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ระเบียบวาระที่  4 

เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๕๘/๕   วรรคหา “ กําหนดวาให

นายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป ” ผมนายอนุชา กุลดิลก นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม จึง

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕61 ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมทราบ ดังนี้ 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕61 
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

 
๑. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สงเสริมการศึกษา การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว งานรัฐพิธี  
และวันสําคัญตางๆ สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติดานคุณธรรมทางศาสนาตลอดจนสรางจิตสํานึกให
ประชาชน มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยแยกเปน
โครงการหรือกิจกรรรมตางๆ ดังนี ้
 ๑. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันเขาพรรษา  ประจําป 2561 งบประมาณ 1,702  บาท 

๒. โครงการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ ประจําป 2561 งบประมาณ 5,400  บาท 
 3. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 
11,200  บาท 

4. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66  พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  
งบประมาณ  13,710  บาท 
 5. โครงการวันเด็กแหงชาติ  ประจําป 2561 ไมใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก ปตท. 10,000  บาท 
 6. รวมพิธีวางพวงมาลา  เนื่องใน  วันปยมหาราช 

8. กิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล โครงการปลอดภัยเปนดี โครงการถวายเทียน
พรรษา โครงการไหวครู กิจกรรมวนัปใหม  โครงการวันแม โครงการวันพอ  โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง 
โครงการลอยกระทง  โครงการปจฉิมนิเทศผูปกครอง 
 
  

๒. การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  
พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน สงเสริม และสนับสนุนการผลิตทาง 

การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และผลิตภัณฑชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
โดยแยกเปนโครงการหรือกิจกรรรมตางๆ ดังนี ้

๑. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใหกลุมอาชีพและกลุมเกษตรภายในตําบลเงินงบประมาณตาม 
โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
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๒. โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ การทําดอกไมเพื่อพุทธบูชา ประจําป 2561 ไมใชงบประมาณ 
ขององคการบริหารสวนตําบล  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

3.  โครงการสงเสริมอาชีพ การสรางรายดวยการผลิตวุนมะพราว ประจําป 2561 ไมใชงบประมาณ 
ขององคการบริหารสวนตําบล  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 4.  โครงการสรางอาชีพตลาดประชารัฐทองถ่ินสุขใจ งบประมาณ 9,520  บาท 

 
๓.  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ตลอดจน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการตางๆ พัฒนาระบบไฟฟา ประปา พฒันาแหลงน้ํา คูคลอง เพื่อการอุปโภค-บริโภค และ
การเกษตร ฯลฯ โดยแยกเปนโครงการหรือกิจกรรมตางๆดังนี ้
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โครงการ ภาพกอนดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

1. โครงการกอสรางถนนแอสฟสตตกิคอน 
กรตี สายบานนายเหล็กเฮียง  แซลอ หมูที่ 
3  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 
940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจร
ไมนอยกวา 4,700 ตารางเมตร พรอมติดต้ัง
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  วงเงิน 
2,261,700.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินสะสม จาํนวน 1,708,700 
บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุน จํานวน 
553,000 บาท) 

  

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณถนนเทพนคร ซอย 5 หมูที่ 1  

ชวงท่ี 1 เร่ิมจาก กม.+0.150 ถึง กม.+

0.216 ผิวจารจรกวาง  5.00  เมตร ยาว 

66 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจารจร

ไมนอยกวา 330 ตารางเมตร พรอมวางทอ

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) มอก.

ช้ัน 3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 

จํานวน 65 ทอน พรอมบอพักนํ้า คสล. 

