สรุปรายงาน
การประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และ
การประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครัง้ ที่ ๑๑
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
--------------------------------------การประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian
Parliamentary Assembly – APA) ครั้งที่ ๑๑ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ นครอิสตั นบู ล สาธารณรัฐตุ รกี โดยคณะผู้ แทนสภานิ ติ บั ญญั ติ แห่งชาติ ที่เดินทางเข้าร่ วมการประชุ มดังกล่ าว
ประกอบด้วย
๑. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- หัวหน้าคณะผู้แทนไทย
๒. พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ผู้แทนไทย
๓. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย
๔. นายกิตติ เสรีประยูร
- นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ
กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการคณะผู้แทนฯ
๕. นางนภัสสร จินตวิโรจน์ ชั้นประดับ - นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ
- สํานักการต่างประเทศ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนฯ
๖. พลอากาศโท สุรวิทย์ ศศิขัณฑ์
- ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการคณะผู้แทน
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้า
คณะผู้แทนฯในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly-APA) พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชูชาติ
บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้แทน APA และพลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหาร (Executive Council)
ครั้งที่ ๒ ของ APA เพื่อพิจารณาร่างข้อมติด้านต่างๆ ของ APA อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมและ
วัฒนธรรม เพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาใหญ่ (Plenary Session) ครั้งที่ ๑๑ ของ APA โดย

-๒๑. ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการของ APA ในระหว่างปี ๒๕๖๑ และ
พิจารณาให้การรับรองร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ครั้งที่ ๑๑ ต่อไป
๒. ที่ประชุมรับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม
ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร
๓. ที่ประชุมเห็นชอบการดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ Social and Cultural Affairs
ของพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก รวมถึง พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ยังได้รับการเสนอชื่อเป็นรองประธาน APA ในปี
๒๕๖๒
ต่อมาเวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Binali YILDIRIM
ประธานรัฐสภาตุรกี ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ APA ครั้งที่ ๑๑
ในเวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา คณะผู้แทนฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของ
APA โดย Ms. Asuman ERDOGAN สมาชิกรัฐสภาตุรกีและหัวหน้าคณะผู้แทนตุรกีกล่าวต้อนรับคณะผู้แทน APA
ที่เข้าร่วมการประชุม จากนั้นนาย Mohammad Reza MAJIDI เลขาธิการ APA กล่าวถ้อยแถลงและกล่าวถึง
ความคืบหน้าการดําเนินการที่ผ่านมาของ APA นาย Ali Khan SAIF ผู้แทนประธานวุฒิสภาปากีสถาน นาย
Mohd Faisal SAMMY รองประธานสภาอัฟกานิสถาน พร้อมด้วยนาย Ali ARDESHIRLARIJANI ประธานสภา
อิหร่าน ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงตามลําดับ จากนั้นนาย Binali YILDIRIM ประธานรัฐสภาตุรกี กล่าวต้อนรับและ
กล่าวเปิดการประขุมสมัชชาใหญ่ APA ครั้งที่ ๑๑ อย่างเป็นทางการ

คณะผูแ้ ทนที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๑ ถ่ายภาพร่วมกัน
ในช่วงพิธเี ปิดการประชุม

-๓วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทนฯ พร้อมคณะ
ผู้แทนฯ ประกอบด้วย พลอากาศเอกชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของ
สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly-APA) เป็นวันที่ ๒
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ทั้งนี้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในเอเชีย”
โดยแสดงความชื่นชมการทํางานของ APA ในด้านเศรษฐกิจในทุกแง่มุม รวมถึงกล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และขอให้ที่ประชุมได้ให้ความ
ร่วมมือกันในการประสานงานเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกันในเอเชีย ทั้งนี้ ได้รับความชื่นชมจาก
ประเทศสมาชิก APA ในที่ประชุมเป็นอย่างดี

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฯ
กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA
ต่อมาเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้ทําหน้าที่ประธาน
การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีของ APA และการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA ซึ่ง
ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับโอกาสของสตรีทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และได้พิจารณาร่างข้อ
มติว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม อาทิ ร่างข้อมติว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมในเอเชีย เป็นต้น โดยที่ประชุมได้ให้การรับรองข้อ-

