 ลานคน หรือรอยละ 
20 ของจํานวนประชากรทั้งหมด 

ดังน้ัน การกาวขึ้นสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็วของสัมคมไทย และยอมสงผลใหวิถี
ชีวิตและพฤติกรรมของผูคนในสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วไมนอย ทําให
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการเตรียมมาตรการ
ออกมารองรับอยางทันทวงทีพรอมที่จะกาวทันสถานการณของผูสูงอายุและปรับกระบวน
ทัศนเดิมจากที่มองผูสูงอายุวาเปนภาระของสังคมทําใหเปนผูใชประสบการณที่สะสมมา
ยาวนานใหเปนประโยชนตอสังคม 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือวาเปนองคกรที่ไดรับการถายโอนภารกิจดานการ
จัดบริการสาธารณะแกชุมชน รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ซ่ึงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 น้ันไดกําหนด
อํานาจหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะไวหลายดาน โดยเฉพาะ
ดานการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ไว
ในหมวด 2 มาตรา 16(10) ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล ใหการ
สังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และมาตรา 
17(27) ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการสังคมสงเคราะห และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเชนเดียวกับเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล  
 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามพระราชบัญญัติขางตน จึงไดกําหนดให
จัดทําแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 โดยใหมี



การถายโอนภารกิจ ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงแผนดังกลาวกําหนดใหมีการถาย
โอนภารกิจดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต และเร่ืองการสงเสริมอาชีพใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประกอบดวย การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาส การนันทนาการ การสงเสริมกีฬา หรือการจัดใหมีสถานที่พักผอน
หยอนใจ การศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมถึงการสาธารณสุข เชน การรักษาพยาบาล การ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ เปนตน ซ่ึงจะเห็นวาในปจจุบันการจัดบริการสาธารณะในดาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ไดมีการดําเนินการถายโอนอํานาจหนาที่ งบประมาณ 
และบุคลากรบางสวนจากสวนกลางและสวนภูมิภาคไปใหสวนทองถิ่นดําเนินการ 

นอกจากน้ัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการ
ปกครองสวนทองถิ่นไวเปนการเฉพาะตั้งแตมาตรา 281 ถึงมาตรา 290 เพ่ือกระจายอํานาจ
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยมีสาระสําคัญสรุปไดวา รัฐตองใหความเปน
อิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น 
และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนที่รวมทั้งมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแล
ประชาชนในทองถิ่น และไดบัญญัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุไว ดังน้ี คือ 
มาตรา 53 บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิ
ไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี และความชวยเหลือ
ที่เหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา 80 (1) โดยสรุปคือ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การ
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ไดแก คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุน
การอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาปฐมวัยสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสราง
และพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัด
สวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได 
 จากภารกิจที่รับการถายโอนและกฎหมายที่กลาวมาขางตนยอมจะสงผลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจเพ่ิมมากขึ้น และภารกิจหน่ึงที่ควรใหความสําคัญ คือ งาน
สวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส  โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับกลุมผูสูอายุที่มีแนวโนมของปญหาเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงตาม
โครงสรางของประชากร ในอีก 10 -20 ป ขางหนาประเทศไทยจะมีประชากรกลุมน้ีไมนอย
กวา 11 ลานคน จนอาจเปนปญหาที่สงผลกระทบตอการจัดสวัสดิการสังคมและมาตรการใน
การรองรับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม ทั้งในดานความรูการ



จัดการทรัพยากรและบริการทางสังคม รวมทั้งการเตรียมความพรอมในการรับมือกับจํานวน
ผูสูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ที่กําลังพิจารณากันในสภา
น้ันไดมีการพิจารณาใน มาตรา 9 (5) อํานาจหนาที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ โดย
กําหนดใหมีอํานาจในการกําหนดระเบียบการจายเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนแกผูสูงอายุ และใน
มาตรา 22 (2) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยกําหนดใหมีอํานาจหนาที่
การอนุมัติการจายเงิน เพ่ือคุมครองการสงเสริม การสนับสนุนและการอนุมัติ การจายเบี้ยยัง
ชีพเปนรายเดือนแกผูสูงอายุ และในมาตรา 11  (11)  เดิมเปนขอความวา “การสงเคราะห
เบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางทั่วถึงและเปนธรรม” น้ันใหแกไขวา “การจายเบี้ยยังชีพเปน
รายเดือนอยางทั่วถึงและเปนธรรม”เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 53 ที่บัญญัติไววา บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายได
เพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยาง
สมศักดิ์ศรีและความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

