
สรุปขาวประจําในวันท่ี  26 ตุลาคม 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปาไม มอบกลาไมที่ไดจากโครงการจางงาน  (ไทยรัฐ  27 ต.ค. 64  หนา 7) 

- คอลัมเรียงคนมาเปนขาว..ภาพขาว มอบกลาไม  (มติชน  27 ต.ค. 64  หนา 4) 

- ‘วราวุธ’ ดูแลบํารุงตนรวงผึ้ง ‘วันรักตนไมประจําปของชาต’ิ  (เดลินิวส  26 ต.ค. 64  หนา 10) 

- ‘วราวุธ’ ดูแลบํารุงตนรวงผึ้ง ‘วันรักตนไมประจําปของชาต’ิ  (เดลินิวส  27 ต.ค. 64  หนา 10) 

- ‘ท็อป’ ลุยดูทวมหนักสุพรรณคันก้ันน้ํากทม. รับไดอีก 1 เมตร  (มติชน  26 ต.ค. 64  หนา 1,5) 

- ภาพขาว แกงมอดไม จ.เชียงราย  (ไทยรัฐ  26 ต.ค. 64  หนา 1) 

 
สื่อออนไลน 
- 20 ตุลาคม 2564 กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมบํารุงรักษาตนไมเนือ่ง

ในวันรักตนไมประปของชาติ  (บิสเสนทูเดย  25 ต.ค. 64) 

 https://www.businesstoday.co/pr-news/25/10/2021/77531/ 

- คลังบี้รัฐวิสาหกิจลงทุนป 65 สคร.ชง “อาคม” วางเปาเรงเบิกจาย 95%  (ประชาชาติธุรกิจ  25 ต.ค. 64) 

https://www.prachachat.net/finance/news-787195 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23290
วันที่: พุธ 27 ตุลาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

ภาพข่าว: สุรชัย อจลบุญ

รหัสข่าว: C-211027039020(26 ต.ค. 64/07:15) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 9.92 Ad Value: 10,912 PRValue : 32,736 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15935
วันที่: พุธ 27 ตุลาคม 2564
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: มอบกล้าไม้

รหัสข่าว: C-211027038049(26 ต.ค. 64/08:20) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 18.99 Ad Value: 29,434.50 PRValue : 88,303.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26311
วันที่: อังคาร 26 ตุลาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'ดูแลบำรุงต้นรวงผึ้ง'วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ'ชวน ปชช.ดูแลต้นไม้ น้อม...

รหัสข่าว: C-211026004060(26 ต.ค. 64/04:56) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 78.64 Ad Value: 165,144 PRValue : 495,432 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26311
วันที่: อังคาร 26 ตุลาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'ดูแลบำรุงต้นรวงผึ้ง'วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ'ชวน ปชช.ดูแลต้นไม้ น้อม...

รหัสข่าว: C-211026004060(26 ต.ค. 64/04:56) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 78.64 Ad Value: 165,144 PRValue : 495,432 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26312
วันที่: พุธ 27 ตุลาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'ดูแลบำรุงต้นรวงผึ้ง'วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ'

รหัสข่าว: C-211027035070(26 ต.ค. 64/07:24) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 77.62 Ad Value: 163,002 PRValue : 489,006 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26312
วันที่: พุธ 27 ตุลาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'ดูแลบำรุงต้นรวงผึ้ง'วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ'

รหัสข่าว: C-211027035070(26 ต.ค. 64/07:24) หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 77.62 Ad Value: 163,002 PRValue : 489,006 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15934
วันที่: อังคาร 26 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 5

หัวข้อข่าว: 'ท็อป'ลุยดูท่วมหนักสุพรรณ คันกั้นน้ำกทม.รับได้อีก1เมตร

รหัสข่าว: C-211026020027(26 ต.ค. 64/05:04) หน้า: 1/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 148.34 Ad Value: 229,927 PRValue : 689,781 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15934
วันที่: อังคาร 26 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 5

