การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุในประเทศไทย: มิตดิ ้ านกฎหมายและเทคโนโลยี
ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์
นักวิเคราะห์อาวุโส สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)1

บทนา
ประเทศไทยมี นโยบายจัดสวัสดิ การเงิ นเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุแก่ ผูม้ ี อายุต้ งั แต่ 60 ปี บริ บูรณ์ ข้ ึนไปแบบ
ถ้วนหน้าในสมัยรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็ นนายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีใจความสาคัญตอนหนึ่ งว่าจะ “สร้ างหลักประกันด้านรายได้แก่ผูส้ ู งอายุที่มี
อายุ 60 ปี ขึ้นไปที่แสดงความจานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์”2 โดยจ่ายในอัตราเดือนละ
500 บาท3 ต่อมา ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการทัว่ ไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
รัฐบาลที่มีนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุจาก 500 บาท
ต่อเดือนเป็ นแบบขั้นบันไดตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท อายุ
70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท และอายุ 90 ปี ขึ้นไป
ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท4 และยังคงเป็ นอัตราที่รัฐบาลจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุจนถึงปัจจุบนั
ปั ญหาของการจ่ายเงินเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุที่ปรากฏเป็ นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมา คือ ปั ญหาที่ผูไ้ ด้รับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุหลายคนถูกตรวจสอบคุณสมบัติยอ้ นหลัง แล้วพบว่า เป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามไม่สามารถรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุได้ จึงถูกเรี ยกเงินคืน บางรายแม้เสี ยชีวิตไปแล้ว ลูกหลานก็ยงั คงได้รับหนังสื อทวงเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ู งอายุพร้ อมดอกเบี้ ยจากหน่ วยงานของรั ฐ บางรายถู กเรี ยกเงิ นคื นเป็ นเงิ นกว่า 1 แสนบาท5 อย่างไรก็ ตาม

บทความนี้เป็ นความคิดเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียน
บันทึกการประชุมร่ วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พุทธศักราช 2551
ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ. ราชกิจจานุเบกษา, 126 (29 ง), 19 มีนาคม 2552, หน้า 284
[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/029/277.PDF]
3
ระเบียบคณะกรรมการผูส้ ู งอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ พ.ศ. 2552.
ราชกิจจานุเบกษา, 126 (ตอนพิเศษ 30 ง), 24 กุมภาพันธ์ 2552, หน้า 3 [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/030/1.PDF]
4
บันทึกการประชุมร่ วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทัว่ ไป) วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2554
ณ ตึกรัฐสภา. ราชกิจจานุเบกษา, 128 (148 ง), 6 ตุลาคม 2554, หน้า 132 [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/D/148/125.PDF]
5
“เรี ยกคืน เบี้ยผูส้ ู งอายุ อีกรายที่ชยั นาท หญิงอายุ 56 ปี ขอติดคุก ไม่มีเงินสู ้คดี”. 25 มกราคม 2564. ประชาชาติธรุ กิจ,
[https://www.prachachat.net/general/news-600755]; ไวรัสเบี้ยคนชราโผล่อีก! ยายวัย 70 ปี ถูกเรี ยกคืนกว่า 5 หมื่นบาท ย้อนหลัง
8 ปี . 27 มกราคม 2564. แนวหน้ า, [https://www.naewna.com/local/548612]; Jiratchaya Chaichumkhun.