จํานวน 7 บอ  

ชวงท่ี 2 เร่ิมจาก กม.+0.216 ถึง กม.+
0.272 ผิวจารจรกวาง  6.00  เมตร ยาว 
56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจารจร
ไมนอยกวา 336 ตารางเมตร พรอมติดต้ัง
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  สงมอบงานวันท่ี 
30  ตุลาคม  2560 โดยทําตามสัญญาจาง
เลขท่ี 13/2560   ลงวันท่ี  1  สิงหาคม  
2560  งบประมาณ  385,000.- บาท 
(จากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
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3. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก สายบานนางบัวผัน  ทองคงหาญ หมู
ที่ 4 ขนาดผิวจารจรกวาง  4.00  เมตร ยาว 
253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจารจร
ไมนอยกวา 1,012 ตารางเมตร พรอมติดต้ัง
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  ตามสัญญาจาง
เลขท่ี 17/2560  ลงวันท่ี 11 กันยายน  
2560  วงเงิน  464,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินรายได) 

  

4. โครงการกอสรางหอถังน้ําประปาหมูที่ 4   
ขนาดความจุ 30 ลูกบาศกเมตร (ตอกเข็ม) 
พรอมวางทอเมนประปา พีวีซี ช้ัน 13.5 
ขนาด ν 4 น้ิว ยาวรวม 666 เมตร และทอ
เมนประปา พีวีซี ช้ัน 13.5 ขนาด ν 3 น้ิว 
ยาวรวม 500 เมตร พรอมเช่ือมเขาระบบ
ประปาเดิม พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
ตามสัญญาจางเลขท่ี 12/2560 ลงวันท่ี 5 
กรกฎาคม  2560 วงเงิน  1,490,000.- 
บาท (ต้ังจายจากเงินสะสม) 

  

5. โครงการกอสรางหอถังน้ําประปาหมูที่ 3 
ขนาดความจุ 30 ลูกบาศกเมตร (ตอกเข็ม) 
พรอมวางทอเมนประปา พีวีซี ช้ัน 13.5 
ขนาด ν 4 น้ิว ยาวรวม 338 เมตร พรอม
เช่ือมเขาระบบประปาเดิม พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม ตามสัญญาจางเลขท่ี 
11/2560 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม  2560 
วงเงิน  1,220,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

  

6.โครงการกอสรางประตูปด-เปดนํ้า พรอม
ดาดคอนกรีต หมูท่ี 6   
         1.บริเวณหลังวัดหนองปลาไหล ขนาด 
ν 0.80 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. 
(มอก. ช้ัน 3) ขนาด ν  0.80 เมตร จํานวน 
5 ทอน   
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โครงการ ภาพกอนดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

2. บริเวณลํารางท่ีดินนายธวัช 
หวยหงษทองและท่ีดินนางสุรางค  รัตน
บุตร  ขนาด ν 0.80 เมตร พรอมวางทอ
ระบายนํ้า คสล. (มอก. ช้ัน 3) ขนาด ν 
0.80 เมตร จํานวน 3 ทอน พรอมติดต้ัง
ปายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม ตามสัญญาจางเลขท่ี 
19/2560 ลงวันท่ี 27  กันยายน  
2560 วงเงิน  231,800.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

 

7. โครงการวางทอเมนประปา ขนาดเสน
ผานศนูยกลาง 2 นิ้ว  เสนบานนายเชิด        
มีสา  หมูที่ 6 ระยะทาง 730 เมตร  
รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม  ตามสัญญาจางเลขท่ี  
9/2561  ลงวันท่ี 9  เมษายน  2561  
วงเงิน  97,000.- บาท 
(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

  

8. โครงการซอมสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณซอยเทพนคร 4-5  

ขนาดผิวจารจรกวาง 5.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีผิวจาร

จรไมนอยกวา 500 ตารางเมตร   ไหลทาง

หินคลุก 0.00-0.50 เมตร  พรอมวางทอ

ประปาขนาด 3 น้ิว ช้ัน 13.5 ยาว 88 

เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 

จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม               

ตามสัญญาจางเลขท่ี  2/2561  ลงวันท่ี 

14 กุมภาพันธ 2561 วงเงิน 404,900.- 

(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  

 

 

 

 