หัวข้อข่าว: 'ท็อป'ลุยดูท่วมหนักสุพรรณ คันกั้นน้ำกทม.รับได้อีก1เมตร

รหัสข่าว: C-211026020027(26 ต.ค. 64/05:04) หน้า: 2/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 148.34 Ad Value: 229,927 PRValue : 689,781 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15934
วันที่: อังคาร 26 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 5

หัวข้อข่าว: 'ท็อป'ลุยดูท่วมหนักสุพรรณ คันกั้นน้ำกทม.รับได้อีก1เมตร

รหัสข่าว: C-211026020027(26 ต.ค. 64/05:04) หน้า: 3/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 148.34 Ad Value: 229,927 PRValue : 689,781 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23289
วันที่: อังคาร 26 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย)

ภาพข่าว: แก๊งมอดไม้

รหัสข่าว: C-211026039045(25 ต.ค. 64/07:40) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 20.09 Ad Value: 44,198 PRValue : 132,594 คลิป: สี่สี(x3)



 

20 ตลุาคม 2564 กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จดักิจกรรมบาํรุงรกัษาตน้ไมเ้นือง

ใน    วนัรกัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ประจาํปี 2564 โดยมี นายวราวธุ  ศลิปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม เป็นประธานในพิธี พรอ้มดว้ยนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มเขา้รว่มกิจกรรม ซงึภายในงานจะไดมี้กิจกรรมบาํรุง ดแูล ตน้ไมท้รงปลกู และ

ตน้ไมที้เจรญิเติบโตภายในบรเิวณกรมป่าไม ้โดยทีมรุกขกร “หมอตน้ไม”้ สาธิตการตดัแตง่กิงไมใ้หญ่ ตรวจสขุภาพ

ตน้ไม ้รกัษาตน้ไมที้เกิดโรคจากแมลงและบาํรุงรกัษาระบบราก ตามหลกัวิชาการ 

นายวราวธุ  ศลิปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กล่าววา่ สืบเนืองจากมติ 

ครม. เมือวนัที 26 ม.ิย. 2533 กาํหนดใหว้นัที 21 ต.ค. ของทกุปี ซงึเป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระ

ศรีนครนิทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ใหเ้ป็นวนับาํรุงรกัษาตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ตอ่มา ครม. ไดมี้มติ เมือ

วนัที 15 ต.ค. 2533 ใหใ้ชชื้อว่า “วนัรกัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ” เพือเป็นการนอ้มราํลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุของ

สมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนนี ทีทรงประกอบพระราชกรณียกิจอนัเป็นประโยชนแ์ก่สงัคม และอาณา 
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ประชาราษฎร ์อย่างอเนกอนนัตต์่อการฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยงิการปลกูและ

บาํรุงรกัษาตน้ไม ้ซงึจะเห็นไดจ้ากทีพระองคท์า่นไดท้รงพฒันาผืนแผน่ดินทีแหง้แลง้ บริเวณพืนทีดอยตงุที

กวา้งขวาง สามารถพลิกฟืน หเ้ป็นป่าธรรมชาติทีอดุมสมบรูณ ์เป็นแหลง่ตน้นาํลาํธารและเป็นทีทาํกินทีเป็นหลกั

แหล่งมนัคงของราษฎรจนถงึปัจจบุนั ซงึการจดักิจกรรมในวนันีเป็นความรว่มมือของทกุภาคสว่น ทีเล็งเห็น

ความสาํคญัของตน้ไมที้ปลูกไวต้ามสถานทีตา่ง ๆ ทีเจรญิเตบิโตงอกงามจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล ซงึกิจกรรม

ดงักล่าวจะชว่ยกระตุน้ใหเ้กิดจิตสาํนกึและเกิดกระแสการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและเพือใหไ้มใ้หญ่สามารถ

เจรญิเตบิโตเป็นตน้ไมที้แข็งแรงไวใ้หก้บัเยาวชนรุน่หลงั 

นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวตอ่วา่ ในปีนีกรมป่าไม ้กาํหนดจดังานขนึในวนัที 20 ตลุาคม พรอ้มกนั

