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การเตรียมความพร้ อมการเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อาเซียน ครั้งที่ 23 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน
ครั้งที่ 5 และการประชุมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง ระหว่ างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย
_______________________________________________________
นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่า กระทรวงการคลัง มี ความพร้ อมในการเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุ มรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
อาเซี ยน ครั้งที่ 23 การประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและผูว้ า่ การธนาคารกลางอาเซี ยน ครั้งที่ 5 และการ
ประชุ มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชี ยงราย ทั้งในด้านสารัตถะหรื อ
เนื้อหาสาระของการประชุมและการเตรี ยมการต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมในด้านต่างๆ
การประชุ มในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มประมาณ 300 คน ประกอบด้วยรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังและผูว้ า่ การธนาคารกลางอาเซี ยน เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลัง และธนาคารกลางอาเซี ยน+
3 ผูบ้ ริ หารระดับสู งจากองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) สานัก
งานวิจยั เศรษฐกิ จมหภาคของภู มิ ภาคอาเซี ยน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO)
ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) รวมทั้งผูแ้ ทน
จากภาคธุ รกิ จต่างประเทศที่จะมีการหารื อทวิภาคีกบั รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารกลาง
อาเซี ยน อาทิ สภาที่ปรึ กษาธุ รกิจอาเซี ยน (ASEAN Business Advisory Council: ASEAN-BAC) สภาธุ รกิจสหภาพ
ยุโรป-อาเซี ยน (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) และสภาธุ รกิ จสหรัฐอเมริ กา-อาเซี ยน (US-ASEAN
Business Council: US-ABC) เป็ นต้น
สาหรับการเตรี ยมความพร้อมด้านสารัตถะหรื อเนื้ อหาสาระของการประชุ มนั้น กระทรวงการคลัง
ได้รับความร่ วมมือจากหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานกากับดูแลภาคการเงินไม่วา่ จะ
เป็ นธนาคารแห่ งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) และ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ในการเตรี ยมงานด้านสารัตถะของ
การประชุ ม โดยในขณะนี้ กระทรวงการคลังมีความพร้ อมและมีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการผลักดันให้
ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนยกระดับความร่ วมมื อด้านการเงิ นการคลังในอาเซี ยนให้มากขึ้ น เพื่อให้ภูมิภาคอาเซี ยน
สามารถเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดหลัก (Theme) ของการดารงตาแหน่งประธานอาเซี ยนของ
ไทยในปี นี้ คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่ วมมือ ร่ วมใจ ก้าวไกล ยัง่ ยืน”
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ในส่ วนของด้านพิธีการและอานวยการในภาพรวม ซึ่งครอบคลุมถึงการต้อนรับและอานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมด้านท่าอากาศยาน การจัดเตรี ยมสถานที่ประชุม การประชาสัมพันธ์ การรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร กระทรวงการคลังได้รับความร่ วมมื ออย่างดี จากหน่ วยงานต่ างๆ เช่ น กระทรวงการ
ต่างประเทศ สานักงานตารวจแห่ งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) บริ ษทั การ
บินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นต้น นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้รับความอนุ เคราะห์ จากผูว้ ่าราชการจังหวัด
เชียงรายในการประสานหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงราย สนับสนุ นประชาสัมพันธ์ และอานวย
ความสะดวกในการจัดประชุมฯ และร่ วมเป็ นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าว
อนึ่ ง การเป็ นเจ้าภาพที่ ดีเกิ ดจากความร่ วมมื อกันของทุ กภาคส่ วน ทั้งภาครั ฐบาล ภาคเอกชน
รวมทั้ง ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้ นที่ จ ัง หวัดเชี ย งราย กระทรวงการคลังขอขอบคุ ณทุ กภาคส่ วน
ที่ให้ความร่ วมมือในการเตรี ยมการด้านต่าง ๆ รวมทั้งขอให้ร่วมกันเป็ นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพ
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