
                      

 

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

 ข่าวแรกเริ่มท่ี*** โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
อบต.กายูบอเกาะได้ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในข้ึนในระหว่างวันท่ี 

เมษายน 
หมู่ ท่ี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประสานความร่วมมือในการต้าน
ภัยยาเสพติดระหว่างภาครัฐกับประชาชน สร้าง
ความสามัคคี ความสนุกสนาน และให้ประชาชน
และเยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ตลอดจนคัดเลือกตัวแทนนั
แข่งขันในระดับสูงต่อไป 

 

 ข่าวต่อไป***  โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์
อบต.กายูบอเกาะ ร่วมกับศูนย์การศึกษาประจํามัสยิด
ณ.สนามกีฬาหมู่ท่ี 5 ตําบลกายูบอเกาะ 
ดังกล่าวได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเป็นอย่างมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี  2  ฉบับท่ี  3  เดือนเมษายน  255
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                      จดหมายข่าว    

กายูบอเกาะ และท่านผู้อ่านทุกท่าน  จดหมายข่าวฉบับน้ี เป็นปีท่ี 
กายูบอเกาะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมหรือ
กายูบอเกาะ  ได้ดําเนินการจัดทําข้ึนตามแผนงานหรืองบประมาณ   เพ่ือให้พ่ีน้อง

ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ   และมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงหากท่านมีข้อเสนอแนะ
อข้อคิดเห็นต่างๆ  ให้กับทางชาว อบต.กายูบอเกาะ  เพ่ือจักได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึน

    ����  ข่าวกิจกรรม ���� 
จัดการแข่งขันกีฬาภายใน 

กายูบอเกาะได้ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในข้ึนในระหว่างวันท่ี 8-29 
เมษายน 2555 ณ.สนามกีฬา บ้านพงจือนือเระ 
หมู่ ท่ี 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือประสานความร่วมมือในการต้าน
ภัยยาเสพติดระหว่างภาครัฐกับประชาชน สร้าง
ความสามัคคี ความสนุกสนาน และให้ประชาชน
และเยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ตลอดจนคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของตําบลไป
แข่งขันในระดับสูงต่อไป  

แข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ 
กายูบอเกาะ ร่วมกับศูนย์การศึกษาประจํามัสยิด(ตาดีกา)ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ประจําปี 

ตําบลกายูบอเกาะ เพ่ือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด และโครงการ
ดังกล่าวได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเป็นอย่างมาก 

 

2555 – มิถุนายน   2555 
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

    

าวฉบับน้ี เป็นปีท่ี 2  ฉบับท่ี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมหรือ

กายูบอเกาะ  ได้ดําเนินการจัดทําข้ึนตามแผนงานหรืองบประมาณ   เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ   และมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงหากท่านมีข้อเสนอแนะ

กายูบอเกาะ  เพ่ือจักได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึน 

ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ประจําปี 2555 ข้ึน 
เพ่ือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด และโครงการ



ข่าวต่อไป*** โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมคืนคนดีสู่สังคม
อบต.กายูบอเกาะร่วมกับอําเภอรามัน จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืนคนดีสู่
สังคม โดยนําเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ ยงด้านยาเสพติด เ ข้าร่วมอบรมเพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงโทษของยาเสพติดและหลีกห่างจากปัญหาด้านยาเสพติด 
ตลอดจนนําความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปเผยแพร่กับบุคคลอ่ืนๆต่อไป โดยกิจกรรม
ดังกล่าวจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 6-14 มิถุนายน 
จังหวัดยะลา 
 
ข่าวสุดท้าย*** โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
โครงการจัดงานวันผูสู้งอายุและผูด้้อยโอกาสตําบลกายูบอเกาะ  ประจําปี   
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ โดยจัดให้การตรวจสุขภาพผูสู้งอายุ และผู้ด้อยโอกาส จากโรงพยาบาลรามัน และ 
หน่วยฉก.ท่ี 12 ยะลา ยังมีการมอบของท่ีระลึกและร
กายูบอเกาะ ,ศูนย์พัฒนาสังคมท่ี 45 ยะลา 
 

 
 

 
 
 

 ข่าวแรก  ด้วยองค์การบริหารสว่นตําบลกายูบอเกาะ  ได้เรียกประชุ
สามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ในวาระเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2556  การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่า
2555  เวลา 10.00 น.  ณ. ห้องประ
 

