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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ทราบวิธีการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ    

2) ศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และความล้มเหลว ในการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
และ 3) วิเคราะห์ประสิทธิภาพความสำเร็จ และแนวทางการแก้ไขความล้มเหลว ของการนำนโยบาย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ของสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 399 คน และแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 7 คน ดำเนินการวิเคราะห์โดยใช้
ค่าสถิติร้อยละ บรรยายประกอบตาราง และพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า สำนักงานเขตประเวศที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
ระดับพ้ืนที่ อำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียนเพ่ือรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงสิทธิของตน มีการบริการด้วยความความรวดเร็วและถูกต้อง โดยนำระบบ e-Social Welfare 
มาใช้ในการดำเนินการและมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางของกรมบัญชีกลาง ปัญหาที่พบ
จากการดำเนินการของสำนักงานเขตประเวศ คือ การขาดแคลนงบประมาณ อุปกรณ์ในการสนับสนุน
การดำเนินงาน และยังต้องเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ และการขอความร่วมมือจากภาคเอกชน                  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการให้มากข้ึน 
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บทนำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้ระบุเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับความ
คุ้มครองจาก มาตรการของรัฐ เพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้ความคุ้มครองหรืออำนวยความสะดวก

 

   บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง ความสำเร็จ ลม้เหลว และความท้าทายของการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป 

     ปฏิบตัิของสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
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ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
สมศักดิ์ศรี ไว้ในมาตรา 27 ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ พ.ศ.2547 และจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในพ.ศ.2567 ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า 
หลังจาก     พ.ศ.2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิงได้แก่ เด็กและผู้สู งอายุ จะมีจำนวนมากกว่า
ประชากรในวัยแรงงาน และในจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 – 
พ.ศ.2583 พบว่า สัดส่วนของ ประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน เห็นว่าอัตราการเพ่ิมของประชากรโดยรวมมี แนวโน้มลดลงจนติดลบ ในขณะที่อัตราการเพ่ิม
ของประชากรสูงอายุแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราการเพ่ิม ประชากรรวม
ค่อนข้างมาก อันเป็นผลมาจากอัตราเจริญพันธุ์ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย  (มส.ผส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล. (2557) 
 ภารกิจหรือบริการที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้อง
ดำเนินการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ คือ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพ ทั้งที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง และการเจ็บป่วยด้วย 
โรคต่าง ๆ ปัญหาในด้านร่างกายของผู้สูงอายุที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกาย สืบเนื่องจากเมื่อมี
อายุมากขึ้นและขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพจนกลายเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิด โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุมี
ความกังวลใจ  มีอารมณ์กังวลง่าย และกลัวในสิ่งที่ไม่เคยกลัวมาก่อน มีอาการหลงลืม กลัวถูกทอดทิ้ง 
กลัวความตาย บางคนกลายเป็นคนหงุดหงิดโมโหร้าย ชอบแยกตัว มีอารมณ์เศร้า ต้องการตายเร็ว
หรืออยากฆ่าตัวตาย จะเห็นได้ว่าจากปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบกับผู้สูงอายุทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในคุณภาพ (หมัดเฟาซี รูบามา, 2560) 

โครงการ National e-Payment ของภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
และพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคู่กับ
การจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือ 
และสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความผิดพลาด ความซ้ำซ้อน และโอกาสการ
ทุจริตจากการจ่ายด้วยเงินสด หรือเช็ค โดยได้ใช้เขตพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร และชลบุรีเป็นตัวแบบให้
การใช้ระบบ e-Payment ตั้งแต่เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 ระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถูก
ถ่ายโอนไปยังกรมบัญชีกลางโดยตรงมีการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้มีความเชื่อมโยงกัน
ทั่วทั้งประเทศ ตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 
Master Plan โดยทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้
ออกหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
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เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกัน และได้รับการสนับสนุนจาก
กรมการปกครองในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคล (พิธุวรรณ กิติคุณ, 2561)                            

สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบาย
การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของรัฐบาล ใน พ.ศ.2544 - 2545 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดสวัสดิการ
สังคมแก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร การดำเนินงานตามโครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายและการพัฒนารูปแบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ ทำให้เป็น
ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่หลายประการ เช่น สภาพพ้ืนที่ สภาพทางสังคม 
รายได้ การอุดหนุนเงินจากรัฐบาล อัตรากำลัง ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงความ
ตระหนักและการให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้นำในสำนักงานเขต
ประเวศ ล้วนเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  

