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วันที่ 11 เมษายน 2562

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 99 การประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 และการประชุมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
_________________________________
นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่ า นายอภิ ศ ัก ดิ์ ตัน ติ ว รวงศ์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลัง ในฐานะผู ้ว่า การของไทยใน
ธนาคารโลกจะเป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก
ครั้งที่ 99 การประชุ มรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและผูว้ า่ การธนาคารกลาง G20 และการประชุมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2562 ณ กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริ กา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การประชุ มร่ วมของผูว้ ่า การประเทศสมาชิ ก กลุ่ ม ออกเสี ยงเอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้ข อง
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Joint Meeting of the World Bank-International Monetary
Fund Southeast Asia Voting Group: SEA Group) ในช่วงเช้าของวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยผูเ้ ข้าร่ วมการ
ประชุ มประกอบด้วย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังของสมาชิ ก SEA Group 11 ประเทศ และผูว้ ่าการ
ธนาคารกลางของสมาชิก SEA Group 13 ประเทศ เพื่อรับฟั งรายงานเกี่ยวกับพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาค ผลการดาเนินงานและนโยบายที่สาคัญของ SEA Group ในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ
2. การหารื อระหว่างอาหารค่ าของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารกลาง
G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Working Dinner) มีกาหนดจัดขึ้นในช่วงเย็นของ
วันที่ 11 เมษายน 2562 เพื่อหารื อถึงความเสี่ ยงของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจการเงินของประเทศสมาชิก G20
3. การประชุ มรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารกลาง G20 (G20 Finance
Ministers and Central Bank Governors Meeting) ในวันที่ 12 เมษายน 2562 ซึ่ งประเทศไทยได้รับเชิ ญเข้าร่ วม
การประชุ ม G20 ในฐานะประธานอาเซี ย นเพื่ อ รั บฟั งความคื บ หน้า ของการหารื อ เกี่ ย วกับ มาตรการ
ลดความเหลื่อมล้ า การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทลั และการขยายตัวของสังคมผูส้ ู งอายุ
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4. การประชุ ม คณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้ งที่ 99 (99th Development
Committee Meeting) ในวันที่ 13 เมษายน 2562 เป็ นการประชุ มระดับผูว้ า่ การธนาคารโลกของประเทศสมาชิ ก
และกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก ของ 25 กลุ่ ม ออกเสี ย งที่ เป็ นตัวแทนของประเทศสมาชิ ก 189 ประเทศ โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อพิ จารณาแนวนโยบายที่ จะก่ อให้เกิ ดการพัฒนาและการสนับสนุ นทางการเงิ นเพื่ อแก้ไข
ปั ญหาความยากจนและก่อให้เกิดการพัฒนาในประเทศที่กาลังพัฒนา และประเทศที่พฒั นาน้อยที่สุด โดยครั้ง
นี้ ผูว้ า่ การของมาเลเซี ยจะทาหน้าที่เป็ นตัวแทน SEA Group เข้าร่ วมการประชุม และกล่าวสุ นทรพจน์
5. การหารื อทวิภาคี ในวันที่ 13 เมษายน 2562 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังมีกาหนดการ
หารื อทวิภาคีกบั ผูบ้ ริ หารระดับสู งของกลุ่มธนาคารโลกและผูแ้ ทนจากสถาบันการเงิน
_______________________________________
สานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3681

