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คุณลกัษณะผู้นําทีพงึประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนใน

เขตเทศบาลเมือง ตาคล ีอําเภอตาคล ีจังหวดันครสวรรค์ 

(Desirable characteristics of A Mayor as perceived by People in Takhli 

Municipality, Takhli district, Nakhon Sawan province) 
 

1ณัฐดนัย ทวีแสง, 2กิตติ ขันทอง, 3ทรงพล แก้วเกิด, 
4ยุทธพงษ์ พูลพฒันา, 5ณัฐวดี นันทจันทร์ และ 6ดร.จิราวรรณ สมหวัง 

1-5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 6สาขาการจดัการ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
 

บทคดัย่อ  

 การวิจยัครังนีมีความมุ่งหมายเพือ 1) ศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทศันะของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ และ 2) เปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํทีพึง

ประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ เมือ

จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และระยะเวลาทีอยู่อาศยัในพืนที กลุ่ม

ตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ จาํนวน 400 

คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายโดยการจบัสลาก เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดบั ผา่นการพิจารณาโดยผูเ้ชียวชาญ 3 คน และมีความเชือมนัเท่ากบั 0.972 สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อย

ละ (percentage) ค่าเฉลีย (mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบรายคู่โดยวิธีการของพิชเชอร์ (Fisher’s least – significant 

difference : LSD)  ผลการวิจยัพบว่า 

1. คุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอ

ตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย 

ดงันี ดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นสติปัญญา ตามลาํดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์เมือจาํแนกตามอายแุละอาชีพ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั .001  เมือจาํแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และระยะเวลาทีอยู่อาศยัใน

พืนที ไม่มีความแตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั  คุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรี  
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1.  บทนํา 

 การปกครองทอ้งถินถือว่าเป็นรากฐานอนัสาํคญัยงิของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิง 

การปกครองทอ้งถินในรูปแบบเทศบาล ซึงเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถิน ไดเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมทางการเมืองการ

ปกครองของทอ้งถินทงัทางตรงและทางออ้ม ภายใตเ้งือนไขและขอบเขตทีกฎหมายกาํหนดไว ้เช่น มีสิทธิสมคัรรับ

เลือกตงัสมาชิกสภาเทศบาล มีสิทธิทีจะออกเสียงเลือกตงั มีสิทธิทีจะแสดงประชามติเพือถอดถอนผูที้ไดรั้บเลือกตงั

จากประชาชน มีสิทธิทีจะแสดงความคิดเห็นเพือใหผู้บ้ริหารเทศบาลรับไปพิจารณาประกอบการตดัสินใจในกิจการ

ต่างๆ ของเทศบาล เป็นตน้  

 เทศบาลเป็นหน่วยงานทีจดัตังขึนตามพระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ.2496 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรูปแบบการ

บริหารโดยประชาชนในทอ้งถินเป็นผูเ้ลือกตงัสมาชิกสภาเทศบาลทาํหน้าทีบริหารในรูปแบบสภาควบคุม ดูแลการ

ปฏิบติัหนา้ทีของฝ่ายบริหาร และมีนายกเทศมนตรีทีมาจากการเลือกตงัโดยตรงจากประชาชน เป็นผูบ้ริหารทีมีอาํนาจ

เต็มในการบริหารตามกฎหมาย ดงันนัผูที้มีบทบาทสาํคญัทีสุดในการบริหารงานเทศบาล คือ นายกเทศมนตรี ซึงจะมี

ทีมงานทีไดรั้บแต่งตงัจากนายกเทศมนตรี คือ รองนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา และเลขานุการ เป็นผูช่้วยในการบริหาร

การบริหารงานของเทศบาลจะดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพหรือไม่ขึนอยู่กับนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีจาํเป็นต้องศึกษาวิธีการ เทคนิคหรือแนวทางในการบริหารงานเพือนาํไปใชไ้ด้อย่างสอดคลอ้ง

สมัพนัธก์นั รวมทงัตอ้งมีคุณสมบติัการเป็นผูน้าํทีดี เพือใหก้ารบริหารงานดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ (สมบติั สิน

ลือนาม, 2555, หนา้ 73) 

 จากการสมัภาษณ์ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ จาํนวน 30 คนเกียวกบั

คุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรี สรุปประเด็นสาํคญัไดด้งันี 1) ตอ้งการให้นายกเทศมนตรีมาเยียม

พบปะพูดคุย เนืองจากประชาชนในเขตหลายคนไม่ค่อยรู้จกั 2) ตอ้งมีนายกเทศมนตรีทีมีบุคลิกภาพดี สง่างาม น่า

เคารพนบัถือ 3) ตอ้งการใหน้ายกเทศมนตรีแกไ้ขปัญหาชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาว่างงาน และปัญหาขยะมลู

ฝอย และ 4) ตอ้งการใหน้ายกเทศมนตรีและทีมบริหารยดึมนัตามหลกัธรรมาภิบาล 

 จากประเด็นสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหค้ณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทาํการศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์อง

นายกเทศมนตรีตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ เพือนําผล

การศึกษาไปปรับปรุงแกไ้ข พฒันาคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงและภาวะผูน้าํของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตาคลีให้ดี

ยงิขึน 
 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

 2.1. เพือศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตา

คลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์

 2.2. เพือเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์เมือจาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลียต่อเดือน และระยะเวลาทีอยูอ่าศยัในพืนที 
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3.  กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 การวิจัยเรืองคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีตามทัศนะของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองตาคลี  อาํเภอตาคลี  จงัหวดันครสวรรค ์ ผูว้ิจยัไดม้ากาํหนดเป็นกรอบในการวิจยัดงัภาพ (สาคร  สุขศรี

วงศ,์ 2553, หนา้ 158-159) 

 
 

ตัวแปรอิสระ 

(independent  variables) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1. เพศ 

 2. อาย ุ

 3. สถานภาพสมรส 

 4. ระดบัการศึกษา 

 5. อาชีพ 

 6. รายไดเ้ฉลยีต่อเดือน 

 7. ระยะเวลาทีอยู่อาศยัในพืนที 
      

4. สมมตฐิานการวจิัย 

 คุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีตามทศันคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตา

คลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ แตกต่างกนัเมือจาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และระยะเวลาทีอยูอ่าศยัในพืนทีตามลาํดบั 
 

5. วธีิดาํเนินการวจิัย 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยัครังนี ได้แก่ 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ จาํนวน 400 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย

โดยการจบัสลาก (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, หนา้ 55)  

 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ประเภทคาํถามปลายปิด (closed form) ลกัษณะเป็น

ตวัเลขมาตราส่วนประมาณค่า (numerical rating) มี 5 ระดบั (5 point rating scale) โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน

ดงันี ตอนที 1 แบบสอบถามชนิดแบบสํารวจรายการ (check list) เป็นข้อมูลเกียวกับข้อมูลทั วไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัคุณลกัษณะผูน้ําทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทศันะของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์รวม 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารจดัการ 2) 

ดา้นสติปัญญา 3) ดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ และ 4) ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์  

 

ตัวแปรตาม 

(dependent  variable) 
 

     คุณลักษณะผู้นําทีพึงประสงค์ของ

นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี  อําเภอตาคลี  

จังหวัดนครสวรรค์ 

 1. ดา้นการบริหารจดัการ 

 2. ดา้นสติปัญญา 

 3. ดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ 

 4. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
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 การหาค่าความเชือมนัของเครืองมือ (reliability) นาํแบบสอบถามทีผา่นการพิจารณาไปใหผู้เ้ชียวชาญดา้นเนือหา 

จาํนวน 3 ท่าน ไปทดลองใช ้(try out) กบัประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ ซึงไม่

ใชก้ลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 30 คน นาํแบบสอบถามทีไดรั้บคืนจากการทดลองใชทุ้กฉบบั มาหาความ

เชือมนัดว้ย วิธีการหาค่าสัมประสิทธิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค่้าความเชือมนัเท่ากบั 

0.972 วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

สถิติอนุมานทีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(one-way ANOVA) เมือพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทาํการจึงทาํการเปรียบเทียบค่าเฉลียเป็นรายคู่ 

(post hoc test) ตามวิธีการของฟิชเชอร์ (Fisher’s least - significant difference: LSD) 
  

6.  สรุปผลการวจิัย 

 จากการวิจยั เรือง คุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์คณะผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัดงันี 

 6.1. ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.25 ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 

30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.75 มีสถานภาพสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 49.25 และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย

ละ 25.75 นอกจากนี ส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขายและทาํธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 25.25 มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 15,001 

ถึง 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.00 และส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองตาคลี เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีขึน

ไป คิดเป็นร้อยละ  57.75  

 6.2. ผลการศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจาก

มากไปหาน้อย ดงันี ด้านคุณลกัษณะทางกายภาพ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ด้านการบริหารจดัการ และดา้นสติปัญญา 

ตามลาํดบั  

 

ตาราง 1 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทัศนะของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์ในภาพรวม 

คุณลกัษณะผู้นําทีพงึประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทศันะ

ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงตาคล ีอาํเภอตาคล ีจงัหวดั

นครสวรรค์ 

ระดับคุณภาพการให้บริการ 

X  S.D. แปลผล 

1. ดา้นการบริหารจดัการ 3.92 0.65 มาก 

2. ดา้นสติปัญญา 3.86 0.68 มาก 

3. ดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ 4.20 0.56 มาก 

4. ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ 4.06 0.63 มาก 

รวม 4.01 0.53 มาก 
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 3. ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์เมือจาํแนกตามอายแุละอาชีพ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .001  เมือจาํแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน และระยะเวลาทีอยู่

อาศยัในพืนที ไม่มีความแตกต่างกนั 
 

ตาราง  2  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์

ตวัแปรอิสระ 

ทีใชใ้นการเปรียบเทียบ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะผูน้าํที

พึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดั

นครสวรรค ์

1. เพศ ไม่แตกต่างกนั 

2. อาย ุ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

3. สถานภาพสมรส  ไม่แตกต่างกนั 

4. ระดบัการศึกษา  ไม่แตกต่างกนั 

5. อาชีพ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  ไม่แตกต่างกนั 

7. ระยะเวลาทีอยูอ่าศยัในพืนที ไม่แตกต่างกนั 
 

7.  อภิปรายผล  

 จากผลการพิสูจน์สมมติฐานสามารถอภิปรายผลไดด้งันี 

 7.1 อาย ุพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรคที์อายแุตกต่างกนั จะมีทศันะ

เกียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีแตกต่างกนั โดยกลุ่มทีมีอายุ 30 – 40 ปี มีทศันะเกียวกบั

คุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีอยู่ในระดบัสูงกว่ากลุ่มอายุอืนๆ ทงันีอาจเป็นเพราะเป็นกลุ่มช่วง

อายขุองประชาชนทีออกมาใชสิ้ทธิเลือกตงันายกเทศมนตรีมากทีสุด ประชาชนกลุ่มนีจึงเป็นพวกทีมีความสนใจใน

การเมืองทอ้งถิน จึงมีความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในเขตเทศบาลเมืองตาคลี 

อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์อยูใ่นระดบัสูง 

 7.2 จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ทีมีอาชีพ

แตกต่างกนั จะมีทศันะเกียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีแตกต่างกนั โดยกลุ่มอาชีพคา้ขาย/

ธุรกิจส่วนตวั มีทศันะเกียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีอยูใ่นระดบัสูงกว่ากลุ่มอายอืุนๆ ทงันี

อาจเป็นเพราะเป็นกลุ่มอาชีพทีมีสถานประกอบการส่วนใหญ่อยูใ่นตลาดและชุมชนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี ทาํ

ใหมี้ความใกลชิ้ดกบันายกเทศมนตรี และเนืองจากเป็นกลุ่มทีให้การสนับสนุนและส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนกบั
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เทศบาลเมืองตาคลี จึงมีความคาดหวงัต่อคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีในเขตเทศบาลเมืองตาคลี 

อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์อยูใ่นระดบัสูง 
 

8. ข้อเสนอแนะทวัไป 

 จากผลการวิจยั คุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคข์องนายกเทศมนตรีตามทศันะของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์คณะผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะงานวิจยั โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไป

นอ้ย ดงันี 

 8.1. ดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ นายกเทศมนตรีควรมีคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคด์งันี ตอ้งมีสุขภาพร่างกาย

ทีแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคลิกภาพทีดี มีคุณวุฒิเหมาะสมกบัการเป็นผูน้าํและเป็นผูที้มีวยัวุฒิเหมาะแก่การทาํงาน 

 8.2.  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ นายกเทศมนตรีควรมีคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ดงันี ควรเป็นผูที้มีทกัษะในการ

สือสารทีดี มีกิริยาวาจา มีความเอือเฟือเผอืแผ่ช่วยเหลือผูอื้น มีความสามารถสร้างความสามคัคีให้เกิดขึนในเขตการ

ปกครองของตนเอง ใหเ้กียรติกบัประชาชนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นผูที้เต็มใจทีจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ

แก่ประชาชนทุกคน  

 8.3.  ดา้นการบริหารจดัการ นายกเทศมนตรีควรมีคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงค์ดงันี เป็นผูที้มีความสามารถใน

การวางแผนงานและจดัทาํโครงการต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขขอ้ผิดพลาดทีอาจ

เกิดขึนในการปฏิบัติงานแก่ประชาชน เป็นผูป้ระสานงานในการติดตามกาํกับและควบคุมการปฏิบัติงานของ

เจา้หน้าทีเทศบาลในการให้บริการประชาชนไดเ้ป็นอย่างดี รวมทงัตอ้งมีความสามารถในการตดัสินใจและเขา้ใจ

ปัญหาต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี มีความสามารถในการใชแ้ละจดัสรรทรัพยากรไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น งบประมาณสร้างถนนใน

อาํเภอเมืองตาคลี เป็นตน้ 

 8.4.  ดา้นสติปัญญา นายกเทศมนตรีควรมีคุณลกัษณะผูน้าํทีพึงประสงคด์งันี ตอ้งเป็นผูที้มีปฏิภาณไหวพริบดี มี

สติปัญญาเฉลียว ทีมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เช่น การเป็นวิทยากรมนุษยสมัพนัธ์ มีความสามารถในการ

พิจารณาเหตุการณ์ตดัสินความ  เช่น  ปัญหาความขดัแยง้ของ รวมทงัมีความคิดสร้างสรรค์  เช่น  สนับสนุนการทาํ

สินคา้ OTOP และการนาํเทคโนโลยีใหม่มาพฒันาต่อยอดสินคา้ชุมชน นอกจากนี ตอ้งมีความสามารถในการ

วิเคราะห์ปัญหาในดา้นต่างๆ เช่น  ยาเสพติด และงบประมาณจดัสรร 
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