
มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 

 

สายงาน    การผังเมือง 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผังเมือง ซ่ึงมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การวางแผนและวางโครงการผังเมือง วิเคราะห วิจัย คนควา 
ออกแบบแปลน แผนผัง ตลอดจนปรับปรุงแกไข ใหคําปรึกษา แกปญหาและกําหนดมาตรการ
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดทําและดําเนินการวางผังเมือง โดยเฉพาะทางดานการวางแผนผัง การใช
ประโยชนที่ดินทุกประเภท วางแผนผังระบบเสนทางคมนาคมและขนสง วางแผนผังระบบกิจการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในการวางผังเมือง 
รวมทั้งการออกแบบวางแผนผังโครงการและรายละเอียดในการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหรือ
สงวนพื้นที่หรือวัตถุสถานเพื่อการผังเมือง รวมทั้งเสนอมาตรการการปองกันและแกไขปญหาทาง
ผังเมืองดวย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ชื่อและระดับของตาํแหนง
  ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับตําแหนงดังนี้ คือ 

   นักผังเมือง 3 ระดับ 3 

   นักผังเมือง 4 ระดับ 4 

   นักผังเมือง 5 ระดับ 5 

   นักผังเมือง 6 ระดับ 6 

   นักผังเมือง 7 ระดับ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อตําแหนง    นักผังเมือง 3 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานขั้นตนเกีย่วกับการผังเมือง ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  เปนเจาหนาที่ขั้นตนทําหนาที่ศึกษา วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวางผังเมืองทั้งผัง
ภาค ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งเสนอมาตรการการปองกันและแกไขปญหาทางผังเมือง 
ชวยนักผังเมืองระดับสูง ศึกษาคนควาเรื่องตาง ๆ ประกอบการวิเคราะห วิจัย รวบรวมขอมูล
เบื้องตนทางผังเมือง สถาปตยกรรม วิศวกรรม เศรษฐกิจและสังคม สถิติเกี่ยวกับประชากร การใช
ที่ดินในประเภทตาง ๆ เพื่อคํานวณ รางแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ตลอดจนกําหนดรายละเอียด
ประมาณราคาเกี่ยวกับการวางผังสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนสง สถานที่
พักผอนหยอนใจ สถาบันราชการ โรงเรียน เพื่อการวิเคราะหเกี่ยวกับการวางผังเมืองระดับตาง ๆ 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานีท้างผังเมือง สถาปตยกรรม วิศวกรรม

โยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม  วิจิตรศิลป  สถาปตยกรรม  หรือทาง
อ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   

ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชาการผังเมืองอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

และกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบและขอบังคับอื่นที่ใชปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและ 

สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน 

หนาที ่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

 

 

 

 



 

ชื่อตําแหนง    นักผังเมือง 4 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานผังเมือง โดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานผังเมือง
ที่คอนขางยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานผังเมือง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ศึกษา วิเคราะหขอมูลประเภทตาง ๆ เพื่อคํานวณ ออกแบบ กําหนด
รายละเอียดและประมาณราคา ตลอดจนจัดทํารูปจําลองผังเมือง การจัดทําและดําเนินการวางผัง
เมือง โดยเฉพาะทางดานการวางแผนผังการใชที่ดิน วางแผนผังระบบคมนาคมและการขนสง 
วางโครงการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สําหรับเมืองขนาดเล็ก วิเคราะห วิจัย คนควาทางดานผัง
เมือง ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํา
หนาที่ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบตัิงานที่
ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมอืง 3 และไดดาํรงตําแหนงใน 

ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน 

ผังเมืองหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม ขอ 2 

2.  ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางผังเมือง สถาปตยกรรม
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 



                          

           
 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักผังเมือง 3 แลว  จะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่ 
สังกัด 

