สรุปผลการเข้าร่วมประชุมของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
ในการประชุมประจาปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
(Asia-Pacific Parliamentary Forum - APPF) ครั้งที่ ๒๘
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
ณ อาคารรัฐสภา กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
การประชุมประจาปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๒๘ (The ๒๘th Annual Meeting of
the Asia-Pacific Parliamentary Forum - APPF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรัฐสภา
กรุ งแคนเบอร์ รา เครื อรั ฐออสเตรเลี ย มีรัฐสภาจากประเทศสมาชิกเข้าร่ วมการประชุ ม จานวน ๑๙ ประเทศ
(จากจานวนประเทศสมาชิก ๒๗ ประเทศ) ได้แก่ ออสเตรเลีย กัมพูชา แคนาดา ชิลี จีน ไมโครนีเซีย ฟิจิ
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว มาเลเซีย เม็กซิโก มองโกเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
และประเทศผู้สังเกตการณ์ จานวน ๑๐ ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาราม หมู่เกาะคุก คีริบาติ นาอูรู นีอูเอ ปาเลา
ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา และตูวาลู
ในส่วนของคณะผู้แทนจากรัฐสภาไทยที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมตามคาเชิญของประธานรัฐสภา
เครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วย
๑. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
๒. นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา
๓. นางสาวปณิธี จาตกานนท์

๔. นายวิทวัส ฮมภิรมย์

-

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
อุปทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
ที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานกิจการพิเศษ
สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
- นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ
สานักภาษาต่างประเทศ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาได้แต่งตั้งให้นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทยตลอดช่วงการประชุม

-๒พิธีเปิดการประชุม

องค์ปาฐกในพิธีเปิดการประชุม APPF ครั้งที่ ๒๘ ณ อาคารรัฐสภาออสเตรเลีย
พิธีเปิดการประชุมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรัฐสภา กรุงแคนเบอร์รา
เครือรัฐออสเตรเลีย โดยนาย Walley Bell ผู้อาวุโส ชนเผ่าพื้นเมือง Ngunnawal ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมในนามของเจ้าของที่ดินดั้งเดิมที่ใช้จัดการประชุม APPF ครั้งที่ ๒๘ และนาย David Hurley ผู้สาเร็จ
ราชการแทนพระองค์ ได้ส่ งสาส์นเพื่อเปิ ดการประชุมและต้อนรั บผู้เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ นาย Tony
Smith ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร ในฐานะประธานการประชุ ม APPF ได้ ก ล่ า วในที่ ป ระชุ ม และย้ าถึ ง
ความสาคัญในการดาเนินงานของ APPF ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ซึ่งภูมิภาคและโลกต้องเผชิญกับความท้าทาย
ที่ ส าคั ญ โดยความวุ่ นวายทางสั งคมและการเมื อ งยั ง คงเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง สภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปและสภาวะอากาศที่รุนแรงเกิดบ่อยครั้งขึ้น รวมทั้งยังมีการคุกคามการค้าเสรีและการลงทุน
ด้วย นอกจากนี้ประธานการประชุมได้เสนอร่างข้อมติแสดงความเสียใจกับนาย Yasuhiro Nakasone ผู้ก่อตั้ง
องค์กร APPF ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หลังจากนั้น นาย Hirofumi Nakasone
หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น ได้กล่าวตอบกลับข้อมติดังกล่าว โดยเน้นย้าถึงการอุทิศตนและมรดกที่ได้จาก
นาย Yasuhiro Nakasone ในการอานวยความสะดวกจัดตั้งและพัฒนาองค์กร APPF ให้เป็นเวทีสาหรับการ
เจรจาอย่างสันติและสร้างสรรค์ระหว่างรัฐสภาของภูมิภาค และสนับสนุนองค์กรมาตลอด ๒๗ ปี
สาระสาคัญของการประชุม
การประชุม APPF ครั้งที่ ๒๘ ประกอบด้วย
๑. การประชุมคณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee Meeting) จัดขึ้นในวันจันทร์ที่
๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร APPF
โดย นาย Tony Smith ประธานสภาผู้แทนราษฎรเครือรัฐออสเตรเลียและประธานการประชุม APPF เป็นประธาน
การประชุม โดยได้รับรองระเบียบวาระการประชุม ร่างข้อมติ เอกสารรายงานผลการปฏิบัติตามข้อมติ และ
ข้อเสนอในการแก้ไขข้อบังคับการประชุม APPF