6 
 

โครงการ ภาพกอนดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เสนปากทางทับมะเขือ ถึงบานนาย
วินัย  เนียมพันธ หมูที่ 4  ขนาดผิวจารจร
กวาง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
170 เมตร หรือมีผิวจารจรไมนอยกวา 595  
ตร.ม.  ไหลทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตร  
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน  1 
ปาย รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุงกระพัง
โหม ตามสัญญาจางเลขท่ี  4/2561  ลงวันท่ี 
2  เมษายน  2561  วงเงิน  435,500.- 
บาท (ต้ังจายจากเงินรายได) 
 

  

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เลียบคลองสงนํ้าสายวัดหนองขาม 
เสนบานนายจักรพงศ  ลาวัณยวิสุทธ์ิ   หมูที่  
4  ขนาดผิวจารจรกวาง 4.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีผิวจารจร
ไมนอยกวา 450  ตร.ม. ไหลทางหินคลุก 
0.00-0.50 เมตรพรอมติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบอบต. ทุงกระพังโหม
กําหนด ตามสัญญาจางเลขท่ี  5/2561  ลง
วันท่ี 2  เมษายน  2561 วงเงิน  
329,500.- บาท  (ต้ังจายจากเงินสะสม)  

  

11. โครงการปกเข็มปองกันดินพังทลาย 
เสนบานนางจันที  ตรีแจมจันทร หมูที่ 4            
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน  1 
ปาย รายละเอียดตามแบบอบต.ทุงกระพังโหม 
ตามสัญญาจางเลขท่ี  6/2561  ลงวันท่ี  2  
เมษายน  2561  วงเงิน 234,000.-บาท 
(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

  

12. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟสต             
ติกคอนกรีต ถนนทางเขา รพ.สต.               
ทุงกระพังโหม หมูที่ 5  ขนาดผิวจารจรกวาง 
5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 185  
เมตร หรือมีผิวจารจรไมนอยกวา 925  
ตารางเมตร  พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน  1 ปาย รายละเอียดตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
ตามสัญญาจางเลขท่ี  10/2561  ลงวันท่ี  
19  เมษายน  2561 วงเงิน 299,000.- 
บาท (ต้ังจายจากเงินสะสม) 
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โครงการ ภาพกอนดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

13. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เสนวัดหนองขาม ถึงบานนางเทียน 
บุตรดี  หมูที่  4  ขนาดผิวจารจรกวาง 
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125 
เมตร หรือมีผิวจารจรไมนอยกวา 625  
ตารางเมตร  ไหลทางหินคลุก 0.00-0.50 
เมตรพรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ทุงกระพังโหมกําหนด ตาม
สัญญาจางเลขท่ี  3/2561  ลงวันท่ี 14  
กุมภาพันธ 2561 วงเงิน  465,000บาท 
(ต้ังจายจากเงินรายได) 

  

14. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก เสนบานนางสาวเอือ้อารีย ลาวัณย
วิสุทธิ์  หมูที่  5 ขนาดผิวจารจรกวาง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 
เมตร หรือมีผิวจารจรไมนอยกวา 210  
ตารางเมตร  ไหลทางหินคลุก 0.00-0.50 
เมตรพรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ทุงกระพังโหมกําหนด  ตาม
สัญญาจางเลขท่ี  8/2561  ลงวันท่ี 9  
เมษายน  2561 วงเงิน 156,000.-บาท 
(ต้ังจายจากเงินสะสม) 

  

15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบรเิวณบานนางโสภา หงี่อน หมูที่ 3  
ขนาดผิวจารจรกวาง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 108 เมตร หรือมีผิวจาร
จรไมนอยกวา 324 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก 
0.00-0.50 เมตร  พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน  1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุงกระพังโหม
กําหนด  ตามสัญญาจางเลขท่ี  7/2561  
ลงวันท่ี  9  เมษายน  2561  วงเงิน  
318,000.- บาท  
(ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
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โครงการ ภาพกอนดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ 

16. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เสนบานนายอําพร  โทงแกว ถึง

