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คำนำ
คำแถลงนโยบำยฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโชคชัย ซึ่งเป็นกำร
ด ำเนิ น กำรตำมบทบั ญ ญั ติ ใน มำตรำ 58/5 แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ส ภำต ำบลและองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล
พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่ ม เติม ถึง ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ. 2552) คณะผู้ บ ริห ำรองค์ กำรบริห ำรส่ ว นตำบล ภำยใต้ กำร
รับผิดชอบของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทำงที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชำชนทุกคน กำรพัฒนำดังกล่ำวมำจำกพื้นฐำนและควำมตั้งใจที่ต้องกำรให้องค์กำรปกครองส่วน
ตำบลโชคชัย มีควำมเจริญก้ำวหน้ำในทุกๆด้ำน แต่โดยข้อจำกัดต่ำงๆ ที่มีอยู่ เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป
เป็นพื้นที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม และใช้แรงงำนคนเป็นส่วนใหญ่ แต่
ยังขำดทักษะในกำรพัฒนำอำชีพให้ได้ผลผลิตที่ดี ต้นทุนในกำรผลิตก็สูง ปัจจุบันเกษตรกรจึงประสบปัญหำขำดทุน
อยู่ตลอดเวลำ เพรำะต้นทุนในกำรผลิตสูง เช่น ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำปุ๋ยเคมี ค่ำน้ำมันเป็นต้น นอกจำกนี้รำคำผลผลิต
ทำงกำรเกษตรก็ตกต่ำ ถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกนำยทุน แต่กำรพัฒนำจะมุ้งเน้นทำงด้ำนเศรษฐกิจเพียงอย่ำงเดียวก็
คงเป็นไปไม่ได้และไม่ใช่แนวทำงที่ถูกต้อง
กำรพั ฒ นำนั้ น จึ งสมควรที่ จ ะพั ฒ นำทุ ก ด้ ำนไปพร้อ มๆกั น ไม่ ว่ ำทำงด้ ำ นเศรษฐกิ จ สั งคม
กำรเมือง เพื่อให้เกิดดุลยภำพและหลำกหลำยควำมคิดที่จะก่ อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม โดยเฉพำะเรื่อง
ของกำรศึกษำองค์กำรบริกำรส่วนตำบลโชคชัย จะสร้ำงแหล่งเรียนรู้แบบบูรณำกำรเพื่อให้ลูกหลำนได้เรียนรู้อย่ำง
กว้ำงขวำงสำมำรถนำพำชีวิตและครอบครัวอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข สิ่งทีสำคัญอีกประกำรหนึ่งก็ คือ กำร
สร้ำงชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น ปลอดจำกสิ่งเสพติดให้โทษ พร้อมทั้งมีควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีคุณธรรมจริยธรรมภำยใต้ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำม บนพื้นฐำนของควำมเสมอภำค อย่ำงเท่ำเทียมกัน ของสังคม กระผมและคณะ
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโชคชัย ต่ำงก็ตระหนักถึงภำรกิจและหน้ำที่ในกำรที่จะพัฒนำทุกๆด้ำนด้วยควำม
มุ่งมั่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่อแม่พี่น้องชำวตำบลโชคชัยต่อไป
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หน้ำ

นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น

1

นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข กำรป้องกันโรคติดต่อและกำรบรรเทำสำธำรณภัย

2

นโยบำยกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทำงด้ำนกำรเกษตร

2

นโยบำยทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรส่งเสริมอำชีพและกำรพัฒนำทักษะด้ำนฝีมือแรงงำน

2

นโยบำยในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

3

นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

3

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

3

นโยบำยด้ำนกำรกีฬำนันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว

4

นโยบำยด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิตสตรี เด็กเยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกำส

5

- 1เรียน ประธำนสภำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโชคชัย และท่ำนผู้มีเกียรติที่เคำรพ
ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโชคชัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ
พ่อแม่พี่น้องชำวตำบลโชคชัยได้ให้ควำมไว้วำงใจ และเลือกกระผมให้ดำรงตำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โชคชัย และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจังหวัดเชียงรำยได้ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวำคม
2564 นั้น บัดนี้กระผมและคณะผู้บริหำรได้กำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โชคชัยไว้เรียบร้อยแล้ว ในกำรจัดทำนโยบำยนั้นคณะผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมกรอบอำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
สภำตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) หรือตำมระเบียบ
และข้อบังคับอื่นที่กำหนดไว้อย่ำงซื่อสัตย์สุจริตและจะปฏิบัติหน้ำที่เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยขอนำเรียน
ให้ทุกท่ำนได้รับทรำบ ถึงเจตนำรมณ์ในยุทธศำสตร์และนโยบำยกำรบริหำรงำนด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรงำนให้
เกิดควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนอยู่ดีมีสุข และจะสนองควำมต้องกำรของประชำชนเท่ำที่จะทำ
ได้อย่ ำงทั่ว ถึงและเกิดควำมเป็ น ธรรม กำรพั ฒ นำที่ส ำคัญ ที สุ ดและมีควำมจำเป็น มำกก็ คือกำรพัฒ นำคนให้ มี
คุณภำพนั้ น คือกำรให้กำรศึกษำ กำรศึกษำเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต้ องทำควบคู่กับกำรพัฒ นำด้ำนอื่นๆไม่ว่ำทำงด้ำน
เศรษฐกิจสังคมกำรเมืองและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและมีคุณภำพสู่สังคมต่อไป
ดังนั้น กระผมและคณะผู้บริหำรจึงได้กำหนดนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโชคชัย ดังนี้
1. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
1.1 ให้สถำนศึกษำมีกำรแข่งขันงำนทำงด้ำนวิชำกำรและกำรจัดนิทรรศกำรกำรศึกษำ
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงกำรเกษตร เพื่ออำหำรกลำงวันในโรงเรียน
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุน กำรฝึกอบรมของบุคลำกร กลุ่มอำชีพ และศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรทำงำน
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุน บุคลำกรในองค์กรได้ศึกษำต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ทำงำนและมีวุฒิทำงกำรศึกษำให้สูงขึ้น
1.6 ส่งเสริมให้บ้ำน วัด โรงเรียน และองค์กรเอกชน ให้เป็นกลไกประสำนกำรพัฒนำเพื่อให้
เกิดกำรเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.7 ส่งเสริม ทำนุ บำรุง พระพุทธศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ให้มีกำรสืบทอดตลอดไปอย่ำงยั่งยืน
1.8 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงด้ำนภำษำอังกฤษ ภำษำจีน
1.9 จะส่งเสริมสังคม กลุ่มสังคมให้เกิดควำมเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน โดยใช้หลักธรรมำภิบำล
และคำสอนทำงพระพุทธศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่นเป็นหลัก
ปฏิบัติและจะน้อมนำเอำแนวทำงพระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และในกำรครองตน ครองคน ครองงำน
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2. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและกำรป้องกันโรคติดต่อ และบรรเทำสำธำรณภัย
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถำนีอนำมัยในกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก
โรคฉี่หนู พิษสุนัขบ้ำ และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นต้น
โดยกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่ำง ๆ
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน งำนทำงด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำน
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ในกำรฝึกอบรมให้แก่ อสม. เพื่อเพิ่มทักษะในกำรทำงำน
2.4 จะจัดหำ และส่งเสริมด้ำนข้อมูลข่ำวสำร เกี่ยวกับสุขภำพบริกำรประชำชน
2.5 จะจัดหำสถำนที่ออกกำลังกำย พร้อมทั้งอุปกรณ์ในกำรออกกำลังกำย ให้แก่ประชำชน
ได้เล่นเพื่อสุขภำพร่ำงกำยจะได้แข็งแรง
2.6 จะหำมำตรกำร วำงแผนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยเน้นให้ประชำชนมี
ส่วนร่วม
2.7 จะจัดสรรงบประมำณในกำรฝึกอบรม และทบทวนให้แก่ อำสำสมัครป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