-๓๒. การประชุ มคณะกรรมาธิ การยกร่ าง (Meeting of Drafting Committee) จั ดขึ้ นในวั นที่
๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ โดยนาย Kevin Andrews สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนาย Dean Smith สมาชิก
วุฒิสภา เป็นประธานร่วม เพื่อทาหน้าที่พิจารณาร่างข้อมติ (Draft Resolutions) ซึ่งเสนอโดยประเทศสมาชิก
รวมทั้งพิจารณาและยกร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ซึ่งเป็นเอกสารสุดท้ายของการประชุม
โดยมีข้อมติที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม จานวน ๑๙ ข้อมติ (จากจานวน ๔๕ ร่างข้อมติที่ประเทศต่าง ๆ
เสนอ) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมเต็มคณะรับรอง นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแก้ไขข้อบังคับ APPF
เกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานกิตติมศักดิ์และประธานการประชุมด้วย
๓. การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session)
ที่ประชุมเต็มคณะได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระของการประชุม ๕ วาระและรับรองร่างข้อมติ
ที่เกี่ยวข้องจานวน ๑๙ ข้อ ประกอบด้วย
๓.๑ การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี APPF
คณะผู้แทนรัฐสภาจากประเทศต่าง ๆ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อต่าง ๆ ๓ หัวข้อ ได้แก่
๑) การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความรุ่งเรืองร่วมกัน โดยตระหนักถึง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ๒) การพัฒนาการเข้าถึงการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีของ
สตรีและเด็กหญิง และ ๓) การสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศและพลังของสตรีในการตัดสินใจทุกระดับ
๓.๒ ด้านการเมืองและความมั่นคง
คณะผู้แทนรัฐสภาจากประเทศต่าง ๆ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อต่าง ๆ ๔ หัวข้อ ได้แก่
๑) การปกป้องเกียรติของสถาบันรัฐบาลและรัฐสภา ๒) การเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุน
สันติภาพ ความมั่นคงและความรุ่งเรืองในภูมิภาค ๓) การหารือประเด็นการขับเคลื่อนกระบวนการหัวรุนแรง
และ ๔) การสนับสนุนความร่วมมือมุ่งสู่การเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์
๓.๓ ด้านเศรษฐกิจและการค้า
คณะผู้แทนรัฐสภาจากประเทศต่าง ๆ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อต่าง ๆ ๓ หัวข้อ ได้แก่
๑) การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถาบันการค้าและการเติบโต ๒) ความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน และ ๓) การปรับปรุงการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล และเสริมสร้างความเชื่อมโยงทั่วทั้ง
ภูมิภาค
๓.๔ ด้านความร่วมมือภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
คณะผู้แทนรัฐสภาจากประเทศต่าง ๆ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อต่าง ๆ ๓ หัวข้อ ได้แก่
๑) การเสริมสร้างบทบาทรัฐสภาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ๒) การสนับสนุน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในภูมิภาค และ ๓) การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓.๕. การดาเนินการของ APPF ในอนาคต
ที่ป ระชุม ได้รั บ แจ้งเกี่ยวกับข้อเสนอแก้ไขข้อบังคับ APPF และการแต่งตั้งประธาน
รั ฐ สภาออสเตรเลี ยเป็ น ประธานการประชุมในเบื้องต้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับการประชุม
จนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุม APPF ครั้งที่ ๒๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
พิธีปิดการประชุม
พิธีปิดการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภาออสเตรเลีย ภายหลัง
การประชุมวาระสุดท้ายเสร็จสิ้น โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกที่ เข้าร่วมประชุมได้ร่วมลงนาม
รับรองแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ซึ่งเป็นเอกสารสุดท้ายของการประชุม รวมทั้งถ่ายภาพเพื่อเป็นที่
ระลึกสาหรับแต่ละประเทศ

