ฉบับที่ 177/2564

วันที่ 28 กันยายน 2564

แผนการบริหารหนีส้ าธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2565
__________________________________________________________________

นางแพตริเซี ย มงคลวนิช ผู้อานวยการสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ เปิ ดเผยว่า วันนี้ (28 กันยายน
2564) คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุ มตั ิแผนการบริ หารหนี้ สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2565 ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ โดยในการจัดทาแผนการบริ หารหนี้ สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2565 ได้คานึ งถึงผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
ที่เกิ ดจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยงั มีการระบาดอย่างต่อเนื่ องและรุ นแรง
รั ฐบาลจึ งจ าเป็ นต้อ งยกระดับ ความเข้ม ข้น ของมาตรการและการบังคับ ใช้อย่างจริ งจัง เพื่ อแก้ไขและบรรเทา
สถานการณ์ฉุกเฉิ นให้คลี่คลายลงโดยเร็ ว โดยแผนฯ ในปี งบประมาณ 2565 รัฐบาลมีความจาเป็ นต้องใช้นโยบายการ
คลังในการฟื้ นฟูและกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ อง
ปั จจัยในการกาหนดกรอบในการจัดทาแผนการบริ หารหนี้ สาธารณะได้พิจารณาถึงนโยบายการเงิน
ของธนาคารแห่ งประเทศไทยและสภาพคล่องของตลาดการเงิ นภายในประเทศเพื่อรองรั บการกูเ้ งิ นตามแผนฯ ใน
ปี งบประมาณ 2565 ตลอดจนการกาหนดกลยุทธ์ในการบริ หารหนี้ สาธารณะระยะปานกลาง (Medium-Term Debt
Management Strategy: MTDS) สาหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกูเ้ งิ นที่
เพิ่มสู งขึ้นของรัฐบาลและหน่ วยงานของรัฐ และสภาวะตลาดการเงิ นที่มีความผันผวนสู ง เพื่อกากับการบริ หารหนี้
สาธารณะให้อยู่ในกรอบต้นทุ น และความเสี่ ยงที่ เหมาะสม ทั้งนี้ การดาเนิ นการดังกล่ าวอยู่ภายใต้กฎหมายและ
ระเบี ยบที่ เกี่ ย วข้อง ได้แก่ พระราชบัญ ญัติ วิ นัยการเงิ น การคลัง ของรั ฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญ ญัติ ก ารบริ ห าร
หนี้ สาธารณะ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริ หารหนี้ สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริ หารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2561
แผนการบริ หารหนี้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2565 ประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ ใหม่ วงเงิน
รวม 1,344,783.84 ล้านบาท แผนการบริ ห ารหนี้ เดิ ม วงเงิ น รวม 1,505,369.64 ล้านบาท และแผนการช าระหนี้
วงเงินรวม 339,291.87 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม 1,344,783.84 ล้านบาท
1.1 แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงิน 1,203,425.21 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) รัฐบาลกูม้ าใช้โดยตรง วงเงินรวม 736,246.79 ล้านบาท ประกอบด้วย
1) เงินกูเ้ พื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ 2565 วงเงิน 700,000.00 ล้านบาท
2) เงิ นกู้เพื่อดาเนิ นโครงการเงิ นกู้เพื่ อพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม (ตามมาตรา 22 และ 23
ของ พ.ร.บ.การบริ หารหนี้ สาธารณะฯ) เป็ นโครงการที่มีความสัมพันธ์กนั และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ของประเทศ
ให้ครอบคลุ มการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในประเทศ
วงเงินรวม 36,246.79 ล้านบาท

