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กิจกรรมซ่อมแซมฝายมีชีวติ 1025  

จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว จดหมายขา่ว    ดอกขี้เหล็กสาร 

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พรอ้มด้วย พันเอก    
โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 รอง ผกก.ป.สภ.ยะหา ทีมงานผู้ใหญ่บ้าน 
หมู ่2 ยะหา จิตอาสา พรอ้ม ทีมงานเทศบาลต าบลยะหา รว่มกิจกรรมซ่อมแซมฝายมีชีวติ 1025 และรับ
มอบเครื่องดื่ม ขนม และอาหารส าเร็จรูป จากผูบ้ังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อ สร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ฝายมีชีวติ 1025 เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

หน้าที่   2 ปี ที่  6  ฉบับที่  7  

 

 

วันที่ 2 มนีาคม 2564 พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ 
ผูบ้ังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พรอ้มด้วย      
พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผูบ้ังคับหน่วยเฉพาะ
กิจกรมทหารพรานที่ 47 และคณะมาเยี่ยมชม
ฝายมีชีวติ 1025 เทศบาลต าบลยะหา พรอ้มให้
ค าแนะน า ในการซ่อมแซมฝาย และเตรียมการ
ในการกักเก็บน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

เยี่ยมชมฝายมีชีวิต 1025  

9 มนีาคม 2564 หนว่ยเฉพาะกิจกรมทหาร
พรานที่ 47 ร่วมกับเทศบาลต าบลยะหา 
ซ่อมแซมฝายมีชีวติ 1025 ในช่วงหน้าแล้ง 
เพื่อใช้กักเก็บน้ าและใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร ในพืน้ที่ เขตเทศบาลต าบลยะหา 

ซ่อมแซมฝายมีชีวติ 1025  

ประชุมพนกังาน 

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เทศบาลต าบลยะหาประชุมพนักงานประจ าเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเตรียมความ
พร้อมและวางแผนการท างานในรอบเดือนมีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   3 ปี ที่  6  ฉบับที่  7  

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์โครงการนวตักรรม ในการประเมินการบริหารจัดการที่ดี  

วันที่ 12 มนีาคม 2564 เทศบาลต าบลยะหารับการสัมภาษณ์
โครงการนวัตกรรม ในการประเมินการบริหารจัดการที่ด ีประจ าปี 
พ.ศ.2563 โดยมี ดร.สุปัญญดา  สุทรนนธ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้สัมภาษณ์ นางอาริยา  มามะ 
ปลัดเทศบาล นางขวัญใจ  พงศร์ัตน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน และนายกฤตภาส  ปฐมนุพงษ์  เจา้พนักงานธุรการ รักษา
ราชการแทนผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผูใ้ห้
ข้อมูล  

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลต าบลยะหาจัดโครงการสภากาแฟเพื่อประชาชนรว่มกับกิจกรรมลานท า
ลานกาแฟ ครัง้ที่ 100 เป็นเจา้ภาพร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
รับฟังปัญหาความตอ้งการของประชาชนและหนว่ยงานราชการ ณ วัดยะหาประชาราม อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

โครงการสภากาแฟเพือ่ประชาชน 

นิเทศนักศกึษาฝึกงาน  

วันที่ 23 มนีาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลา โดย อาจารย์
สุนทรีพรรณ ก าปั่นทอง และอาจารย์ ศศกิาญจน์ ชีถนอม 
ได้มานิเทศนักศึกษาฝกึงาน จ านวน 2 คน คอื            
นายอิสมาแอล หะยีหะซา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
นางสาว คอรีเย๊าะ แวกาจ ิสาขาการปกครองท้องถิ่น โดย
มีระยะเวลาการฝกึงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 
9 เมษายน 2564 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   4 ปี ที่  6  ฉบับที่  7  

 

 

 

 

 

จัดอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

เทศบาลต าบลยะหา จัดอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีต าบลยะหา ระหว่างวันที่ 24 - 25 
มีนาคม 2564 โดยมีนายประสิทธิ์ เอียดคง ผูอ้ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยะลา 
ผูต้รวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยะลา และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลยะหา เข้าร่วมสังเกตการณ ์
ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สทิธิเลือกตั้ง 

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลยะหาจัดกิจกรรมเดินรณรงค์
เชญิชวนไปใชส้ิทธิเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีต าบล   
ยะหาโดยมีนายอมร ปรีดางกูร นายอ าเภอยะหา เป็นประธานเปิดกจิกรรม 
และมี พ.ต.อ.สายูตี กาเตะ๊ ประธานคณะกรรมการการเลอืกตัง้เทศบาลต าบล
ยะหา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยม ีส.ต.ต. ชัยวัฒน์ อนิอ่อน ปลัดอาวุโสอ าเภอ
ยะหา นางอารยิา มามะ ปลัดเทศบาล ปฏบัิตหินา้ที่นายกเทศมนตรีต าบล   
ยะหา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลยะหา คุณครู นกัเรียนโรงเรียน    
บ้านยะหา และเจ้าหนา้ที่ จราจร จาก สถานีต ารวจภูธรยะหา ตลอดจน
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยะหาไดใ้ห้ความร่วมมอืในการด าเนนิกิจกรรม 
เป็นอยา่งดี 

