ดร.จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยคนใหม่และคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่
เมื่ อวันจั นทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยได้จั ดการ
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/ 2560 เวลา 09.30-11.20 น. ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยการประชุมในวันดังกล่าวนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่ า งประเทศ ในฐานะของอุ ป นายกสมาคม นายจั ก รกฤษณ์ ศรี ว ลี อธิ บ ดี ก รมอาเซี ย น
ในฐานะเลขาธิการสมาคม นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ผู้อานวยการสานักบริหารการคลัง ใน
ฐานะของเหรัญญิก เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายสุริยา จินดาวงษ์ รอง
อธิบดีกรมอาเซียน นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน และนางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรม
อาเซียน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมในวัน
นัน้
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ 3 ปี ซึ่งช่วงที่ผ่านมากรรมการชุดเก่าได้ทาหน้าที่รักษาการมาตั้งแต่
พ.ศ. 2557 มาจนถึงปัจจุบัน โดยการประชุมครั้งนี้ มีวาระสาคัญซึ่งที่ประชุมต้องร่วมกันพิจารณาหลายประเด็น โดยเ ฉพาะ
การเลือกนายกสมาคมคนใหม่ ซึ่งที่ประชุมเสนอและมีมติรับรอง ดร.จิตริยา ปิ่นทอง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต ดารงตาแหน่งนายกสมาคม ต่อจากคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ซึ่งดารงตาแหน่งดังกล่าวมาถึง
10 ปี นั บ ตั้ง แต่ ก่อ ตั้ ง สมาคมฯ ขึ้ นในพ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติรั บ รองคณะกรรมการสมาคมฯ ชุ ด ใหม่
รวมทั้ ง สิ้ น 25 คน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหลากหลายสาขา มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น ที่ ย อมรั บ อย่ า งกว้ า งขวาง
(เอกสารแนบท้าย 1) รวมทั้ง ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการดาเนินงานของสมาคมในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่อาเซียน
เฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี และเพื่อเตรียมพร้อมประเทศไทยสู่การเป็นประธานอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2562
ซึ่ง พร้อมกับช่ วงเวลาที่คณะกรรมการสมาคมฯ ชุ ดนี้ปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ เพื่อร่วมกันวางแนวทางและบทบาทของ
สมาคมฯ ต่อไป ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่ทุก
ภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน รวมทั้งให้ผลักดันให้สมาคมฯ เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับ
ภาคประชาชนด้วย
สมาคมฯ เป็นหน่วยงานที่กระทรวงการต่างประเทศให้การสนั บสนุนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันคือ 10 ปี ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community) หรือเสาที่ 3 ในแผนการจัดตั้งประชาคม เพื่อให้สมาคมฯ เป็นกลไกคู่ขนานกับภาครัฐในการปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และสร้างความรู้สึกเป็นประชาคม ประสานความร่วมมื อและ
ปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคมและองค์กรต่าง ๆ อันนาไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัยและความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน
ต่อไปในอนาคต
สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ณ วันที่ 27 มกราคม 2560

เอกสารแนบท้าย 1

รายชื่อกรรมการสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN Association-Thailand) ชุดใหม่ วาระ 3 ปี 2560 - 2562)
1. ดร.จิตริยา ปิ่นทอง
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (นายกสมาคม)
2. นางบุษยา มาทแล็ง

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (อุปนายก)

3. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร
4. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน เอ็มเอฟซี จากัด

5. ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

อดีตรองเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนการค้าไทย

6. ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. นายประมนต์ สุธีวงศ์

ประธานอาวุโสสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

8. นายการุณ กิตติสถาพร

คณะกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

9. นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์

ผู้อานวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน

10. นายกวี จงกิจถาวร

ผู้สื่อข่าวอิสระและอดีตบรรณาธิการอาวุโสเครือเนชั่น

11. นายกิตติ วะสีนนท์

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

12. ศ.ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

อดีตผู้อานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

13. รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14. ดร.วิรไท สันติประภพ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

15. นายเจน นาชัยศิริ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

16. นายปรีดี ดาวฉาย

กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย

17. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต

รองกรรมการผู้จัดการสายจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนกสิกรไทย

18. นายอุกฤษฎ์ ปัทมานันท์

รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19. รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น

อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20. ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

กรรมการผู้จัดการศูนย์ C-ASEAN

21. นางสาวปองขวัญ สวัสดิภักดิ์

อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22. ดร.กษิร ชีพเป็นสุข

อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23. นายนพพร วงศ์อนันต์

บรรณาธิการ บีบีซีไทย

24. นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี

อธิบดีกรมอาเซียน (เลขาธิการ)

25. นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส

ผู้อานวยการสานักบริหารการคลัง (เหรัญญิก)
สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ณ วันที่ 27 มกราคม 2560

