
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง
 

สายงาน                               เจาพนักงานหองสมุด 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานหองสมุดหรือใหบริการแกผูใชหองสมุด 

ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของหองสมุด จดัหา ดูแล เก็บรักษาหนังสือ รับผดิชอบ 

อาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการ 

แกประชาชนในการใชหองสมุดจัดกิจกรรา เพื่อสงเสริมเผยแพร และจักจูงใหประชาชนใชหองสมุด รวบรวม 

สถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 

ชื่อและระดับของตําแหนง 
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงนี้ คือ 

   เจาพนักงานหองสมุด 2 ระดับ 2 

   เจาพนักงานหองสมุด 3 ระดับ 3 

   เจาพนักงานหองสมุด 4 ระดับ 4 

   เจาพนักงานหองสมุด 5 ระดับ 5 

   เจาพนักงานหองสมุด 6 ระดับ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานหองสมุด 2 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานหองสมุดที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบ 

อาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และทําบัตรรายการหนังสอื แนะนํา 
และใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด และใหบริการตอบคําถามตาง ๆ เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด 

จัดกิจกรรมของหองสมุดเพื่อสงเสริม เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากขึ้น รวบรวมสถิติและ 

จัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกบรรณารักษหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  

หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบรรณารักษ    

หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในการบริหารงานหองสมุดขั้นตนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย  กฎ   
ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ 

ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

4. มีความรูความสามารถในกาใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียด แมนยํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อตําแหนง   เจาพนักงานหองสมุด 3 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบ   และคุณภาพของงาน 

ไมสูงนัก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานทางดานหองสมุด โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

จํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานหองสมุดทียากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอื่น 

ท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ 

หลายอยาง เชน พิจารณาใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควบคุม ดูแล เก็บรักษา 
และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วสัดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และ 

ทําบัตรรายการหนังสือ แนะนํา  และใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด และใหบริการตอบคําถามตาง ๆ  
เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด  จัดกิจกรรมของหองสมุด  เพื่อสงเสริมเผยแพรและชักจูงใหประชาชนใชหองสมุด 

มากขึ้น บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบัติหนาท่ี 

อื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาท่ีติดตอ 

ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาท่ีชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 

หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอืน่ที่ 
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาพนักงานหองสมุด 2 แลว จะตอง 
1. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
 

 

 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานหองสมุด 4      

หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทยีบไดระดับเดยีวกัน รับผิดชอบงาน
หองสมุด โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงาน
หองสมุดที่คอนขางยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ   หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานหองสมดุ โดยปฏิบัติ 
หนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือ 

เขาหองสมุด ควบคุม ดูแล เก็บรักษาและซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด 

ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนงัสือและทําบัตรรายการหนังสอื แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใช 
หองสมุด จัดกจิกรรมหองสมดุเพื่อสงเสริม เผยแพรและชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากขึ้น บริการขอมูล 

ทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิตแิละจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ 

ปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี และปฏิบัติ 
หนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาท่ี 

ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม 

ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

 ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาท่ีชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                       1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือท่ี ก.

อบตเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป หรือ 

                      2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 หรือท่ี 
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานหองสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกนัเจาพนักงานหองสมุด 3 แลว จะตอง 
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 

2. มีความสามารถในกาจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานหองสมุด 5 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานหองสมุด โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานหองสมุดที่คอนขางยากมาก โดยไมจําเปนตอง 
มีผูกํากับตรวจอบ หรือกายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานหองสมดุ โดยปฏิบัติ 
หนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมดุ 
ควบคุม ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุดทําทะเบียน จัดหมวดหมู
หนังสือและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมดุ จัดกิจกรรมหองสมุดเพื่อ
สงเสริม เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากขึ้น บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติและจัดทํารายงาน
ประจําปหองสมุด เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง 
ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาท่ีติด 

ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมิน 

ผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบัผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาท่ีชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือท่ี 

 ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานหองสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป  หรือ 

3. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
 ระดับ 3หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานหองสมุด หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาพนักงานหองสมุด 4 แลว จะตอง 
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบคุคล 

2. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

                        3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
 

 



ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานหองสมุด 6 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานหองสมุด โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานหองสมุดที่คอนขางยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจอบ หรือกายใตการ
ตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

                          ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควบคุม ดูแล เก็บรักษา 
และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือและทําบัตรรายการ
หนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมหองสมุดเพื่อสงเสริม เผยแพร และชักจูงให
ประชาชนใชหองสมุดมากขึ้น บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปหองสมุด เปนตน ให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ีและ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาท่ีชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือท่ี ก.

อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ  
4 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาพนักงานหองสมุด 5 แลว จะตอง 
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบคุคล 

2. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

                         3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
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