มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

บรรณารักษ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด วิเคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือทําบัตรรายการ ทําบรรณานุกรม
ทําดรรชนี ทําสารสังเขป จัดทําคูมือการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุด ใหบริการแกผูใชหองสมุด จัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน ศึกษา คนควา การจัดระบบงานที่เหมาะสมของหองสมุด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะบรรณารักษหองสมุด ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุภาพของงานไมสูงนัก
รับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านดานบรรณารักษ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการบรรณารักษที่ไมยากนัก และปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด และใหเลขหมูหนังสือ
ทําดรรชนี ทําบรรณานุกรม ทําสารสังเขป ใหคาแนะนํ
ํ
าในการใชคูมือการศึกษา คนควาหนังสือในหองสมุด ควบคุม
ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําบัญชีหนังสือทัง้ หมดของหองสมุดการจัดทําและรักษาสมุด
ทะเบียนตาง ๆ ของหองสมุด การลงบัตรและเรียงบัตรรายการ การทํากฤตภาคและการเก็บรวบรวมสถิติตาง ๆ เกีย่ วกับหอง
สมุด จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ติดตอประสานงาน รวมทั้งควบคุม ดุแล การเก็บรักษา และซอมแซมหนังสือและปฏิบัติ
หนาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านีท้ างบรรณารักษศาสตร สารนิเทศศาสตร หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตากว
่ํ านีท้ างบรรณารักษศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการบรรณารักษศาสตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาในในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบรรณารักษ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบตั งิ านบรรณารักษหอ งสมุดทีม่ หี นาทีค่ วามรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูง หรือปฏิบตั งิ านวิชาการหองสมุด ที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ
หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานบรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เชน การพิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด การวิเคราะหและใหเลขหมูและขยายเลขหมู
หนังสือ การทําดรรชนี การทําบรรณานุกรม การทําสารสังเขป ฯลฯ ควบคุมตรวจสอบการใหบริการและการอํานวยความ
สะดวกแกผูใชหองสมุด พิจารณาในการจัดสงหนังสือแลกเปลี่ยนกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและนอกประเทศศึกษา คนควา ให
ขอเสนอแนะ และปรับปรุงแกไขระบบการปฏิบัติงานของหองสมุด ทั้งในดานวิชาการและกากรใหบริการแกผูใชหองสมุด
ควบคุมดูแลการเก็บรักษา และตรวจสอบสภาพของหนังสือหรือสิ่งพิมพ หรือโสตทัศนวสั ดุทอ่ี ยูใ นความรับผิดชอบเพือ่
บูรณะซอมแซมหรือหาวิธีการเก็บรักษาใหอยูไดนานที่สุดเทาที่จะนานได จัดทําโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน บันทึก
รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา
1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง

บรรณารักษ 5

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบรรณารักษโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบตั งิ านในฐานะบรรณารักษหอ งสมุดทีม่ หี นาทีค่ วามรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูงมาก หรือปฏิบัติงานวิชาการบรรณารักษที่ยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบและ
ปฏิบัตงิ านหนาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานบรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน การวิเคราะหและจัดหมูห นังสือ การใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูใชหองสมุด การจัดทําบรรณานุกรม
หรือการจัดทําคูม อื ตาง ๆ เพื่อใชในการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุด การเผยแพรและจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เปนตน
ศึกษา คนควา วิธีการและเทคนิคใหม ๆ ดานบรรณารักษศาสตร ศึกษา วิเคราะหเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขและใหคําแนะ
นําชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานหองสมุด จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน ใหการฝกอบรมทางวิชาการดานบรรณารักษ
ใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการบรรณารักษแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รับผิดชอบเกีย่ วกับการจัดโครงการทางดาน
บรรณารักษ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรอง
ลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลว ไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 ขอ 2 หรือ
3.! ไดรับปริญญาเอกทางบรรณารักษศาสตร หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบรรณารักษ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบรรณารักษในลักษณะผูชานาญการหรื
ํ
อผูมีความรูความสามารถและ
ความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับวิชาการบรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน การวิเคราะหจดั หมวดหมูห นังสือ การใหบริการคนหาหนังสือทั่วไป และการศึกษาคนควาหนังสือทาง
ดานวิชาการแขนงตาง ๆ การจัดทําบรรณานุกรม ดรรชนี การบริการตอบคําถามเพื่อใหความรูแกประชาชน โดยศึกษา คนควา
และรวบรวมจากหนังสือตาง ๆ หนังสือพิมพ วารสาร สิ่งพิมพ หรือหนังสือตัวเขียนและคําจารึกตาง ๆ ที่มีอยูในหองสมุด
ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการใหบริการและการใชบริการหองสมุด
การวิเคราะหเพื่อการใหเลขหมูหนังสือ การขยายเลขหมูหนังสือ และการทําบัตรรายการใหไดมาตรฐานสากล และเหมาะสม
กับลักษณะและประเภทของหนังสือที่มีอยู พิจารณาในการใชวิธีการและเทคนิคใหมทางดานบรรณารักษศาสตร ใหการฝก
อบรม การปฏิบัติงานของหองสมุดดําเนินการและแกปญ
 หาขอขัดของในการจัดทําคูมือ การปฏิบัติงานวิชาการ การศึกษาวิจัย
ตางๆ ทางดานบรรณารักษ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจา
หนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั
แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 5 ขอ 3 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

บรรณารักษ 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก รับผิดชอบงานบรรณารักษโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ควบคุมและปฏิบัติงานบรรณารักษ เชน วางหลักเกณฑในการวิเคราะหและประเมินคุณคาของ
หนังสือและโสตทัศน วัสดุตา ง ๆ พิจารณากําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานวิชาการ บรรณารักษ เชน
การวิเคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือ การทําบรรณานุกรม การทําดรรชนี การทําสารสังเขป การใหบริการขาวสาร
และแนะนําการศึกษาคนควาหนังสือสิ่งพิมพและสื่อความรูตาง ๆ แกผูใชหองสมุด ควบคุมตรวจสอบการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน แนะนําและปรับปรุงโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน กําหนดโครงการฝกอบรมและการศึกษา วิจัยทาง
ดานบรรณารักษศาสตร ติดตอประสานงานกับหองสมุดและสถาบันทางการศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศ ใหคาหารื
ํ อ
ทางดานบรรณารักษแกสถาบันหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้
เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติ
งานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวยและปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 5 ขอ 3 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 5 ขอ 3 และไดดํารงตําแหนง
ไมตากว
ํ่ าระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 6 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

