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เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดชัยภูมิ มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ลต ๐002/ว
907 ลงวันที่ ๒7 ธันวาคม ๒๕64 รับรองการได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม
หมอ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๒1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 นั้น
ท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ขออนุญ าตต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอที่
เคารพ ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้โดยได้จัดทำนโยบายใน
การพัฒนาตำบลช่องสามหมอ เป็นเอกสาร แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอทุกคนที่มา
ประชุมด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๕๘/๕ กำหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับ
หน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ
ทั้ งนี้ ภ ายในสามสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ประกาศผลการลการเลื อ กตั้ งนายกองค์ ก ารบริห ารส่ วนตำบล เพื่ อ ให้ ก าร
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ยั้งยืน
อนึ่ง ในการจัดทำนโยบายเพื่อแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ในครั้งนี้ กระผมได้
ตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา ๕๙, ๖๐, ๖๖, ๖๗, ๖๘ และมาตรา ๖๙/๑ ภายใต้สาระสำคัญของอำนาจ
หน้าที่ดงั กล่าว กระผมจึงได้นำมากำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
กระผมและผู้บริหารทุกท่าน จะบริหารงานและพัฒนาตำบลโดยมี วิสัยทัศน์ (แนวคิด) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารงานขององค์ก ารบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบายที่วางไว้ คื อ ในทางสาย
กลาง เป็นเหตุเป็นผลตามกฎธรรมชาติ อาศัยความรู้และคุณธรรม รองรับกระแสโลกาภิวัตน์" ตามสโลแกน ที่ได้
ตั้งไว้ คือ “สานงานต่อ ก่องานเพิ่ม เริ่มงานใหม่ ด้วยหัวใจพัฒนา เพื่อชาวประชาช่องสามหมอ” ทั้งนี้ได้กำหนด
แนวนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนชาวตำบลช่องสามหมอ โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 7 ด้าน ดังนี้
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1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ดำเนินการสานต่อโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ งน้ำบ้านหนองแดงและขุดลอกแก้มลิ ง
ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
๑.2 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๑.3 ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ ำประปา ดูระบายน้ำและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
อย่างพอเพียง
๑.4 พัฒนาบริเวณสระหนองสาธารณะ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อยใจ
อย่างเหมาะสม
๑.5 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๑.6 ปรับ ปรุ งและพั ฒ นาแหล่ งน้ ำตามธรรมชาติ จัดแหล่ งน้ำโดยการขุดสระ อ่างเก็บ น้ำบ่ อน้ำตื้น เพื่ อให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
๑.7 จัดทำผังเมืองชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นไปอย่างมีระบบ
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงานสร้างเงิน สร้าง
รายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เช่นกลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยง
สัตว์ และกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิสินค้าและสามารถแข่งขันกับตลาดในปัจจุบันได้
๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
๒.4 จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภคมีสถานที่จับจ่ายสินค้าที่ถูก
สุขอนามัย อาหารปลอดภัย
๒.๕ ส่งเสริมและสนับ สนุ นให้ ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒ นาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิตการตลาด
ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น
๒.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชน
๒.๗ สนั บสนุนการป้ องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและ
สุขภาพพลานามัยของประชาชน
๒.๘ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง
๓. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และสังคมสงเคราะห์
๓.๑ ส่ งเสริม การศึก ษาแก่เด็ ก เยาวชนประซาชนทั้ งในและนอกระบบโรงเรียนให้ ส อดคล้ องกับ การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC)
๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้
เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงชั้น
3.3 จัดตั้งและสนับสนุนให้มีโรงเรียนอนุบาลตำบลช่องสามหมอ เพื่อพัฒนาต่อยอดทางการศึกษาของเด็กจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ให้มีการพัฒนาทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
๓.4 ให้ ก ารส่ งเคราะห์ และจั ด สวัส ดิก ารแก่เด็ กผู้ ด้ อยโอกาส คนพิ การ คนชรา และผู้ สู งอายุ อย่างทั่ วถึ ง
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม
๓.5 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร
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๓.6 สนั บ สนุ น การฝึ กอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้อ งกัน ภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัส ดุอุป กรณ์ และ
ยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ้ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.7 ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสา
ธารณภัยชุมชน การป้องกันอัคคีภัยในชุมชน และการป้องกันไฟป่า
๓.8 จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตำบล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกิดการ
เรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
๓.9 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนั นทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพจัดให้มีสถานที่ออก
กำลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป้นอย่างต่อเนื่อง
๓.10 สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทุกระดับ
3.11 ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
4. นโยบายด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาองค์กร
4.1 ก่อสร้างอาคารสำนั กงานองค์การบริห ารส่ ว นตำบลช่องสามหมอใหม่ โดยย้ายจากสถานที่ ตั้งเดิม ไป
ก่อสร้างในสถานที่ตั้งใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
๔.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหา และติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหา และติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และตรง
กับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๔.5 ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ จัดทำแผนโครงการในการพัฒนา
ตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
๔.6 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
4.7 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการ
ได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด
๔.8 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ป ระชาชนเกี่ยวกับการมีส่ วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริห าร
ท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ
๔.9 จัดโครงการ อบต.สัญจร เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน และรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชน
อย่างทั่วถึงภายในตำบลช่องสามหมอ
5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
5.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการทะนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตำบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชุมชน และให้พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบต่อไป
๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุและกิจกรรมสวดกลางบ้าน
๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมแห่งสายน้ำสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
๕.๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความ
สงบสุข
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๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ จั ดให้ มีส วนสาธารณะ สวนสุ ขภาพ เพื่ อให้ ป ระชาชนได้มีที่ ผั กผ่ อนหย่อ นใจและออกกำลั งกายอย่า ง
เหมาะสม
๖.๒ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด
๖.๓ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และดำเนินการสร้างระบบการเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกป่า
เพิ่มเติม
๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟื้นฟูรักษาและห่วงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๖ รณรงค์ ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เกิ ด จากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
7. นโยบายด้านสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จะส่งเสริมและสนับ สนุนระบบสาธารณสุข ให้มีป ระสิทธิภาพสร้างระบบ
สุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
7.๑ ร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล อสม.แต่ละหมู่บ้าน จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับและ
ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
7.๒ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรค ติดต่อต่าง ๆ ตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ
7.๓ สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านงานสาธารณสุข
7.๔ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเนื่อง
7.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.หมู่บ้านอย่างทั่วถึง
7.6 ส่งเสริมพัฒนาและพื้นฟู ศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ให้สามารถคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
7.7 จัดตั้งหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อให้บริการรับส่งผู้ป่วยในเขตพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ เป็นหน่วยเคลื่อนที่
เร็วที่จะออกเหตุบริการประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุ ลดอัตราการสูญเสียชีวิตของประชาชนในตำบลช่องสามหมอ
กระผมขอขอบพระคุณ ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ผู้ทรงเกียรติ ที่
เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมได้แถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลช่องสามหมอ ด้านหลักๆ ทั้ง 7 ด้าน นโยบายที่ได้แถลง
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ครั้งนี้ จะเกิดผลสำเร็จได้สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การได้รับความร่วมมือร่วม
ใจจากชุมชน ประชาชน และสมาชิกสภาฯ ที่ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ทุกคน ส่วนราชการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเข้ามาช่วยกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สังคมที่ดี มีคุณธรรม บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี มีความสุขตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในการบริหารงานตามนโยบายข้างต้นนี้ กระผมได้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ใน
การทำงาน และมีความตั้งใจจริง ที่จะพัฒนาตำบลช่องสามหมอให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ ช่วยเหลือในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประกอบด้วย
1. นายสังคม พลนิกร เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
2. นายกสิกร สิมมาวงษ์ เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
3. นายเสงี่ยม นรพรม เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
กระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ
มีความเห็นตรงกันว่าการบริหารการพัฒนาตำบลนั้น ต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ของสังคม ที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ ตลอดเวลา สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กระผมขอ
ความกรุณา จากท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอทุกท่าน ด้วยความเคารพ โปรด
กรุณาให้ข้อเสนอแนะ และนำปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ
ทุกคนล้วนทำเพื่อประชาชนในตำบลช่องสามหมอ ทั้งนั้น เราจะนำข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว
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เหล่านั้นมาดำเนินการแก้ไขปัญหา และจะพัฒนาจนสุดกำลัง สุดความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน รวมทั้ง ร่วมกันสรรหา
คำตอบและแนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีหลากหลายในตำบลและเราจะตั้งใจทำงานโดยยึดถือผลประโยชน์ของ
พี่น้องประชาชนและผลประโยชน์ ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกันเพื่อจะนำพามาสู่ความสำเร็จ
ความเจริญรุ่งเรือง ผาสุก ของประชาชนตำบลช่องสามหมอ รวมทั้งองค์กรของเราต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

“สานงานต่อ ก่องานเพิ่ม เริ่มงานใหม่ ด้วยหัวใจพัฒนา เพื่อชาวประชาช่องสามหมอ”