-๔บทบาทของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
ในการประชุมประจ าปีรั ฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๒๘ คณะผู้ แทนรัฐ สภาไทย
ได้ร่วมอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมวาระต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการเมืองและความมั่นคง

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมด้านการเมืองและความมั่นคง
นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้กล่าว
ถ้อยแถลงเรื่อง “การปกป้องเกียรติของสถาบันรัฐบาลและรัฐสภา” ในวาระที่ ๑ ด้านการเมืองและความมั่นคง
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. โดยกล่าวถึงความสาคัญของการสร้างความเชื่อมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีความท้าทายหลายประการ ดังนี้

-๕๑. ความท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตยที่หลายประเทศในโลกต้องเผชิญโดยประชาธิปไตย
จะเข้มแข็งได้จะต้องอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่งรัฐสภาจาเป็นต้องมีความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และความซื่อสั ตย์ รวมทั้งสมาชิกรั ฐ สภาต้องประพฤติตนเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนการ
ดาเนินงานที่มุ่งประโยชน์เพื่อประชาชน
๒. การก าหนดระเบี ย บทางกฎหมายระหว่ า งประเทศเพื่ อ รั ก ษาสั น ติ ภ าพและเสถี ย รภาพ
โดยกฎหมายภายใต้สหประชาชาติและกฎบัตรอาเซียนมีปรากฏอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการบังคับใช้ที่เพียงพอ
ดังนั้นควรมีการสร้างความสอดคล้องทางกฎหมายภายในประเทศ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น
๓. ความท้าทายในการสร้างสันติภาพและความรุ่งเรือง โดยเฉพาะการเสริมสร้างระเบียบในภูมิภาค
โดยดาเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านช่องทางการทูตและการเจรจาอย่างสม่าเสมอ
เช่น อาเซียนประสบผลสาเร็จในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของภูมิภาคในระดับหนึ่ง
ด้านความร่วมมือภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมด้านความร่วมมือภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

-๖นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้กล่าว
ถ้อยแถลงเรื่อง “การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวาระที่ ๓ ด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคในเอเชียและแปซิฟิก"
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ นาฬิกา โดยเน้นว่าได้มีการรับรองและดาเนินตามหลักการ
การพัฒนาที่ยั่งยืนมานานแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังดาเนินการไม่ถึงเป้าหมายมากนัก
ดังนั้นรัฐสภาในฐานะผู้แทนของประชาชน ควรจะเน้นการแก้ปัญหาประเด็นความยากจน ความหิวโหย ปัญหา
ด้านสุขภาพ ความเท่าเทียมกันทางเพศ ความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นและปัญหาสิ่งแวดล้อม และได้ยกตัวอย่าง
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งช่วยบริหารจัดการและสร้างความสมดุลย์ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้แก่ชาวไทยผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ นอกจากนี้ยังเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติ
และภาครัฐบาลควรจะร่วมมือกันให้มากขึ้นเพื่อดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างข้อมติและแถลงการณ์ร่วม
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกาและวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการ
ยกร่างข้อมติและแถลงการณ์ร่วม โดยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อมติเรื่อง “การหารือเกี่ยวกับสภาพทีเ่ ลวร้าย
ด้านมนุษยธรรมของชาวโรฮีนจา” (Addressing the Humanitarian Plight of the Rohingya People) เสนอโดย
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ว่าการยกประเด็นหารือดังกล่าวอาจจะเป็นการไม่สมควร เนื่องจากเป็นการพาดพิง
ประเทศที่สาม ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย และขอแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วม ข้อที่ ๑๘ จากประโยคเดิม
“Delegates also expressed regional solidarity in support of denuclearisation and peace on the Korean
Peninsula, and addressing the humanitarian plight of the Rohingya people” เ ป็ น “………..and
addressing the humanitarian assistance and development in the region” ซึ่ ง น า ย Kevin Andrews
สมาชิกรัฐสภา ในฐานะประธานการประชุมได้รับฟังและนาเสนอในที่ประชุมเต็มคณะวาระที่ ๔ การดาเนินกิจกรรม
ของ APPF เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา โดยได้ระบุว่าประเทศไทยมีข้อห่วงกังวล
เกี่ยวกับเนื้อหาบางส่วนของร่างข้อมติดังกล่าว
การประชุมหารือทวิภาคีกับประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยหารือทวิภาคีร่วมกับคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น ณ อาคารรัฐสภาออสเตรเลีย

