
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน          เจาหนาที่หองสมุด 

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานหองสมุดหรือใหบริการแกผูใช 

หองสมุดซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของหองสมุด จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนังสือ 
รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและ
ใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุด 
รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 

ชื่อและระดับของตําแหนง 
ตําแหนงในสายงานี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ 

   เจาหนาท่ีหองสมุด 1 ระดับ 1 

   เจาหนาท่ีหองสมุด 2 ระดับ 2 

   เจาหนาท่ีหองสมุด 3 ระดับ 3 

   เจาหนาท่ีหองสมุด 4 ระดับ 4 

   เจาหนาท่ีหองสมุด 5 ระดับ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่หองสมุด 1 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับงานหองสมุดที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดหรือ 

ตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด หรือละเอยีดถี่ดวน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ได 
รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

จัดหา ดูแล เก็บรักษาและซอมแซมหนังสือ ดแูลรักษาวัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทํา 
ทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสอื แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด ใหบริการตอบคําถาม 

ตาง ๆ เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  หรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  ทางบรรณารักษ  หรือทางอื่น       
ท่ี  ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูความสามารถในหนาท่ีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาท่ีมีความรูความเขาใจ 

ในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน  หนาท่ี 

2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรณอยางเหมาะสมแกการ 

ปฏิบัติหนาท่ี 

3. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่หองสมุด 2 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานหองสมุดที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบ 

อาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนํา 
และใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด และใหบริการตอบคําถามตาง ๆ เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด 

จัดกิจกรรมของหองสมุดเพื่อสงเสริมเผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากขึ้น รวบรวมสถิติและจัดทํา
รายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีหองสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1  

หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอืน่ที่ 
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา  3  ป  ใหลดเปน  2  ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
เจาหนาท่ีหองสมุด  1  ขอ  2   

ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาหนาท่ีหองสมุด 1 แลว จะตองมีความ 

สามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อตําแหนง   เจาหนาที่หองสมุด 3 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะบรรณารักษหองสมุด ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

ไมสูงนัก รับผิดชอบงานในการปฏิบัติดานบรรณารักษ หรอืปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการบรรณารักษท่ีไมมากนัก 

และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมดุ และใหเลขหมู 
หนังสือ ทําดรรชนี ทําบรรณานุกรม ทําสารสังเขป ใหคําแนะนําในการใชคูมือการศึกษาคนควาหนังสือใน 

หองสมุด ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนําและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําบัญชีหนังสือท้ังหมดของ 
หองสมุด การจดัทําและรักษาสมุดทะเบียนตาง ๆ ของหองสมุด การลงบัตรและเรียงบัตรรายการ การทํา 
กฤตภาค และการเก็บรวบรวมสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับหองสมุด จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ตดิตอประสานงาน 

รวมท้ังควบคุมดูแลการเก็บรักษาและซอมแซมหนังสือ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีหองสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือ 

ท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานหองสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในวิชาการบรรณารักษศาสตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่
ใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

2. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งของประเทศไทย  และของทองถิ่น 

3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

4. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
 

 

 

 

 

 

 



ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่หองสมุด 4 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก       ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบรรณารักษ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานบรรณารักษหองสมุดท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือ
ปฏิบัติงานวิชาการหองสมุดท่ีคอนขางมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับ ตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากมากเกี่ยวกับงานบรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง เชน การพิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด การวิเคราะหและใหเลขหมูและ 

ขยายเลขหมูหนังสือ การทําดรรชนี การทําบรรณานุกรม การทําสารสังเขป ฯลฯ ควบคุมตรวจสอบ การให 
บริการและการอํานวยความสะดวกแกผูใชหองสมุด พิจารณาในการจัดสงหนังสือแลกเปลีย่นกับสถาบัน 

ตาง ๆ ท้ังในและนอกประเทศ ศึกษา คนควา ใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขระบบการปฏิบัติงานของ 
หองสมุดทั้งในดานวิชาการและการใหบริการแกผูใชหองสมุด ควบคุมดูแลการเก็บรักษาและตรวจสอบ 

สภาพของหนังสือหรอืสิ่งพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบเพื่อบูรณะซอมแซม หรือหาวิธกีาร 

เก็บรักษาใหอยูไดนานที่สุดเทาท่ีจะนานได  จัดทําโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานบันทึกรายงานผลการ 

ปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 

เกี่ยวกับงานในหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาท่ีชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีหองสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ3  

หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีหองสมุด1 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 2 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานหองสมุดหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 



ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาหนาท่ีหองสมุด 3 แลว จะตอง 
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 

2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่หองสมุด 5 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบรรณารักษ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ 

ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานบรรณารักษหองสมุดที่มีหนาท่ีความรับผิดชอบ 

และคุณภาพของงานสูง หรอืปฏิบัติงานวิชาการหองสมุดที่คอนขางมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับ ตรวจสอบ 

หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานบรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่ง   หรือหลายอยาง เชน การ
พิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด     การวิเคราะหและใหเลขหมูและขยายเลขหมูหนังสือ การทําดรรชนี 
การทําบรรณานุกรม การทําสารสังเขป ฯลฯ ควบคุมตรวจสอบ  การใหบริการและการอํานวยความสะดวกแกผูใช
หองสมุด พิจารณาในการจัดสงหนังสือแลกเปลี่ยนกับสถาบันตาง ๆ ท้ังในและนอกประเทศ ศึกษา คนควา ให
ขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไขระบบการปฏิบัติงานของหองสมุดท้ังในดานวิชาการและการใหบริการแกผูใชหองสมุด 
ควบคุมดูแลการเก็บรักษาและตรวจสอบสภาพของหนังสือหรือสิ่งพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบเพื่อ
บูรณะซอมแซม    หรือหาวิธีการเก็บรักษาใหอยูไดนานที่สุดเทาท่ีจะนานได  จัดทําโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและ
ช้ีแจงเรื่องตาง ๆเกี่ยวกับงานในหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาท่ีติดตอ 

ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาท่ีชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีหองสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4  

หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาท่ีหองสมุด1 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 3 หรือท่ี ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานหองสมุดหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัเจาหนาท่ีหองสมุด 4 แลว จะตอง 
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 



2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

                           5.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
 


	มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
	ลักษณะงานโดยทั่วไป
	สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านห้องสมุดหรือให้บริการแก่ผู้ใช้
	ห้องสมุดซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของห้องสมุด จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุด ทำทะเบียน จัดหมวดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือ แนะนำและให้บริการแก่ประชาชนในการใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และชักจูงให้ประชาชนใช้ห้องสมุด รวบรวมสถิติและจัดทำรายงานประจำปีของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
	ชื่อและระดับของตำแหน่ง

	ตำแหน่งในสายงานี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
	หน้าที่และความรับผิดชอบ

	ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานห้องสมุดที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือ
	ตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ด้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

	จัดหา ดูแล เก็บรักษาและซ่อมแซมหนังสือ ดูแลรักษาวัสดุ และครุภัณฑ์ของห้องสมุด ทำ
	ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
	หน้าที่และความรับผิดชอบ

	ปฏิบัติงานห้องสมุดที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

	ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล เก็บรักษา และซ่อมแซมหนังสือ รับผิดชอบ
	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

	มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 1 
	ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

	นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 แล้ว จะต้องมีความ
	หน้าที่และความรับผิดชอบ

	ปฏิบัติงานในฐานะบรรณารักษ์ห้องสมุด ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

	พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด และให้เลขหมู่
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	ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
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