อีกนัยหน่ึง กระบวนการจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุน้ัน โดยใชผูสูงอายุในชุมชน
เปนฐานโดยผานการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนไดแก องคกรภาครัฐที่ รับผิดชอบ คือ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ภาคเอกชน องคกรสาธารณะประโยชน 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ทางดานบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุได
เร่ิมตนอยางเปนทางการ เม่ือรัฐบาลไดจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุในชุมชน (เบี้ยยังชีพ) 
พ.ศ. 2536 เพ่ือใหเงินชวยเหลือผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน เดือนละ 200 บาท นับเปน
จุดเร่ิมตนในการจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุของ อปท.  

สวนเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุน้ันองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการถายโอน
ภารกิจจากกรมประชาสงเคราะหเดิม และ อปท. ไดยึดถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 คุณสมบัติ
พ้ืนฐานของผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพคือ ประการแรก คือ มีภูมิลําเนาในเขตพ้ืนที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประการที่สองคือ มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง 
หรือขาดผูอุปการะเล้ียงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได โดยมีเง่ือนไขวาผูที่
ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่มีปญหาซํ้าซอนหรือผูที่อาศัยในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดารยาก
ตอการเขาถึงบริการของรัฐ เปนผูไดรับการพิจารณากอน ตอมาจากมติคณะรัฐมนตรีการ
ปรับเพ่ิมเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุอนุมัติเม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2549 น้ัน ไดปรับ



เพ่ิมเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุเปนคนละ 500 บาทตอเดือน อีกทั้งในทางปฏิบัติ 
อปท. ที่มีศักยภาพทางการคลังสามารถเพ่ิมจํานวนเงินตอเดือน แตรวมแลวไมเกิน 1,000 
บาท เพ่ือใหเพียงพอตอสภาวการณดํารงชีพในปจจุบัน หรืออาจเพ่ิมจํานวนผูรับเบี้ยยังชีพ
ไดโดยใชงบประมาณของ อปท.เอง 

การจัดบริการและการดูแลผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีน้ัน การมีสวนรวมของ
ประชาชน ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถือวาเปนเร่ืองสําคัญที่ทุกฝายตองใหความ
รวมมือ ประชาชนและผูสูงอายุตองเปนผูสะทอนสภาพปญหาและความตองการของตน สวน
ชุมชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปนฝายสนับสนุนใหเกิดการแกไขปญหาและการ
จัดบริการ ดําเนินงานตางๆที่มุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตดังกลาว บทบาทของชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีความสําคัญมากขึ้น เน่ืองจากชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีปจจัยความพรอมดานทรัพยากรและทุนทางสังคมมากมาย ดังน้ัน การพัฒนา
บทบาททองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุในอนาคตน้ัน  

เม่ือพิจารณาถึงพระราชบัญญัติผูสูงอายุฉบับแกไขเพ่ิมเติมที่กําลังพิจารณาในสภาอยู
น้ัน เนนใหความสําคัญกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติและ
คณะกรรมการกองทุน และวิธีการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุเปนรายเดือนเทาน้ัน หรือ แต
กระบวนการสรางความรวมมือระหวางองคกรตางๆในระดับจังหวัด หรือระดับทองถิ่น ก็เปน
สิ่งสําคัญ และกระบวนการคัดเลือกคุณสมบัติของผูสูงอายุที่สมควรไดรับเบี้ยยังชีพตามคํา
นิยามที่วา ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ น้ัน อปท. ควรมีกระบวนการทําประชาคมโดย
ใหผูสูงอายุและประชาชนในชุมชนไดเสนอความคิดเห็น พรอมทั้งกระบวนการกร่ันกรองจาก
คณะกรรมการอีกคร้ังหน่ึงและเสนอใหออกเปนระเบียบรวมกันหรือเปนขอตกลงรวมกัน หรือ
ใหออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นเพ่ือถือปฏิบัติรวมกันในชุมชน จึงถือวาเปนสิ่งที่รัฐบาลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้ง อปท. ตองใหความสําคัญและรวมกันหาแนวทางพัฒนาและ
เสริมสรางการจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุตอไป 
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