
 
 
 

ฉบบัท่ี 177/2564                   วนัท่ี 28 กนัยายน 2564 
 

 แผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
__________________________________________________________________ 

 

 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยวา่ วนัน้ี (28 กนัยายน 
2564) คณะรัฐมนตรีไดมี้มติอนุมติัแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามท่ีกระทรวงการคลงั
เสนอ โดยในการจดัท าแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไดค้  านึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ท่ีเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียงัมีการระบาดอย่างต่อเน่ืองและรุนแรง 
รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขและบรรเทา
สถานการณ์ฉุกเฉินให้คล่ีคลายลงโดยเร็ว โดยแผนฯ ในปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลมีความจ าเป็นตอ้งใชน้โยบายการ
คลงัในการฟ้ืนฟูและกระตุน้เศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง  

 

ปัจจยัในการก าหนดกรอบในการจดัท าแผนการบริหารหน้ีสาธารณะไดพ้ิจารณาถึงนโยบายการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพคล่องของตลาดการเงินภายในประเทศเพื่อรองรับการกูเ้งินตามแผนฯ ใน
ปีงบประมาณ 2565 ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารหน้ีสาธารณะระยะปานกลาง (Medium-Term Debt 
Management Strategy: MTDS) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการกูเ้งินท่ี
เพิ่มสูงข้ึนของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ และสภาวะตลาดการเงินท่ีมีความผนัผวนสูง เพื่อก ากบัการบริหารหน้ี
สาธารณะให้อยู่ในกรอบต้นทุนและความเส่ียงท่ีเหมาะสม ทั้ งน้ี การด าเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการบริหาร            
หน้ีสาธารณะ พ.ศ.2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากบัการบริหารหน้ีสาธารณะ 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ.2561  

 

แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ประกอบดว้ย แผนการก่อหน้ีใหม่ วงเงิน
รวม 1,344,783.84 ล้านบาท แผนการบริหารหน้ีเดิม วงเงินรวม 1,505,369.64 ล้านบาท และแผนการช าระหน้ี 
วงเงินรวม 339,291.87 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. แผนการก่อหน้ีใหม่ วงเงินรวม 1,344,783.84 ลา้นบาท 
              1.1 แผนการก่อหน้ีใหม่ของรัฐบาล วงเงิน 1,203,425.21 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

           (1) รัฐบาลกูม้าใชโ้ดยตรง วงเงินรวม 736,246.79 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
          1) เงินกูเ้พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 700,000.00 ลา้นบาท  
         2) เงินกู้เพื่อด าเนินโครงการเงินกู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม (ตามมาตรา 22 และ 23 
ของ พ.ร.บ.การบริหารหน้ีสาธารณะฯ) เป็นโครงการท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของประเทศ
ให้ครอบคลุมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั การพฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ 
วงเงินรวม 36,246.79 ลา้นบาท  



(2) รัฐบาลกูม้าเพื่อด าเนินแผนงานหรือโครงการภายใต ้พ.ร.ก.กูเ้งินโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 
2564 วงเงิน 500,000.00 ลา้นบาท โดยกระทรวงการคลงัไดบ้รรจุวงเงินดงักล่าวในแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 150,000.00 ล้านบาท และมีผลการกู้เงิน จ านวน 144,166.34 ล้านบาท คงเหลือวงเงิน 5,833.66 ล้านบาท     
จึงน าวงเงินคงเหลือมาบรรจุในปีงบประมาณ 2565 รวมเป็นวงเงิน 355,833.66 ลา้นบาท 

(3) รัฐบาลกูม้าใหกู้ต่้อ วงเงินรวม 66,344.76 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
              3.1) การกู้ เงิน เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ 
(โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนยว์ฒันธรรมฯ – มีนบุรี (สุวนิทวงศ)์) วงเงินรวม 10,870.00 ลา้นบาท  
              3.2) การกู้เงินเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กูต่้อ (โครงการความร่วมมือ
ระหวา่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในการพฒันาระบบรถไฟความเร็ว
สูงเพื่อเช่ือมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะท่ี 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) และโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ 6 สายทาง) วงเงินรวม 55,474.76 ลา้นบาท 

                       (4) รัฐบาลกูม้าเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลงั วงเงิน 45,000.00 ลา้นบาท 
1.2 แผนการก่อหน้ีใหม่ของรัฐวสิาหกิจ มีรัฐวสิาหกิจ 16 แห่ง วงเงินรวม 141,008.63 ลา้นบาท 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
           (1) แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการพฒันา มีรัฐวิสาหกิจ 10 แห่ง วงเงินรวม 61,006.91 ลา้น
บาท  โดยมีโครงการท่ีส าคญั เช่น โครงการจดัหารถจกัรพร้อมอะไหล่ โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ              
โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 โครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. 
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้า แผนงานเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น เป็นตน้ 
           (2) แผนเงินกู้เพื่อด าเนินโครงการ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ
ทัว่ไป มีรัฐวสิาหกิจ 14 แห่ง วงเงินรวม 80,001.72 ลา้นบาท 

 1.3 แผนการก่อหน้ีใหม่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  (ส านักงานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบั
ประเทศเพื่อนบา้น (องคก์ารมหาชน) (สพพ.)) วงเงิน 350.00 ลา้นบาท 

  2. แผนการบริหารหน้ีเดิม เป็นการกูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหน้ีเดิมและบริหารความเส่ียงหน้ีเดิม
ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์ในการบริหารหน้ีและความเส่ียง ภายใตก้ารทบทวนกลยุทธ์การบริหาร              
หน้ีสาธารณะระยะปานกลาง (Medium-term Debt Management Strategy: MTDS) วงเงินรวม 1,505,369.64 ล้านบาท 
ประกอบดว้ย 

 2.1 แผนการบริหารหน้ีเดิมของรัฐบาล วงเงิน 1,370,586.10 ลา้นบาท 
             2.2 แผนการบริหารหน้ีเดิมของรัฐวสิาหกิจ วงเงิน 134,783.54 ลา้นบาท 

 3. แผนการช าระหน้ี เป็นแผนการช าระหน้ีของรัฐบาลและหน้ีหน่วยงานของรัฐจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการช าระหน้ีจากแหล่งเงินอ่ืนๆ วงเงินรวม 339,291.87 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย 
             3.1 แผนการช าระหน้ีของรัฐบาลและหน้ีหน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565 วงเงิน 297,631.44 ลา้นบาท 
            3.2 แผนการช าระหน้ีหน่วยงานของรัฐจากแหล่งเงินอ่ืนๆ วงเงิน 41,660.43 ลา้นบาท 
  



ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าว กระทรวงการคลังคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ 
GDP  ณ ส้ินเดือนกันยายน 2565 จะอยู่ที่ร้อยละ 62.69 ซ่ึงกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงทุนในแผนงาน โครงการ
ต่างๆ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะจะช่วยเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะท าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับการ
ฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิภายหลงัจากทีส่ถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มคลีค่ลาย 

 
 

_________________________________________________________________ 

 
 

ส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ส านกันโยบายและแผน 
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