3 กุมภาพันธ์ 2564. “สรุ ปปัญหาเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ทาไมผูส้ ู งอายุหลายหมื่นคนถึงถูกเรี ยกคืนเงินย้อนหลัง?”. The Matter,
[https://thematter.co/quick-bite/elderly-welfare-allowance/134613]
1
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ปั ญหานี้ ได้คลี่คลายไปในระดับหนึ่ งแล้ว เมื่อมีการหารื อระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่าผูท้ ี่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเป็ นผูไ้ ด้รับเงินจากรัฐโดยสุ จริ ตและไม่จาเป็ นต้องส่ งคืน6
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุยงั มีปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่ ง ซึ่ งไม่ถูกกล่าวถึงหรื อ
วิเคราะห์มากนัก คือ ปั ญหาที่ประชาชนทัว่ ไปไม่ทราบหรื อไม่สามารถคานวณหาช่วงเวลาที่ตอ้ งไปลงทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุได้อย่างถูกต้อง มีความเสี่ ยงในการไปลงทะเบียนล่าช้ากว่าที่ระเบียบกาหนด ส่ งผล
ให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุล่าช้าและจานวนเงินเบี้ยยังชีพที่ได้รับน้อยลงกว่าสิ ทธิที่ควรจะได้ ในบางกรณี อาจ
มี ก ารสู ญเสี ย เงิ นเบี้ ย ยัง ชี พ ที่ ค วรจะได้ไ ปถึ ง 7,200 บาท สาเหตุ ส าคัญของปั ญหาดัง กล่ า วเกิ ดจากการที่ กฎ
ระเบี ย บ และแนวปฏิ บ ัติ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การลงทะเบี ย นเพื่ อขอรั บ เงิ นเบี้ ย ยัง ชี พ ผูส้ ู งอายุเ ต็มไปด้วยมี ค วาม
สลับซับซ้อนเกินกว่าที่คนธรรมดาทัว่ ไปจะเข้าใจและนาไปใช้คานวณได้ดว้ ยตนเอง อีกทั้งยังขาดเครื่ องมือหรื อ
ระบบดิจิทลั ที่จะช่วยคานวณหาช่วงเวลาลงทะเบียนที่ถูกต้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
บทความนี้ จึงมุ่งวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการคานวณหาช่วงเวลาที่ถูกต้องในการลงทะเบียน
รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุอย่างละเอียด จากนั้น นาเสนอแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทลั เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ ผูส้ ู ง อายุท ั่วประเทศ เพื่ อเป็ นหลัก ประกัน ให้ผูส้ ู งอายุไ ปลงทะเบี ยนในช่ วงเวลาที่ถูก ต้อง และได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามสิ ทธิที่พึงมีพึงได้
กฎระเบียบที่เกีย่ วข้ องกับการลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
การคานวณเพื่อหาช่วงเวลาที่ถูกต้องสาหรับการไปลงทะเบียนเพื่อแสดงเจตจานงรับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
มีกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องอยูห่ ลายฉบับ ดังนี้
1. มาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บัญญัติวา่ “การนับอายุของบุคคล ให้เริ่ มนับแต่วนั
เกิ ด ในกรณี ที่ รู้ ว่ า เกิ ด ในเดื อ นใดแต่ ไ ม่ รู้ ว นั เกิ ด ให้ นับ วัน ที่ ห นึ่ ง แห่ ง เดื อ นนั้ น เป็ นวัน เกิ ด แต่ ถ ้า พ้น วิ สั ย
ที่จะหยัง่ รู ้เดือนและวันเกิดของบุคคลใดให้นบั อายุบุคคลนั้นตั้งแต่วนั ต้นปี ปฏิทิน ซึ่งเป็ นปี ที่บุคคลนั้นเกิด”7
จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หมายความว่ า บุ ค คลจะมี อ ายุ ค รบปี บริ บู ร ณ์ ใ นวัน ก่ อ นหน้ า
วันคล้า ยวันเกิ ด ของทุ ก ปี 1 วัน ตามนัย ของค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 7841/2552 ที่ ระบุส าระส าคัญ เรื่ อ งการ
นับอายุไว้ว่า ผูเ้ สี ยหายที่ 1 เกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2532 จึ งต้องนับอายุต้ งั แต่วนั เกิ ด คือนับตั้งแต่วนั ที่
5 มีนาคม 2532 เป็ นหนึ่งวันเต็ม ผูเ้ สี ยหายที่ 1 จึงมีอายุ 15 ปี บริ บูรณ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547 เมื่อเกิดคดีข้ ึนใน
เวลา 02.00 น. ของวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2547 จึงถือว่า ผูเ้ สี ยหายมีอายุเกิน 15 ปี บริ บูรณ์แล้ว8

“จบปัญหาเรี ยกคืนเบี้ยผูส้ ู งอายุ สั่งแก้ระเบียบมท.เอื้อผูร้ ับบานาญพิเศษ”. 5 กุมภาพันธ์ 2564. เดลินิวส์ ,
[https://www.dailynews.co.th/politics/823548/]
7
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่ได้ตรวจชาระใหม่ พ.ศ. 2535.