ทวัประเทศ ภายใตม้าตรการการเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในส่วนกลาง

ไดจ้ดักิจกรรม บาํรุง ดแูล ตน้ไมท้รงปลกูทีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปลกูไว ้เมอืครงัเสด็จระราช

ดาํเนินมายงักรมป่าไม ้เมือวนัที 6 มกราคม 2540 ไดท้รงปลกูตน้พญาสตับรรณไวบ้รเิวณหนา้กรมป่าไม ้และบาํรุง 

ใส่ปุ๋ ย ตดัแตง่กิงตน้ไมโ้ดยรอบกรมป่าไม ้ซงึไดจ้ดัทีม “รุกขกร” หรือ หมอตน้ไม ้ในการตรวจสขุภาพตน้ไมใ้หญ่ 

พรอ้มใหค้วามรูท้างวิชาการและการปฏิบตัใินการดแูลตน้ไมใ้หก้บัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม เชน่ การตดัแตง่กิง การบาํรุง 

ดแูล การรกัษาตน้ไม ้ทีเกิดโรคจากแมลง และการรกัษาระบบรากทีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ นอกจากนีมีการจดั

แสดงทรรศการ เรอืงโครงการพระราชดาํร ิโครงการและกิจกรรมปลกูตน้ไม ้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนืองใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพือแผน่ดนิ” เรืองป่านนัทนาการ และ

โครงการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชน ตามนโยบายรฐับาล (คทช.) เพือใหค้วามรูก้บัผูที้เขา้รว่มกิจกรรม 

ในโอกาสนี กรมป่าไม ้ขอเชิญชวนประชาชนทวัไปรว่มกันแสดงพลงัความสามคัคีในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม โดยชว่ยกนัดแูลบาํรุงรกัษาตน้ไมภ้ายในบรเิวณทีอยู่อาศยัของตนเอง หรือตามสถานทีตา่ง ๆ ตาม

กาํลงัทีจะสามารถทาํได ้เพอืถวายเป็นพระราชสกัการะ และแสดงความกตญั กูตเวทิตา ตอ่สมเด็จพระศรีนครนิ

ทราบรมราชชนนี องคส์มเดจ็ยา่ทีเหล่าประชาชนคนไทยรกัยงิ ซงึจะเป็นการชว่ยลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ชว่ย

ลดภาวะโลกรอ้นใหต้น้ไมเ้หล่านนัไดเ้จรญิเติบโตแข็งแรงเป็นรม่เงา และเป็นพืนทีสีเขียวทีแข็งแรงใหก้บัประเทศ 

นายสรุชยั กล่าวเสรมิวา่ นอกจากนี ประชาชนทีสนใจตอ้งการปลกูตน้ไมเ้สรมิ กรมป่าไมไ้ดมี้การเพาะชาํกลา้ไม้

พนัธุดี์ ตามโครงการจา้งงานประชาชนในดา้นการสง่เสรมิและเพมิพืนทีสีเขียวในชมุชน ใหท้าํหนา้ทีในการ

จดัเตรียมแปลงเพาะและเพาะเมล็ดไม ้รวมถึงการยา้ยชาํกลา้ไม ้และบาํรุงดแูลรกัษากลา้ไมอ้ยา่งตอ่เนือง กว่า 

1,410 ราย  

2/3 



 

ทงันี เพือเป็นการช่วยเหลือประชาชนทีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 

ซงึกลา้ไมที้เพาะชาํไดร้วม 70,000,000 กลา้ ลว้นเป็นไมเ้ศรษฐกิจทีสามารถสรา้งประโยชน ์และสรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชน ในอนาคต เชน่ ตน้สกั ตน้พะยงู ตน้ยางนา ตน้มะฮอกกานี ตน้มะคา่โมง ฯลฯ เพือเป็นการตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชนทีใหค้วามสนใจในการปลูกตน้ไมช้นิดตา่ง ๆ เพมิขนึ สาํหรบักลา้ไมที้ไดจ้ากการเพาะ

