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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  คร้ังที่  3 ประจําป   ๒๕64 
วันที่  11 สิงหาคม  2564  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ ์

 
ผูเขาประชุม 

๑. นายศิลป  พลแสน  ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๒. นายจรัญ  ประจุธะกา  ตําแหนง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๓. นายวรุต  ศรีคุณ   ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  3     
๔. นายอุดม  ฉะออนศรี  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๗  
๕. นายธีระ  ปะทะโน  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๗  
๖. นายสมพงษ  หินเก้ิง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๘  
๗. นายสมาน  เลไธสง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๙  
๘. นายหัน  ราชสีภูมิ  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๑๐     
๙. นายบุญมี  นามวงศรี  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๑๐     
๑๐. นายชํานาญ  สังฆเวช  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๑๑  
๑๑. นายคําพล  บอนไธสง  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หมูท่ี  ๑๑  
๑๒. นางยุวดี  มาตยนอก  ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

 

ผูไมมาประชุม (ลา) -  
-  

ผูขาดการประชุม  -ไมมี-  
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางวิไล  ลิมไธสง   ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๒. นายสุริยา  นารินทร  ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
๓. นายสําราญ  นกไธสง  ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
๔. นางนิตยา  อาจจํานงค           ตําแหนง   ผูอํานวยการกองคลัง 
๕. นายอภิชาติ  ทบลม  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดอบต 
๖. นางศิริกร  เกษจันทร  ตําแหนง   ผูอํานวยการกองสวัสดิการ 
๗. นางสาวสกุณา  เวชไธสง  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  
๘. นางสาวสุภาพร  รอมไธสง ตําแหนง  นิติกร  
๙. นางสาวสุมาพร  ชัยศร  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๑๐. สิบเอกจิตรกร  บัวพงษชน ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  
๑๑. นางญาณิษา  เพช็รตะก่ัว  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก  
๑๒. นางสาวจุฬาลักษณ เปลี่ยนไธสง ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  
๑๓. นางสาวฬุจิราภรณ  หยาดไธสง ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป  

 
 



บญุมี  นามวงศรี                                                 คําพล  บอนไธสง                                      หนัราขสภีมูิ  

-2- 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ -ไดเชิญสมาชิกสภาเขาหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  และไดตรวจ

นับจํานวนสมาชิก เม่ือครบองคประชุมแลวไดกลาวเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชา 
   พระรัตนตรัยและกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ
   ท่ี  ๓ ครั้งท่ี  3   ประจําป  2564  ตอไป 
ประธานสภาฯ  -ไดกลาวเปดประชุมสภา  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -  
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
ประธานสภาฯ -ไดใหสมาชิกสภาทุกทานไดอานและตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแลววามีสวนไหน

พิมพผิดตกหลนหรือไม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุมสภา            -ท่ีประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
    -รับรอง         10         เสียง 
    -ไม รับรอง -      เสียง  

   -งดออกเสียง -     เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณสมาชิกาภาทุกทานตอไปก็เปนระเบียบวาระการประชุมสภาวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องพิจารณา 

1 การพิจารณาข้ันแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2565 
ประธานสภาฯ -ไดรับรายงานจากคณะกรรมการแปรญัตติลงมติรางขอบัญญัติวามีผูยนคําขอแปรญัตติ

จํานวน 1  ทานคือนางวิไล  ลิมไธสง นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
รายละเอียดดังนี้ 

นางวิไล  ลิมไธสง -ดวยกลุมงานพัฒนาระบบบัญชีทองถ่ิน  สํานักบริหารงานทองถ่ิน  กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแกไขขอมูลหนาทําคําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําป สวนของการแสดงการบริหารงบประมาณ (ขอ 2) จากเดิมแสดงปปจจุบัน  
แกไขเปนแสดงปท่ีผานมาใหเปนไปตามรูปแบบการจําแนกประเภทงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงขอแปรญัตติแกไขคําแถลงงบประมาณ  โดยขอให
ยกเลิกเฉพาะคําแถลงงบประมาณฉบับเดิม และขอใหใชตําแถลงประกอบงบประมาณ
ใหมนี้ 

   บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จะไดเสนอราง
   ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ .๒๕๖5 เสนอ ตอสภาองคการบริหาร
   สวนตําบลนาโพธิ์ อีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวน
   ตําบลนาโพธิ์ จึงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
   ตําบล นาโพธิ์ทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
   ในการดําเนินงานในปงบประมาณ   พ .ศ. 2565ดังตอไปนี้ 
   1. สถานะการคลัง 
   (1)  งบประมาณรายจายท่ัวไปในปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ขอมูล  ณ วันท่ี  31  
   กรกฎาคม  พ.ศ.256 4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน   ดังนี้ 



บญุมี  นามวงศรี                                                 คําพล  บอนไธสง                                      หนัราขสภีมูิ  

-3- 
 

   1)  เงินฝากธนาคาร ท้ังสิ้น 1 3,811,746.96  บาท 
   2)  เงินสะสม                  4,617,447.83  บาท 
   3)  ทุนสํารองเงินสะสม      3,822,520.91  บาท 
   4) รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน - โครงการ    5) รายการท่ีไดกันเงิน                 

7  โครงการ  
  รวม 76,371.00  บาท 
   6) เงินกูคงคาง                     จํานวน   -   บาท  
   2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2563 
    (1) รายรับจริง จํานวน 25.728,909.38บาท   ประกอบดวย  

1) หมวดภาษีอากร    10,349.82   บาท 
2) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต          8,613.80   บาท 
3) หมวดรายไดจากทรัพยสิน   90,215.92  บาท 
4) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   24,901.60   บาท 
5) หมวดภาษีจัดสรร   14,103,731.24 บาท 
6) หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    11,491,097.00บาท 
7) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค           -        บาท 
8) หมวดรายไดจากทุน    -       บาท 

  (3) รายจายจริง   จํานวน         24,100,950.31  บาท    ประกอบดวย 
 1) งบกลาง    7,871,494.00บาท 

     2) งบบุคลากร   8,012,845.00 บาท 
3) งบดําเนินงาน  5,010,011.31บาท 
4) งบลงทุน    2,393,600.00บาท 
5) งบรายจายอ่ืน      - บาท 

  งบเงินอุดหนุน   813,000  บาท 
(4)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีระบุวัตถุประสงค จํานวน 14,931.00     บาท 
(5)  รายจายจากเงินสะสม จํานวน     -     บาท 
(6)  รายจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน      -บาท 

 
ประธานสภาฯ - รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ถือวาพ่ีนองไดรับประโยชน

เยอะมากครับขอบคุณทุกๆทานท่ีมีสวนจัดทําใหในครั้งนี้เนื่องจากเราไดมีการประชุม
สภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 3  ตั้งแต 09.00 น และตอนนี้ก็เปนเวลา 12.00 น ดังนั้น
จึงขอพักการประชุมไวเพียงเทานี้และเวลา 13.00 น จะดําเนินการประชุมในวาระท่ี 3  
ขอท่ี 4  ตอไป 

 
***************************  เวลา  12.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน*************************** 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น ตอ 
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ประธานสภาฯ -ขณะนี้เวลา  13.00 น. เม่ือตรวจนับองคประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลวผมจะดําเนินการ

ประชุมเริ่มจากวาระตอไปครับกอนท่ีจะมีการลงมติผานรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปพ.ศ.2565  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดแถลงรายงาน
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบกอนครับ  

นายบุญมี  นามวงศรี ขาพเจาประธานกรรมการแปรญัตติ 
  - กลาวรายงาน เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
   ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ได กําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ
   ญัตติได ตั้งแตวันท่ี 7-9 สิงหาคม  ตั้งแต เวลา  08.30 น.ถึงเวลา  16.30 น.  
 คณะกรรมการแปรญัตติจะไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาคําขอแปรญัตติในเวลา 

15.00 น ของวันท่ี  10  สิงหาคม  2563ณ. หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์   และใหสงคืนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เพ่ือ
นําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระ
ท่ี 3  ตอไป นั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดดําเนินการประชุมพิจารณาแปร
ญัตติรางขอบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.  2565  เสร็จสิ้น
เรียบรอย  ซ่ึงผลการพิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ ดังกลาวนั้น ท่ีประชุมมีมติ
เสียงขางมาก 3 คะแนน ตอ 0 คะแนน  แกไข ในสวนของคําแถลงประกอบ
งบประมาณ ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ไดมีการยื่นคําขอแปร
ญัตติ จึงถือวารางขอบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2565     
ไดผาน การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีรายละเอียดตามบันทึกรายงาน
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใดจะเสนออะไรอีกหรือไมครับถาไมมีจะขอผานไปในวาระตอไป 
   