-๗-

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น ณ อาคารรัฐสภาออสเตรเลีย
เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๑๕ นาฬิ ก า นายอิ ส ระ เสรี วั ฒ นวุ ฒิ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้หารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น
นาโดย นาย ฮิโระฟุมิ นะคะโซะเนะ โดยไทยได้แสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนาย ยะสุฮิโระ
นะคะโซะเนะ อดีตนายกรัฐมนตรี และบิดาของนายฮิโระฟุมิ และได้มีการหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิด
ระหว่างองค์พระประมุขและพระราชวงศ์ ของทั้งสองประเทศ รวมทั้ง แสดงความยินดีและขอบคุณ ที่ ไ ทย
จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๕ นอกจากนี้ได้มีการหารือถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในมิติอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการศึกษาที่สาคัญ เช่น ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับสถาบันเทคโนโลยีแห่ งชาติ
(National Institute of Technology – NIT) ตลอดจนประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน
และประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้ง ชื่นชมการเป็นต้นแบบทางด้านการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการนาขยะอิเล็กทรอนิกส์ มารีไซเคิลและผลิตเป็นเหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิก
ฤดูร้อน ครั้งที่ ๓๒ ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมกลุม่ อนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
เป็นประธานการประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-๘-

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้แทนรัฐสภา
จากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้หารือกับคณะผู้แทนรัฐสภาประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเห็นว่ากลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ว่างเว้นจากการมีเวทีหารือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ภายใต้การประชุม APPF มาตั้งแต่การประชุมครั้งที่ ๒๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย จึงได้ริเริ่ม
การประชุมกลุ่มประเทศอาเซียนอีกครั้งในการประชุม APPF ครั้งที่ ๒๘ โดยที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ควรให้มี
การประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มประเทศอาเซียน ในการประชุม APPF ทุกครั้งนับจากนี้ไป เพื่อเป็นเวทีในการ
หารือ ระดมความคิดเห็น และเป็นการแสดงถึงจิตวิญญาณอาเซียน (ASEAN Spirit) อย่างแท้จริง โดยให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริหารนานที่สุด เป็นประธานการประชุมครั้งต่อไป และมีมติ
ร่วมกันในการยืนยันหลักการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนการดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร
ของ APPF ตามลาดับอักษร ซึ่งปัจจุบันมีอินโดนีเซีย และลาว ดารงตาแหน่งนี้อยู่ การประชุมครั้งต่อไป จะจัดขึ้น
ในระหว่างการประชุม APPF ครั้งที่ ๒๙ ณ สาธารณรัฐเกาหลี และลาวจะเป็นประธานในการประชุม นับได้ว่าเป็น
การประชุมที่ไทยเป็นผู้ริเริ่ม และได้รับการตอบรับและประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง
ภารกิจด้านพิธีการ

หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาจากประเทศต่าง ๆ รับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกับนาย Tony Smith ประธานสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลีย

-๙คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มีภารกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุม ได้แก่
- วันจั นทร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ในฐานะหั วหน้าคณะผู้ แทนรัฐสภาไทย
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนาย Tony Smith ประธานสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลีย และหัวหน้า
คณะผู้แทนรัฐสภาจากประเทศต่าง ๆ ณ อาคารรัฐสภาออสเตรเลีย
- วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วม
งานเลี้ยงอาหารค่า เจ้าภาพโดยนาย Tony Smith ประธานสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลีย ณ อาคารรัฐสภา
ออสเตรเลีย
- วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ หั วหน้ าคณะผู้ แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วม
งานเลี้ยงอาหารค่า เจ้าภาพโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
- วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง แคนเบอร์รา และร่วมหารืออย่างไม่เป็นทางการกับอุปทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และเจ้าหน้าที่
- วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ หั วหน้ าคณะผู้ แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วม
งานเลี้ยงอาลา ณ National Gallery of Australia
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