
                      

 

 สวัสดีค่ะพ่ีน้องชาว อบต.กายูบอเกาะ และท่านผู้อ่านทุกท่าน  จดหมายข่
2  จัดทําข้ึนโดยชาว อบต.กายูบอเกาะ 
โครงการต่างๆ  ท่ีชาว อบต.กายูบอเกาะ  ได้ดําเนินการจัดทําข้ึนตามแผนงานหรืองบประมาณ   เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ   และมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงหากท่านมีข้อเสนอแนะ
หรือข้อคิดเห็นต่างๆ  ให้กับทางชาว อบต

 ข่าวแรกเริ่มท่ี*** โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งท่ีจําเป็นมากในการพัฒนาชาติเพราะเด็กเยาวชนไทยคือ
ความหวัง อันสําคัญในการพัฒนาประเทศท่ีต้องเดินต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง

ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กและเยาวชนให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีและ
รู้สึกภาคภูมิใจในแบบอย่างผู้ใหญ่ท่ีดีในปัจจุบัน
เสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชนเกิดความฝันท่ีตั้งใจไว้ให้เป็น
ความจริง
รัฐบาล ได้กําหนดให้เป็นวันเด็ก
ขวัญสําหรับเด็กในปี 
เทคโนโลยี

เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติซ่ึงได้ร่วมบูรณาการโครงการกับร
และหน่วยเฉพาะกิจ.ยะลา.ท่ี12 ในระหว่างวันท่ี 
ตําบลกายูบอเกาะ 
 
 ข่าวต่อไป***  โครงการขุดลอกคลองส่งนํ้า
อบต.กายูบอเกาะ ร่วมกับประชาชนได้ดําเนินการขุดลอกคลองส่งนํ้าในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 
เตรียมความพร้อมในการป้องกันนํ้าท่วม ซ่ึงอาจสร้างความเสยีหายให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้ ซ่ึงโครงการดังกล่าวเริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ

  

 

  

 

 
 
 
 

ปีท่ี  2  ฉบับท่ี  2  เดือน มกราคม  255
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                      จดหมายข่าว    

กายูบอเกาะ และท่านผู้อ่านทุกท่าน  จดหมายข่าวฉบับน้ี เป็นปีท่ี 
กายูบอเกาะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมหรือ
กายูบอเกาะ  ได้ดําเนินการจัดทําข้ึนตามแผนงานหรืองบประมาณ   เพ่ือให้พ่ีน้อง

ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ   และมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงหากท่านมีข้อเสนอแนะ
อข้อคิดเห็นต่างๆ  ให้กับทางชาว อบต.กายูบอเกาะ  เพ่ือจักได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึน

    ����  ข่าวกิจกรรม ���� 
โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 

ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งท่ีจําเป็นมากในการพัฒนาชาติเพราะเด็กเยาวชนไทยคือ
อันสําคัญในการพัฒนาประเทศท่ีต้องเดินต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง เพ่ือเป็นสะพานเช่ือม

ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กและเยาวชนให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีและ
รู้สึกภาคภูมิใจในแบบอย่างผู้ใหญ่ท่ีดีในปัจจุบัน ตลอดจนการ
เสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชนเกิดความฝันท่ีตั้งใจไว้ให้เป็น
ความจริง ซ่ึงในวันเสาร์ ท่ี 14 มกราคม 2555 เป็นวันท่ี
รัฐบาล ได้กําหนดให้เป็นวันเด็ก โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้คํา
ขวัญสําหรับเด็กในปี 2555 ว่า “สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจ
เทคโนโลยี” องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้เห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรม

องในวันเด็กแห่งชาติซ่ึงได้ร่วมบูรณาการโครงการกับร.ร.บ้านบือยอง,ร.ร.บ้านพอแม็ง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล
ในระหว่างวันท่ี 12-16 มกราคม 2555 ณ.ร.ร.ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