 2.การลงมติผานรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 
 ประธานสภาฯ  - เม่ือไมมีทานใดเสนออะไรอีกผมขอมติตอท่ีประชุมสภาวาทานใดเห็น สมควรอนุมัติ
   ใหตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.2565โปรดยกมือ 
    ผานราง          10 เสียง  
    ไมผานราง  -  เสียง  
    งดออกเสียง  -  เสียง  
มติท่ีประชุมสภาฯ   - ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท ใหตั้งเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
   พ. ศ. 2565 
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกทาน ท่ีใหความรวมมือและเล็งเห็นประโยชน สวนรวม
   เปนใหญ ซ่ึงครั้งนี้ ไดมีการขอแปรญัตติรางงบประมาณรายจาย ในสวนท่ีเก่ียวกับคํา
   แถลงประกอบงบประมาณ  ซ่ึงไมกระทบตอโครงการท่ีไดมีการบรรจุไวในขอบัญญัติ
   งบประมาณรายจายประจําป 2565แต อยางใด โดยอนุมัติตามรางเดิม ตอไปจะให
   เจาหนาท่ีนําไปจัดทําเปนรูปเลมให สมบูรณ เพ่ือเสนอทานนายอําเภอเพ่ืออนุมัติ 
   และประกาศใชเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ. 2565 
   ของ อบต.นาโพธิ์ 
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ประธานสภาฯ  3.การพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม 
   1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี3 – หมูท่ี 11 
   ขนาดกวาง  8  เมตร  ยาว 400  เมตร หนา 0.15  เมตร พรอมไหลทาง 
   หินคลุกขางละ 0.30 เมตร งบประมาณ 1,640,000 บาท 
นายอุดม  ฉออนศรี -ในการพิจารณาจายขาดเงินสะสมโครงการดังกลาวนี้ไดเขาประชุมทุกครั้งผมขอ   
ส.อบต.หมู 7  เสนอวาไมหนาจะเอาเขาท่ีประชุมอีก 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีผมจะขอมติจากท่ีประชุม
   สภา 
นายศิลป พลแสน -เม่ือไมมีทานใดอภิปรายอีกผมขอมติท่ีประชุมสภาวาเห็นสมควรอนุมัติจายขาดเงิน  
ประธานสภาฯ  สะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี3 – หมูท่ี 11 
   ขนาดกวาง  8  เมตร  ยาว 400  เมตร หนา 0.15  เมตร พรอมไหลทาง 
   หินคลุกขางละ 0.30 เมตร งบประมาณ 1,640,000 บาท 
 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  หรือไม ถาเห็นสมควรโปรด

 ยกมือข้ึนครับสรุปเสียงการออกมติ  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ     4  เสียง  
  ไมเห็นชอบ    5  เสียง  
   งดออกเสียง              1 เสียง  
นายศิลป พลแสน  4.การพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําป 2564 
 1.โอนลด 
 แผนงาน  แผนงานการศึกษา  
  งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
  งบ  งบลงทุน  
 หมวด  คาครุภัณฑ  
 ประเภท  คาครุภัณฑสํานักงาน  
 ชื่อโครงการ คาโตะรับประทานอาหารเด็ก พรอมมานั่งยาว 2 ตัว   
    จํานวน 8 ชุดๆละ 3,200  บาท   
     ตั้งไว  25,600 บาท คงเหลือ 25,600 บาท  

โอนลด 25,600 บาท 
   โอนตั้งจายรายการใหม 
 แผนงาน แผนงานการศึกษา 
  งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
  งบ  งบลงทุน  
 หมวด  คาครุภัณฑ  
 ประเภท  คาครุภัณฑสํานักงาน  
 ชื่อโครงการ คาโตะรับประทานอาหารเด็ก พรอมมานั่งยาวเพ่ือจายเปนคา 

  จัดซ้ือโตะรับประทานอาหารเด็กพรอมมานั่งยาว 2 ตัว หนาโตะ
  และเกาอ้ีบุดวยโฟเมกาขาวโตะขนาด 60x150x50 ซม. 
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   มานั่งยาวขนาด 30 x150x30 ซม.ขาโตะและเกาอ้ีทําจากเหล็ก 

