
ความเป็นมาของสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาตริองรับสังคมสูงวัย ปี ๒๕๖๖ 

สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมสูงวัย ปี ๒๕๖๖ เกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง            
๒ สมัชชา ประกอบด้วย สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ จัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย โดยการร่วมจัดของกรมกิจการผู้สูงอายุ และภาคี
เครือข่าย อันประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมประชาสัมพันธ์ มูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย (มปท.) โครงการ
บูรณาการสหศาสตร์เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนเมือง (โครงการจุฬาอารี) และส านักงานประสานนโยบายสาธารณะรองรับ
สังคมสูงวัย (สป.สว.) ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการบูรณาการกระบวนการท างานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมีประเด็นร่วมกัน และ
สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน ลดการ
สิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากร และเพ่ือเป็นตัวอย่างของการบูรณาการอย่างไร้รอยต่อ โดย ในปี ๒๕๖๖ นี้ ได้ก าหนดจัดสมัชชา
ผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมสูงวัย ปี ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย (Ageing Society)” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีประชากรอายุมากกว่า 
๖๐ ปี ร้อยละ ๑๐.๔ ของประชากรทั้งประเทศ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดค้าดการณ์ว่าในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  (Aged Society)” คือมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 
๖๐ ปี ร้อยละ ๒๐.๑ ของประชากรทั้งประเทศ และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด (Super-aged Society)”  คือมีประชากรที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี ร้อยละ ๓๐ ของประชากรทั้งประเทศ  

จากสถานการณ์การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้ตระหนักถึง
สถานการณ์สังคมสูงวัย รวมทั้งแนวโน้มที่ประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” และเป็น “สังคมสูงวัยระดับ      
สุดยอด” โดยที่ผ่านมามีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยในหลายมิติ     
และรัฐบาลได้เห็นความส าคัญของการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย            
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ ก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ โดยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ชื่อ “แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ” และระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ชื่อ “แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม    
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย” ทั้งนี้ เป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานบูรณาการนี้คือ เพ่ือให้
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านผู้สูงอายุและการรองรับสังคมสูงวัย เชื่อมโยงบูรณาการการท างานภายใต้เป้าหมาย
ร่วมกันโดยอาศัยความช านาญ และความเชี่ยวชาญ ร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือมุ่งสู่ผลส าเร็จ ขจัดความซ้ าซ้อนของงาน ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยในปี ๒๕๖๕         

 
มีหน่วยงาน... 

 



- ๒ - 
 

มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ จ านวน ๕ กระทรวง ๑ ส านัก รวม ๑๗ หน่วยงาน นอกจากนี้ สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ         
ปี ๒๕๖๔ ได้มีฉันทมติข้อเสนอสมัชชาผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน” ในมติ “ระบบและกลไก
การบูรณาการบริการสังคมและสุขภาพเพ่ือการพัฒนาผู้สูงอายุไทย” โดยให้ความส าคัญกับระบบ และกลไกในการ
ปฏิบัติงานทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และระดับบริการอย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โดยอาศัยหลักการ
ของการบริหารราชการแบบบูรณาการ คือ การท าให้ระบบบริหารภาครัฐมีศักยภาพและสมรรถนะสูงและการสนับสนุน
ให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เกิดการ
ประสานงานและมีการก ากับติดตามที่ครอบคลุมและทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการสนับสนุน
การบูรณาการแผนงาน และการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ จะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญ โดยเฉพาะการน า
เทคโนโลยีฯ มาบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะท าให้การขับเคลื่อนงานด้านสังคมสูงวัย มีประสิทธิภาพ      
ทั้งในด้านการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ การก าหนดยุทธศาสตร์รวมถึงการท างานในระดับ
ปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนงานด้านสังคมสูงวัย 
 

สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมสูงวัย ปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
รองรับสังคมสูงวัย” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับการท างานแบบบูรณาการทั้งในระดับนโยบาย ระดับพ้ืนที่ และระดับ
ปฏิบัติการ ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดผลส าเร็จ และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม จึงก าหนด
ระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย 
 ระเบียบวาระที่ ๑  การบริหารจัดการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
                                  อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบวาระที่ ๒  การพัฒนาระบบและกลไกการบรูณาการบริการสังคม และสุขภาพเพ่ือการพัฒนาผู้สูงอายุไทย 
          ระเบียบวาระที่ ๓  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการรองรับสังคมสูงวัย 
 

 การน าเสนอระเบียบวาระ ๓ ประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุและ
การรองรับสังคมสูงวัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ 
นโยบายระดับพื้นที่ และนโยบายระดับปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของ
ผู้สูงอายุ และคนทุกวัย 
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