
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕63 
วันจันทร ท่ี 26 ตุลาคม 2563 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
-------------------------------- 

ผูมาประชุม 
 ๑.นายประทีป กอมเมฆ   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 ๒.นางสมรักษ ตรีอินทอง   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 ๓.นายศรายุทธ เพ็ชรพลอย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี ๑ 
 ๔.นายสมบูรณ เหมาะเจาะ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี 2 
 ๕.นายธีรศักดิ์ ยอดสาลี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี ๒ 
 ๖.นายบุญเลิศ สามเกลียว   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี 3 
 ๗.นายศุภชัย กระแจะเจิม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี ๓ 
 ๘.นางศรีนันท เฉลิมพรเจือกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี 4 
 ๙.นายกาวิล แยมศรวล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี ๔ 
 ๑0.นายประสาร คงกะเรียน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หมูท่ี ๗ 
 11.จาสิบเอกอภิรมย สงใย  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 

ผูไมมาประชุม 
   ไมมี 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.นายสังวร มุงดี    นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 2.นายเอกพนธ คงนิล   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 3.นายทองทศ คงกะเรียน   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 

ผูเขารับฟงการประชุมสภา 
 1.นายธงชัย สมเสนาะ  หัวหนาสํานักปลัด 

2.นางปริชาติ ฟกเถ่ือน   ผูอํานวยการกองคลัง 
 3.นายชาญณรงค  สุขอ่ิม   ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 4.นางสาวนุชนาต  ทิพยเนตร  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5.นายประสพพร  พวงพี   นายชางโยธาชํานาญงาน รักษาการผูอํานวยการกองชาง 
 6.นายเพ่ิมพันธ ทัดศรี   นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 7.นางสาวพัชรินทร เหมือนแสง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 8.นางสาวขวัญใจ สุดถนอม  นักทรัพยากรบุคคล 
 9.นายชํานาญ คงกะเรียน   ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 1 
 10.นางน้ําออย ชัยชนะ   ประธานพัฒนาสตรีหมูท่ี 7 
 11.นายโสภณ หิมาล ี   ประธานประชาคมหมูท่ี 2 
 12.นายจรูญวรรณ จินดามณี  ประธาน อสม.ตําบลปราณบุรี 
 13.นางสมพร นุษพรรณ   ประธานสตรีตําบลปราณบุรี 
 14.นายประวัติ เกาะแกว   ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 7 
 15.นายพยุง คูณทวี   ผูใหญบานหมูท่ี 7 



 - ๒ - 
 16.นายไพศาล สุภาเกตุ   กรรมการหมูบาน 
 17.นางเสาวณี นิลดํา   แมบานหมูท่ี 4 
 18.นายมนตรี กลั่นสกุล   ผูใหญบานหมูท่ี 2 
 19.นางวัฒนวดี ฉายวิเชียร  ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 3 
 20.นายธนู ศิลปะแท   ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 21.นายธเนศพล วงษสวาท  ผูใหญบานหมูท่ี 3 
 22.นางปราณี ทรงธรรม   อสม.หมูท่ี 3 
 23.นางสาวทิพรัตน ศาสตรเวช  ผูชวยเจาหนาท่ีสวนสาธารณะ 
 24.นางสาวอัญชรีย สายสุดใจ  คนงานท่ัวไป 
 25.นางนงนุช ทัศนภักดี   แมบาน 
 26.นางสาวนุชจรีย ธิบดี   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 27.นายวรินทร พิศาลทรัพย  เจาหนาท่ีธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
 

-เม่ือฝายเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ไดตรวจสอบ 
ลายมือชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีผูมาประชุมเห็นวาครบ
องคประชุมแลว นายประทีป กอนเมฆ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี  เปนประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    -ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

นายประทีป กอนเมฆ -แจงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีพิจารณารับรองรายงาน 
(ประธานฯ)  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 14  

สิงหาคม 2563 
 

ท่ีประชุม  -มีมติ เห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ในการรับรอง 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 
14 สิงหาคม 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 

   3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

นายสังวร  มุงดี  -เรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ทุกทาน  
(นายก อบต.) กระผมนายสังวร  มุงดี นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ไดแถลงนโยบาย

ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีในการประชุมสภาครั้งแรก เม่ือวันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2555 นั้น ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน 
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ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 
บัญญัติใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป จึงขอ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน
ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563) จํานวน 6 ดาน รายละเอียดดังนี้ 
 1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ จํานวน 
19 โครงการ 
 2. การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 5 
โครงการ 
 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน จํานวน 
18 โครงการ 
 4. การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 5 โครงการ 
 5. การสงเสริมการทองเท่ียวอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
จํานวน 2 โครงการ 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและการจัดการท่ีดีขององคกร 
จํานวน 7 โครงการ 
 รวมท้ังสิ้น 56 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารท่ีสงใหทาน 
 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 

3.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563) 
 

นายธงชัย สมเสนาะ -เรียนคณะกรรมการทุกทาน สําหรับรายงานการติดตามและแผนพัฒนาทองถ่ิน 
หัวหนาสํานักปลัด (พ.ศ. 2561 – 2565) จะเปนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ทองถ่ินในชวงเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 โดย 
แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 ประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ
ประเมินผล ข้ันตอนการดําเนินงาน วิธีการติดตามและประเมินผล และแบบรายงาน
การติดตามและประเมินผล 

สวนท่ี 2 เปนการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ตามแบบ 3 แบบ ดังนี้ 

     - แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของโดย 
ตนเองโดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และสวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน 
รายละเอียดตามเอกสาร  

     - แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ิน แยกเปนดังนี้  

(1) จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 



 - ๔ - 
ในป 2563 มีโครงการ จํานวน 163 โครงการ งบประมาณ 65,226,600 
บาท 

   (2) จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการ 
พัฒนาจังหวัด มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 163 โครงการ งบประมาณ  65,226,600 บาท 

   (3) ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ในป 2563  
จากโครงการท้ังหมด 163 โครงการ แยกไดดังนี้ โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  
จํานวน 88 โครงการ โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 0 โครงการ โครงการท่ียัง 
ไมไดดําเนินการ จํานวน 75 โครงการ   

(4) การเบิกจายงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ในป  
2563 แยกไดดังนี้ จายจากงบปกติ 16,927,192 บาท จายจากเงินสะสม 0.00 บาท 

(5) โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2563  
ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ จํานวน 
18,983,000 บาท  

- แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตรเปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตร จากยุทธศาสตรการ
พัฒนา 6 ดาน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินในป 2563 จํานวน 163 
โครงการ ไดดําเนินการตามแผนพัฒนา จํานวน 88 โครงการ คิดเปนรอยละ 
53.99  และตามท่ีทานคณะกรรมการท่ีเขารวมประชุมในวันนี้ไดใหคะแนนเสร็จ 

   เรียบรอยแลวขอสรุปคะแนนตามแบบท้ัง 2 แบบ ดังนี้ 
    แบบท่ี 1 ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผน 

พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

20 18 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 18 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 58 
   3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) (10) 
   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด 

(10) (10) 

   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) (10) 
   3.4 วิสัยทัศน (5) (5) 
   3.5 กลยุทธ (5) (5) 
   3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) (5) 
   3.8 แผนงาน (5) (4) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (4) 

รวม 100 94 



 - ๕ - 
 

แบบท่ี 2 ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง 
 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 9.00 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

10 9.00 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

10 8 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 8 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 57 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 

(5) (4) 

    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป 

(5) (5) 

    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

(5) (4) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) (4) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 

(5) (5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

(5) (5) 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

(5) (5) 

    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

(5) (5) 

    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

(5) (5) 

รวม 100 91 

 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
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3.3 การประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

นายธงชัย สมเสนาะ -ในสวนของรายละเอียดแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หัวหนาสํานักปลัด คณะกรรมการสนับสนุนไดรวบรวมโครงการกิจกรรมการดําเนินงานจากทุกสํานัก/ 

กอง รวบรวมจัดทําเปนแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
แยกออกเปน 2 สวน  

สวนท่ี 1 ประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงค ข้ันตอนการจัดทําแผน และ
ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน  

สวนท่ี 2 ประกอบดวย บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณและ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 9  
    โครงการ งบประมาณ 3,804,500 บาท 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 510,000 บาท 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมใหมีคุณภาพ 
อยางยั่งยืน จํานวน 30 โครงการ งบประมาณ 9,569,800 บาท 

     4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของ 
ชุมชน จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 2,939,000 บาท 

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว และอนุรักษวัฒนธรรม 
     ประเพณี จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 220,000 บาท 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการอยางมี 
ประสิทธิภาพและการจัดการท่ีดีขององคกร จํานวน 20 โครงการ งบประมาณ 
750,500 บาท 

     รวมท้ังสิ้น 78 โครงการ งบประมาณ 17,793,800 บาท 
  

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 

     3.4 รายงานสถานะการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

นางปริชาติ ฟกเถ่ือน -รายงานสถานะการเงิน รายละเอียดรายรับ – รายจายจริง ประจําปงบประมาณ 
ผอ.กองคลัง  พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 
   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
    รายรับจริง 50,050,515.37 บาท ไดแก 
   หมวดคาภาษีอากร 272,919.87 บาท 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 31,971.50 บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน 261,447.90 บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 89,766.97 บาท 
   หมวดรายไดจากทุน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร 18,475,039.13 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 11,920,152.00 บาท 
   เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 18,999,218.00 บาท 



 - ๗ - 
    รายจายจริง 49,362,207.89 บาท ไดแก 
   งบกลาง 7,124,513.00 บาท 
   เงินเดือน (ฝายการเมือง) 7,124,513.00 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจํา) 8,248,508.00 บาท 
   คาตอบแทน 1,092,350.00 บาท 
   คาใชสอย 2,242,316.19 บาท 
   คาวัสดุ 1,303,942.49 บาท 
   คาสาธารณูปโภค 348,369.63 บาท 
   คาครุภัณฑ 1,798,680.00 บาท 
   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 4,978,160.00 บาท 
   เงินอุดหนุน 1,519,030.58 บาท 
   เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 18,999,218.00 บาท 
 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
 

   4.1 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง  
(ครั้งท่ี 2/2563) 
 

นายประทีป กอนเมฆ -เชิญหัวหนาสํานักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานฯ)  
นายธงชัย  สมเสนาะ -ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดรับการอนุมัติและประกาศใช       
(หน.สํานักปลัด)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ตาม 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไปแลวนั้น แตยังมี 
   โครงการ/กิจกรรมท่ีจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลง เพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชน 
   สูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวม ซ่ึงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการดังกลาว  
   ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) นั้น   

เนื่องจากแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรีดังกลาว มีโครงการ/กิจกรรมบางสวนไมอยูในหวงเวลาท่ีจะดําเนินการได 
มียอดงบประมาณท่ียังไมเปนปจจุบัน และมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงในหลายๆ 
สวน  ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรมดังกลาว ซ่ึงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2/2563) ครั้งนี้เปนไปตามมติท่ีประชุมประชาคมระดับ
หมูบาน เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนสําคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได โดยให
ดําเนินการตามระเบียบนี้ องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงเสนอราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2/2563) ใหสภา
เห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกท่ีประชุม 
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