ด้วยเหตุดังที่ประมวลมาท้ังหมดนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการวิจัยถึงความสำเร็จ และ
ล้มเหลวของการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
ในประเด็นรูปแบบและวิธีการดำเนินโครงการฯ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้
ผลของการศึกษาวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของสำนักงาน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานครต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือทราบวิธีการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของสำนักงานเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และความล้มเหลว ในการนำนโยบายเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุไปปฏิบัติของสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพความสำเร็จ และแนวทางการแก้ไขความล้มเหลว ของการนำ

นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ความสำเร็จ ล้มเหลว และความท้าทายของการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไปปฏิบัติของสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) 
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ที่อาศัยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ดังนี้ 

1. ขอบเขตของการวิจัย 
1.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที ่คือ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของสำนักงาน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แบ่งตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
1.3 ขอบเขตด้านประชากร คือ ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนที่ติดต่อราชการ

สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (ในปีงบประมาณ 2562) จำนวน 86,613 คน (ข้อมูล ณ มิ.ย.
62) ดังนี้ 

- กลุ่มตัวอย่างเลือกโดยใช้สูตรของ Yamane (1973)  ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
399 คน 

- กลุ่มตัวอย่างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 7 คน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแบบสอบถามจำนวน 399 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 7 คน ซึ่งได้จัดเตรียมประเด็นและสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ทั้งนี้
เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็น และตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยและเพ่ือให้ได้คำตอบที่สามารถนำไปตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้  

3.   การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัยโดยเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยมีหลักการ คือ การเคารพ
สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมวิจัย การรักษาความลับ ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ และความประพฤติดี ดังนั้น
ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็น ผู้ตัดสินด้วยตนเองว่าจะเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ โดยมิได้มีการบังคับขู่เข็ญหรือ
หลอกลวงใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

ผลการวิจัย  
 1. ข้อ มูลส่วนบุคคล  กลุ่ มตัวอย่ าง ส่ วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 53.38              
อายุ 20 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.88 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 
52.38 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 31.08 รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 55.39 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการ
นำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  
 2.1 ก่อนเริ่มโครงการ ก่อนเริ่มโครงการ (1)มีการสื่อสาร/สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีติดประกาศนโยบาย/แผน  ที่สำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 37.59                  
(2) มีการสื่อสาร/สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องโครงการมีประกาศวิทยุเสียงตามสาย 
คิดเป็นร้อยละ 36.09  (3) มีกิจกรรมภายในหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมในการดำเนินโครงการมีการปรับปรุง
วิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 24.06   
 2.2 ระหว่างดำเนินโครงการ (1) มีการกำหนดกลยุทธ์/วิธีการสนับสนุน ส่งเสริมให้
โครงการสามารถดำเนินการไปได้มีถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะกรรมการชุมชนเป็นตัวช่วยเสริมแรงใน
การทำงาน คิดเป็นร้อยละ 23.81  (2) กลยุทธ์/ ในระหว่างดำเนินโครงการมีการกำกับ และติดตาม
โครงการโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.13  (3) ในระหว่างดำเนิน
โครงการมีการปรับปรุงวิธีการทำงานในหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนโครงการมีการจัดทำฐานข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 30.33 (4) ในระหว่างดำเนินโครงการ มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เรื่องงานกับทักษะต่าง ๆ มีส่งเสริมการอบรม ดูงาน คิดเป็นร้อยละ 39.85   
 2.3 หลังจบโครงการ (1) มีการใช้แรงจูงใจในการทำงานในองค์การเพ่ือให้โครงการสามารถ
ดำเนินการได้มีให้เงินรางวัลพิเศษประจำปี คิดเป็นร้อยละ 53.63  (2) มีการวางแผนคุณลักษณะ และ
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จำนวนของเจ้าหน้าที่เพ่ือความยั่งยืนของโครงการในอนาคตมีวางแผนรับสมัครอาสาสมัครเพ่ือช่วย
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 51.88 
 
ตารางที่ 2 แสดงแผนแต่ละขั้นตอนการดำเนินนโยบายของสำนักงานเขตประเวศใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
 

ก่อนเริ่มโครงการ 

1. มีการสื่อสาร เพิ่มความสมัพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัตโิดยติดประกาศแผนงาน/
นโยบายที่สำนักงานเขตประเวศ คดิเป็นร้อยละ 37.59 
2. มีการประกาศวิทยุเสียงตามสาย คิดเป็นร้อยละ 36.09 
3. มีการปรับปรุงวิธีการทำงานของเจ้าหน้าท่ี คิดเป็นร้อยละ 24.06 

ระหว่างดำเนินโครงการ 

1. มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะกรรมการชุมชนเป็นตัวช่วยเสริมแรงใน
การทำงาน คิดเป็นร้อยละ 23.81 
2. มีการการกำกับ และติดตามโครงการโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลโครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.13   
3. มีการการกำกับ และติดตามโครงการโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลโครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.13   
4. มีการจัดทำฐานข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 30.33 
5. มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เรื่องงานกับทักษะต่าง ๆ มีสง่เสริม
การอบรม ดูงาน คดิเป็นร้อยละ 39.85 