-๔มติต่างๆ ทั้งนี้ ในวาระะดังกล่าว พล..อ. นิพัทธ์ ทอองเล็ก ยังได้กลล่าวเชิญชวนปประเทศสมาชิชิกฯ ได้เดินเข้้ามาเข้าร่วม
การประชชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยยสังคมและวัฒ
ฒนธรรมของ APA ระหว่ว่างวันที่ ๑๒-๑๑๕ กุมภาพัพันธ์ ๒๕๖๒
ณ กรุงเททพมหานคร ซึ่งประเทศไทยยจะเป็นเจ้าภาพอีกด้วย

ณะผู้แทนฯ
พลเอกก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสสภานิติบัญญัตติิแห่งชาติ แลละหัวหน้าคณ
ปฏิบัติหน้าาที่ประธานกาารประชุมคณ
ณะกรรมาธิการรว่าด้วยสังคมมและวัฒนธรรมของ APA

คณะผูแ้ ทนสสภานิติบัญญัตติแิ ห่งชาติถ่ายภาพร่
ย
วมกับ ดร. Ali Khoorram รองเลลขาธิการ APPA
ใในการประชุมมคณะกรรมาธิธิการว่าด้วยสัสังคมและวัฒนนธรรมของ AAPA

-๕-

คณะผูแ้ ทนในการประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีของ APA ถ่ายภาพร่วมกับ
พลเอกนิพทั ธ์ ทองเล็ก ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม และรองประธาน APA
ในเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมือง
ของ APA และคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและกิจการของ APA โดยที่ประชุมได้ให้การรับรองร่างข้อมติที่
เกี่ยวข้อง และจะได้นําร่างข้อมติจากคณะกรรมาธิการทั้ง ๓ คณะ เข้าสู่ที่ประชุมสมัชขาใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมให้
การรับรองร่างข้อมติในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่จะให้การรับรองเอกสารสุดท้าย
ต่างๆ ของการประชุมฯ ต่อไป
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทนฯ พร้อมคณะ
ผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary AssemblyAPA) เป็นวันที่ ๓ ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมสมัชขาใหญ่จะได้รับรองเอกสารสุดท้ายของการประชุม
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย
เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ APA โดยคณะผู้แทนฯ ได้ร่วมพิจารณาร่างข้อมติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ ร่างข้อมติว่าด้วยการขจัดความยากจนในเอเชีย ร่างข้อมติว่าด้วยน้ําและ
สุขอนามัยในเอเชีย เป็นต้น โดยที่ประชุมได้ให้การรับรองร่างข้อมติ เพื่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ให้การรับรองในช่วง
เย็นต่อไป

-๖ต่อมาเวลา ๑๑.๓๐ น. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก พร้อมคณะฯ เข้าร่วมการประชุมและทําหน้าที่
คณะกรรมการยกร่างปฏิญญาอิสตันบูล (Istanbul Declaration) ซึ่งจะได้นําเข้าสู่การรับรองเอกสารสุดท้ายของ
การประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของ APA
ในเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของ
APA โดยที่ประชุมได้ให้การรับรองข้อมติต่าง ๆ ของ APA ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมือง ด้าน
งบประมาณและกิจการของ APA และด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน จากนั้นที่ประชุมได้ให้การรับรอง
รายงานการประชุม และปฏิญญาอิสตันบูล ซึ่งเป็นเอกสารสุดท้ายของการประชุม ในการนี้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม และรองประธาน APA ได้รับเกียรติให้
เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่เพื่อให้การรับรอง

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธาน APA
กล่าวรายงานการประชุมฯ ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA

-๗นอกจากนี้ ที่ ประชุม ยังให้การรั บรองและประกาศให้ประเทศปากีสถานเป็น เจ้ าภาพจัดการ
ประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ครั้งที่ ๑๒ และ ๑๓ ในช่วงปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (อีก ๒ ปีข้างหน้า) และดํารงตําแหน่ง
ประธาน APA เป็นคนต่อไปทั้งนี้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก จะทําหน้าที่ รองประธาน APA และเป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ
กรุงเทพมหานคร
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