โครงการขุดลอกคลองส่งนํ้า 
กายูบอเกาะ ร่วมกับประชาชนได้ดําเนินการขุดลอกคลองส่งนํ้าในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 2- 5 ตําบลกายูบอเกาะ  เพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการป้องกันนํ้าท่วม ซ่ึงอาจสร้างความเสยีหายให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้ ซ่ึงโครงการดังกล่าวเริ่ม
เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 

2555 – มีนาคม   2555 
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

    

าวฉบับน้ี เป็นปีท่ี 2  ฉบับท่ี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมหรือ

กายูบอเกาะ  ได้ดําเนินการจัดทําข้ึนตามแผนงานหรืองบประมาณ   เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ   และมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงหากท่านมีข้อเสนอแนะ

กายูบอเกาะ  เพ่ือจักได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึน 

คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจ
ได้เห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลาสมีแล 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

ตําบลกายูบอเกาะ  เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันนํ้าท่วม ซ่ึงอาจสร้างความเสยีหายให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้ ซ่ึงโครงการดังกล่าวเริ่ม



ข่าวต่อไป*** โครงการนวดแผนไทย 
การนวดแผนไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทย เป็นองค์ความรู้ ท่ีผ่านกระบวนการสั่งสม 
ถ่ายทอดและพัฒนามาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของคนในท้องถ่ิน
บอเกาะ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลกายูบอเกาะ บ้านพักเด็กและครอบครัว
ยะลา และ อสม.ตําบลกายูบอเกาะ จํานวน 
กุมภาพันธ์ 2555 และรุ่นท่ี 2 วันท่ี 16
ตําบลกายูบอเกาะ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความสามารถนําไปใช้ได้เป็นอย่าง
 
ข่าวสุดท้าย*** โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล
อบต.กายูบอเกาะได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบลข้ึนในพ้ืนท่ีเขตตําบลกายูบอเกาะ
เพ่ือเสนอโครงการต่างท่ีเป็นประโยชน์ ในการเป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาต่อไป
โดยโครงการดังกล่าวจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 
หมู่บ้านและห้องประชุมตําบลกายูบอเกาะ

 ข่าวแรก  ประชาสัมพันธ์เพ่ือสรา้งขวัญและกําลังใจในการเลิกยาเสพติดแก่ผู้ติดยาเสพติด
ในทางท่ีดีข้ึนเป็นการคืนคนดสีู่สังคม และให้โอกาสผู้ติดยาเสพติดตอ่ไป
www.kayuboko.go.th นะครับ) 
ข่าวท่ีสอง  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้เรียกประชุ
สมัยท่ี 2  ในวาระเก่ียวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลสามปี พ
ในวันอังคาร  ท่ี  5  มิถุนายน  พ.ศ. 2555  
 

สาระน่ารู้เพื�อสุขภาพที�ดี : เกี�ยวกบัโรคความจาํเสื�อม

ไม่ควรคิดอีกแล้วว่าเร่ืองการขี้หลงขี้ลืมเป็นเร่ืองธรรมดา

ล่ะ  ลองคิดดูว่ามันจะน่ากลัวเพียงใด

ไม่สามารถทําอะไรได้เหมือนเดิม

เร่ิมมาจากการหลงๆ ลืมๆ

กําลังจะเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าขี้ลืมเฉยๆ  ในลองทดสอบและเปรี

กําลังจะเกิดจะได้รักษาให้ถูกต้องและช่วยชะลอไม่ให้เป็นมากได้

 

����    สุดท้ายขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า อบต
ทัศนศึกษาศูนย์เด็กเล็ก  อบรมนวดแผนไทย อบรมเรื่องมะเร็งปากมดลูกและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
2555  ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม  2555
 

เจ้าของ : อบต.กายูบอเกาะ  กองบรรณาธิการ
ธีรชัย  หวันหมาน ) ตู้ ปณ. 9 อ.รามัน  จ.
 