ราชกิจจานุเบกษา, 109 (42), 8 เมษายน 2535, หน้า 7-8 [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/042/1.PDF]
8
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7841/2552 [https://deka.in.th/view-503070.html]
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นอกจากนี้ หากคานวณอายุตามมาตรา 16 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์จะพบว่า บุคคลจะมี
อายุครบ 365 หรื อ 366 วันในวันก่อนวันคล้ายวันเกิดในปี ปฏิทินถัดไปพอดี ดังตัวอย่างการคานวณตามตารางที่
1 บุคคลที่เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2505 จะมีอายุครบ 1 ปี บริ บูรณ์ในวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2506
ตารางที่ 1 รายละเอียดการคานวณอายุบุคคลครบ 365 วันตามมาตรา 16
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
01/09/2505
01/10/2505
01/11/2505
01/12/2505
01/01/2506
01/02/2506
01/03/2506
01/04/2506
01/05/2506
01/06/2506
01/07/2506
01/08/2506

วันสุ ดท้ ายของแต่ ละเดือน
30/09/2505
31/10/2505
30/11/2505
31/12/2505
31/01/2506
28/02/2506
31/03/2506
30/04/2506
31/05/2506
30/06/2506
31/07/2506
31/08/2506
รวมจานวนวัน

จานวนวัน
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
365

ในกรณี ที่บุคคลใดทราบแต่เดือนเกิดแต่ไม่ทราบวันเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 ของเดือนนั้น แต่ในกรณี ที่
ไม่ทราบทั้งเดือนเกิดและวันเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคมในปี นั้น
2. ข้อ 7 วรรคหนึ่ ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชี พผูส้ ู ง อายุ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่ งใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั
บัญญัติวา่
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“ให้ผูส้ ู งอายุที่จะมีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปในปี งบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคาขอรับ
เงิ นเบี้ ย ยัง ชี พ ผูส้ ู งอายุด้วยตนเองต่ อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ ตนมี ภูมิ ลาเนา ณ ส านัก งานขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อสถานที่ ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ก าหนดตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคมจนถึ ง
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้…”9
การคานวณว่า ผูส้ ู งอายุแต่ละคนจะ “มีอายุครบหกสิ บปี บริบูรณ์ ขึน้ ไปในปี งปบระมาณถัดไป” หรื อไม่
เมื่อใด เป็ นเรื่ องที่สลับซับซ้อนสาหรับประชาชนทัว่ ไป ทั้งนี้ นอกจากจะต้องทาความเข้าใจหลักการของการ
นับอายุตามมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ยังต้องทาความเข้าใจเรื่ องปี งบประมาณด้วย ทั้งนี้
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ระบุความหมายของปี งบประมาณ ไว้ว่า “ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
1 ตุ ล าคมของปี หนึ่ ง ถึ ง วัน ที่ 30 กัน ยายนของปี ถัด ไป และให้ ใ ช้ ปี พ.ศ. ที่ ถ ัด ไปนั้ น เป็ นชื่ อ ส าหรั บ ปี
งบประมาณนั้น”10 ถ้าอธิบายเป็ นภาษาที่เข้าใจง่าย คือ ปี งบประมาณหนึ่ง เริ่ มต้นจากวันที่ 1 ตุลาคม ของปี ปฏิทิน
ก่อนหน้าถึงวันที่ 30 กันยายนของปี ปฏิทินที่เป็ นชื่อของปี งบประมาณ เช่น ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่ มต้นวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้น ดังนั้น การเชื่ อมโยงการนับอายุของบุคคลกับ
ปี งบประมาณซึ่งมีหลักเกณฑ์และช่วงเวลาแตกต่างกันได้ทาให้การคานวณหาช่วงเวลาที่ตอ้ งไปลงทะเบียนเพื่อ
รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุมีความสลับซับซ้อนและยุง่ ยากมากยิง่ ขึ้น
3. ข้อ 13 วรรคหนึ่ งของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ ายเงิ นเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2552 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ ายเงิ นเบี้ ยยังชี พผู ส้ ู งอายุ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ระบุ ว่ า “การจ่ ายเงิ น
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุให้แก่ผมู ้ ีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจ่ายเป็ นเงินสด หรื อโอนเข้าบัญชี เงิน
ฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุหรื อในนามบุคคลที่รับมอบอานาจเป็ นหนังสื อจากผูม้ ีสิทธิ
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ุ งอายุเป็ นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน”11
4. อย่างไรก็ตาม นอกจากกฎหมายและระเบียบทั้ง 3 ข้อข้างต้นแล้ว ยังจาเป็ นต้องศึกษาแนวปฏิบตั ิที่
กระทรวงมหาดไทยมีหนังสื อแจ้งเวียนไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัดทัว่ ประเทศ ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0810.6/ว5752 เรื่ อง ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 ความว่า