3. นโยบำยส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเกษตรกร
3.1 จะส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ให้ได้รับกำรอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ให้มีองค์ควำมรู้ใน
กำรพัฒนำอำชีพ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร
3.2 จะส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร รู้หลักในกำรบริหำรจัดกำรภำยในกลุ่มให้เกิดควำมเข้มแข็ง
มีศักยภำพ และพึ่งตนเองได้
3.3 จะส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้น้อมนำเอำแนวทำงพระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
3.4 จะส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรเกษตรอินทรีย์อย่ำงยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรกร
3.5 จะจัดหำสถำนที่ให้แก่เกษตรกรในกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำทำงกำรเกษตร
4. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ กำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน
4.1 จะส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอำชีพ ให้เกิดควำมเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
4.2 จะจัดอบรมกลุ่มอำชีพและจัดศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
4.3 จะส่งเสริมในกำรจัดหำตลำดเพื่อจำหน่ำยสินค้ำ
4.4 จะสนับสนุนกลุ่มอำชีพให้ผลิตสินค้ำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
4.5 จะส่งเสริมกลุ่มอำชีพที่มีกำรพัฒนำฝีมือ และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีเอำไว้
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5. นโยบำยในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ไฟฟ้ำ น้ำประปำ ถนน และระบบสำธำรณูปโภค
ต่ำง ๆ
5.1 จะพัฒนำ ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมระหว่ำงหมู่บ้ำน ตำบล และเส้นทำงในกำรขนถ่ำย
สินค้ำทำงกำรเกษตร
5.2 จะส่งเสริมและสนับสนุนในกำรก่อสร้ำงถนนปลอดฝุ่นภำยในหมู่บ้ำนและเส้นทำง
คมนำคมสำยหลักระหว่ำงหมู่บ้ำนและตำบล
5.3 จะสนับสนุนหมู่บ้ำนที่ต้องกำรมีท่อระบำยน้ำ ร่องระบำยน้ำ ภำยในหมู่บ้ำน
5.4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรระบบประปำให้มีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งกำรพัฒนำ
แหล่งน้ำสำหรับกำรอุปโภคบริโภค เช่นระบบชลประทำนในกำรจัดเก็บน้ำ ประตู
ระบำยน้ำ ขุดลอกลำห้วย ขุดลอกสระเก็บน้ำสำธำรณะ และกำรขุดเจำะบ่อบำดำล
เพื่อกำรเกษตร
5.5 พัฒนำระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงในหมู่บ้ำน กำรขยำยเขตไฟฟ้ำในหมู่บ้ำน กำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร เพิ่มไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยในหมู่บ้ำน
5.6 จะจัดสรรงบประมำณในกำรจัดซื้อรถขนขยะ ถังขยะ และจัดหำที่ทิ้งขยะเพื่อรักษำ
ควำมสะอำด พร้อมทั้งกำจัดสิ่งปฏิกูลภำยในตำบล
6. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.1 จะบูรณำกำรกับองค์กรอื่นๆ ในกำรปลูกป่ำ อนุรักษ์ป่ำ และส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นสวนอำหำรแบบธรรมชำติ
6.2 จะส่งเสริมในกำรสร้ำงเครือข่ำยองค์กรชุมชน ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
6.3 จะส่งเสริมในกำรปลูกป่ำถำวรที่ต้นน้ำลำธำร
6.4 จะส่งเสริมให้หมู่บ้ำน ชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ป่ำในชุมชน
6.5 จะส่งเสริมในกำรสร้ำงจิตสำนึกให้แก่คนในชุมชน ในกำรคัดแยกขยะเพื่อนำมำใช้ใหม่
7. นโยบำยด้ำนกำรบริหำร กำรเมือง กำรปกครองและควำมมั่นคง
7.1 จะส่งเสริมและสนับสนุน ฝ่ำยปกครองในกำรดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อยของ
หมู่บ้ำนชุมชน ให้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำรจัดสรรงบประมำณ
สนับสนุนกำรอยู่เวรยำมในเทศกำลต่ำงๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรำนต์ เป็นต้น
7.2 จะส่งเสริมให้ควำมรู้แก่กลุ่ม องค์กร พ่อค้ำและประชำชนทั่วไป ให้รู้รักสำมัคคี ยึดมั่น
ในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
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7.3 จะเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมในกำรคิด กำรทำ กำรพัฒนำและกำร
แสดงออกทุกครั้งที่มีโอกำส เช่น กำรเข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
กำรเข้ำร่วมในกำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กำรเข้ำร่วมกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอำยุ
เป็นต้น
7.4 จะบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