หลังจบโครงการ 

1. มีการใช้แรงจูงใจในการทำงานในองค์การเพื่อให้โครงการสามารถ
ดำเนินการไดม้ีให้เงินรางวัลพิเศษประจำปี คดิเป็นร้อยละ 53.63 
2. มีการวางแผนคณุลักษณะ และจำนวนของเจ้าหน้าท่ีเพื่อความยั่งยืนของ
โครงการในอนาคตมีวางแผนรบัสมัครอาสาสมคัรเพื่อช่วยเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 51.88 

 
3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ข้อมูลการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ

ของ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 

3.1 ข้อมูลพื้นฐานนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ สำนักงานเขตประเวศ 
3.1.1  สำนักงานเขตประเวศเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ดำเนินการตามนโยบาย และ

ข้อกฎหมายระเบียบของรัฐบาล หรือ กทม. เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำนักงาน
เขตมีหน้าที่ในการแนะนำประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนท่อยู่ในพ้ืนที่
เขตประเวศได้รับรู้ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถมีความ



7 
 

เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของนโยบายอย่างถูกต้อง ทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิทธิที่
ตนเองสามารถได้รับจากนโยบาย และบริการที่มีประสิทธิภาพจากสำนักงานเขตประเวศ โดยเริ่ม
ตั้งแต่การบริการเบื้องต้น การให้คำแนะนำ ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่มีความถูกต้องและทั่วถึง มี
ความรวดเร็ว ตลอดจนอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการบริการ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจให้การ
เข้ารับบริการในสำนักงานเขตประเวศ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 
2563) 

3.1.2 การปฏิบัติงานภายใต้นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของสำนักงานเขตประเวศ เป็นไป
ตามระเบียบขั้นตอนปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง โดยวัดจากการที่ผู้สูงอายุ
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างตรงวันเวลาที่กำหนด และการอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุที่มาขอขึ้นรับ
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องมีความรวดเร็ว ถู กต้อง แม่นยำ จะต้องมีการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ,  
สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2563) 

3.1.3 อาสาสมัครเขตประเวศ ซึ่งสำนักงานเขตประเวศมอบหมายหน้าที่ให้มีการช่วยเหลือ
ทางด้านอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุที่มาติดต่อในสำนักงานเขตประเวศมีหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในการให้ข้อมูล แนะนำผู้สูงอายุในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการบริการจากทางรัฐที่
จะต้องมีความถูกต้องมีการตรวจสอบเอกสารในการยื่นรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การอำนวยความ
สะดวกในด้านการกรอกข้อมูลในการยื่นรับสิทธิให้แก่ผู้สูงอายุให้มีความถูกต้องเพ่ืออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุและยังช่วยในการเพ่ิมความรวดเร็วในการทำงาน ลดความผิดพลาดของข้อมูลที่
คลาดเคลื่อน เนื่องจากมีความชำนาญในการกรอกข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่าการที่ให้ตัวผู้สูงอายุกรอก
ข้อมูลเอง ซึ่งเป็นการกระทำที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมากลดปัญหาการจัดทำ
ข้อมูลซ้ำซ้อน การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังที่อาจเกิดข้อผิดพลาด (อาสาสมัคร, สัมภาษณ์ , 10 
มิถุนายน 2563) 
 
3.2 การดำเนินการภายใต้ระบบ e-Social Welfare ของสำนักงานเขตประเวศ 

3.2.1 ระบบ e-Social Welfare เป็นระบบที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือลดขั้นตอนใน
การทำงานของเจ้าหน้าที่ และเพ่ิมความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลของผู้สูงอายุในการเบิกจ่ายเบี้ย 
หรือตรวจสอบข้อมูลในการลงทะเบียนทีผู่้สูงอายุยื่นเอกสารลงทะเบียนกับสำนักงานเขตประเวศอย่าง
มีประสิทธิภาพมากกว่าการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบเดิม ที่ใช้การจัดทำฎีกาในแต่ละรอบเดือน 
ทำการตรวจสอบ ถึงจะเริ่มขออนุมัติงบประมาณ และเมื่อได้รับการอนุมัติเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถ
นำไปโอนเข้าบัญชีแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้ ซึ่งมีข้ันตอนที่มากใช้เวลาและมีความซับซ้อนเกิดข้อผิดพลาด
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงมักเกิดปัญหาความเครียดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเสมอ
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เนื่องจากต้องรับผิดชอบผู้สูงอายุที่มีสิทธิ และงบประมาณจำนวนมาก การที่จะนำระบบ e-Social 
Welfare มากใช้ให้เกิดประสิทธิภาพจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการ
ทำงาน เนื่องจากสำนักงานเขตประเวศพบปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่าน
บัตรประชนชาชนทำให้การบริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น อาทิ เลขบัตรประชาชน 
ทะเบียนบ้าน เกิดความล่าช้าเพราะจำเป็นที่จะต้องขอสำเนาเอกสารข้อมูลของผู้สูงอายุที่มายื่นรับ
สิทธิซึ่งอาจเกิดผลต่อความผิดพลาดในขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิได้ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และ
นักพัฒนาชุมชนฯ, สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน 2563) 