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา, 134 (ตอนพิเศษ 223 ง), 1 [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/223/1.PDF]
10
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา, 135 (92 ก), 11 พฤศจิกายน 2561. หน้า 2
[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/092/1.PDF] และ อิสร์กุล อุณหเกตุ. 28 ธันวาคม 2560. “ทาไม
ปี งบประมาณจึงเริ่ มที่เดือนตุลาคม?” [https://themomentum.co/public-expenditure/]
11
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา, 136 (ตอนพิเศษ 55 ง), 5 มีนาคม 2562. หน้า 1
[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/055/T_0001.PDF]
9
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การรั บลงทะเบี ยนผู ้มีสิ ทธิ รั บเงิ นเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิ ดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 –
เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 – เดือนกันยายน 2564 ให้ผสู ้ ู งอายุรายใหม่ที่ยงั ไม่เคยลงทะเบียน
มาก่อนซึ่ งเป็ นผูส้ ู งอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์แล้ว และผูส้ ู งอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ในปี งบประมาณ
2565 ซึ่ งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 เนื่ องจากผูส้ ู งอายุที่เกิดตั้งแต่วนั ที่
2 กันยายน 2505 – 1 ตุลาคม 2505 เป็ นผูส้ ู งอายุที่จะมีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุในเดือนถัดไป จากเดือนที่มี
อายุครบ 60 ปี บริ บู รณ์ คื อ เดื อนตุ ลาคม 2565 ซึ่ งเป็ นปี งบประมาณ 2566 ดังนั้น กลุ่ มผูส้ ู งอายุดังกล่ าวต้อง
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุต้ งั แต่เดือนตุลาคม 2564 เป็ นต้นไป)12

จากแนวปฏิ บ ัติข ้า งต้น หมายความว่า การค านวณหาช่ วงเวลาที่ ถู ก ต้องในการขึ้ นทะเบี ย นรั บ เงิ น
เบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุต้องคานวณไปถึ งเดื อนที่ จะรั บ เงิ นเบี้ ยยัง ชี พเป็ นเดื อนแรก จากนั้น ต้องคานวณต่อไปว่า
เดื อนที่ ได้รับเงิ นเบี้ ยยังชี พ เป็ นเดื อนแรกนั้นอยู่ในปี งบประมาณใด แล้วจึ งได้คาตอบว่า ต้องไปลงทะเบี ย น
ในปี งบประมาณก่ อนหน้า ด้วย นอกจากนี้ แม้ว่า ข้อ 7 วรรคหนึ่ ง ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ย
หลัก เกณฑ์ก ารจ่ า ยเงิ น เบี้ ย ยัง ชี พ ผู ส้ ู ง อายุ ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2552 ซึ่ ง แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2560 จะเปิ ดโอกาสให้ส ามารถไปลงทะเบี ยนได้ต้ งั แต่ เดื อนมกราคมถึ งเดื อนพฤศจิ กายน
แต่ในทางปฏิบตั ิ กระทรวงมหาดไทยกาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นพยายามเชิ ญชวนให้ผูส้ ู งอายุใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบไปลงทะเบียนในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็ นหลัก ส่ วนการลงทะเบียนในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนกันยายนให้เป็ นการลงทะเบียนเก็บตก13
สรุปขั้นตอนการคานวณหาระยะเวลาที่ต้องไปลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
จากกฎหมายและระเบียบที่ได้อธิบายมาทั้งหมด สามารถสรุ ปขั้นตอนการคานวณหาระยะเวลาที่ถูกต้อง
ที่ประชาชนต้องไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุได้ ดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง คานวณหาว่า ตนเองจะอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ตามมาตรา 16 แห่ งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์เมื่อใด
ตัวอย่าง ผูท้ ี่เกิดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2506 จะมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ในวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2566
ส่วนผูท้ ี่เกิดวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2506 จะมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว5752 เรื่ อง ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563.
[http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/9/24233_1_1601289792202.pdf]
13
เรื่ องเดียวกัน
12
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ขั้นตอนที่สอง ค านวณหาวัน ที่ จ ะได้ รั บ เงิ น เบี้ ยยัง ชี พ ผู ้สู ง อายุ เ ป็ นเดื อ นแรก คื อ ภายในวัน ที่
10 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ตามขั้นตอนที่หนึ่ง
ตัว อย่ า ง ผู ้ที่ เ กิ ด วัน ที่ 1 กั น ยายน พ.ศ. 2506 มี อ ายุ ค รบ 60 ปี บริ บู ร ณ์ ใ นวัน ที่ 31 สิ ง หาคม
พ.ศ. 2566 จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุเดือนแรกภายในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566
