
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

         ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาลาสมีแล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
    ……………………………………………………. 

                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ได้ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้าง ตาม    
แผนอัตรากําลัง 4 ปี ( 2552-2555 ) ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ประจําปี 2553 จากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดยะลา ครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2553 เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้มีความเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น้ัน 
                    อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา  เรื่อง  หลักเกณฑ์
วิธีการ  และเง่ือนไข เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
1.  ตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขัน   

  1.1 มีตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจฯ จํานวน   1    ตําแหน่ง   ดังน้ี 
      ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก          จํานวน     1      อัตรา 
1.2 ระยะเวลาการจ้าง  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

            พนักงานจ้างตามภารกิจ มีระยะเวลาการจ้าง  4  ปี  โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการ
จ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4  ปี และได้รับค่าตอบแทนสําหรับผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับ
ค่าตอบแทนข้ันตํ่าสุดของอันดับ จ. ของบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ( 5,760.- บาท / เดือน ) และมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ันค่าตอบแทนประจําปีทุกปี รวมท้ังค่าตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด  รวมท้ัง
อาจได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ีอีก เช่น  การลา  การรับค่าตอบแทนระหว่างลา  การได้รับ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าเบ้ียประชุม  เป็นต้น 
  
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

             ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับตําแหน่งพนักงานจ้างจ้างตามภารกิจฯขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ   ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแน่ง   ดังน้ี 
                       2.1 คุณสมบัติท่ัวไป   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม    
ดังต่อไปน้ี 

       (1)   มีสัญชาติไทย 
          (2)   มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์    และไม่เกิน  60  ปี 
           (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
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      (4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
          (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ   จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนดดังน้ี 

          (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
                      (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

      (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
          (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
      (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

         (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐาน  ท่ัวไป   หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล  ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน   หรือตามกฎหมายอ่ืน 
       (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี    จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม  

     (8)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
     (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

        (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  เพราะกระทํา
ความผิดอาญา   เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท   หรือความผิดลหุโทษ 
              (11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออก  จากรัฐวิสาหกิจหรือ  
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
     (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก    เพราะกระผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป   
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน   หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก   เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป   หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมายอ่ืน 

   (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
              2.2   คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง    ผู้สมัครสอบตําแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ัน  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลกายกายูบอเกาะ  กําหนด ดังต่อไปน้ี 
        2.2.1 ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 

           -   ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก         
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1. ได้รับได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี  ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
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    ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
          1. ปฏิบัติหน้าท่ีเลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาล / ปฐมวัย (อายุระหว่าง 2.5 – 5 ปี) 

เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ให้กับเด็กเล็กเพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้ารับ
การศึกษาระดับอนุบาล / ปฐมวัย ต่อไป 
  2. อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก (2.5 – 5 ปี) แทนบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง 
  3. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

       ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
        1. มีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีท่ีจะปฏิบัติงาน 
  2.  มีความสามารถในการดูแลและเลี้ยงดูเด็กระดับปฐมวัย 

                3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   

3.  วัน   เวลา   และสถานท่ีรับสมัครสอบแข่งขัน    
   3.1  กําหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน รับสมัครระหว่างวันท่ี  23 - 31 พฤษภาคม    พ.ศ.  
2554  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  หมู่ท่ี 2  ตําบล         
กายูบอเกาะ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา     
    3.2  วิธีการย่ืนใบสมัคร    ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบ
สมัครและบัตรประจําตัวสอบด้วยลายมือของตนเอง และรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารท่ีกําหนด ตามข้อ 4  
ทุกฉบับ แล้วย่ืนใบสมัครของสมัครของตนเองและชําระค่าธรรมเนียมสมัครสอบในวัน เวลา และสถานท่ี      ท่ี
กําหนดตามข้อ  3.1  
  
4. เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสอบ 
   ผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเองพร้อมด้วยหลักฐาน   ดังต่อไปน้ี 
   4.1   รูปถ่ายหน้าตรง    ไม่สวมหมวก   และไม่ใส่แว่นตาดํา   ขนาด   1   น้ิว   ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี ( นับจากวันเปิดรับสมัคร ) จํานวน  3  รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจํานวน  1 
รูป  ติดรูปถ่ายในบัตรประจําตัวสอบ    จํานวน  2  รูป 
   4.2   สําเนาทะเบียนบ้าน                   จํานวน      1     ชุด 
   4.3   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน      1     ชุด 
    4.4   ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3   
(พ.ศ.2535)  หรือตามประกาศท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนด ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับ
แต่วันท่ีตรวจร่างกาย    จํานวน    1   ฉบับ 
    4.5   สําเนาภาพถ่ายใบประกาศนียบัตรหรือทะเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหน่ึงท่ี
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งท่ีสมัครสอบ   จํานวน   1  ฉบับ    โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปิดรับสมัครคือวันท่ี 31  พฤษภาคม      พ.ศ.  
2554     
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     4.6   สําเนาภาพถ่ายหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ – สกุล (ถ้ามี)    
จํานวน    1   ฉบับ    
                   4.7   สําเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดตามข้อ  4.2  ถึง  ข้อ  4.6  ให้ใช้กระดาษขนาด  A4  
เท่าน้ัน 
   สําหรับการรับสมัครสอบครั้งน้ี ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และหากภายหลังปรากว่าผู้สมัครสอบ
รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการรับสมัครสอบ  และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครตามอัตราดังน้ี 
      -  พนักงานจ้างตามภารกิจ                ค่าธรรมเนียม  100.- บาท 
                    ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้เม่ือได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว 
 