  จํานวน 8 ชุดๆละ 4,000บาทตั้งไว- บาทคงเหลือ 25,600 
บาท  

     รวมงบประมาณโอนท้ังสิ้น 25,600  บาท 
     (สองหม่ืนหาพันหกรอยบาทถวน) 
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานไดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับถาไมมีผมจะขอมติจากท่ีประชุม
ประธานสภาฯ  สภาเพ่ือลงมติ  
มติท่ีประชุมสภา   -สภามีมติ อนุมัติ 
    -เห็ นชอบ       10     เสียง 
    -ไมเห็ นชอบ -      เสียง  
    -งดออกเสียง -     เสียง 
   2. โอนลด 
  แผนงาน  แผนงานการศึกษา  
  งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
  งบ  งบลงทุน  
  หมวด  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
  ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  
  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงประตูเขาหองเรียน ตั้งไว  16,000 บาท  

   คงเหลือ 16,000 บาทโอนลด 6,400 บาท 
  แผนงาน  แผนงานการศึกษา 
  งาน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
  งบ  งบลงทุน  
 หมวด  คาครุภัณฑ  
 ประเภท  คาครุภัณฑสํานักงาน  
 ชื่อโครงการ คาโตะรับประทานอาหารเด็ก พรอมมานั่งยาวเพ่ือจายเปนคา 

  จัดซ้ือโตะรับประทานอาหารเด็กพรอมมานั่งยาว 2 ตัว หนาโตะ
  และเกาอ้ีบุดวยโฟเมกาขาวโตะขนาด 60x150x50 ซม. 
  มานั่งยาวขนาด 30 x150x30 ซม.ขาโตะและเกาอ้ีทําจากเหล็ก 
  จํานวน 8 ชุดๆละ 4,000บาทตั้งไว- บาทคงเหลือ 25,600 
บาท  

     โอนเพ่ิม 6,400 บาท 
     รวมงบประมาณหลังโอนท้ังสิ้น  32,000 บาท 

 (สามหม่ืนสองพันบาทถวน) 
นายศิลป  พลแสน -มีสมาชิกทานไดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับถาไมมีผมจะขอมติจากท่ีประชุม
ประธานสภาฯ  สภาเพ่ือลงมติ  
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มติท่ีประชุมสภา   -สภามีมติ อนุมัติ 
    -เห็ นชอบ       10     เสียง 
    -ไมเห็ นชอบ -      เสียง  
    -งดออกเสียง -     เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4  ระเบียบวาระอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ -มีทานใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ  
นายจรัญ ปะจุธะกา -ขอสอบถามเก่ียวกับการใชงบประมาณ  ไมทราบวามีการเบิกจายหรือยังเก่ียวกับ

เรื่องคาใชจายในชวงโควิด 
  คาใชจายเยอะแตงบประมาณท่ีไดมามีจํานวน นอยเราควรจะเก็บงบประมาณของ

เราไวหาจากทําโครงการท่ีใชงบประมาณจํานวนมากๆควรท่ีจะขอรับการอุดหนุน
จากท่ีอ่ืนหนาจะดีกวา 

ประธานสภาฯ -มีทานใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ  
ท่ีประชุมสภา -ไมมีทานใดเสนออะไรอีก  
นางยุวดี มาตยนอก -ขอชี้แจงเก่ียวคาใชจายสําหรับผูกักตัว  ตอนนี้ยังไมไดมีการเบิกจาย เพราะได

เอกสารยังไมครบ หากไดมีการเบิกจายแลวจะชี้แจงใหท่ีประชุมเพ่ือรับทราบใน
ภายหลัง 

ประธานสภา               กลาวปดการประชุมสภา เวลา 14.30 น. 

(ลงชื่อ)……...ยุวดี  มาตยนอก...………………....ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
   (นางยุวดี  มาตยนอก) 

  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

            (ลงชื่อ) …............. ศิลป  พลแสน............ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นายศิลป  พลแสน) 

       ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 

(ลงชื่อ)…….........หัน  ราชสีภูมิ………....คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 
     (นายหัน  ราชสีภูมิ)     

 
(ลงชื่อ)…….......บุญมี  นามวงศรี...........คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 

    (นายบุญมี  นามวงศรี) 
 
(ลงชื่อ)……........คําพล  บอนไธสง…....คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา 

   (นายคําพล  บอนไธสง) 