บานนายเสมียน ทองบอมะกรดู  หมูที่  5 

ขนาดผิวจารจรกวาง 5.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีผิวจาร

จรไมนอยกวา 500  ตารางเมตร  ไหล

ทางหินคลุก 0.00-0.50 เมตรพรอม

ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 

1 ปาย รายละเอียดตามแบบองคการ

บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมกําหนด  

ตามสัญญาจางเลขท่ี  11/2561  ลงวันท่ี 

19  เมษายน  2561  วงเงิน  

371,500.- บาท (ต้ังจายจากเงินสะสม) 

  

 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 9,162,900    บาท 

*งบประมาณ รวมท้ังท่ีต้ังในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินสะสม  
 

 

๔. การพัฒนาดานสังคม 
สงเสริมสนับสนุนกีฬา และนันทนาการ การสงเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข การรณรงค 

ปองกัน แกไข และตอตานยาเสพติด สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม สงเสริมการ
ดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในทรัพยสิน ฯลฯ โดย
แยกเปนโครงการ/กิจกรรมดังนี ้

๑. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ 2561 งบประมาณ 99,680  บาท 
๒. โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตอตานยาเสพติด กําแพงแสน  ๗๙  คัพ 
๓. โครงการเยี่ยมผูพิการและผูปวยติดเตียง ประจําป 2561 ไมใชงบประมาณขององคการบริหาร 

สวนตําบลไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหางเทสโกโลตัส สาขากําแพงแสน จํานวน 34,959  บาท 
4.  โครงการบานนาอยู นาดู นามอง ประจําป  2561 
5.  โครงการสงเสริมผูปวยโรคเรื้อรัง จิตสดใส รางกายแข็งแรง ประจําป 2561 งบประมาณ  

48,650  บาท 
6.  โครงการรณรงปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและไขซิกา งบประมาณ 37,884  บาท 
7.  กิจกรรมต้ังดานตรวจยาเสพติด 

 8.  กิจกรรมต้ังจุดตรวจรณรงคลดอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลวันปใหม 2561 งบประมาณ 10,500   
บาท 

 9.  กิจกรรม ต้ังจุดตรวจรณรงคลดอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลวันสงกรานต 2561 งบประมาณ 10,500   
บาท 

10. โครงการอบรมหมอหมูบานในราชประสงค งบประมาณ 26,912  บาท 



9 
 

11. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
งบประมาณ 13,877  บาท 
 12. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม งบประมาณ 25,450  บาท 
 13. โครงการอบรมรณรงคและสงเสริมการจัดการขยะอยางถูกสุขลักษณะโดยชุมชน 
 14. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา  งบประมาณ 42,810  บาท 
 15. โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคผูสูงอายุ  งบประมาณ 137,232  บาท 
 16. โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนตอตานยาเสพติด กําแพงแสน 79 คัพ ครั้งท่ี 1 
ประจําป 2561 งบประมาณ 24,300  บาท  
 

๕. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
พัฒนา สงเสริม สนับสนุน สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาและจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอม  การกําจัดขยะมูลฝอย และสิงปฎิกูลภายในตําบล เฝาระวัง บํารุงรักษาแมน้ํา ลําคลอง แหลงน้ํา
ตางๆ พัฒนา สงเสริม สนับสนุนสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม การเฝาระวัง แหลงน้ําตางๆ โดยแยกเปนโครงการ/กิจกรรม ตางๆ ดังนี้ 
 ๑.  โครงการปรับภูมิทัศน 

2.  กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
3.  กิจกรรมทําความสะอาดคูคลอง  
4. โครงการพัฒนาและทําความสะอาดท่ีสาธารณะ 
5. โครงการอาสาสมัครรักษโลก 

 
 

๖. การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  

พัฒนาบุคลากรในองคกร สงเสริมสวัสดิการแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ฯลฯ โดยแยกเปน
โครงการ/ กิจกรรม ตางๆ ดังนี ้
 ๑. จัดประชาคม 
 ๒.  จัดประชุมสภาสมัยสามัญ จํานวน  4  สมัย    
 

 

----------------------------------------------------------------- 