 

คณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยะลา 

วันพุธที่ 3 มนีาคม 2564 คณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ยะลา โดยมีนายณัฐพล ไชยกิจ พรอ้มด้วยนายสุวรรณ สัตยาทิตย์ 
พันต ารวจเอกประทีป เทพไชย นายประสิทธิ์ วิสุทธิ์จินดาภรณ์ และ
นายสธน เสนาสวัสดิ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง และ
แนะน าการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล
ต าบลยะหา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยะหา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   5 ปี ที่  6  ฉบับที่  7  

 

 

 

 

 

ส่งมอบอุปกรณ์ใช้ส าหรับการเลือกตั้ง 

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เทศบาลต าบลยะหามอบวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี ให้แก่ คณะกรรมการประจ า
หนว่ยเลือกตั้ง จ านวน 4 หน่วยเลือกตั้ง ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 

 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

31 มนีาคม 2564 อ าเภอยะหาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว 
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมแสดงความ
จงรักภัคดีและนอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี 
ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ อินอ่อน ปลัดอาวุโสอ าเภอยะหา เป็น
ประธานในพิธี และมีหนว่ยงานราชการเขตอ าเภอยะหา 
ร่วมกิจกรรม ณ ตลาดเทศบาลต าบลยะหาหลังใหม่ 
ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 

จัดการเรียนอัลกรุอาน 

วันที่ 11 มนีาคม 2564 ชุมชนบ้านคละ จัดการเรียนอัลกุรอาน ให้แก่ 
เด็ก ผู้สูงอายุ และประชาชนในชุมชน ได้มาเรียนอัลกุรอาน ณ อาคาร 
เอนกประสงค์ ชุมชนบ้านคละ เป็นกิจกรรมที่ชุมชน บริหารจัดการ
ภายใต้ การสนับสนุนอาคารและสถานที่ โดย เทศบาลต าบลยะหา 
และภายใต้การมีสว่นร่วมของประชาชนในชุมชน ประธานชุมชน และ
อิหม่าม มัสยิดบ้านคละ รวมทั้ง คณะกรรมการมัสยิด บ้านคละ 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   6 ปี ที่  6  ฉบับที่  7  

 

 

 

 

 

คณะเอเวอร์กรีนไทยแลนด์เยี่ยมชมฝายมีชีวติ 1025  

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 คณะเอเวอร์กรีนไทยแลนด์
เยี่ยมชมฝายมีชีวิต 1025 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
จัดการน้ าโดยใช้ระบบนิเวศน์ ภายใต้การให้ความรูใ้นเรื่อง 
การสรา้งฝายมีชีวิต และ ประโยชน์ในการสร้างฝายมีชีวิต 
โดย พันเอก ชลัช ศรีวเิชียร ผูช่้วยเลขานุการคณะ
ประสานงานระดับพืน้ที่ (สล.3) โดยมี นางอาริยา มามะ 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลยะหา ให้
การตอ้นรับ 

 

มอบถุงยังชีพใหเ้ด็กก าพร้าและยากจน ผู้ยากไร้  

วันที่ 19 มนีาคม 2564  แบ่งปันความสุขสู่ 3 จังหวัดภาคชายแดนใต้กลุ่มเอเวอร์กรีนไทยแลนด์ ร่วมกับ 
มูลนิธิเพื่อการศกึษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะประสานงานระดับพืน้ที่ (สล.3) ลงพืน้ที่มอบถุงยัง
ชีพให้เด็กก าพร้าและยากจน ผู้ยากไร้ ในพืน้ที่อ าเภอยะหา จ านวน 100 ชุด ภายใต้การประสานงาน ของ 
นางอาดีละห ์ปาทาน  



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่  7 ปี ที่  6  ฉบับที่ 7  

 

 

 

 

รายรับเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน มนีาคม 2564 

 รับจริงถึงปัจจบุัน 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 

(2) ภาษีป้าย 

(๑) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 

 

 

 

152,414.00 

18,497.73 

รวม 170,911.73 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 

(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร 

(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 

(๔)ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้ง 

สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

(๕) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ 

แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา 

(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนราษฎร 

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณชิย์ 

(๘) ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 

(๙) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(๑๐) ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 

(๑๑) ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร  

(๑๒)ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 

(๑๓) ค่าปรับการผิดสัญญา 

(๑๔)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่ 

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๑๕)ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ 

(๑๖) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

(๑๗)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเ้คร่ือง 

ขยายเสียง 

(๑๘) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 

 

116.40 

620.00 

262,100.00 

9,800.00 

 

90.00 

 

1,050.00 

450.00 

-130,126.23 

88,200.00 

10,650.00 

0.00 

300.00 

167,360.00 

27,100.00 

 

8,000.00 

 

131.00 

150.00 

 

40.00 

 