สาระน่ารู้เพื�อสุขภาพที�ดี :  เมนูแกงเลียง เพื�อสุขภาพ

 

นิยมใส่แกงเลียงก็จะมี
ปลาโขลกรวมกบัเครื�องแกง
ไม่สะดวกที�ใชเ้นื'อปลาอาจใชกุ้ง้แทน
เลียงนี' เหมาะสาํห
ชนิดเป็นส่วนประกอบหลกั
อาห

 

 

 

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

 

หน้า 2. 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมคืนคนดีสู่สังคม 

จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืนคนดีสู่
สังคม โดยนําเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ ยงด้านยาเสพติด เ ข้าร่วมอบรมเพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงโทษของยาเสพติดและหลีกห่างจากปัญหาด้านยาเสพติด 
ตลอดจนนําความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปเผยแพร่กับบุคคลอ่ืนๆต่อไป โดยกิจกรรม

มิถุนายน 2555 ณ.พ้ืนท่ีตําบลท่าสาป อําเภอเมือง 

จัดงานวันผู้สูงอายุ   

โครงการจัดงานวันผูสู้งอายุและผูด้้อยโอกาสตําบลกายูบอเกาะ  ประจําปี   2555  จัดข้ึนในวันท่ี 28 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ โดยจัดให้การตรวจสุขภาพผูสู้งอายุ และผู้ด้อยโอกาส จากโรงพยาบาลรามัน และ 

ยะลา ยังมีการมอบของท่ีระลึกและรางวัลสําหรับผูส้งูอายุ และผูด้้อยโอกาส โดยไดร้ับความมือจาก อบต
ยะลา ,โรงพยาบาลรามัน,หน่วยฉก.ท่ี 12 ยะลา 

����  ข่าวประชาสัมพันธ์    ���� 
ด้วยองค์การบริหารสว่นตําบลกายูบอเกาะ  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ในวาระเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่างๆ และระเบียบวาระอ่ืนๆ ใน วันอังคาร ท่ี  7  

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ    

เมนูแกงเลียง เพื�อสุขภาพ 

 “แกงเลียง”  ส่วนใหญ่จะเนน้ไปที�ผกั  มากกวา่เนื'อสตัว ์ ซึ� งก็มกัจะเป็นกุง้มากกวา่เนื'อสตัวอื์�น ผกัที�
นิยมใส่แกงเลียงก็จะมี  ฟังทอง  บวบ  ใบตาํลึง  เห็ดฟาง  นํ'าเตา้  ใบแมงลกั
ปลาโขลกรวมกบัเครื�องแกง  ประกอบดว้ยหวัหอมแดง  กะปิ พริกไทย
ไม่สะดวกที�ใชเ้นื'อปลาอาจใชกุ้ง้แทน  หรือปลากรอบโขลกในเครื�องแกงแทนก็ได
เลียงนี' เหมาะสาํหรับผูที้�ตอ้งการควบคุมนํ'าหนกัและไขมนั  เพราะให้พลงังานไขมนัตํ�าทั'งยงัมีผกัหลาย
ชนิดเป็นส่วนประกอบหลกั  ทาํให้ไดรั้บเส้นใยมาก  ช่วยให้อิ�มทอ้ง  และช่วยในเรื�องร
อาหาร 

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

28 พฤษภาคม 2555 ณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ โดยจัดให้การตรวจสุขภาพผูสู้งอายุ และผู้ด้อยโอกาส จากโรงพยาบาลรามัน และ 

างวัลสําหรับผูส้งูอายุ และผูด้้อยโอกาส โดยไดร้ับความมือจาก อบต.   

มสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  สมัย
ในวาระเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

7  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 

ซึ� งก็มกัจะเป็นกุง้มากกวา่เนื'อสตัวอื์�น ผกัที�
ใบแมงลกั  ส่วนเครื�องแกงจะใชเ้นื'อ

พริกไทย  กระชาย  พริกชี' ฟ้าแดง  แต่ถา้
หรือปลากรอบโขลกในเครื�องแกงแทนก็ได สาํหรับเมนูแกง

เพราะให้พลงังานไขมนัตํ�าทั'งยงัมีผกัหลาย
และช่วยในเรื�องระบบการยอ่ย

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