ระบบ e-Social Welfare ปัจจุบันยังมีใช้แค่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทำให้จังหวัด
นอกเหนือจากที่กล่าวยังใช้ระบบการเบิกจ่ายแบบทำฎีกาอยู่ซึ่งข้อมูลในการเบิกจ่ายนั้นอาจซ้ำซ้อนกัน
ระหว่าง 2 วิธี คือวิธี e-Social Welfare กับระบบการเบิกจ่ายแบบฎีกา ทำให้เกิดปัญหาตามมา
ภายหลัง อาทิการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนทำให้ผู้สูงอายุเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพราะว่ามีการ
จ่ายซ้ำซ้อนระหว่าง ระบบ e-Social Welfare ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับระบบแบบเก่า
เบิกจ่ายฎีกาที่จังหวัดนอกเหนือจากที่กล่าวมาเป็นผู้เบิกจ่าย (นักพัฒนาสังคมชำนาญงาน, สัมภาษณ์, 
11 มิถุนายน 2563) 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบการเบิกจ่ายแบบฎีกา กับ เบิกจ่ายแบบระบบ e-Social Welfare 

รูปแบบในการเบิกจ่าย ข้อด ี ข้อเสีย 

การเบิกจ่ายแบบฎีกา 

 - ใช้ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร 
ตรวจสอบ และเบิกจ่าย 
- ความผิดพลาดในการเบิกจ่าย
ซ้ำซ้อนสูง 
 

การเบิกจ่ายแบบระบบ       
e-Social Welfare 

- มีระบบจัดเก็บในฐานข้อมูลกลาง 
- สามารถตรวจสอบทะเบียนบ้าน
เบื่องต้นไดด้้วยตนเอง 
- ความผิดพลาดในการเบิกจ่าย
ซ้ำซ้อนต่ำ (เฉพาะในพื้นที ่กทม.) 
- มีการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบตัิ
ที่ชัดเจน 

- ขาดการพัฒนาให้เช่ือมโยงท้ัง
ประเทศ 
- ความล่าช้าของระบบเมื่อมีการใช้
งานจำนวนมาก 
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3.3 ความท้าทายของการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของ สำนักงานเขตประเวศ 
3.3.1 นโยบายด้านผู้สูงอายุของสำนักงานเขตประเวศเป็นเรื่องที่ท้าทายหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง เนื่องจากพ้ืนที่ของเขตประเวศนั้น เป็นพ้ืนที่ที่กำลังพัฒนาและมีประชากรในชุมชนที่มีความ
หลากหลาย อาทิ ศาสนา ฐานะความเป็นอยู่ หรือการศึกษา การพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขต
ประเวศจึงเป็นที่สิ่งต้องทำควบคู่กับการพัฒนาอ่ืน ๆ จำเป็นที่จะต้องใช้ความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาช่วยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  ด้วยเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เป็น
คลังสมองหรือภูมิปัญญาของท้องถิ่น การสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุที่มีความสามารถ และนำสิ่ง
เหล่านี้มาช่วยเหลือในการพัฒนาพ้ืนที่เขตประเวศนั้นจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ การแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ในเรื่องพ้ืนฐาน (ปัจจัย4) เป็น
สิ่งจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพแก่
กลุม่ผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งการทำงานในด้านผู้สูงอายุนั้น
จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในตัวผู้สูงอายุ มีความอดทนสูง  และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ สูงอายุ หากขาด
สิ่งเหล่านี้ก็จะขาดคุณสมบัติในการทำงานด้านผู้สูงอายุ และเมื่อผู้ปฏิบัติไม่ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ 
มองข้ามปัญหาของผู้สูงอายุ การทำงานก็อาจจะขาดความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้สูงอายุ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2563) 

