มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

เจาพนักงานหองสมุด

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานหองสมุดหรือใหบริการแกผูใชหองสมุด
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของหองสมุด จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนังสือ รับผิดชอบ
อาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการ
แกประชาชนในการใชหองสมุดจัดกิจกรรา เพือ่ สงเสริมเผยแพร และจักจูงใหประชาชนใชหองสมุด รวบรวม
สถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงนี้ คือ
เจาพนักงานหองสมุด 2 ระดับ 2
เจาพนักงานหองสมุด 3 ระดับ 3
เจาพนักงานหองสมุด 4 ระดับ 4
เจาพนักงานหองสมุด 5 ระดับ 5
เจาพนักงานหองสมุด 6 ระดับ 6

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานหองสมุดที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั อบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบ
อาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูห นังสือ และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนํา
และใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด และใหบริการตอบคําถามตาง ๆ เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด
จัดกิจกรรมของหองสมุดเพือ่ สงเสริม เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากขึ้น รวบรวมสถิติและ
จัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกบรรณารักษหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
2.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเทาไดไมตากว
่ํ านี้ทางบรรณารักษ
หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในการบริหารงานหองสมุดขั้นตนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในกาใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียด แมนยํา
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึง่ มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
ไมสงู นัก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานทางดานหองสมุด โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
จํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานหองสมุดทียากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เชน พิจารณาใหขอ เสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควบคุม ดูแล เก็บรักษา
และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ และครุภณ
ั ฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูห นังสือ และ
ทําบัตรรายการหนังสือ แนะนํา และใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด และใหบริการตอบคําถามตาง ๆ
เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด จัดกิจกรรมของหองสมุด เพื่อสงเสริมเผยแพรและชักจูงใหประชาชนใชหองสมุด
มากขึ้น บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบัติหนาที่
อื่นทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานหองสมุด 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงาน
หองสมุด โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือ
ปฏิบัติงานหองสมุดที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบตั ิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือ
เขาหองสมุด ควบคุม ดูแล เก็บรักษาและซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ และครุภณ
ั ฑของหองสมุด
ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใช
หองสมุด จัดกิจกรรมหองสมุดเพือ่ สงเสริม เผยแพรและชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากขึ้น บริการขอมูล
ทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการ
ปฏิบัตงิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่
ก.อบตเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2
หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกันเจาพนักงานหองสมุด 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในกาจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานหองสมุด โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานหองสมุดที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตอง
มีผูกากั
ํ บตรวจอบ หรือกายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบตั ิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาและใหขอ เสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหอง
สมุด ควบคุม ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภณ
ั ฑของหองสมุดทําทะเบียน จัด
หมวดหมูหนังสือและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรม
หองสมุดเพื่อสงเสริม เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากขึ้น บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวม
สถิติและจัดทํารายงานประจําปหองสมุด เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ
ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมิน
ผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานหองสมุด 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานหองสมุด 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานหองสมุด โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผู
อยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานหองสมุดที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจอบ
หรือกายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควบคุม ดูแล
เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูห นังสือและ
ทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมหองสมุดเพือ่ สงเสริม เผย
แพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากขึ้น บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประ
จําปหองสมุด เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ ง
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
่ํ าระดับ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
4 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานหองสมุด 5 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

