
รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทยอ่ย (Y1)
010101 ประชาชนมคีวามมั่นคง ปลอดภัยในชวีิต และทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น
010102 คนไทยมคีวามจงรักภักด ีซ่ือสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาต ิสถาบันศาสนาเป็นทีเ่คารพ ยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

010103 การเมอืงมเีสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น
010201 ปัญหาความมั่นคงทีม่อียู่ในปัจจุบัน (เชน่ ปัญหายาเสพตดิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ไดร้ับการแก้ไขดขีึ้นจนไมส่่งผล

กระทบตอ่การบริหารและพัฒนาประเทศ
010202 ภาคใตม้คีวามสงบสุข ร่มเย็นมากขึ้น
010301 หน่วยงานดา้นการขา่วและประชาคมขา่วกรองท างานอย่างมปีระสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
010302 กองทัพและหน่วยงานดา้นความมั่นคงมคีวามพร้อมสูงขึ้นทีจ่ะเผชญิภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมติแิละทุกระดบัความรุนแรง
010401 ประเทศไทยมคีวามมั่นคงและสามารถรับมอืกับความท้าทายจากภายนอกไดทุ้กรูปแบบสูงขึ้น
010402 ประเทศไทยมบีทบาทเพ่ิมขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมภิาคเอเชยี รวมทัง้เป็นประเทศแนวหน้าในภูมภิาคอาเซียน

010501 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น
020201 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงทีส่ าคัญในภูมภิาคเอเชยี โดยมรีะบบเศรษฐกิจทีเ่น้น

นวัตกรรมดขีึ้น
020202 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพัฒนาทีย่ั่งยืนกับตา่งประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนของโลก
020301 ประเทศไทยมกีารพัฒนาทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมติแิละสามารถมบีทบาทเชงิรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น

020401 ประเทศไทยมเีกียรตภิูม ิอ านาจตอ่รอง และไดร้ับการยอมรับในสากลมากขึ้น
020501 ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมขบัเคลื่อนการตา่งประเทศอย่างมเีอกภาพ และไทยเป็นหุน้ส่วนความร่วมมอืกับตา่งประเทศในทุกมติมิากขึ้น

030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมมีลูค่าเพ่ิมขึ้น
030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมมีลูค่าเพ่ิมขึ้น
030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยไดร้ับการยอมรับดา้นคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น



รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทยอ่ย (Y1)
030301 สินค้าเกษตรชวีภาพมมีลูค่าเพ่ิมขึ้น
030302 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชวีภาพและภูมปิัญญาท้องถ่ินมกีารจัดตั้งในทุกต าบลเพ่ิมขึ้น
030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มมีลูค่าเพ่ิมขึ้น
030501 สินค้าทีไ่ดจ้ากเทคโนโลยีสมยัใหม/่อัจฉริยะมมีลูค่าเพ่ิมขึ้น
030502 ผลผลิตตอ่หน่วยของฟาร์มหรือแปลงทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม/่อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น
030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตอ่หน่วยมกีารปรับตวัเพ่ิมขึ้น
030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชมุชน และกลุ่มเป้าหมาย) ทีข่ึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มคีวามเขม้แขง็ในระดบั

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น
040101 อุตสาหกรรมชวีภาพมกีารขยายตวัเพ่ิมขึ้น
040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มกีารขยายตวัเพ่ิมขึ้น
040301 อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดจิิทัล ขอ้มลู และปัญญาประดษิฐ์มกีารขยายตวัเพ่ิมขึ้น
040302 ความสามารถในการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจดจิิทัลของไทยดขีึ้น
040401 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมภิาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
040403 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในฐานการผลิตยานยนตส์มยัใหมท่ีส่ าคัญของโลก
040501 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมกีารขยายตวัเพ่ิมขึ้น
040502 การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น
040601 แรงงานไทยมปีระสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
040602 ประเทศไทยมคีวามสามารถในการแขง่ขนัดา้นดจิิทัล ในดา้นความพร้อมในอนาคตดขีึ้น
050101 รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น
050102 เมอืงและชมุชนทีม่ศัีกยภาพดา้นการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น
050103 สินค้าท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไดร้ับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น
050201 รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเชงิธุรกิจ เพ่ิมขึ้น
050202 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชมุนานาชาตขิองไทย
050301 รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ้น



รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทยอ่ย (Y1)
050302 อันดบัดา้นรายไดก้ารท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของประเทศไทย
050303 สถานประกอบการดา้นการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพและบริการทางการแพทย์ไดร้ับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น
050401 รายไดก้ารท่องเทีย่วส าราญทางน้ าเพ่ิมขึ้น
050402 การขยายตวัของท่าเรือท่องเทีย่วในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น
050501 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมตอ่การเดนิทางของนักท่องเทีย่วในภูมภิาคอาเซียน
050601 นักท่องเทีย่วมคีวามปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินมากขึ้น
050602 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเทีย่วมคุีณภาพและมาตรฐานดขีึ้น
050603 การท่องเทีย่วอย่างมคีวามรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อมดขีึ้น
060101 เมอืงในพ้ืนทีเ่ป้าหมายทีไ่ดร้ับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมติิ
060201 เมอืงมรีะบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษทีม่ปีระสิทธิภาพ ครอบคลุมและไดม้าตรฐาน
060202 ความยั่งยืนทางภูมนิิเวศ ภูมสิังคม และภูมวิัฒนธรรม
070101 ตน้ทุนโลจิสตกิส์ของประเทศไทยตอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง
070102 ประสิทธิภาพดา้นโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดขีึ้น
070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมขึ้น
070104 การเดนิทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมอืงเพ่ิมขึ้น
070105 ผู้เสียชวีิตจากอุบัตเิหตทุางถนนลดลง
070201 การใชก๊้าซธรรมชาตใินการผลิตไฟฟ้าลดลง
070202 การใชพ้ลังงานทดแทนทีผ่ลิตภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น
070203 ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้น
070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มปีระสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีระบบโครงขา่ยสมาร์ทกริด
070301 ประชาชนมคีวามสามารถในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
080101 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม ่(Early Stage) ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น
080102 ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการใชเ้ครื่องมอืและเทคโนโลยีดจิิทัลดขีึ้น
080201 สินเชื่อธุรกิจรายใหมท่ีไ่มใ่ชร่ายใหญ่เฉลี่ยตอ่ปีเพ่ิมขึ้น



รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทยอ่ย (Y1)
080202 มลูค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการทีเ่ริ่มตั้งตน้และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น
080301 มลูค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมขึ้น
080302 ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดขีึ้น
080303 การขยายตวัการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น
080401 อันดบันโยบายของภาครัฐทีม่ตีอ่วิสาหกิจและผู้ประกอบการดา้นการ2และความสอดคล้องของนโยบายดขีึ้น
090101 การขยายตวัของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น
090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น
090204 การขยายตวัของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
090205 การลงทุนในพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมขึ้น
090301 การขยายตวัของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น
090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น
100101 คนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ มคีวามพร้อมในทุกมติติามมาตรฐานและสมดลุทัง้ดา้นสตปิัญญาคุณธรรมจริยธรรม มจีิตวิญญาณทีด่ ีเขา้ใจ

ในการปฏิบัตตินปรับตวัเขา้กับสภาพแวดล้อมดขีึ้น
100201 ภาคธุรกิจมบีทบาทส าคัญในการลงทุนเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น
103001 สื่อในสังคมไทยมคีวามเขม้แขง็ สามารถสร้างภูมคุ้ิมกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์

เพ่ิมขึ้น
110101 ครอบครัวไทยมคีวามเขม้แขง็ และมจีิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชวีิตแบบพอเพียงมากขึ้น
110201 เดก็เกิดอย่างมคุีณภาพ มพัีฒนาการสมวัย สามารถเขา้ถึงบริการทีม่คุีณภาพมากขึ้น
110301 วัยเรียน / วัยรุ่น มคีวามรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มสี านึกพลเมอืง มคีวามกล้าหาญทาง

จริยธรรม มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตวั สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมปีระสิทธิผลตลอดชวีิตดขีึ้น
110401 แรงงานมศัีกยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มทีักษะอาชพีสูง ตระหนักในความส าคัญทีจ่ะพัฒนาตนเองให้เตม็ศักยภาพ สามารถปรับตวัและ

เรียนรู้สิ่งใหมต่ามพลวัตของโครงสร้างอาชพีและความตอ้งการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น
110402 มคีนไทยทีม่คีวามสามารถและผู้เชี่ยวชาญตา่งประเทศ เขา้มาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น



รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทยอ่ย (Y1)
110501 ผู้สูงอายุมคุีณภาพชวีิตทีด่ ีมคีวามมั่นคงในชวีิต มทีักษะการด ารงชวีิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชวีิต มสี่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมลูค่าเพ่ิม

ให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น
120101 คนไทยไดร้ับการศึกษาทีม่คุีณภาพตามมาตรฐาน มทีักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้

อย่างตอ่เน่ืองตลอดชวีิตดขีึ้น
120201 ประเทศไทยมรีะบบขอ้มลูเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งตอ่การพัฒนาให้เตม็

ตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น
130101 ประชาชนมคีวามรอบรู้ดา้นสุขภาวะสามารถดแูลสุขภาพ มพีฤตกิรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคทีส่ามารถ

