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ท่ี ยล ๗๑๘๐๔/0 ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๔๐๐๐พ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓

เร่ือง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซ: 
เรียน พ'*'',rvjvrv)lr-

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศ สภา อบต.ตาเซ: จานวน ๑ ฉบบ
๒. ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ จำนวน ๑ ฉบับ 
๓. สำเนารายงาบการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๒ จำนวน ๑ ชุด 
๔. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๑- ๒๔๖๔) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ จำนวน ๑ ชุด 
๔. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๑- ๒๔๖๔) ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๔๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ -  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ น้ัน

บัดนึ๋ใกล้จะถึงกำหนดสมัยประชุมแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๔๖๓ ในวัน พุธท่ี ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมตามวัน เวลา โดยพร้อมเพรียงกัน
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(นายต่วนเลาะ ปาแซ)
บระซานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซ:

สภาองค์การบริหารส่วนตาบลตาเซ.
โทร. 0-๗๓๓๗-๐๐๔๒ ต่อ ๑๘
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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ 
เรื่อง นัดประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ประจำปี ๒(£๖๓ 
*******************************

ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่องเรียกประขุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยท่ี (ริ) (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ. ๒<£๖๓ ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒<£๖๓ ได้ 
กำหนดสมัยประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ (สมัยแรก) ระหว่างวันท่ี ๑ 
-  ๑๕: กุมภาพันธ์ ๒<£๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน น้ัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราซบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้!ซเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) ประกอบกับ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้!ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ จึงประกาศนัดประขุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันท่ี ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เปีนต้นไป ณ. ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายต่วนเลาะ ปาแซ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ



ระเบียบวาระการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเฃะ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันท่ี ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ

ระเบียบวาระที' ๒ 

ที่ประขุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ที่ประขุม

ที่ประขุม

ที่ประขุม 

ที่ประขุม

เรื่องการรับรองรายงานการประขุมสภา  ๆ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๒ 
ประจำปี ๒๕๖๒ ซ่ึงได้ประขุมเม่ือวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เร่ืองท่ีเสนอใหม่
๓.๑ รายงานการรับ- การจ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ท่ี ๑ 
(เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

๓.๒ ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) คร้ังท่ี ๑

๓.๓ ขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) คร้ังท่ี ๑

๓.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณ (กองคลังฯ)

ระเบียบวาระที่ ๔ 

ที่ประขุม 

ที่ประขุม

ท่ีใ. iร;ะ'ขุม 

ที่ประขุม

เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ การกำหนดสมัยประขุมสามัญประจำปี ๒๕๖เท แถะสมัยแรกของปีถัดไป 

๔.๒ การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด (อบต.ตาเซะ ศพ)

๙.๓ การเตรียมตัวรับมือภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓ 

๔.๔ อื ่น-ๆ-(ถ้ามี)................................

(นายต่วนเลาะ ปาแซ)
1ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ



บัญชีรายซื่อ.แนบท้ายหนังสือ ท่ี ยล ๗๑๘0๔/0 0/V) ลงวันท่ี ก9 กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ 
เร่ือง ขอเชิญประขุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี ๒๔๖๓

ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง
A

"Sายมือ'ซ่ือ

๑. นายมูฮัมเหม็ด หะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ 1พ ^
๒. นายไกรวิทย์ โอขุม รองประธานสภา อบต.ตาเซะ ^

^ ๔ ! ! ! ____
๓. นายสมพงษ์ เพ็ญบูรณ์ สมาซิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๑

(i. นายประมูล ศรีนวล สมาขิกสภา- อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๑

๔. นายมาหามะสุกรี กะลูแป สมาซิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๒

๖. นายมูหัมมัดซับรี ตุยง สมาขิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๒

๗. นายอาหามะ กาโบะ สมาซิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๓
f \

๘. บายอดุลย์ สนิ สมาขิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๓
......

๙. นายสะรี ยูโซะ สมาขิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๔

๑๐. นายมูหัมมัด นาวา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

๑(9). นายมะดารี สาแม เลขานุการ นายก อบต. ตาเซะ

๑๒. นางสาวกอบกุล ราซแก้ว รองปลัด อบต.ตาเซะ L แ ^ — ’
๑๓. นายสุ'พจน์ ร่มโพเย็น ผอ.กองช่าง อบต.ตาเซะ 1 พ  /  ’
๑๔. นางสาวลุ่น1เสา บาสอ ผอ.กองคลัง อบต.ตาเซะ พ
๑๔. นางนฤมล คงคืบ นักทรัพย์ฯ รก.หน.สป.
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