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และตําแหนง่ประเภทอํานวยการ 
********************** 

 
ระดับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ตําแหน่งประเภทวิชาการ  

และตําแหน่งประเภทอํานวยการ ดังน้ี 
๑. ข้าราชการตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

๑.๑ ระดับปฏิบัติงาน  กําหนดให้ต้องมีระดับที่ ๑ 
๑.๒ ระดับชํานาญงาน กําหนดให้ต้องมีระดับที่ ๑ 
๑.๓ ระดับอาวุโส  กําหนดให้ต้องมีระดับที่ ๒ 
๑.๔ ระดับทักษะพิเศษ กําหนดให้ต้องมีระดับที่ ๒ 

 ๒. ข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ 
๒.๑ ระดับปฏิบัติการ  กําหนดให้ต้องมีระดับที่ ๑ 
๒.๒ ระดับชํานาญการ กําหนดให้ต้องมีระดับที่ ๒ 
๒.๓ ระดับชํานาญการพิเศษ กําหนดให้ต้องมีระดับที่ ๓ 
๒.๔ ระดับเช่ียวชาญ  กําหนดให้ต้องมีระดับที่ ๔ 
๒.๕ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดให้ต้องมีระดับที่ ๕ 

 ๓. ข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
๓.๑ ระดับต้น  กําหนดให้ต้องมีระดับที่ ๓  
๓.๒ ระดับสูง  กําหนดให้ต้องมีระดับที่ ๔  
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