ชาํทางกรมป่าไม ้ไดแ้จกจา่ยใหก้บัประชาชนในพืนทีขอรบัเพือนาํกลบัไปปลกู ซงึจะสามารถสรา้งรายไดใ้นการ

ปลกูไมเ้ศรษฐกิจ ทงัยงัเป็นการเพมิพืนทีสีเขียวใหก้ับประเทศอีกทางหนงึดว้ย โดยประชาชนทีสนใจสามารถติดตอ่

ขอรบักลา้ไมไ้ดที้หน่วยงานเพาะชาํกลา้ไมใ้นสงักดักรมป่าไมท้วัประเทศ หรือสอบถามไดท้ีเบอร0์ 2561 4292–3 

ตอ่ 5551และขอเชิญชวน รว่มลงทะเบียนปลกูตน้ไมใ้นโครงการและกิจกรรมปลกูตน้ไม ้และปลกูป่าเฉลิมพระ

เกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพือแผน่ดนิ” อธิบดีกรมป่าไม้

กล่าว 
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“อาคม” นังหัวโต๊ะตดิตามเร่งรัดการเบิกจ่าย สคร.ชงแผนบีรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทนุ 3 แสนล้านบาท 

วางเป้าหมายเบิกจ่ายให้ได้ 95% พร้อมเร่งดันโครงการลงทุน PPP “ทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง” ชง 

ครม.ภายใน 1 เดอืน 

นางปานทิพย ์ศรีพิมล ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ชว่งตน้เดือน 

พ.ย.นี จะมีการประชมุคณะกรรมการติดตามเรง่รดัการเบกิจ่ายงบประมาณและการใชจ้า่ยภาครฐั ทีมีนายอาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลงัเป็นประธาน 

โดย สคร.จะรายงานรายละเอียดแผนการเบกิจ่ายงบฯลงทนุของรฐัวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2565 ซงึมีวงเงินงบฯ

ลงทนุ 3.07 แสนลา้นบาท โดยจะตงัเปา้หมายเบิกจา่ยใหไ้ดไ้มต่าํกวา่ 95% ของวงเงินงบฯ ลงทนุดงักล่าว 

ทงันี การเบิกจา่ยจะแยกตามประเภทของรฐัวิสาหกิจ โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่แรกเป็นรฐัวิสาหกิจทีใช้

ปีงบประมาณ มีจาํนวน 34 แหง่ ซงึกลุม่นีเพงิปิดปีงบประมาณ 2564 ไปตอนสินเดือน ก.ย. 2564 ทีผ่านมา 

โดยพบว่าสามารถเบิกจา่ยไดต้ามแผน แมจ้ะมีสถานการณโ์ควิด-19 เขา้มากระทบ ส่วนอีกกลุม่เป็นรฐัวิสาหกิจที

ใชปี้ปฏิทินอีกจาํนวน 9 แหง่ ขณะนียงัอยูร่ะหวา่งเบิกจ่ายงบฯลงทนุในไตรมาส 4 ของปี 2564 ซงึกาํลงัเรง่รดั

เบิกจา่ยใหเ้ป็นไปตามแผน 

“ทีผ่านมา การเบิกจา่ยทางรฐัวิสาหกิจไมไ่ดมี้ปัญหา สามารถทาํไดต้ามแผน ดงันนั จึงมนัใจว่าการเบิกจา่ยงบฯ

ลงทนุในปีงบประมาณ 2565 ก็จะทาํไดต้ามแผนเชน่เดียวกนั อยา่งไรก็ดี ตอนนียงัไมเ่ห็นรายละเอียดโครงการทีใช้

งบฯลงทนุของรฐัวิสาหกิจทงัหมดในปีงบประมาณ 2565 โดยในตน้เดือน พ.ย.นี จะมีการประชมุคณะกรรมการ