3.3.2 การสวัสดิการด้านผู้สูงอายุถือเป็นสิ่งที่รัฐจะมองข้ามปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เนื่องจาก 
ผู้สูงอายุมีหลายปัจจัยที่ มีข้อจำกัดของกลุ่มนี้ซึ่งถ้าหากไม่รีบแก้ไขอาจส่งผลต่อสังคมได้ การจัด
สวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ภาคเอกชน หรือกลุ่มที่ให้ความสนใจในด้านการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่
หน่วยงานรัฐไม่สามารถแก้ปัญหาได้ฝ่ายเดียวปัญหาของกลุ่มเหล่านี้เป็นปัญหาระดับสังคมจำเป็นที่ทุก
คนจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา อาจเป็นเพราะว่าหน่วยงานรัฐมีข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ อาทิงบประมาณ
ในการสนับสนุนนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีข้อจำกัด
จึงจำเป็นที่จะต้องของความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนอ่ืน เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาของสังคม (นักพัฒนาสังคมชำนาญการ, สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน 2563) 
 
3.4 ผลในการปฏิบัติตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในการเบิกจ่ายแบบระบบ e-Social 

Welfare ของ สำนักงานเขตประเวศ 
3.4.1 การตรวจสอบและจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือน รวมถึง

การตัดสิทธิผู้สูงอายุ อาทิ การเสียชีวิต การย้ายทะเบียนบ้านออกนอกจากทะเบียนบ้านเขตประเวศ 
ติดตามการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ติดตามการทวงเงินคืนจากผู้สูงอายุเนื่องจากมีความผิดพลาดใน 
การเบิกจ่ายซ้ำซ้อน และทำการตกเบิกแก่บัญชีผู้สูงอายุทีมีความผิดพลาดในการเบิกจ่าย อาทิ บัญชี
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ถูกปิดเนื่องจากขาดการหมุนเวียนเงินในบัญชีในการรักษาสถานภาพบัญชีในแต่ละปีเพ่ือทำการ
เบิกจ่ายในเดือนถัดไป (นักพัฒนาสังคมชำนาญงาน, สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน 2563) 

กรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบของการนำระบบ e-Social Welfare มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าเดิม สามารถตรวจสอบสิทธิของผู้สูงอายุ หรือคุณสมบัติ  
ในการรับลงทะเบียนได้เบื้องต้นลดปัญหาในการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้สูงอายุถูกตัด
สิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และยังสามารถตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตของผู้สูงอายุหรือ
ทะเบียนบ้านได้โดยรวดเร็ว โดยเดิมทีก่อนที่จะมีระบบ e-Social Welfare สำนักงานเขตประเวศ
จำเป็นที่จะต้องทำตามกฎระเบียบ กฎหมายในการดำเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยการ
จัดทำฎีกาเป็นข้อมูลหลักฐานในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือนทำให้เกิดความล่าช้าใน
การจัดทำ และในขั้นตอนการตรวจสอบขออนุมัติงบประมาณในการเบิกจ่ายแต่ละเดือน ซึ่งระบบ    
e-Social Welfare เป็นระบบที่ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความ
ถูกต้องในข้อมูลตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดที่มากกว่าระบบการเบิกจ่ายแบบฎีกาโดยลดหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินมีการใช้การเบิกจ่ายเงินแบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นขั้นตอนการทำงานของกรมบัญชีกลาง (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ,  สัมภาษณ์, 
10 มิถุนายน 2563) 
 
3.5 ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขในการปฏิบัติตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ของ สำนักงานเขตประเวศ 
3.5.1 ปัญหาและอุปสรรคของสำนักงานเขตประเวศ เป็นเพราะการขาดงบประมาณ

สนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ยกตัวอย่าง ระบบของ e - Social Welfare ที่ยังขาด
ประสิทธิภาพเนื่องจากขาดระบบ Sever ที่มีความเสถียรในการเชื่อมต่อและความรวดเร็ว 
คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานเขตมีความล้าสมัยและมีข้อจำกัดการในการจัดเก็บข้อมูลที่น้อย Internet    
ที่มีความช้าล้าสมัย ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจำเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์ 
หรืองบประมาณในการใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน
ให้แก่สำนักงานเขตประเวศได้อย่างมาก (นักพัฒนาสังคมชำนาญงาน, สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน 2563) 

3.5.2 ปัญหาที่พบในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเบื้องต้นเป็นการลงทะเบียนซ้ำซ้อน
เนื่องจากผู้สูงอายุได้รับข่าวประชาสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่หลอกลวง อาทิ 
ข่าวที่ส่งต่อกันทางช่องทางออนไลน์ Facebook หรือ Line ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าใช้เป็นจำนวนมาก และมี
การแชร์ข้อมูลที่อาจเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง เช่นยกตัวอย่าง กรณีข่าวปลอมเรื่องการเพ่ิมเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีชีวิตอยู่จำเป็นที่จะต้องไปรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
ทะเบียนบ้านอยู่ที่นั้นและรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ เป็นปัญหาสำหรับทุกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น



