
                      

 

 สวัสดีค่ะพ่ีน้องชาว อบต.กายูบอเกาะ และท่านผู้อ่านทุกท่าน  จดหมายข่าวฉบับน้ี เป็นปีท่ี 
1  จัดทําข้ึนโดยชาว อบต.กายูบอเกาะ 
โครงการต่างๆ  ท่ีชาว อบต.กายูบอเกาะ  ได้ดําเนินการจัดทําข้ึนตามแผนงานหรืองบประมาณ   เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ   และมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงหากท่านมีข้อเสนอแนะ
หรือข้อคิดเห็นต่างๆ  ให้กับทางชาว อบต

 ข่าวแรกเริ่มท่ี*** โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจําปี 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้จัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจําปี 
ข้ึนระหว่างวันท่ี 7-12 ธันวาคม 2554 
อาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นประเพณีท้องถ่ินของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
คําว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนําสิ่งของท่ี
รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีท้ังชนิดค

อาซูรอจะจัดข้ึนในวันท่ี 
ปีตามปฏิทินอิสลาม และจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วย
กัน เพ่ือความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียง
เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของ
สังคมอย่างมีความสุข ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกัน 
ชุมชนข้ึนมากล่าวขอพร
ดังกล่าวเกิดการร่วมมือกันอย่างดีจากประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

ข่าวต่อไป***  โครงการอบรมจริยธรรมเรื่อง
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมเรื่อง
ฮิจเราะห์ศักราชใหม่"ถือเป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นปีฮิจเราะห์ศักราชใหม่เพราะวันท่ี 
พฤศจิกายน 2554 ตรงกับเดือนวันท่ี  1 
สําหรับวิถีวัฒนธรรมของมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหลายชุมชนผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมีการอ่าน
บทขอพรเป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะในมัสยิดของชุมชนเพ่ือขอ
ขอความเป็นสิริมงคลในปีถัดไป ซ่ึงโครงการดังกล่าวจัดข้ึนในวันท่ี 
บ้านฮูหยงบาโร๊ะ หมู่ท่ี 5 ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

ปีท่ี  2  ฉบับท่ี  1  เดือน ตุลาคม 2554 
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                      จดหมายข่าว    

กายูบอเกาะ และท่านผู้อ่านทุกท่าน  จดหมายข่าวฉบับน้ี เป็นปีท่ี 
กายูบอเกาะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมหรือ
กายูบอเกาะ  ได้ดําเนินการจัดทําข้ึนตามแผนงานหรืองบประมาณ   เพ่ือให้พ่ีน้อง

ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ   และมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงหากท่านมีข้อเสนอแนะ
อข้อคิดเห็นต่างๆ  ให้กับทางชาว อบต.กายูบอเกาะ  เพ่ือจักได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึน

    ����  ข่าวกิจกรรม ���� 
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจําปี 2555 

องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้จัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจําปี 2555 
2554 ในเขตพ้ืนท่ีอบต.กายูบอเกาะ ซ่ึงการกวนข้าว

เป็นประเพณีท้องถ่ินของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
คําว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนําสิ่งของท่ี
รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีท้ังชนิดคาวและหวาน การกวนข้าว

อาซูรอจะจัดข้ึนในวันท่ี 10 เดือน มุหัรร็อม ของทุก
ปีตามปฏิทินอิสลาม และจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วย 

กัน เพ่ือความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียง
เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของ
สังคมอย่างมีความสุข ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกัน เจ้าภาพจะเชิญบุคคลท่ีนับถือของ
ชุมชนข้ึนมากล่าวขอพร(ดูอา)ก่อน จึงจะแจกให้คนท่ัวไปรับประทานกัน
ดังกล่าวเกิดการร่วมมือกันอย่างดีจากประชาชนในพ้ืนท่ี   

โครงการอบรมจริยธรรมเรื่อง"คุณค่าและบทเรียนฮิจเราะห์ศักราชใหม ่
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมเรื่อง"คุณค่าและบทเรียน

ถือเป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นปีฮิจเราะห์ศักราชใหม่เพราะวันท่ี 26 เดือน
1 มุฮัรรอมฮิจเราะห์ศักราช 1433 ตามปฏิทินอิสลาม 

ถีวัฒนธรรมของมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหลายชุมชนผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมีการอ่าน
บทขอพรเป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะในมัสยิดของชุมชนเพ่ือขออภัยโทษในอดีตท่ีผ่านมาและ
ขอความเป็นสิริมงคลในปีถัดไป ซ่ึงโครงการดังกล่าวจัดข้ึนในวันท่ี 15 ธันวาคม 2554 ณ. 

ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  
 

 

 

 

2554 – ธันวาคม   2554 
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

    

กายูบอเกาะ และท่านผู้อ่านทุกท่าน  จดหมายข่าวฉบับน้ี เป็นปีท่ี 2  ฉบับท่ี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมหรือ

กายูบอเกาะ  ได้ดําเนินการจัดทําข้ึนตามแผนงานหรืองบประมาณ   เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ   และมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงหากท่านมีข้อเสนอแนะ

กายูบอเกาะ  เพ่ือจักได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึน 

เจ้าภาพจะเชิญบุคคลท่ีนับถือของ
ก่อน จึงจะแจกให้คนท่ัวไปรับประทานกัน ซ่ึงโครงการ



ข่าวต่อไป***  พิธีมอบรถยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพ
 อบต.
ธันวาคม 
ประธานในพิธี และมีข้าราชการ
ตลอดจนตัวแทนจากศูนย์เครือข่ายช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ จํานวน 
มอบรถยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพ

        
 ข่าวแรก  ส่วนการคลัง อบต.กายูบอเกาะ
   *  ภาษีบํารุงท้องท่ี  ตั้งแต่วันท่ี

*  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ย่ืนแบบภาษี  ตั้งแต่วันท่ี
วัน นับตั้งแต่ยื่นแบบ 

*  ภาษีป้าย ชําระภาษีได้  ตั้งแต่วันท่ี 
ข่าวท่ีสอง  สํานักปลัด อบต. ประชาสัมพันธ์กําหนดเวลาการลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจําปี 
   โครงการประกันรายได้ผูสู้งอายุและคนพิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดย
พฤศจิกายน  2554 และสําหรบัผู้ท่ีไมส่ามารถลงทะเบียนทาง
ถึง 13 มกราคม 2555 ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 
16.30 น. ในวันและเวลาราชการ 
 

สาระน่ารู้เพือสุขภาพทีดี : เกียวกบัโรคหวดั
โรคหวัดน้ันไม่มียารักษานะครับ มีแต่ยาท่ีใช้บรรเทาอากาศหวัดเท่าน้ันไม่ว่าจะเป็นแก้ปวดหัวตัว 
ยาท่ีหมอจัดให้น้ันเอง เมือเราเป็นหวัดน้ันถ้ารักษาท่ีดีพอจะหายได้เองและหายได้เร็ว
หวัดจะหายได้เอง และไม่กลับมาเป็นหวัดชนิดแบบเดิมอีกเน่ืองจากเราได้สร้างภู
สามารถท่ีจะแพร่กระจายไปโดยง่ายดังน้ันเราควรสวมผ้าปิดปากเม่ือเป็นหวัดเพื่อป้องกันเช้ือไปสู่ผู้อื่นด้วย
ไม่ให้เช้ืออื่นเข้าสู่ร่างกายเราเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการไอการจามควรปิดปากอย่างถูกวิธีเสมอ
โรคหวัดน้ันปกติท่ัวไปจะหายเองภายใน 7 วัน 
แทรกซ้อนก็ได้ซ่ึงมีความรุดแรงมากขึ้น เน่ืองจากขณะท่ีร่างกายกําลังรักษาตัวเองอยู่น้ันต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมาก
ในการปรับตัวและรักษาตัวเอง อย่างเช่น หูอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม
ควรดูแลเอาใจใส่ให้ดี จะได้หายๆไวๆ ไม่มีโรคแทรกซ้อนขึ้นได้
 

 

����    สุดท้ายขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า อบต
ประจําปี 2555  ตั้งแต่เมษายน-มิถุนายน
 

 

เจ้าของ : อบต.กายูบอเกาะ  กองบรรณาธิการ
ตู้ ปณ. 9 อ.รามัน  จ.ยะลา 95140  

 

หน้า 2. 
พิธีมอบรถยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย 

.กายูบอเกาะได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรถยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพ
ธันวาคม 2554 ณ อบจ.ยะลา โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธี และมีข้าราชการ พนักงาน จากอบจ.ยะลา อปท
ตลอดจนตัวแทนจากศูนย์เครือข่ายช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ จํานวน 
มอบรถยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยด้วย  