(2) รัฐบาลกูม้ าเพื่อดาเนิ นแผนงานหรื อโครงการภายใต้ พ.ร.ก.กูเ้ งินโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ.
2564 วงเงิน 500,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังได้บรรจุวงเงินดังกล่าวในแผนฯ ประจาปี งบประมาณ 2564
จานวน 150,000.00 ล้านบาท และมี ผลการกู้เงิ น จานวน 144,166.34 ล้านบาท คงเหลื อวงเงิน 5,833.66 ล้านบาท
จึงนาวงเงินคงเหลือมาบรรจุในปี งบประมาณ 2565 รวมเป็ นวงเงิน 355,833.66 ล้านบาท
(3) รัฐบาลกูม้ าให้กตู้ ่อ วงเงินรวม 66,344.76 ล้านบาท ประกอบด้วย
3.1) การกู้ เงิ น เพื่ อ ให้ ก ารรถไฟฟ้ า ขนส่ งมวลชนแห่ ง ประเทศไทย (รฟม.) กู้ ต่ อ
(โครงการรถไฟฟ้าสายสี ส้ม ช่วงศูนย์วฒั นธรรมฯ – มีนบุรี (สุ วนิ ทวงศ์)) วงเงินรวม 10,870.00 ล้านบาท
3.2) การกู้เงิ นเพื่อให้การรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟท.) กูต้ ่อ (โครงการความร่ วมมื อ
ระหว่างรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็ ว
สู งเพื่อเชื่ อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุ งเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุ งเทพฯ - นครราชสี มา) และโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ 6 สายทาง) วงเงินรวม 55,474.76 ล้านบาท
(4) รัฐบาลกูม้ าเพื่อบริ หารสภาพคล่องของเงินคงคลัง วงเงิน 45,000.00 ล้านบาท
1.2 แผนการก่อหนี้ ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ มีรัฐวิสาหกิจ 16 แห่ ง วงเงินรวม 141,008.63 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) แผนเงิ นกู้เพื่อลงทุ นในโครงการพัฒนา มีรัฐวิสาหกิ จ 10 แห่ ง วงเงินรวม 61,006.91 ล้าน
บาท โดยมี โครงการที่ ส าคัญ เช่ น โครงการจัดหารถจักรพร้ อมอะไหล่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุ วรรณภู มิ
โครงการพัฒนาท่ าเรื อแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการฟื้ นฟู เมื องชุ มชนดิ นแดง โครงก่ อสร้ างปรับปรุ งขยาย กปภ.
โครงการปรับปรุ งระบบส่ งไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้า แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็ นสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็ นต้น
(2) แผนเงิ นกู้เพื่ อดาเนิ นโครงการ หรื อเพื่ อใช้เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวียนในการดาเนิ นกิ จการ
ทัว่ ไป มีรัฐวิสาหกิจ 14 แห่ง วงเงินรวม 80,001.72 ล้านบาท
1.3 แผนการก่อหนี้ ใหม่ของหน่ วยงานอื่นของรัฐ (สานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิ จกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)) วงเงิน 350.00 ล้านบาท
2. แผนการบริ หารหนี้ เดิ ม เป็ นการกูเ้ งิ นเพื่อปรับโครงสร้ างหนี้ เดิ มและบริ หารความเสี่ ยงหนี้ เดิ ม
ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารหนี้ และความเสี่ ยง ภายใต้การทบทวนกลยุทธ์การบริ หาร
หนี้ สาธารณะระยะปานกลาง (Medium-term Debt Management Strategy: MTDS) วงเงิ นรวม 1,505,369.64 ล้านบาท
ประกอบด้วย
2.1 แผนการบริ หารหนี้เดิมของรัฐบาล วงเงิน 1,370,586.10 ล้านบาท
2.2 แผนการบริ หารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 134,783.54 ล้านบาท
3. แผนการชาระหนี้ เป็ นแผนการชาระหนี้ ของรัฐบาลและหนี้ หน่ วยงานของรัฐจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการชาระหนี้ จากแหล่งเงินอื่นๆ วงเงินรวม 339,291.87 ล้านบาท
ประกอบด้วย
3.1 แผนการช าระหนี้ ของรั ฐบาลและหนี้ หน่ วยงานของรั ฐจากงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ 2565 วงเงิน 297,631.44 ล้านบาท
3.2 แผนการชาระหนี้หน่วยงานของรัฐจากแหล่งเงินอื่นๆ วงเงิน 41,660.43 ล้านบาท

ภายใต้ แผนการบริ หารหนี้สาธารณะดังกล่ าว กระทรวงการคลังคาดว่ าสั ดส่ วนหนี้สาธารณะต่ อ
GDP ณ สิ้ นเดือนกันยายน 2565 จะอยู่ที่ร้อยละ 62.69 ซึ่ งกระทรวงการคลังประเมินว่ าการลงทุนในแผนงาน โครงการ
ต่ างๆ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะจะช่ วยเป็ นปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการ
ฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังจากทีส่ ถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้ มคลีค่ ลาย
_________________________________________________________________

สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ สานักนโยบายและแผน
โทร. 02 265 8050 ต่อ 5502