11 
 

เนื่องจากข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตนั้นมีความรวดเร็วอย่างมาก มีการแชร์ส่งต่อในกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุซึ่งขาดความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี ขาดการกลั่นกรองข้องมูลข่าวสารทำให้เกิดความสับสน
ในข้อมูลที่เป็นเท็จ และทำให้ผู้สูงอายุที่ขาดความเข้าใจในสื่อข้อมูลออนไลน์เดินทางมากที่สำนักงาน
เขตเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางสำนักงานเขตได้จัดทำข้อมูลใบปลิวที่แท้จริงให้แก่ผู้สูงอายุที่มี่ความเข้าใจที่
ผิดในการเพ่ิมเงินผู้สูงอายุ ข่าวปลอมทำให้ผู้สูงอายุเกิดความเสียเวลา และค่าเดินทางมาที่สำนักงาน
เขตเพ่ือยื่นคำร้องสิทธิตามข่าวปลอมที่ผู้สูงอายุได้รับ (อาสาสมัคร, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2563) 

 
อภิปรายผล จากการสรุปผลความสำเร็จ ล้มเหลว และความท้าทายของการนำนโยบายเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สามารถนำมา
อภิปราย ได้ดังนี้ 

1.  นโยบายด้านผู้สูงอายุของสำนักงานเขตประเวศเป็นเรื่องที่ท้าทายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากพ้ืนที่ของเขตประเวศนั้น เป็นพ้ืนที่ที่กำลังพัฒนาและมีประชากรในชุมชนที่มีความ
หลากหลาย อาทิ ศาสนา ฐานะความเป็นอยู่ หรือการศึกษา การพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุใน พ้ืนที่เขต
ประเวศจึงเป็นที่สิ่งต้องทำควบคู่กับการพัฒนาอ่ืน ๆ จำเป็นที่จะต้องใช้ความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาช่วยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  ด้วยเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เป็น
คลังสมองหรือภูมิปัญญาของท้องถิ่น การสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุที่มีความสามารถ และนำสิ่ง
เหล่านี้มาช่วยเหลือในการพัฒนาพ้ืนที่เขตประเวศนั้นจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ การแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เป็นไปตามที่ พิมพ์พรรณ จันทร์
สว่าง (2562) ว่าความสำเร็จของการดำเนินนโยบายเกิดขึ้นจากการให้ความสำคัญของผู้ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางของการดำเนินการต่าง ๆ จะต้องนำหลักการบริหารมาใช้ในการ
จัดการผู้ปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีการบริหารอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การ วางแผน การจัดองค์การ มีการ
กำหนดหน้าที่ขอบเขตการรับผิดชอบอย่างเหมาะสม มีกาประสานงานกันในองค์การก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการทำงานในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  

2. นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุในเรื่องของการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ การทำงานในด้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสของสำนักงานเขตประเวศนั้นจำเป็นที่จะต้องมีรู้ความ
เข้าใจในตัวผู้สูงอายุ เพราะว่าการทำงานในด้านนี้จำเป็นที่จะต้องเข้าถึงสภาพปัญหาของตัวผู้สูงอายุมี
ความเข้าใจในด้านความพกพร่องตามกาลเวลาของแต่ละบุคคล เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถ
เข้าถึงการศึกษา เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร หรือว่าสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงได้เท่าที่เด็กสมัยใหม่
เป็นอยู่ทำให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุตามนโยบายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุนั้นจำเป็นที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวผู้สูงอายุ ซึ่งตรงกับที่ นันทนา อยู่สบาย (2557) ได้
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พบว่าความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการในสวัสดิการสังคมภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุก ๆ ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ด้านสุขภาพอนามัย ผู้สูงอายุมีความต้องการในด้านการได้รับ
การรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยมีช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุในการอำนวยความสะดวก และ
มีความต้องการในด้านสถานบริการของรัฐและเอกชนในการให้บริการคำปรึกษาทั่วไปแก่ผู้สูงอายุ 
ด้านการศึกษา ผู้สูงอายุมีความต้องการในการได้รับความรู้ที่เหมาะสมเฉพาะเรื่องที่จำเป็นสำหรับ
ผู้สูงอายุ 

3. การสนองตอบต่อนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเขตมีหน้าที่ในการแนะนำ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เขตประเวศได้รับรู้ข่าวสาร 
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของนโยบายอย่างถูกต้อง ทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิทธิที่ตนเองสามารถได้รับจาก
นโยบาย และบริการที่มีประสิทธิภาพจากสำนักงานเขตประเวศ โดยเริ่มตั้งแต่การบริการเบื้องต้น การ
ให้คำแนะนำ ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่มีความถูกต้องและทั่วถึง มีความรวดเรว็ ตลอดจนอุปกรณ์
ที่อำนวยความสะดวกในการบริการ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจให้การเข้ารับบริการในสำนักงานเขต
ประเวศ ระบบ e-Social Welfare เป็นระบบที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือลดขั้นตอนในการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ และเพ่ิมความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลของผู้สูงอายุในการเบิกจ่ายเบี้ย ตรงกับ
งานวิจัยของ วริศรา วงษ์วอน และพวก (2563) ที่พบว่า โครงการ e-Payment ภาครัฐซึ่งเป็นการ
จัดการประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเงินของภาครัฐอย่างครบวงจร ลดความผิดพลาด และการ
ทุจริตจากการจ่ายเงินสด และเช็ค อำนวยความสะดวก จ่ายเงินโดยตรงแก่ผู้รับ สวัสดิการ ตรง
กลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบสิทธิของผู้รับสวัสดิการ ในการจ่ายเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment คือผ่านระบบ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) 

