
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 

สายงาน               การเจ้าหน้าที่ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ   ท่ีปฏิบติังานเกี่ยวกบังานบุคคลของส่วนราชการ 

ต่าง ๆ   ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการวางแผนงานบุคคล  การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้า 

รับราชการ   การดําเนินการเกี่ยวกบัตําแหน่งและอตัราเงินเดือน   การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพ 

ในการปฏิบติัราชการ  จดัทําทะเบียนประวัติการรบัราชการ  การดําเนินการเกี่ยวกบัการออกจากราชการ  

เป็นต้น  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันีคื้อ 

   บุคลากร  3  ระดบั  3 ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   บุคลากร  4  ระดบั  4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   บุคลากร  5  ระดบั  5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   บุคลากร  6  ระดบั  6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   บุคลากร  7  ระดบั  7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง             บุคลากร  3 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานบุคคลของส่วนราชการท่ียากพอสมควร  ภายใต้การกาํกบั

ตรวจสอบโดยใกล้ชิด  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  เป็นเจ้าหน้าท่ีขัน้ต้นปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบังานบุคคลของส่วนราชการ  โดย 

ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น ดําเนินการเกี่ยวกบัการจดัสอบ ดําเนินการออกคําสัง่

เกี่ยวกบัการบรรจุ  แต่งตัง้และอื่น  ๆ  ท่ีเกี่ยวกบังานบุคคล  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพฒันาบุคคล  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพ่ือชีแ้จง

เหตุผลในการดําเนินเร่ืองขออนุมัติเกี่ยวกบังานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ   ข้อบงัคบั   

ดําเนินเร่ืองการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน  จดัทํา  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงบญัชีขอถือจ่ายเงินเดือน

ของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบั

รองลงมา  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างกฎหมาย การปกครอง การบริหารรัฐ 

กิจรัฐ  ประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกจิ  หรือทางอื่นท่ี  ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  หรือ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  1.  มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง   เศรษฐกิจ  และสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ของประเทศไทย 

2.  มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    บุคลากร  4 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานบุคคลของส่วนราชการท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบั 

ตรวจสอบ  หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  หรือปฏิบตัิงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง   หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานบุคลาของสว่นราชการ  โดย 

ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง  และปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานบุคลาของส่วนราชการ   โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  การขอกําหนดตําแหน่งและอตัราเงนิเดือน  การจดัระบบงาน 

การสรรหา  การสอบ  และบรรจุแต่งตัง้  โอน  ย้าย  การเลื่อนเงินเดือน  การเลื่อนตําแหน่ง   และการ 

พฒันาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ  การพิจารณาดําเนินการทางวินยัข้าราชการ  การดําเนินเร่ือง

การขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน  การจดัทํา  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัประวัติการรับราชการ  

ให้คําปรึกษาแนะนํา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากการปฏิบติังานดงักลา่วข้างต้นบ้างแล้ว   ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน   วางแผน   มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ   ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง  แก้ไข 

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฎิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากร 3  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3 หรือท่ี  

ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบุคคลของส่วนราชการ  หรือ

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี  สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งตามข้อ  2 หรือ 

 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างกฎหมาย  การบริหารรฐักิจ รัฐประศาสน 

ศาสตร์ การบริหารธุรกิจ  หรือทางอื่นท่ี  ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
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- 2 - 

 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบับุคลากร  3  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ   ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน   ควบคุม  ตรวจสอบ   ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง             บุคลากร  5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนราชการ  โดยควบคุมตรวจสอบ

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานบุคคลของ 

ส่วนราชการท่ียากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบังานบุคคลของส่วนราชการ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เช่น การขอกําหนดตําแหน่งและอตัราเงินเดือน การจดัระบบงานการสรรหา  

การสอบ การบรรจุแต่งตัง้ โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน  การเลื่อนตําแหน่งและ การพฒันาและส่งเสริม

สมรรถภาพข้าราชการ  การทะเบียนประวติั  การพิจารณาดําเนินการทางวินยัข้าราชการ เป็นต้นแก้ไข

ระเบียบปฏิบติัเกี่ยวกบังานบุคคลของส่วนราชการท่ีสงักดั  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษา  แนะนํา  ตอบ 

ปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง  ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากร 3  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 ข้อ 2   

หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบุคคลของสว่น

ราชการ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากร  3  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั   

3  หรือ  ท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานบุคคลของ 

ส่วนราชการ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กําหนดเวลา  4  ปี  ให้ลดเป็น  3  ปี  สําหรับ 

ผู้ มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากร 4  ข้อ 2 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่  6/2548  เมื่อวันที่  23  มิถนุายน  2548 



- 2 - 

 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบับุคลากร  4  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง             บุคลากร  6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานบุคคลของส่วนราชการ  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย

และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบติังานบุคคลของส่วนราชการในลกัษณะ

ผู้ ชํานาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานบุคคลของสว่นราชการ  โดยปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น การขอกําหนดตําแหน่งและอตัราเงินเดือน จดัระบบงานการสรรหา  

การจดัสอบ การบรรจุ แต่งตัง้ โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ง และการพฒันาและส่งเสริม

สมรรถภาพข้าราชการ การทะเบียนประวติั เป็นต้น วินิจฉยัและแก้ปัญหาข้อขดัข้องต่าง ๆ  ในเร่ืองงาน

บคุคลให้เป็นไป ตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.จ. และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องฝึกอบรมและให้ 

คําปรึกษาแนะนํา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ี

ได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ี

อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงั  เจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับ 

ผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา 

แนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากร  3  หรือบุคลากร 4 ข้อ 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 5 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

บุคคลของส่วนราชการหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากร  3  หรือบุคลากร 4 ข้อ 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  4  หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานบุคคลของส่วนราชการ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบับุคลากร  5  แล้ว  จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    บุคลากร  7 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนราชการ หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่ง

ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล  

โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก หรือปฏิบติังานงานบุคคล

ของส่วนราชการในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ  หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบ

ได้ระดบัเดียวกนัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกบังานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การขอ

กําหนดตําแหน่งและอตัราเงินเดือน การจดัระบบงาน การสรรหา การจดัสอบ การบรรจุ แต่งตัง้ โอน ย้าย  

การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่งและการพฒันา และส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การทะเบียน

ประวัติ และการประเมินผลงานบุคคล เป็นต้น วินิจฉยัและแก้ปัญหาข้อขดัข้องต่าง ๆ  ในเร่ืองงานบุคคลให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.จ.และระเบียบเกีย่วข้อง ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง  ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการ

กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบให้คําปรึกษา 

แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากร  3  หรือบุคลากร 4 ข้อ 2 และได้ดํารง 

ตําแหน่งในระดบั 6 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

บุคคลของส่วนราชการ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 
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2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากร  3 หรือบุคลากร 4 ข้อ 2   และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  5   หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานบุคคลของส่วนราชการ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบับุคลากร 6 แล้ว จะต้องมีความรู้ความ 

เข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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