2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะ 

นําและเสนอแนะวิธีการแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
4. มีความสามารถในการประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อตําแหนง    นักผังเมือง 5 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานผังเมือง     โดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร  หรือ
ปฏิบัติงานผังเมืองที่ยากมากโดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการวางผังเมือง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง เชน ควบคุม ตรวจสอบการออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบและออกแบบผังเมือง 
ศึกษารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับความตองการของผังเมืองพรอมที้งจัดําเนินการในการประมาณ
ราคาของโครงการจนถึงขั้นจัดทําโครงการเงินทุนพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายการผังเมือง
โดยเฉพาะ การวางผังภาค ผังเมืองรวม วางโครงการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ วางระบบ
คมนาคมและกาขนสงของเมืองขนาดกลาง วางผังเมืองเฉพาะในระดับจังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ วาง
ผังปรับปรุงบริเวณที่ดินที่ไดรับสาธารณภัย ผังชุมชน ตรวจสอบผังเมืองเฉพาะ ดําเนินการแกไข
และปองกันการเกิดปญหาผังเมืองทุกระดับ ใหคําปรึกษา แกปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานดังกลาว ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํา
หนาที่ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบตัิงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบตัิงานตามที่
ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมอืง 3 หรือนักผังเมือง 4 ขอ 2 และ 

ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกบังานผังเมือง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 



 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมอืง 3 และไดดาํรงตําแหนงไมต่ํา 
กวาระดับ 3หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผัง
เมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัผังเมือง 4 ขอ 2 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักผังเมือง 4 แลว  จะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพวิเตอร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อตําแหนง    นักผังเมือง 6 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานผังเมือง โดยควบคุม
หนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานผัง
เมืองในลักษณะผูชํานาญการหรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับการวางผังเมือง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน พิจารณา คนควาเพื่อการออกแบบอาคารและสิ่งกอสรางให
เหมาะสมตามสภาพตาง ๆ ตรวจพิจารณา รับรองแบบผังเมือง ตลอดจนการประมาณราคาและจัดทํา
โครงการเงินทุนพัฒนาประเภทตาง ๆ จัดทําและดําเนินการในการวางผังเมืองใหเปนไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ดําเนินการวางแผนผังการใชที่ดินทุกประเภท วางผังระบบคมนาคมและการ
ขนสง ผังระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการสําหรับเมืองขนาดใหญ ดําเนินการวางผังภาค
และผังเมืองทุกระดับ กําหนดมาตรการในการปองกันปญหาทางผังเมือง ดําเนินการแกปญหาผัง
เมือง ดําเนินการจัดทําผังเมืองที่ไดวางไวใหเปนไปตามผัง เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํา
หนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยส่ังการ ควบคุม 
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบตัิงานตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 

 

 

 



 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมอืง 3 หรือนักผังเมือง 4 ขอ 2 และ 

ไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกบังานผังเมือง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมอืง 3 หรือนักผังเมือง 4 ขอ 2 และ 

ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผังเมือง หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักผังเมือง 5 แลว  จะตอง 

1. มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อตําแหนง    นักผังเมือง 7 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานผังเมือง โดยควบคุม
หนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานผังเมืองใน
ลักษณะผูชํานาญการพิเศษ หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับการวางผังเมือง โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน การวางผัง การวิเคราะห วิจัย คนควา พิจารณาตรวจสอบ 
รับรองแบบ เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบผังเมืองใหเปนไปตามความเหมาะสมกับสภาพการณ
และวัตถุประสงคเกี่ยวกับการวางผังเมือง จัดทําและดําเนินการวางผังเมืองใหเปนไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ดําเนินการวางแผนผัง การใชที่ดินทุกประเภท วางผังระบบคมนาคมและการขนสง ยัง
ระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สําหรับเมืองขนาดใหญ ดําเนินการวางผังภาคและผัง
เมืองทุกระดับ กําหนดมาตรการในการปองกันปญหาทางผังเมือง ดําเนินการแกปญหาผังเมือง 
ดําเนินการจัดทําผังเมืองทีไดวางไวใหเปนไปตามผัง เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
เขารวมประชุมคณะกรกรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํา
หนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม 
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบตัิงานตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 

 

 
 



 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมอืง 3 หรือนักผังเมือง 4 ขอ 2   

และไดดํารงตาํแหนงในระดบั 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกบังานผังเมือง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักผังเมอืง 3 หรือ นักผังเมือง 4 ขอ 2   

และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานผังเมืองหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักผังเมือง 6 แลว จะตองมีความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
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