รวม 446,031.17 

 รับจริงจนถึงปจัจุบัน 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
(๑) ค่าเช่าหรือคา่บรกิารสถานที่  
(๒) ดอกเบีย้ 
 

 
433,344.31 
31,986.52 

 

รวม 465,330.83 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

0.00 

รวม 0.00 

หมวดรายได้จากทุน 
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

0.00 

รวม 0.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์ปกคร
องส่วนท้องถิ่น 

 

หมวดภาษีจัดสรร 
 
(๑) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 
(๒) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 
(๓) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ 
(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(๕) ภาษีสรรพสามิต 
(๖) ค่าภาคหลวงแร่ 
(๗) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
(๘)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรม 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
 

137,794.69 
4,193,086.26 
526,256.86 

5,474.14 
1,108,530.90 

13,016.40 
5,135.07 
70,311.00 

 

รวม 6,059,605.32 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป 
ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

 
 
 

10,033,143.50 
 

รวม 10,033,143.50 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบวุัตถุ 
ประสงค์/เฉพาะกิจ 
 

0.00 
 
 
 

รวม 0.00 

รวมทั้งส้ิน 17,175,022.55 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่  8 ปี ที่  6  ฉบับที่ 7  

 

 

 

 

รายรับจ่ายเทศบาลต าบลยะหา ประจ าเดือน มนีาคม 2564 

 จ่ายจรงิถงึปัจจุบัน 

งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
(เงินเดือน(ผา่ยประจ า) 
 

 
474,260.00 

6,913,074.00 
 
 
 
 

รวมงบบุคลากร 7,387,334.00 

งบด าเนนิงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าใชส้อย 
ค่าวสัด ุ
ค่าสาธารณปูโภค 
 

 
281,745.00 

1,660,560.25 
356,085.45 
350,942.04 

รวมงบด าเนินงาน 2,649,332.74 

งบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ ์
ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
 

 
8,183.00 

0.00 
 
 

รวมงบลงทนุ 8,183.00 

งบเงินอดุหนุน 
เงินอุดหนนุ 
 

 
944,000.00 

 
 

รวมงบเงนิอุดหนุน 944.000.00 

งบกลาง 
งบกลาง 
 

 
1,916,095.00 

รวมงบกลาง 1,916,095.00 

รวมทั้งสิ้น 12,904,944.74 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่   9 ปี ที่  6  ฉบับที่  7  

 

 

 

 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยะหา 

กจิกรรมประจ าเดอืนมีนาคม 2564 

การสัมผัสรูป รส กลิ่น  เสียง 

 

กรอกน้ าใส่ขวด 

ความคิดสร้างสรรค์ ทบทวนเรื่องสี 

บัวลอยฝมีอืหนู 

สวนสร้างสรรคห์รรษา 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่    10 ปี ที่  6  ฉบับที่  3  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  4  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  4  ฉบับที่  12  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   ปี ที่  6  ฉบับที่  7  

เทศบาลต าบลยะหา ต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก ไทยไม่โกง 

 

 

องค์ประกอบในการร้องเรียน 
1.ชื่อและท่ีอยู่ของผู้กล่าวหา 

2.ชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 

3.ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดตามข้อ 
กล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน 

พบเห็นการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ            
ส านักงานเทศบาลต าบลยะหา 

โทรศัพท์ 073-291171 ต่อ 102 

หรือ ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา  

โทร. 073-203916 

Line @  : bobbie2475 

การร้องเรียน แจ้ง 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

หลักเกณฑ์การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543(มาตรา 103) 

 
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
 
(1) จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสมตามฐานานรุูป 
 
(2) จากบุคคลอื่นราคาหรอืมูลค่าในการับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 

สามพันบาท 
 
 

**การรับทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อื่นที่มีมูลค่า เกนิกว่า 3,000 บาท 
โดยมีความจ าเป็นต้องรับเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ 

ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยทันททีี่สามารถกระท าได้** 
 



ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

หน้าที่    11 ปี ที่  6  ฉบับที่  3  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  4  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  4  ฉบับที่  12  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 
   

 

ปี ที่  5  ฉบับที่  4  ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

 

 

 
   

 

 

ปี ที่  4  ฉบับที่  12  

 

 

 

 

ดอกขี้ เ หล็ กสา ร   

 

 

ปี ที่  6  ฉบับที่  7  

199 ถนนสันติราษฎร์ ต าบลยะหา อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  95120 

 

 

 

 

“ดอกข้ีเหล็กสาร” เป็นจดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเสนอผลการด าเนินงานในรอบ

เดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 

  

เทศบาลต าบลยะหา  

โทรศัพท์: 073-291171 
โทรสาร: 073-291024 

อีเมล : tedsabanyaha@gmail.com 

เว็ปไซต์ : www.yaha.go.th 

Facebook : ยะหา ยะลา 

ยะหาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวหน้าเทคโนโลยี 
ภายใต้การมีส่วนร่วม ของสังคมพหุวัฒนธรรม 

สาระน่ารู้สาระน่ารู้  

  @yahacity 