ส่ วนผูท้ ี่เกิดวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2506 มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 จะได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพเป็ นเดือนแรกภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ขั้นตอนที่สาม ระบุให้ได้วา่ วันที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเป็ นเดือนแรกอยูใ่ นปี งบประมาณใด
ตัว อย่ า ง ผู ้ที่ เ กิ ด วัน ที่ 1 กัน ยายน พ.ศ. 2506 จะได้รั บ เงิ น เบี้ ย ยัง ชี พ เป็ นเดื อ นแรกภายในวัน ที่
10 กันยายน พ.ศ. 2566 อยูใ่ นปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่ ว นผู ท้ ี่ เ กิ ด วัน ที่ 2 กัน ยายน พ.ศ. 2566 จะได้รั บ เงิ น เบี้ ย ยัง ชี พ เดื อ นแรกภายในวัน ที่ 10 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2566 อยูใ่ นปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
ขั้นตอนที่สี่
การลงทะเบี ย นเพื่ อ รั บ เงิ น เบี้ ยยัง ชี พ ผู ้สู ง อายุ ต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ใน
ปี งบประมาณก่อนปี งบประมาณที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเป็ นเดือนแรก
ตัวอย่า ง ผูท้ ี่ เกิ ดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2506 จะได้รับ เงิ นเบี้ ย ยัง ชี พ เป็ นเดื อนแรกในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 จึงต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู ้ที่ เ กิ ด วัน ที่ 2 กั น ยายน พ.ศ. 2506 จะได้ รั บ เงิ น เบี้ ยยัง ชี พ เป็ นเดื อ นแรกในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2567 จึงต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ขั้นตอนที่ห้า กาหนดระยะเวลาที่สามารถไปลงทะเบียนได้ตามปี งบประมาณ จากตัวอย่าง ผูท้ ี่เกิด
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2506 ต้องลงทะเบี ยนให้แล้วเสร็ จภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึ งสามารถ
ลงทะเบี ยนได้ต้ งั แต่เดื อนตุลาคมถึ งเดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2564 หรื อตั้งแต่เดื อนมกราคมถึ งเดื อนกันยายน
พ.ศ. 2565 โดยไม่สามารถลงทะเบียนในเดือนธันวาคมได้ และมีระยะเวลาในการลงทะเบียนทั้งสิ้ น 11 เดือน
ส่ วนผูท้ ี่เกิดวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2506 ต้องลงทะเบียนให้ แล้วเสร็ จภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ดังนั้น จึงสามารถลงทะเบียนได้ต้ งั แต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หรื อตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 โดยไม่สามารถลงทะเบียนในเดือนธันวาคมได้ และมีระยะเวลาในการลงทะเบียน
ทั้งสิ้ น 11 เดือนเช่นเดียวกัน
ในกรณี ที่ผูส้ ู งอายุไปลงทะเบียนก่ อนช่วงเวลาที่ คานวณได้จาก 5 ขั้นตอนข้างต้น ระบบจะไม่เปิ ดให้
ลงทะเบียนและต้องเดินทางไปยังองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใหม่อีกครั้งเมื่อถึงช่วงเวลาที่กาหนด แต่ในกรณี ที่
ไปลงทะเบี ย นล่ า ช้า กว่า ก าหนด ผูส้ ู ง อายุจะได้รับ เงิ นเบี้ ย ยัง ชี พ ในเดื อ นตุล าคมถัดจากวันที่ ไ ปลงทะเบี ย น
ในกรณี ข องผูท้ ี่ เกิ ดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2506 จะได้เงิ นเบี้ ย ยัง ชี พ ล่า ช้า กว่า สิ ทธิ ที่พึ ง จะได้เป็ นระยะเวลา
อย่างน้อย 1 เดื อน คิดเป็ นเงิ นเบี้ ยยังชี พที่ สูญเสี ยไปอย่างน้อย 600 บาท ส่ วนกรณี ที่ผูท้ ี่ เกิ ดวันที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2506 ถ้า ไปลงทะเบี ย นล่ า ช้า กว่ า ที่ ก าหนดจะเริ่ ม ได้เงิ น เบี้ ย ยัง ชี พ เป็ นเดื อนแรกในเดื อ นตุ ล าคมของ
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ปี งบประมาณถัดไป คือ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 ล่าช้ากว่าสิ ทธิ ที่พึงจะได้เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
คิดเป็ นเงินเบี้ยยังชีพที่สูญเสี ยไปอย่างน้อย 7,200 บาท
ทั้งนี้ เราสามารถสรุ ปข้อมูลเปรี ยบเทียบที่ได้จากการคานวณแต่ละขั้นตอนของผูท้ ี่เกิดวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2506 และวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2506 ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้ อมูลและช่ วงเวลาที่ผ้ สู ู งอายุต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบีย้ ยังชีพตรงตามเวลา
สาหรับผู้ที่เกิดวันที่ 1 และ 2 กันยายน พ.ศ. 2506
รายการคานวณ
วันที่มีอายุครบ 60 ปี
บริ บูรณ์ตามกฎหมาย
วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพผูส้ ูงอายุเป็ นเดือนแรก
ปี งบประมาณของเดือนที่
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
เป็ นเดือนแรก
ปี งบประมาณที่ตอ้ งไป
ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
ช่วงเวลาที่ตอ้ งไปลงทะเบียน
เพื่อได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุตรงตามสิ ทธิ
จานวนเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ู งอายุข้นั ต่าที่เสี ยไปใน
กรณีที่ไปลงทะเบียนล่าช้า

ผู้ที่เกิดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2506 ผู้ที่เกิดวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2506
31 สิ งหาคม พ.ศ. 2566
1 กันยายน พ.ศ. 2566
ภายในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 หรื อ
เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2565
600 บาท

เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2565 หรื อ
เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน
พ.ศ. 2566
7,200 บาท

จากขั้นตอนการค านวณที่ ยุ่ง ยากและสลับซับ ซ้อนตามที่ ไ ด้อธิ บายมาทั้ง หมด จึ ง เป็ นเรื่ องยากยิ่งที่
ประชาชนแต่ละคนจะสามารถคานวณหาช่วงเวลาที่ถูกต้องสาหรับการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุของ
ตนเองได้ จึงต้องพึ่งพาการประชาสัมพันธ์หรื อการเชิ ญชวนขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นกว่า 7,774 แห่ ง
(ประกอบด้ว ยเทศบาลนคร 30 แห่ ง เทศบาลเมื อ ง 195 แห่ ง เทศบาลต าบล 2,247 แห่ ง องค์ก ารบริ ห าร
ส่ วนตาบล 5,300 แห่ ง และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นรู ปแบบพิเศษอี ก 2 แห่ ง คือ กรุ งเทพมหานคร และ
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เมื อ งพัท ยา) เป็ นหลัก ส่ ว นองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ไม่ มี ภ ารกิ จ ในการรั บ ลงทะเบี ย นผูส้ ู ง อายุเ พื่ อ รั บ
เงินเบี้ยยังชีพแต่อย่างใด
การน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ เพื่ อ ช่ ว ยในการค านวณหาช่ วงเวลาที่ ถู ก ต้ อ งในการลงทะเบี ย นเพื่ อ รั บ เงิ น
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
หลักการสาคัญที่สุดสาหรับการออกแบบหรื อกาหนดแนวทางการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการช่วย
ค านวณหาช่ ว งเวลาที่ ถู ก ต้อ งในการลงทะเบี ย นเพื่ อ รั บ เงิ น เบี้ ย ยัง ชี พ ผู ส้ ู ง อายุ คื อ การท าความเข้า ใจและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนผูใ้ ช้บริ ก าร (User needs) อย่างดีที่สุด14 นอกจากนี้ ระบบดิจิทลั ที่ จะ
พัฒนาขึ้นจะต้องเป็ นระบบที่ใช้งานได้ง่าย (Simple) มีความมัน่ คงปลอดภัย (Secure) มีเนื้ อหาหรื อแนวทางการ
ใช้งานที่ชดั เจน (Clear) และสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว (Fast)15
หลักการที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การให้ขอ้ มูลอย่างเฉพาะเจาะจงเป็ นรายบุคคล (Personalisation)16
ซึ่ งแตกต่างจากการให้ขอ้ มูลหรื อการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบเดิมที่มกั เป็ นการให้ขอ้ มูลแบบภาพรวม เช่น
ตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเผยแพร่ ต่อ
ประชาชน คือ “ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 - เดือนกันยายน 2564
(เทศบาล/อบต.) ขอเชิญชวนให้ผสู ้ ู งอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ ที่ยงั ไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
และผูส้ ู งอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ในปี งบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2
กันยายน 2505) ที่ มี คุ ณสมบัติ ดังนี้ .... ไปลงทะเบี ยนและยื่นค าขอเพื่ อแสดงความจานงขอรั บเงิ นเบี้ ยยังชี พ
ผูส้ ูงอายุ”17
การให้ขอ้ มูลในลักษณะภาพรวมเช่นนี้ อาจช่วยสร้างความกระจ่างได้ระดับหนึ่ ง แต่การประชาสัมพันธ์
ข้างต้นหมายรวมถึงกลุ่มผูส้ ู งอายุที่ไม่ได้ลงทะเบียนตรงตามช่วงเวลาที่ถูกต้อง และได้สูญเสี ยเงินเบี้ยยังชี พที่
ตนเองพึงมีพึงได้ไปแล้ว ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหามิให้ผสู ้ ู งอายุพลาดการลงทะเบียนในช่วงเวลาที่ถูกต้อง ระบบที่
Digital Transformation Agency, Australia. “1. Understand user needs”, [https://www.dta.gov.au/help-andadvice/digital-service-standard/digital-service-standard-criteria/1-understand-user-needs]
15
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน). โครงการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การกากับดูแลองค์การมหาชน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย วันที่ 16-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559. 2559.
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER6/DRAWER021/GENERAL/DATA0000/00000167.PDF
16
Marlieke Kieboom. “Five things to think of when personalizing digital government services”, The Momentum.
28 July 2017 [https://medium.com/@marli_k/five-things-to-think-of-when-personalizing-digital-government-services81b70b578efb]
17
หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว5752 เรื่ อง ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563.