4.  การปฏิบัติงานภายใต้นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของสำนักงานเขตประเวศ เป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอนปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง โดยวัดจากการที่ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างตรงวันเวลาที่กำหนด และการอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุที่มาของขึ้นรับ
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ จะต้องมีการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม การที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ บุญมี โททำ และพวก (2562) เกี่ยวกับการนำนโยบายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายไว้ชัดเจน คือ เพ่ือส่งเสริมผู้สูงอายุที่ไม่มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณค่าภายในชุมชนได้อย่างมีความสุข มี
ทรัพยากร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ครอบคลุมทั้งประเทศมีความพร้อมในการ
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ให้บริการประชาชน และใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กระทรวงการคลัง มีการสื่อสารระหว่างองค์การ และกิจกรรมการนำนโยบายไปปฏิบัติ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนิน
ตามนโยบายของรัฐบาลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

5. การตรวจสอบและจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือน รวมถึงการ
ตัดสิทธิผู้สูงอายุ อาทิ การเสียชีวิต การย้ายทะเบียนบ้านออกนอกจากทะเบียนบ้านเขตประเวศ 
ติดตามการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ติดตามการทวงเงินคือจากผู้สูงอายุเนื่องจากมีความผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายซ้ำซ้อน และทำการตกเบิกแก่บัญชีผู้สูงอายุทีมีความผิดพลาดในการเบิกจ่าย ตรงกับที่   
รัชฎาภรณ์ หงส์ภักดี (2562)  ได้พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนโยบายตามหลักแนวคิด
เกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร คือ ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย ปัจจัย
ด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านลักษณะหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยทัศนคติ
ของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรค ปัญหาหรืออุปสรรคเป็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิด
ความล้มเหลวของนโยบาย กล่าวคือปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวนั้นเป็นสิ่งที่เกิดนอกเหนือ
แผนการ หรือไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า  

6. การสวัสดิการด้านผู้สูงอายุถือเป็นสิ่งที่รัฐจะมองข้ามปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เนื่องจาก 
ผู้สูงอายุมีหลายปัจจัยที่มีข้อจำกัดของกลุ่มนี้ซึ่งถ้าหากไม่รีบแก้ไขอาจส่งผลต่อสังคมได้ การจัด
สวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ความร่วมมือของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ภาคเอกชน หรือกลุ่มที่ให้ความสนใจในด้านการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่
หน่วยงานรัฐไม่สามารถแก้ปัญหาได้ฝ่ายเดียวปัญหาของกลุ่มเหล่านี้เป็นปัญหาระดับสังคมจำเป็นที่ทุก
คนจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา อาจเป็นเพราะว่าหน่วยงานรัฐมีข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ อาทิงบประมาณ
ในการสนับสนุนนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีข้อจำกัด
จึงจำเป็นที่จะต้องของความร่วมมือสนับสนุนจากส่วนอ่ืน สอดคล้องกับ พรรณิภา อาษาภา และพวก 
(2561) ที่พบว่า แบบเลือกจ่ายพบว่าไม่เป็นธรรม คนจนจริงไม่ได้รับ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมต้องมีการแก้ไข โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้ผลักดันให้นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับทุก
คนแบบถ้วนหน้า ซึ่งจ่าย 500 บาทต่อเดือน ในชื่อ “หลักประกันรายด้ายแก่ผู้สูงอายุ” ผลของ
นโยบายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเป็นการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบถ้วนหน้า มีผลทำให้
งบประมาณของนโยบายสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตามโครงสร้าง
ประชากรสังคมผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบบำนาญภาครัฐ เมื่อรวมกับ
ระบบบำนาญภาครัฐหลายระบบที่มีอยู่จึงส่งผลให้ระบบบำนาญภาครัฐของประเทศไทยเป็นระบบ
ถ้วนหน้า 
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7. การอำนวยความสะดวกในด้านการกรอกข้อมูลในการยื่นรับสิทธิให้แก่ผู้สูงอายุให้มี
ความถกูต้องเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและยังช่วยในการเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ลด
ความผิดพลาดของข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากมีความชำนาญในการกรอกข้อมูลที่ครบถ้วน
มากกว่าการที่ให้ตัวผู้สูงอายุกรอกข้อมูลเอง ซึ่งเป็นการกระทำที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงานอย่างมากลดปัญหาการจัดทำข้อมูลซ้ำซ้อน การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังที่อาจเกิดข้อผิดพลาด 
ปัญหาที่พบในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเบื้องต้นเป็นการลงทะเบียนซ้ำซ้อนเนื่องจากผู้สูงอายุได้รับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง ตรงกับที่ ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ (2557) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นวิธีชักนำให้บุคลากรปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ความต้องการขององค์กร จะเห็นได้ว่า
แรงจูงใจเป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระทำต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยกระตุ้ นให้บุคลากร
ปฏิบัติงานด้วยความขยัน มีความกระตือรือร้นที่จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการ
ปฏิบัติงานโดยมีความสำนึกให้หน้าที่ ความรับผิดชอบ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานของตนจนประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวังที่จะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน แรงจูงใจในด้านความสำเร็จใน
การปฏิบัติงานเกิดข้ึนเพราะว่าในการปฏิบัติงานนั้น จะมีคุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยพบว่า ความสำเร็จ ล้มเหลว และความท้าทายของการนำ
นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เป็นไปตาม
วัตถปุระสงค ์และผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุโดยใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน จะสามารถช่วย
ในการเพิ่มความถูกต้อง และความรวดเร็วในการทำงาน 