ติดตามเรง่รดัการเบิกจา่ยฯ” นางปานทิพยก์ล่าว 

ขณะทีการดาํเนินโครงการรว่มลงทนุระหว่างรฐัและเอกชน (PPP) นนั ชว่งปลายเดือน ต.ค.นี จะมีการประชมุ

คณะกรรมการนโยบายการรว่มลงทนุระหว่างรฐัและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เพือรายงานความคืบหนา้การ

ดาํเนินงานตา่ง ๆ ทีคณะกรรมการไดอ้นมุตัิหลกัการไปแลว้ 
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ดแ้ก่ โครงการทางพิเศษสายกะทู-้ป่าตอง จงัหวดัภเูก็ต ของการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย (กทพ.) ระยะทางรวม 

3.98 กิโลเมตร ในรูปแบบ PPP net cost ระยะเวลาสมัปทาน 35 ปี (นบัจากวนัที กทพ.แจง้ใหเ้รมิปฏิบตังิาน) โดย

ภาครฐัรบัผิดชอบการจดักรรมสิทธิทีดินวงเงิน 5,792 ลา้นบาท 

“เรืองทางพิเศษสายกะทู-้ป่าตอง ทีผ่านมายงัรอการยืนยนัจากกรมป่าไม ้และสาํนกังานการปฏิรูปทีดินเพือ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เกียวกบัการอนญุาตใชท้ีดิน ซงึขณะนีกระทรวงคมนาคมไดแ้จง้ความคืบหนา้มาแลว้ 

ขนัตอนตอ่ไปจะเสนอนายสพุฒันพงษ ์พนัธมี์เชาว ์รองนายกรฐัมนตรีและ รมว.กระทรวงพลงังาน เพือลงนาม

เสนอเขา้คณะรฐัมนตรี (ครม.) ตอ่ไป 

ซงึคาดว่าจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 เดือน เมือ ครม.อนมุตัแิลว้ จะมีการตงัคณะกรรมการคดัเลือกเอกชน

รบัผิดชอบการออกแบบรายละเอียด การก่อสรา้ง และการดาํเนินการและบาํรุงรกัษา โดยเอกชนจะโอนกรรมสิทธิ

ในทรพัยส์ินทีลงทนุทงัหมดใหแ้ก่ภาครฐัก่อนเรมิดาํเนินงาน (BTO) ซงึโครงการนีจะช่วยลดอบุตัเิหตทุางถนน 

แกปั้ญหาจราจร และเพมิขีดความสามารถในการรองรบัการเดนิทางระหวา่งเมืองภเูก็ตและหาดป่าตอง” นางปาน

ทิพยก์ลา่ว 

 

ผูอ้าํนวยการ สคร. กล่าวดว้ยวา่ ส่วนการนาํส่งรายไดข้องรฐัวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2565 นนั สคร.ไดร้บั

เปา้หมายนาํสง่รายไดที้ 142,800 ลา้นบาท ซงึคาดว่าผลประกอบการของรฐัวิสาหกิจยงัคงไดร้บัผลกระทบจากโค

วิด-19 อยู่อย่างไรก็ตาม สคร.จะกาํกบัติดตามการนาํสง่รายไดแ้ผน่ดนิของรฐัวิสาหกิจอยา่งใกลชิ้ด โดยพิจารณา

ประกอบกับผลประกอบการ มาตรการของภาครฐัทีรฐัวิสาหกิจจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 

และการลงทนุของรฐัวิสาหกิจ  ทงันี เพือใหก้ารจดัเก็บเงินนาํส่งรายไดแ้ผน่ดินจากรฐัวิสาหกิจ เป็นกลไกในการ

ชว่ยรกัษาเสถียรภาพทางการคลงั ซงึในปีงบประมาณ 2564 ทีผ่านมา รฐัวิสาหกิจก็สามารถนาํส่งรายไดเ้ขา้รฐัได้

สงูกว่าเปา้หมายไป 270 ลา้นบาท 
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