หน้า 2. 

การนวดแผนไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทย เป็นองค์ความรู้ ท่ีผ่านกระบวนการสั่งสม 
ถ่ายทอดและพัฒนามาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของคนในท้องถ่ิน  อบต.กายู
บอเกาะ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลกายูบอเกาะ บ้านพักเด็กและครอบครัว

ตําบลกายูบอเกาะ จํานวน 2 รุ่น รุ่นท่ี 1 จัดอบรมในวันท่ี 6-17 
16-29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ.องค์การบริหารส่วน

ายได้รับความรู้ความสามารถนําไปใช้ได้เป็นอย่างดี 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล  
กายูบอเกาะได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบลข้ึนในพ้ืนท่ีเขตตําบลกายูบอเกาะ

เพ่ือเสนอโครงการต่างท่ีเป็นประโยชน์ ในการเป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาต่อไป 
โดยโครงการดังกล่าวจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 12-21 มีนาคม 2555 ในมัสยิดประจํา
หมู่บ้านและห้องประชุมตําบลกายูบอเกาะ 

 

 

����  ข่าวประชาสัมพันธ์    ���� 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสรา้งขวัญและกําลังใจในการเลิกยาเสพติดแก่ผู้ติดยาเสพติด ในการ

และให้โอกาสผู้ติดยาเสพติดตอ่ไป (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ในวาระเก่ียวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ. 2556-2558  

2555  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอ

เกี�ยวกบัโรคความจาํเสื�อม 

ไม่ควรคิดอีกแล้วว่าเร่ืองการขี้หลงขี้ลืมเป็นเร่ืองธรรมดา  เพราะถ้าเรากาํลังเป็นโรคสมองเส่ือมอัลไซเมอร์

ลองคิดดูว่ามันจะน่ากลัวเพียงใด  ท่ีต้องเสียความจําแล้วการดํารงชีวิตน้ันก็เปล่ียนไปจากเดิม

ไม่สามารถทําอะไรได้เหมือนเดิม  ถ้าเป็นมากอาจจะต้องมีการกกับริเวรเลยก็มี

เร่ิมมาจากการหลงๆ ลืมๆ เป็นอันดับแรกก่อน  ดังน้ันแล้วเราควรท่ีจะตรวจสอบอยู่เสมอวา่มีอาการแบบใด

ในลองทดสอบและเปรียบเทียบพฤติกรรมของท่านดูๆ  กันว่าเข้าขั้นหรือไม่  

กําลังจะเกิดจะได้รักษาให้ถูกต้องและช่วยชะลอไม่ให้เป็นมากได้ 

สุดท้ายขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า อบต.กายูบอเกาะ กําหนดการโครงการจัดเวทีประชาคม
ศึกษาศูนย์เด็กเล็ก  อบรมนวดแผนไทย อบรมเรื่องมะเร็งปากมดลูกและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

5  น้ี พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ...  

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

ในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมไป
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี 

มสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  สมัยสามัญ  
2558  และระเบียบวาระอ่ืนๆ  

ณ ห้องประชุมท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

เพราะถ้าเรากาํลังเป็นโรคสมองเส่ือมอัลไซเมอร์

ท่ีต้องเสียความจําแล้วการดํารงชีวิตน้ันก็เปล่ียนไปจากเดิม  หรือว่าจะ

บริเวรเลยก็มี ปกติแล้วอาการของโรคน้ันก็

ดังน้ันแล้วเราควรท่ีจะตรวจสอบอยู่เสมอวา่มีอาการแบบใด

 หรือว่าสังเกตุคนรอบข้าง  เม่ือ

จัดเวทีประชาคม งานวันเด็กแห่งชาติ    
ศึกษาศูนย์เด็กเล็ก  อบรมนวดแผนไทย อบรมเรื่องมะเร็งปากมดลูกและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจําปี 

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