7.5 จะส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กร ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสภำฯ ฝ่ำยปกครอง ผู้นำชุมชนและ
ประชำชนมีควำมรักสำมัคคีต่อกัน และร่วมกันทำงำนเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชำว
ตำบลโชคชัย และประเทศชำติต่อไป
7.6 จะส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอำสำสมัครจำกองค์กรต่ำงๆ ในกำรป้องกัน รักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชำชน
7.7 จะนำยุทธศำสตร์รวมพลังแผ่นดิน เพื่อขจัดสิ้นยำเสพติด โดยกำรนำกลุ่มพลังมวลชน
องค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชน ร่วมรณรงค์ต่อต้ำน ต่อเนื่อง จริงจัง ให้เห็นเป็น
รูปธรรม ในกำรต่อต้ำนยำเสพติด
7.8 จะสร้ำงจิตสำนึกให้บุคลำกรในองค์กรปฏิบัติงำนให้ได้มำตรฐำน บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ
และเป็นที่ประทับใจของประชำชนผู้มำใช้บริกำร
7.9 จะพัฒนำองค์กร บุคลำกรให้มีควำมพร้อม เพื่อรองรับภำรกิจที่จะได้รับกำรถ่ำยโอน
จำกทุกภำคส่วน
8. นโยบำยด้ำนกำรกีฬำ นันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว
8.1 จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนออกกำลังกำย เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพให้แข็งแรง
8.2 จะส่งเสริมให้มีกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดระดับหมู่บ้ำน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
8.3 จะส่งเสริมกำรกีฬำโรงเรียนในเขตบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโชคชัย
8.4 จะส่งเสริมกำรกีฬำระดับกลุ่มของโรงเรียน
8.5 จะจัดหำสถำนที่ออกกำลังกำย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในกำรออกกำลังกำยให้แก่ประชำชน
ตำมสถำนะทำงกำรคลังขององค์กำรบริกำรส่วนตำบล
8.6 จะส่งเสริมและสนับสนุนในกำรปรับปรุงและพัฒนำป่ำอนุรักษ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยเน้นในเรื่องควำมสมบูรณ์ของผืนป่ำธรรมชำติ
8.7 จะส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม
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9. นโยบำยด้ำนคุณภำพชีวิต สตรี เด็ก เยำวชน ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกำส
9.1 จะส่งเสริมและสนับสนุนในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน ให้มีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย
จิตใจ สติปัญญำ เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม พร้อมที่จะเป็นกำลังของชำติใน
อนำคต
9.2 จะส่งเสริมและสนับสนุน ดูแล สงเครำะห์ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ติดเชื้อเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกำส ให้สำมำรถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข โดยจะอุดหนุนเบี้ยยังชีพ
และจัดอบรมวิชำชีพที่เหมำะสมให้
9.3 จะส่งเสริมและสนับสนุนในกำรก่อตั้งกลุ่มเครือข่ำยผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสให้มี
ควำมเข็มแข็ง
9.4 จะส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสตรี ให้มีบทบำททำงสังคมและกำรเมืองระดับท้องถิ่น
9.5 จะส่งเสริมและสนับสนุนกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน เยำวชน ในตำบล
9.6 จะส่งเสริมและสนับสนุนในกำรอบรมเพื่อเพิ่มทักษะวิชำชีพ ให้แก่เยำวชน ในตำบล
กำรทำงำนให้ประสบควำมสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด แต่กำร
ทำงำนให้สำเร็จที่แท้จริง จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องประสำนสรรพกำลังทำงสมอง ทำงควำมคิดควำมสำมำรถจำก
ทุกๆ ฝ่ำย เช่นเดียวกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโชคชัย ซึ่งเมื่อควำมร่วมมือต่ำงๆ เกิดเป็นพลังอย่ำงชัดเจนแล้ว
กำรพัฒนำท้องถิ่นของเรำให้ก้ำวไกลก็ไม่ใช่เรื่องยำกอีกต่อไป
กระผมและคณะผู้บ ริห ำรขอให้ ควำมมั่นใจว่ำ จะดำเนินกำรตำมนโยบำยที่แถลงไว้ และตำม
แผนกำรปฏิบัติกำร ซึ่งจะจัดทำต่อไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และด้วยควำมสุจริต โปร่งใส กระผมเชื่อ
มั่นว่ำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโชคชัย และผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน จะร่วมพลังกันสร้ำงสรรค์ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลโชคชัย ให้บรรลุตำมนโยบำยที่แถลงไว้ทุกประกำร หำกท่ำนใดมีควำมสงสัยในนโยบำยข้อใด
จะสอบถำมหรือให้ข้อเสนอแนะก็จะเป็นพระคุณอย่ำงสูงยิ่ง

ขอขอบคุณ
(นำยสุพันธ์ ปัน๋ ขุ่ย)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโชคชัย

