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ท ยล ๗ ๑๘ ๐๔ ^ 0 C2> ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เร่ือง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซ: 

เรียน >6c*j \S M  โ ๙ "๙^
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังท่ี ๑ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ จำนวน ๑ ชุด 
๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งท่ี ๕ จำนวน ๑ ชุด 
๔. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด 
๕. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาบตามนโยบายที่โด้แถลงไว้ต่อสภาๆ ประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ -  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ น้ัน

บัดนี๋ใกล้จะถึงกำหนดสมัยประชุมแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวัน อังคารที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมตามวับ เวลา โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนิบถอ

(นายต่วนเลาะ ปาแซ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซ;
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บญซรายซิอแนบท้ายหนังสิอ ท้ ยล ๗ ๑ ๘ 0 ๔ / ๖ ลงวันทิ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เร่ือง ขอเชิญประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่ ชื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

๑. นายไกรวิทย์ โอชุม รองประธานสภา อบต.ตาเซะ

๒. นายประมูล ศรีนวล สมาซิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๑

๓. นายมูหัมมัดซับรี ตุยง สมาชิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๒

(si. นายอาหามะ กาโบะ สมาซิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๓ พ
๕. นายอดุลย์ สนิ สมาซิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๓ รC  „
๖. นายละรี ยูโซะ สมาซิกสภา อบต.ตาเซะ หมู่ท่ี ๔

๗. นายมูฮัมเหม็ด หะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ พ ^
๘. นายมูหัมมัด นาวา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ๆ^ระ^^พ -
๙. นายมะดารี สาแม เลขานุการ นายกอบต. ตาเซะ

๑๐. นางสาวกอบกุล ราชแก้ว รองปลัด อบต.ตาเซะ

๑๓. นายสุพจน์ ร่มโพเย็น ผอ.กองช่าง

๑ Gl. นางสาวสุไลลา บาสอ ผอ.กองคลัง

(ริ)๕. นางสาวยาสณี หะยีลาเต๊ะ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ตาเซะ lx-------



ระเบียนวาระการ‘ชระชุมสภาองค์การ'บริหารส่วนคำ'บลตาเซะ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ 

วันที่ ๘ เดีฮนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ เวลา ๐ ๙ .0 0  น

ระเบียบวาระที่ 6) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
แนะนำตัวข้าราชการ โอน (ย้าย) มาใหม่ บางสาวยาสณี หะยีลาเต๊ะ 
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ระเบียบวาระที่ ๒ 

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ที่ประชุม

ที่ประชุม 

ที่ประชุม

ที่ประชุม 

ที่ประชุม

ที่ประชุม

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภา  ๆ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังท่ี ๒ 
ประจำปี ๒๔๖๓ ซ่ีงได้ประชุมเมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๓

เรื่องท่ีเสนอใหม่
๓.๑ การกำหนดระเบียบ ว่าด้วยการให้ประซาซนเข้าพึงการประชุมสภาและ 
การปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ พ.ศ. ๒๔๖๓

๓.๒ รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) แก้ไข 
ครั้งที ๔ พ.ศ. ๒๔๖๓ . • .

๓.๓ รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ของ อบต.ตาเซะ 
ประจำปี งบประมาณ ๒๔๖๓

๓.๔ รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ ๒๔๖๓

๓.๔ การรายงาบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๔๖๓

๓.๖ รายงานผล ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ 

๓.๗ รายงานแสตงผลกๆรปฏิ'บ?งานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาๆ 

๓.๘ รายงานผลภารขำระหนี้เงินกู้ตามโครงการเศรษฐกิจชุมซน

เรืองอืน ๆ

(บายต่วนเลาะ ปาแซ)
ประธานสภา อบต.ตาเซะ