[http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/9/24233_1_1601289792202.pdf]
14
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จะพัฒนาขึ้นควรเป็ นระบบที่ให้ขอ้ มูลได้อย่างเฉพาะเจาะจงเป็ นรายบุคคลโดยคานวณจากวันเดือนปี เกิดของ
ผูส้ ูงอายุแต่ละคนตามขั้นตอนที่กฎหมายระเบียบและแนวปฏิบตั ิของรัฐกาหนด
แนวทางการพัฒนาระบบที่พอจะประสบความสาเร็ จได้ในระยะเวลาอันสั้น คือ การพัฒนาระบบดิจิทลั
ส าหรั บ การค านวณหาช่ ว งเวลาที่ ถู ก ต้อ งที่ ผู ส้ ู ง อายุ ต้อ งไปลงทะเบี ย นรั บ เงิ น เบี้ ย ยัง ชี พ ที่ อ งค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่ตนเองมีภูมิลาเนาอยู่ โดยผูใ้ ช้งานกรอกเพียงวันเดือนปี เกิด จากนั้นระบบจะคานวณตามขั้นตอนที่
ได้อรรถาธิบายไปข้างต้น แล้วแสดงคาตอบออกมาเป็ นช่วงเวลาที่ผสู ้ ูงอายุแต่ละคนต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับ เงิน
เบี้ยยังชีพ และอาจพัฒนาเพิม่ เติมให้มีช่องทางในการแจ้งเตือนในกรณี ที่ใกล้ระยะเวลาสิ้ นสุ ดของช่วงเวลาที่ตอ้ ง
ไปลงทะเบียน หรื อในกรณี ที่ผสู ้ ู งอายุไม่ถนัดในการใช้งานเทคโนโลยี ก็อาจขอให้ญาติพี่นอ้ งหรื อคนรู ้จกั กรอก
ข้อมูลแทนก็ได้
การพัฒนาสู ตรการคานวณ
ทั้ง นี้ ในการจัด ท าไฟล์ต้น แบบ (Prototype) ได้ท ดลองสร้ า งสู ต รค านวณใน Microsoft Excel ตาม
ขั้น ตอนที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นกฎหมาย ระเบี ย บ และแนวปฏิ บัติ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ดัง ตัว อย่ า งผู ้สู ง อายุ ที่ เ กิ ด เมื่ อ วัน ที่
1 กันยายน พ.ศ. 2506 จะมีสูตรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. วันเดือนปี เกิด กรอกข้อมูลว่า 01/09/2506
2. วันที่มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ตามกฎหมาย สร้างสู ตรการคานวณว่า =DATE(YEAR(01/09/2506)+60
MONTH(01/09/2506),DAY(01/09/2506)-1) หมายความว่า ให้บวกจานวนปี ไป 60 ปี และลบวันไป 1 วัน ให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการนับอายุของบุคคล
ผลลัพธ์ ที่ได้ คือ 31/08/2566
3 . วั น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เ งิ น เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู ้ สู ง อ า ยุ เ ป็ น เ ดื อ น แ ร ก ส ร้ า ง สู ต ร ก า ร ค า น ว ณ ว่ า
=DATE(YEAR(31/08/2566),MONTH(31/08/2566)+1,DAY(10)) ผลลัพธ์ ที่ได้ คือ 10/09/2566
4. ปี งบประมาณของเดื อ นที่ ไ ด้รั บ เงิ น เบี้ ย ยัง ชี พ ผู ส้ ู ง อายุ เ ป็ นเดื อ นแรก สร้ า งสู ต รการค านวณว่ า
=(IF(OR(MONTH(10/09/2566)=10,MONTH(10/09/2566)=11,MONTH(10/09/2566)=12),YEAR(10/09/2566)
+1,YEAR(10/09/2566)))+543 หมายความว่า ถ้าเดือนเป็ นเดือน 10, 11 และ 12 ให้ถือเป็ นปี งบประมาณถัดไป
ส่วนการ +543 ในตอนท้ายเพื่อแปลงคริ สต์ศกั ราชเป็ นพุทธศักราช ผลลัพธ์ ที่ได้ คือ 2566
5. ปี งบประมาณที่ตอ้ งไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ สร้างสู ตรการคานวณว่า (2566)-1
หมายความว่า ต้องไปลงทะเบียนให้แล้วเสร็ จในปี งบประมาณก่อนหน้าปี งบประมาณที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุเป็ นเดือนแรก ผลลัพธ์ ที่ได้ คือ 2565
6. ช่วงเวลาที่ตอ้ งไปลงทะเบียนเพื่อได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุตรงตามสิ ทธิ สร้างสู ตรการคานวณว่า
=“เดื อนตุล าคม-เดื อนพฤศจิ ก ายน พ.ศ. ”&(2565)-1&“ หรื อเดื อ นมกราคม-เดื อ นกันยายน พ.ศ. ”&(2565)
หมายความว่า ให้ไปลงทะเบียนได้ต้ งั แต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนในปี ปฏิทินก่อนหน้าปี งบประมาณที่
