
ที ยล ๗๑๘๐๔/ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ 
อำ๓ อเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๘๕:๐๐๐

■ "~b สิงหาคม ๒(๕๖๓

เร๋ึอง ซอเซิฤ 1 '  รบริหารส่วนตำบลตาเข:

เรียบ fn ■ เ{น'/,
สงท่ีส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประขุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ จำบวบ ๑ ฉบับ

b. สำเบารายงาบการประขุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ จำบวน ๑ ขุด 
๓. แผนพัฒนาท้องลิบ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) แก้!ซ คร้ังที ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำบวบ ๑ ขุด 
๔. แผนพัฒนาท้องลิบ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำบวบ ๑ ขุด 
๕. รายงาบผลการประเมืบการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ขี้วัด  ๆ จำบวบ ๑ ขุด 
๖. แผนพัฒนาท้องลิบ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) แก้!ข คร้ังท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำบวบ ๑ ขุด 
๗. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำบวน ๑ ฉบับ 
๘. ประมาณการค่าใข้จ่ายโครงการก่อสร้างประกอบงบประมาณๆ ปี ๒๕๖๔ จำบวบ ๑ ฉบับ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้กำหนดการประขุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวับท่ี ๑๓ -  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ น้ัน

บัดนึ๋ใกล้จะลิงกำหนดสมัยประขุมแล้ว อาค์'ยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ข้อบังคับการประขุมสภาท้องลิบ พ.ค. ๒๕๔๗ แก้ไขเพมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประขุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ใบวับ ศุกร์ท่ี ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๐๐ บ. ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

จึงเรียนมาเที่อทราบและเข้าประขุมตามวัน เวลา โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนบถิอ

(บายต่วนเลาะ ปาแซ)
ประธานสภาองค์การบริหารสวบตำบลดาเซ:

สภาองค์การบรีหารส่วนตำบลตาเซะ 
โทร. ๐-๗«(*๓๗-0๐๘๒ ต่อ «๗ 
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ระเบียบวาระการประชุมลภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันท่ี ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 0๙.๓0 บ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประรานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ 

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ 

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ 

ที่ประชุม

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภา  ๆ สมัยสามัญ สมัยท่ี to คร้ังท่ี ๑ 
ประจำปี ๒๕๖๓ ซ่ีงได้ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เร่ืองท่ีเสนอใหม่
๓.® รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก่ใฃ 
คร้ังท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒ รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาท้องมื่น พ.ศ. (๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข 
ครังที ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๓ รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ขึวัดและค่า 
เบีาหมายขั้นตํ่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๓

๓.๔ รายงานการแก่ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข 
คร้ังท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๕ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระแรก ข้ันรับหลักการ)

เรื่องอึ๋น ๆ
๔.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายต่วนเลาะ ปาแข) 
ประธานสภา อบ®.ตาเซะ



บัญชิรายซื่อแนบท้ายหนังสือ ท่ี ยล ๗®๘๐๔/0«5>0 ลงวันที่''^ ลิงหาคม I©<£๖๓ 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๔๖๓

ลำดับท่ี ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ
___________A___________

๑. นายยูอัมเหมีด หะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
/ /

๒. นายไกรวิทย์ โอชุม รองประธานสภา อบต.ตาเซะ
โ— -

๓. นายสมพงษ์ เพ็ญบูรณ์ สมาชิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๑

๔. บายประมูล ศรีนวล สมาชิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๑ pJxo/v**
๔. นายมูหัมมัดซับรี ตุยง สมาชิกสภา อบต.ตาเฃะ หมู่ท่ี ๒

น ;
๖. นายอาหามะ กาโบะ สมาชิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๓

๗. บายอดุลย์ สนิ สมาชิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๓ 3( V ^
๘. นายละรี ยูโซะ สมาชิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๔

๙. นายมูห้มมัด นาวา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
'ฯ ^ ะ - ‘ะ พ _

๑๐. นายมะดารี สาแม เลขานุการ นายก อบต. ดาเซะ
.

๑๑. นางสาวกอบกุล ราขแก้ว รองปลัด อบต.ตาเซะ

๑๒. บายสุพจน์ ร่มโพเย็น ผอ.กองข่าง อบต.ตาเซะ

๑๓. นางสาวสุไลลา บาสอ ผอ.กองคลัง อบต.ตาเซะ พ  1
๑๔. นางนฤมล คงคืบ นักทรัพย์ๆ รก.หน.สป.