ป้องกันได ้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมสีุขภาพดสีูงขึ้น
130201 จ านวนชมุชนสุขภาพดเีพ่ิมขึ้น
130301 มรีะบบสาธารณสุขทีไ่ดม้าตรฐานทีป่ระชากรทุกระดบัเขา้ถึงไดด้ขีึ้น
130401 การเขา้ถึงบริการสาธารณสุขมคีวามเหลื่อมล้ าลดลง
130501 ประชาชนมคีวามรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัตใิหมแ่ละโรคอุบัตซ้ิ าทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศมากขึ้น
140101 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมขึ้น
140201 นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแขง่ขนัระดบันานาชาติ
140301 บุคลากรดา้นการกีฬาและนันทนาการมคุีณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น
150101 ภาคีการพัฒนามบีทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างตอ่เน่ือง
150201 ประชากรไทยมกีารเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมคุีณภาพเพ่ิมขึ้น
150202 ผู้สูงอายุมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้นอย่างตอ่เน่ือง
160101 ศักยภาพและขดีความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น
160201 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมรีายไดเ้พ่ิมขึ้นอย่างตอ่เน่ือง
160202 กลุ่มประชากรรายไดต้่ าสุดร้อยละ 40 มคีวามสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินไดม้ปีระสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่างตอ่เน่ือง
170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มดอ้ยโอกาสและกลุ่มเปราะบางไดร้ับการคุ้มครองและมหีลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น
170201 มรีะบบและกลไกในการให้ความชว่ยเหลือกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษไดค้รอบคลุมมากยิ่งขึ้น
180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมคีวามยั่งยืนสูงขึ้น



รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทยอ่ย (Y1)
180102 พ้ืนทีส่ีเขยีวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น
180201 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึ้น
180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
180401 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดนิ แหล่งน้ าใตด้นิและแหล่งน้ าทะเลมคุีณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชป้ระโยชน์
180402 คุณภาพอากาศ และเสียง อยู่ในระดบัมาตรฐานของประเทศไทย
180403 การจัดการขยะมลูฝอย มลูฝอยตดิเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมใีนภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมปีระสิทธิภาพมากขึ้น
180501 คนไทยมคุีณลักษณะและพฤตกิรรมทีพึ่งประสงค์ดา้นสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชวีิตทีด่ี
190101 ระดบัความมั่นคงดา้นน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น จากระดบั 3 ให้เป็นระดบั 4 (สูงสุดทีร่ะดบั5)
190102 ระดบัการรับมอืกับพิบัตภิัยดา้นน้ าเพ่ิมขึ้น
190103 ยกระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ าเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน
190201 ระดบัความมั่นคงดา้นน้ าในเขตเมอืงเพ่ิมขึ้น
190202 ระดบัความมั่นคงดา้นน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น
190301 แมน้่ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาตทิัว่ประเทศมรีะบบนิเวศและทัศนียภาพทีด่ ีมคุีณภาพไดม้าตรฐานเพ่ิมขึ้น
200101 งานบริการภาครัฐทีป่รับเปลี่ยนเป็นดจิิทัลเพ่ิมขึ้น
200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
200202 ภาษีทีจ่ัดเก็บถูกน าไปใชอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ
200203 หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนตา่ง ๆ มสี่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตอ้งมสีมรรถนะและสร้างความทันสมยัในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200401 ภาครัฐมขีดีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมคีวามคล่องตวั
200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มจีิตส านึก มคีวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมอือาชพี

210101 ประชาชนมวีัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสัตย์สุจริต



รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทยอ่ย (Y1)
210102 คดทีุจริตและประพฤตมิชิอบลดลง
210201 การด าเนินคดทีุจริตมคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไมเ่ลือกปฏิบัติ
220101 กฎหมายไมเ่ป็นอุปสรรคตอ่การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใตก้รอบกฎหมายทีมุ่่งให้ประชาชนในวงกว้างไดร้ับประโยชน์จากการ

พัฒนาประเทศโดยทัว่ถึง
220102 การปฏิบัตติามและการบังคับใชก้ฎหมายมคีวามคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทัว่ถึง ไมเ่ลือกปฏิบัตแิละเป็นธรรม
220103 ประชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
220104 การมกีฎหมายทีด่แีละเท่าทีจ่ าเป็น
220201 การอ านวยความยุตธิรรมมคีวามโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัว่ถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมลูค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตวัเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน

230102 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจทีม่นีวัตกรรมเพ่ิมขึ้น
230201 คุณภาพชวีิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมไดร้ับการยกระดบัเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชงิ

สังคม
230301 การประยุกตใ์ชค้วามรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมลูค่าของเศรษฐกิจสีเขยีวอย่างยั่งยืนเพ่ิมขึ้น
230401 ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงทัดเทียมประเทศทีก้่าวหน้าในเอเชยี
230501 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหมท่ีจ่ าเป็นตอ่การพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น
230502 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐเพ่ิมขึ้น