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ค านวณได้ต ามขั้น ตอนที่ 5 หรื อ เดื อ นมกราคมถึ ง เดื อ นกัน ยายนในปี ปฏิ ทิ น เดี ย วกับ ปี งบประมาณตาม
ขั้นตอนที่ 5 เช่นเดียวกัน
ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ คื อ เดื อ นตุ ล าคม-เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2564 หรื อ เดื อ นมกราคม-เดื อ นกัน ยายน
พ.ศ. 2565
สู ตรทั้งหมดนี้ จะทางานต่อเนื่ องกันจนได้คาตอบออกมาเป็ นผลลัพธ์สุดท้ายในขั้นตอนที่ 6 นอกจากนี้
ยังสามารถเพิ่มรายละเอียดอื่น ๆ เช่น กาหนดให้มีการแจ้งเตือน (Alert and Notifications) เป็ นระยะ ๆ ไปยังที่
อยู่ไ ปรษณี ย ์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Email Address) หรื อ หมายเลขโทรศัพ ท์ที่ ผูใ้ ช้ง านได้ก รอกไว้ด้ว ยก็ ไ ด้ ทั้ง นี้
อาจพัฒนาระบบคานวณนี้ เป็ นเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรื อเพิ่มเติมเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เช่น
แอปพลิเคชันทางรัฐ เป๋ าตัง เราชนะ คนละครึ่ ง เป็ นต้น
สรุป
ผู ้สู ง อายุ ใ นประเทศไทยที่ มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามที่ ก ฎหมาย ระเบี ย บ และ
แนวปฏิบตั ิของรัฐกาหนด มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุอตั ราเริ่ มต้นเดือนละ 600 บาทในเดือนถัดจากเดือน
ที่มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ เงื่อนไขสาคัญที่สุดที่จะช่วยให้ผสู ้ ู งอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพตรงเวลาและตรงตามสิ ทธิ
ที่พึงได้ คือ การไปลงทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ตนเองมีภูมิลาเนาอยูใ่ นช่วงเวลาที่ถูกต้อง ปัญหา
สาคัญที่ เกิ ดขึ้นและถูกละเลยตลอดมา คือ วิธีการคานวณหาช่วงเวลาที่ถูกต้องสาหรับผูส้ ู ง อายุแต่ละคนนั้น
มี ข้ นั ตอนที่ ยุ่งยากและสลับซับซ้อน อี กทั้งยังต้องอาศัยความรู ้ ความเข้าใจทั้ง ด้า นกฎหมายและการบริ หาร
ราชการแผ่นดินในระดับที่ลึกซึ้งพอสมควร ทั้งการนับอายุบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ รวมทั้ง
การคานวณปี งบประมาณซึ่งแตกต่างจากปี ปฏิทินที่ประชาชนส่วนใหญ่คนุ้ เคย
ผลที่ตามมาคือ ประชาชนต้องรอรับฟั งข่าวสารประชาสัมพันธ์จากองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกว่า
7,774 แห่งเป็ นหลัก โดยไม่สามารถตรวจสอบสิ ทธิหน้าที่ของตนเองได้โดยสะดวกว่า ต้องไปลงทะเบียนเมื่อใด
หากผู ้สู ง อายุ ไ ปลงทะเบี ย นก่ อ นช่ ว งเวลาที่ ถู ก ต้อ งไว้ จะไม่ ส ามารถลงทะเบี ย นได้ และต้อ งกลับ ไป
ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง แต่ถา้ ไปลงทะเบียนหลังช่วงเวลาที่ถูกต้อง ผูส้ ู งอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพช้าและน้อยกว่า
สิ ทธิที่พึงมีพึงได้
แนวทางแก้ไขที่ สามารถประสบความสาเร็ จได้อย่างเป็ นรู ปธรรมในระยะเวลาอันสั้น คือ การพัฒนา
ระบบดิจิทลั ที่ใช้คานวณหาช่วงเวลาที่ถูกต้องสาหรับการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุเป็ นรายบุคคล โดย
ผูใ้ ช้งานเพียงกรอกวันเดื อนปี เกิ ดตามบัตรประจาตัวประชาชนเท่านั้น ระบบจะคานวณหาช่ วงเวลาที่ ตอ้ งไป
ลงทะเบียนตามสู ตรที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ช่วยให้
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และยังเป็ นการส่ งมอบเครื่ องมือดิจิทลั ให้แก่ประชาชนทุกคนเพื่ อให้
สามารถรับรู ้และพิทกั ษ์สิทธิของตนเองในการรับสวัสดิการจากรัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่จาเป็ นต้อง
หวังพึ่งพาการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรื อการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐเพียงช่องทางเดียวอีกต่อไป
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