 

        ����  ข่าวประชาสัมพันธ์    ���� 
กายูบอเกาะ  ได้ประชาสมัพันธ์กําหนดการจัดเก็บภาษี ประจําปี 2555

ภาษีบํารุงท้องท่ี  ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม  ถึง 30   เมษายน  2555  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ย่ืนแบบภาษี  ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม  ถึง 28  เมษายน  2555

ภาษีป้าย ชําระภาษีได้  ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม  ถึง 31   มีนาคม  2555     
ประชาสัมพันธ์กําหนดเวลาการลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจําปี 

ยุและคนพิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเริม่รับลงทะเบียนตั้
และสําหรบัผู้ท่ีไมส่ามารถลงทะเบียนทางหน่วยงานได้ขยายเวลา  

ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 

เกียวกบัโรคหวดั 
มีแต่ยาท่ีใช้บรรเทาอากาศหวัดเท่าน้ันไม่ว่าจะเป็นแก้ปวดหัวตัว แก้นํ้ามูกอะไรต่างๆ

ยาท่ีหมอจัดให้น้ันเอง เมือเราเป็นหวัดน้ันถ้ารักษาท่ีดีพอจะหายได้เองและหายได้เร็ว เน่ืองจากไม่มียาแก้เมือเราเป็น
และไม่กลับมาเป็นหวัดชนิดแบบเดิมอีกเน่ืองจากเราได้สร้างภูมิคุ้มกันเช้ือชนิดน้ันๆไปแล้ว เช้ือหวัด

กระจายไปโดยง่ายดังน้ันเราควรสวมผ้าปิดปากเม่ือเป็นหวัดเพื่อป้องกันเช้ือไปสู่ผู้อื่นด้วย และยังช่วย
ไม่ว่าจะเป็นการไอการจามควรปิดปากอย่างถูกวิธีเสมอ 

 ถ้าเราไม่รักษาท่ีดีพออาจะเป็นนานกว่าน้ัน และท่ีสําคัญอาจจะติดเช้ือ
จากขณะท่ีร่างกายกําลังรักษาตัวเองอยู่น้ันต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมาก

อย่างเช่น หูอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม เป็นต้อนเราควรท่ีจะเอาใจใส่หากเราเป็นหวัดอาจะทํา
ควรดูแลเอาใจใส่ให้ดี จะได้หายๆไวๆ ไม่มีโรคแทรกซ้อนขึ้นได้ 

สุดท้ายขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า อบต.กายูบอเกาะ กําหนดการโครงการกีฬาภายใน แข่งขันตาดีกาสัมพันธ์ 
มิถุนายน  2555  น้ี พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ...  

กองบรรณาธิการ : ณัฐวดี  สิงห์ลอ ,เสาวลักษณ์  ซุ่นห้ัว,พงศกร   เสนะเกตุ
95140  โทรศัพท์/โทรสาร (073-254353 )  อีเมล์  bookkayu54@hotmail.co.th

กายูบอเกาะได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรถยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย ในวันท่ี 22 
โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้เกียรติเป็น

ยะลา อปท. และประชาชนเข้าร่วม 
ตลอดจนตัวแทนจากศูนย์เครือข่ายช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ จํานวน 6 ศูนย์ เข้ารับ

2555  ดังน้ี 

2555  และชําระภายใน 30 

ประชาสัมพันธ์กําหนดเวลาการลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจําปี 2555 
เริม่รับลงทะเบียนตั้งแต่วันท่ี 1-30  

ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-

แก้นํ้ามูกอะไรต่างๆ 
เน่ืองจากไม่มียาแก้เมือเราเป็น

เช้ือหวัด
และยังช่วย

และท่ีสําคัญอาจจะติดเช้ือ
จากขณะท่ีร่างกายกําลังรักษาตัวเองอยู่น้ันต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมาก

เป็นต้อนเราควรท่ีจะเอาใจใส่หากเราเป็นหวัดอาจะทําให้เป็นหนักได้ 

กีฬาภายใน แข่งขันตาดีกาสัมพันธ์ 

พงศกร   เสนะเกตุ, ชัยณิวัฒน์  สายสุวรรณ์, 
bookkayu54@hotmail.co.th 


