
 
 
 
นว  73901.4/ว.08                                              ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร         

       อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110 

                                                                25  มีนาคม 2564 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2564 

เรียน                                                                            .     

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร   จ านวน      1     ฉบับ 
  2. ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 จ านวน      1     ฉบับ 
           3. ส าเนาการประชุมครั้งที่ผ่านมา     จ านวน      1     ฉบับ  

  ตามที่ นายอ าเภอหนองบัว อนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร  สมัย
วิสามัญสมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2564 เพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 และเรื่องอ่ืนๆ นั้น 

  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร สมัยวิสามัญสมัยที่ 3  
ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร  
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ตามวันเวลาดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

                                                            ขอแสดงความนับถือ 

 

                               ( นายเสาร์  บุญบ ารุง ) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร 

 
 
 
 

ส านักปลัด 
โทร. 056-290115 
 
 
 



 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร 

 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 
.......................................... 

  ตามที่ นายอ าเภอหนองบัว อนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร สมัย
วิสามัญสมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2564 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไข (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2546 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญวิสมัยที่ 
3 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
ธารทหาร 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ   ณ   วันที่   10  เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 

 

 

         ( นายเสาร์   บุญบ ารุง ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564    

วันที ่30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร 

..........................................  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
   ............................................................................................. ................................. 
   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมที่สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่2/2564 
   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 
   ............................................................................................. ................................. 
   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง พิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

   ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  

จ านวน 488,100  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโคกระถิน 

หมู่ที่ 8 ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ทางบ้านหนองเคล้า – ทล 11 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 100 

เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
จุดที่ 2 แยกเข้าบ้านโคกกระถิน (รื้อคอนกรีตเดิมท่ีช ารุด) ผิวจราจรกว้าง 4   

เมตร  ยาว  110  เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตาม
แบบมาตรฐานก าหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

   ข้อความใหม่ 

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
จ านวน 453,764  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโคกระถิน 
หมู่ที่ 8 ต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2 จุด 

จุดที่ 1 สายทางบ้านหนองเคล้า – ทล 11 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
100  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 

จุดที่ 2 สายแยกเข้าบ้านโคกกระถิน  ผิวจราจรกว้าง 4  เมตร  ยาว  110   
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานก าหนด พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
..................................................................................................................................... 
............................................................................................ ........................................ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .. 

   ............................................................................................................................. .. 
 
 
     (ลงชื่อ)  พ.อ.อ. 
                                  ( ไพโรจน์  วันอุบล ) 

                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารทหาร 
 
 



 