2. ร่วมกันแก้ไขข้อจำกัดในการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องใช้ความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน หรือกลุ่มที่ให้ความสนใจในด้านการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ
สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ 

3. การทำงานด้านนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ควรที่จะมีข้อปฏิบัติที่ชัดเจน และมีการ
แนะนำจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งเดียวกันจากหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ
เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่ตรงกัน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบั ติ

ของสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในด้านมิติอ่ืน ๆ นอกเหนือวัตถุประสงค์ในการวิจัย     
ในครั้งนี้ 
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2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่อ่ืนในกรุงเทพมหานคร  
 

เอกสารอ้างอิง  
กรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขตประเวศ. (ม.ป.ป.). ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขตประเวศ. ค้นเมื่อ   
          วันที่ 10 มิถุนายน 2563, จาก http://www.bangkok.go.th/prawet/contact. 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2547) . สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 

พ.ศ.2546. กรุงเทพฯ: กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์. 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2553). พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546. พิมพ์

ครั้งที ่7. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์.  
นันทนา อยู่สบาย. (2557).  ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบล

ศีรษะจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ. มหาวิทยาลัยบูรพา. 

บุญม ีโททำ และพวก. (2562). การนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติ
รัฐศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562. 

พรรณิภา อาษาภา และพวก. (2561).  พัฒนาการของนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในประเทศไทย : 
การเปรียบเทียบกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิชาการบริหารการพัฒนา ปีที่8 ฉบับที่2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). 

พิมพ์พรรณ จันทร์สว่าง. (2562). การบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานในองค์การเพ่ือมุ่งสู่ความสำเร็จของ
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.). การบริหารจัดการ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์การ 
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร. โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคำแหง. 

พิธุวรรณ กิติคุณ. (2561). การพัฒนางานบริการภาครัฐด้านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ. สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล. (2557). รายงานประจาปี สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556. 
กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับชิง จากัด (มหาชน).  

รัชฎาภรณ์ หงส์ภักดี. (2562).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการให้บริการแบบ
ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใส่สะอาด กรณีศึกษาสำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร. 
โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

http://www.bangkok.go.th/prawet/contact


16 
 

วริศรา วงษ์วอน และพวก. (2563). ความพร้อมในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านระบบจ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. 
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 (2020) ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563. 

ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์. (2557). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

หมัดเฟาซ ี รูบามา. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับ สิทธิมนุษยชนอิสลาม
ที่ปรากฏในธรรมนูญ มะดีนะฮ์ว่าด้วยเรื่องสิทธิและความยุติธรรม. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York: Harper and 
Row Publication. 

 

สัมภาษณ์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ สำนักงานเขตประเวศ (สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2563) 

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ 
สวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ (สัมภาษณ,์ 10 มิถุนายน 2563) 

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สำนักงานเขตประเวศ  
(สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน 2563) 

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สำนักงานเขตประเวศ 
(สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน 2563) 

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สำนักงานเขตประเวศ 
(สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2563) 

อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

และสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ (สัมภาษณ,์ 10 มิถุนายน 2563) 

อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงาน 
เขตประเวศ (สัมภาษณ,์ 10 มิถุนายน 2563) 

 
 

 


