ฉบับที่ 149/2560

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี 2561
_____________________
เมื่ อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ ประชุ มคณะรั ฐมนตรี มีมติ อนุ มตั ิเ ป้ าหมายของนโยบายการเงิ น
ประจําปี 2561 ซึ่ งเป็ นข้อตกลงร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 28/8 แห่ งพระราชบัญญัติธนาคารแห่ งประเทศไทย
พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่ งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สรุ ป
ได้ ดังนี้
1. กําหนดให้อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยทั้งปี ที่ร้อยละ 2.5 + 1.5 เป็ นเป้ าหมายของนโยบายการเงิน
สําหรับระยะปานกลาง และเป็ นเป้ าหมายสําหรับปี 2561
2. รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารแห่ งประเทศไทยในฐานะประธาน
กนง. ได้ลงนามในข้อตกลงร่ วมกันในการกําหนดเป้ าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี 2561 โดยข้อตกลง
ดังกล่าวมีสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 เป้าหมายของนโยบายการเงินสํ าหรับระยะปานกลาง และเป้าหมายสํ าหรับปี 2561
กนง. ดําเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้ าหมายเงินเฟ้ อแบบมีความยืดหยุน่ ซึ่งเป็ น
กรอบที่ ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ การรั ก ษาเสถี ย รภาพราคาระยะปานกลาง ควบคู่ ก บั การดู แ ลการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน โดย กนง. จะพิจารณารักษาความสมดุลของเป้ าหมายด้าน
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และมีความพร้อมที่จะใช้เครื่ องมือในการดําเนิ นนโยบายการเงินที่มีอยูส่ นับสนุ นให้
ระดับราคามีเสถียรภาพและเป็ นไปตามเป้ าหมายและเศรษฐกิจของประเทศเติบโตเต็มศักยภาพและยัง่ ยืน โดย
ไม่ก่อให้เกิดความเปราะบางต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและ กนง. จึงมีขอ้ ตกลงร่ วมกันโดยกําหนดให้อตั รา
เงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยทั้งปี ที่ร้อยละ 2.5 + 1.5 เป็ นเป้ าหมายของนโยบายการเงินสําหรับระยะปานกลาง และเป็ นเป้ าหมาย
สําหรับปี 2561 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้ อดังกล่าวเป็ นระดับที่เอื้อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับศักยภาพ
ของระบบเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทย ซึ่ งได้ส่งผลกระทบต่อพลวัตเงินเฟ้ อและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้ อในระยะข้างหน้า ดังนั้น ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยจะได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้างดังกล่าว เพื่อให้การกําหนดเป้ าหมายของนโยบายการเงินใน
ระยะต่ อไปมีความเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งผ่านการดําเนิ น
นโยบายการเงินในอนาคต

-2 2.2 การเคลือ่ นไหวของอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปออกนอกกรอบเป้าหมาย
กนง. ประเมิ น ว่ า อัต ราเงิ น เฟ้ อทั่ว ไปในปี 2561 จะปรั บ สู ง ขึ้ นจากปี 2560
และจะอยู่ภายในกรอบเป้ าหมาย อย่างไรก็ตาม การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยงั ไม่กระจายตัวทัว่ ถึง รวมถึ ง
พลวัตเงินเฟ้ อที่เปลี่ยนแปลงไปจากปั จจัยเชิ งโครงสร้าง อาจส่ งผลให้อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไปแตกต่างไปจากที่
ประเมินไว้ ซึ่ งหากอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้ าหมาย หรื อ กนง. ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้ อ
ทัว่ ไปจะออกนอกกรอบเป้ าหมาย กนง. จะมีจดหมายเปิ ดผนึ กถึงรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง โดยจะ
ชี้ แ จงถึง สาเหตุ นโยบายการเงิ นที่ได้ดาํ เนิ นการไปแล้ว ระยะเวลาที่ คาดว่าอัตราเงิ นเฟ้ อทัว่ ไปจะกลับเข้าสู่
เป้ าหมาย และแนวทางการดําเนิ นนโยบายการเงินเพื่อนําอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปกลับเข้าสู่ เป้ าหมายในระยะเวลาที่
เหมาะสม รวมทั้งจะรายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปั ญหาเป็ นระยะตามสมควร
ทั้งนี้ ในการพิจารณาการดําเนิ นนโยบายการเงิน กนง. จะให้ความสําคัญต่อเป้ าหมาย
ของอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปที่ได้กาํ หนดไว้ พร้อมทั้งชัง่ นํ้าหนักข้อดี ข้อเสี ยของการดําเนินนโยบายการเงินในแต่ละ
ทางเลือก (Policy Trade-off) เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างเป้ าหมายด้านเสถียรภาพราคา การเติบโตทางเศรษฐกิจ
และเสถียรภาพระบบการเงินอย่างเหมาะสม
2.3 การติดตามความเคลือ่ นไหวของเป้ าหมายของนโยบายการเงิน
กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่ งประเทศไทยจะจัดให้มีการหารื อร่ ว มกัน
เป็ นประจํา และ/หรื อ เมื่อมีเหตุจาํ เป็ นอื่นตามที่ท้ งั สองหน่วยงานจะเห็นสมควร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมาย
ของนโยบายการเงินอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อให้การดําเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเป็ นไป
ในทิ ศทางที่ สอดประสานกัน พร้ อมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนิ นนโยบายการเงิ นทุ กครึ่ งปี เพื่อแจ้งให้
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังทราบ
2.4 การแก้ ไขเป้าหมายของนโยบายการเงิน
ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควรหรื อจําเป็ น รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและ กนง.
อาจตกลงร่ วมกันเพื่อแก้ไขเป้ าหมายของนโยบายการเงินได้ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
___________________________________

สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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