 

5. หลักสูตรและวิธีการแข่งขัน 
 5.1 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

ดําเนินการสอบคัดเลือก และคัดเลือกโดยวิธีการ ดังน้ี 
1)    สอบข้อเขียน   วันท่ี  3 มิถุนายน  2554   เวลา  10.00 - 12.00 น. 
2)    สอบสัมภาษณ์ วันท่ี  7 มิถุนายน  2554   เวลา  13.30  เป็นต้นไป 
รายละเอียดการสอบ ดังน้ี 
1)    การสอบข้อเขียน 100  คะแนน  โดยแบ่งออกเป็น  2  ภาค  ดังต่อไปน้ี 
       1.1 ตอนท่ี 1 ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  50  คะแนน 
       1.2 ตอนท่ี 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  50  คะแนน 

            หลักเกณฑ์  ผู้ท่ีสอบจะต้องสอบผ่านไม่น้อยกว่า 60% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ของการสอบข้อเขียนก่อน จึงจะมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ต่อไป  

2)    การสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  100  คะแนน 
                  - ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง        (คะแนนเต็ม    100   คะแนน) 
                   ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติ

ส่วนตัว   ประวัติการศึกษา    ประวัติการทํางาน   และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  
อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน      เป็นต้น 
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6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ  วันสอบ  เวลาสอบ  สถานท่ีสอบ    
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้ทราบในวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ.2554 
                  6.1 กําหนดสอบแข่งขัน  ดังนี้ 
           1)  สอบข้อเขียน  เริ่ม เวลา  10.00 - 15.30 น. ในวันศุกร์ ท่ี 3 มิถุนายน  2554 

       2)  สอบสัมภาษณ์ เริ่ม เวลา 13.30 เป็นต้นไป  ในวันอังคารท่ี 7 มิถุนายน  2554 
                     6.2 ประกาศผลการสอบแข่งขัน  แบ่งออกเป็น 
           1)  ประกาศผลสอบข้อเขียน ให้ทราบในวันจันทร์ ท่ี 6 มิถุนายน  2554 ณ  บอร์ด
ประกาศหน้าท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
         2)  ประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้ ให้ทราบในวันพฤหัสบดี ท่ี 9 มิถุนายน  2554  ณ  
บอร์ดประกาศหน้าท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  โดยจะลําดับอันดับผู้ได้คะแนนระดับสูงสุด
ลงมา 
 
7.  เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์คะแนนจากระดับสูงสุดลงมา และการตัดสิน
ของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลเด็กใน  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ให้ถือเป็นเด็ดขาด ผู้สมัครสอบจะมาอุทธรณ์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะไม่ได้ 
 
8.  การบรรจุแต่งต้ัง 
              เม่ือผู้สมัครสอบ สอบผ่านตามท่ีกําหนดแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะเรียก
มารายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งต้ังเข้ารับการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานจ้าง ตามวัน เวลา  ท่ีจะแจ้งให้กับผู้สมัคร
สอบแข่งขันได้ต่อไป 
 
9.  การข้ึนบัญชี 
   ผู้สอบผ่านการแข่งขัน จะประกาศเรียงตามลําดับคะแนนจากคะแนนสูงสุดไปหาตํ่า โดยจะข้ึน
บัญชีไว้ไม่เกิน   1   ปี 
 
10.  การทําสัญญาจ้าง 
              พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ได้รับการข้ึนบัญชีจะได้รับการทําสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4 ปี  
และอาจมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ  4  ปี โดยได้รับค่าตอบแทนตามท่ีกําหนด 
  
11.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ 
    ครั้งท่ี 1  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม ถึง  31  มีนาคม 
    ครั้งท่ี 2  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี  1  เมษายน ถึง  30  กันยายน 
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จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   10  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 

(นายอาสมี   เซะบากอ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเก่ียวกับการคัดเลือกพนักงานจ้าง 

แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ลงวันท่ี  10  พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
************************************ 

ช่ือตําแหน่ง          ผู้ดูแลเด็ก                                                                      รหัสตําแหน่ง  ภ.1 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
                    ปฏิบัติหน้าท่ีเลี้ยงดูเด็ก/อบรมเด็กเล็กและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                    ปฏิบัติหน้าท่ีเลี้ยงดูเด็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาล/ปฐมวัย (อายุระหว่าง 2.5- 5 ปี) เพ่ือเตรียม
ความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ให้กับเด็กเล็กเพ่ือเตรียมท่ีจะเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล/
ปฐมวัยต่อไป , อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก (อายุ 2.5– 5 ปี) แทนบิดามารดา หรือผู้ปกครอง และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
     1.  ได้รับได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี  ก.ท. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีท่ีจะปฏิบัติงาน 
2. มีความสามารถในการดูแลและเลี้ยงดูเด็กระดับปฐมวัย 
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**หมายเหตุ     ตําแหน่งผู้ดูแลเด็กเป็นสายงานพนักงานจ้างตามภารกิจ ทําสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี หรือ
ตามโครงการท่ีมีกําหนดเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดไว้โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ท้ังน้ีตามความเหมาะสมและความ
จําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 


