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เรื่อง ขอเชิญประซุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ จำนวน ๑ ชุด 
๓. บัญชีขอโอนงบประมาณรายจำยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ดามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลตาเขะ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕อ๓ ระหว่างวันท่ี ๑๓ -  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้ 
ประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ไปแล้วเมื่อวับท่ี ๑๔ ลิงหาคม ๒๕๖๓ และที่ประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลาเซะ ได้กำหนดการประชุม สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ ในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ บ้ัน

เพื่อให้เป็นการปฏิบัติไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องลบ พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ จึงขอแจ้งนัดการประชุม สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ ในวันท่ี ๒๕ ลิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๓๐ บ. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลตาเซะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถีอ

(นายต่วนเลาะ ปาแซ)
ประรานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบดตาเซะ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒<£๖!II 

วันที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒<£๖๓ เวลา 0๙.๓0 น

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรึ๋องการรับรองรายงานการประชุมสภา  ๆ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ 
ประจำปี b<£๖๓ ซ่็งไต้ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๓

เร่ืองท่ีเสนอใหม่
๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๔๖๔ 
(วาระที่ลอง ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ีสาม ขั้นอนุมัติประกาศใข้)

๓.๒ ขออนุมัติโอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๔๖๓ งบลงทุบ 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ 
๑. สำนักงานปลัด 
๒. กองจ่าง
๓. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔. กองสาธารณะสุขและสงแวดล้อม 
๔, กองคลัง

๓.๓ การคัดเสือกกรรมการกองทุนหลักประกับสุขภาพแทนตำแหน่งที่ว่าง

๓.๔ การคัดเสือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ตาเซะ 
แทนตำแหน่งที่ว่าง

เร่ืองอ่ืน ๆ

(นายตํวนเลาะ ปาแซ} 
ประธานสภา อบต.ตาเขะ
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ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง C โลายมี

๑. นายมูฮัมเหม็ด หะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ r๒. บายไกรวิหย์ โอชุม รองประธานสภา อบต.ตาเซะ ---------

๓. นายประมูล ศรีนวล สมาชิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๑
__________________________________

๔. นายมูหัมมัดซับรี ตุยง สมาชิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๖ ร ^
๕. นายอาหามะ กาโบะ สมาชิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๓ {พ^
๖. นายอดุลย์ สนิ สมาชิกสภา อบต.ตาเขะ หมู่ท่ี ๓ ร V

๗. นายละรี ยูโซะ สมาชิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๔

๘. บายมูหัมมัด นาวา รองนายกองค์การบรีหารส่วนตำบลตาเซะ

๙. นายมะดารี สาแม เลขานุการ นายกอบต. ตาเซะ
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