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ภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความสลับซับซอนของสังคม การแข;งขันทางดานเศรษฐกิจ และ
การกาวกระโดดของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทําใหเกิดความยากลําบากในการบริหารจัดการองคการทุก
ประเภท ผูบริหารมืออาชีพยุคใหม;นอกจากจะมีความรูความเขาใจทฤษฏีหลักการบริหารนั้นยังไม;เพียงพอยัง
จําเปFนตองมีเทคนิคการบริหาร ลีลาการบริหารและทักษะการบริหารใหม;ๆ เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการ
หรือแกไขปIญหาไดอย;างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต;องานและบุคลากรในองคการ ธรรมาภิบาล
หรือการบริ หารกิจการบานเมืองที่ ดีเปF นแนวคิ ดการบริ หารที่นํ ามาใชกันอย;างแพร;หลายทั้ งในภาครัฐ และ
เอกชน แรกเริ่ ม แนวคิ ด มาจากองคการดานการเงิ น ทางตะวั น ตกที่ ต องการใหมี ก ารบริ ห ารงานอย; า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปFนธรรม มีความโปร;งใสตรวจสอบได โดยเนนการมีส;วนร;วมจากทุกภาคส;วน
บทความนี้มีจุดมุ;งหมายเพื่อนําเสนอแนวคิดการเปFนผูบริหารการศึกษามืออาชีพในบริบทการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีซึ่งมีส;วนขับเคลื่อนประเทศสู;ยุทธศาสตรชาติในยุคประเทศไทย 4.0 โดยใหคําจํากัดความ
ของ ธรรมาภิบาล นักบริหารมืออาชีพ และการส;งเสริมธรรมาภิบาลในองคการสําหรับนักบริหารมืออาชีพใน
ยุคประเทศไทย 4.0
คําสําคัญ: นักบริหารการศึกษามืออาชีพ, ธรรมาภิบาล, ประเทศไทย 4.0
Abstract
With the changes of the world and the complexity of our society, the economic
competitiveness and the abrupt advancement of technology and innovation contribute to
the challenges in administrating all categories of organizations. It’s not sufficient for
professional executives of the modern world to merely possess theoretical backgrounds
toward organizational administrations. It’s required for these executives to have new
administrative techniques, so as to rapidly and effectively address the arising concerns,
contributing to the improved achievements and personnel’s performances. Governance has
been the theoretical concept considerably executed in either public or private sectors.
Initially, the concept is derived from financial institutes in the West. Such institutes aimed at
ameliorating their administrations toward efficiency, effectiveness, justice, transparency. It
has been purposed to call for participations from all sections.
This objective of this article is to illustrate concepts of professional educational
executives in administrating communities, which leads to drive the national strategy to
transform Thailand into the epoch called Thailand 4.0. The paper demonstrates the
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definition of governance, professional executives, and the promotion of organizational
governance for professional executives in the epoch of Thailand 4.0.
Keywords: Professional Educational Administrator, governance, Thailand 4.0
บทนํา
การบริหารนั้นเปFนหนาที่ของผูบริหารซึ่งเปFนหนาที่สําคัญในการนําองคการไปสู;จุดหมาย แต;ภายใต
สังคมโลกที่เต็มไปดวยขอมูลข;าวสาร ความสลับซับซอนของสังคม ระบบเศรษฐกิจที่มีการแข;งขันสูงก;อใหเกิด
การล;มสลายขององคการที่มีอยู;ในอดีตและเกิดองคการสมัยใหม;มากมาย ค;านิยมที่หลากหลายและความเปFน
วัตถุนิยมของคน ปIญหาการคอรรับชัน พวกพอง ซึ่งก;อใหเกิดความยากลําบากในการบริหารจัดการองคการทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน การจะดึ ก ศั ก ยภาพของบุ คลากรและการบริ ห ารองคการในยุ ค นี้ จึ ง เต็ ม ไปดวยความ
ยากลําบาก ผูบริหารมืออาชีพยุคใหม;จําเปFนตองรอบรูมีความสามารถ มีภาวะผูนํา มีทักษะกระบวนการบริหาร
ใหม;ๆ เปFนแบบอย;างที่ดีใหกับบุคลากร และบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จากทรัพยากรณที่มี
อยู;อย;างจํากัด ผูบริหารมืออาชีพนั้นตองนํายุทธศาสตรชาติมาพิจารณาในการบริหารเพื่อใหสอดคลองกับแนว
การพัฒนาของประเทศที่พยายามพัฒนาใหเปFนประเทศที่พัฒนาหลุดจากกับดักของประเทศที่มีรายไดปาน
กลาง นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในกระบวนการบริหารเพื่อใหองคการสามารถสรางนวัตกรรมของตน
ตามโมเดลประเทศไทย 4.0
การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) หรือ ธรรมาภิบาล เปFนแนวคิดที่เกิดขึ้นราว 30 ปn
มาแลวโดยเปF นแนวคิ ดที่เ กิด จากองคการที่ เกี่ย วของกับการเงิน ระหว;า งประเทศซึ่งปรากฏในรายงานของ
ธนาคารโลก (World Bank) ในปn 1989(ทิวากร แกวมณี. 2559) ที่ใชเปFนมาตรฐานเงื่อนไขในการรับความ
ช;วยเหลือทางการเงินระหว;างประเทศ โดยกําหนดใหประเทศที่ตองการความช;วยเหลือดานการเงินตองมีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งธนาคารโลกวิเคราะหแลวว;าความลมเหลวของประเทศที่มีปIญหาทางดานการ
การเงินส;วนใหญ;มาจากปIญหาดานการบริหารจัดการอันเกี่ยวของกับภาครัฐและเกี่ยวพันกับระบบการเมือง
การปกครองและการใชอํานาจของรัฐซึ่งธนาคารโลกไม;สามารถเขาไปแทรกแซงได
ธรรมาภิ บ าลเขามามี บ ทบาทในประเทศไทยมากหลั งจากที่ เ กิ ด ภาวะวิ ก ฤตทางดานเศรษฐกิ จ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในปn พ.ศ. 2540 หรือที่เรียกว;า “วิกฤตตมยํากุง” ประเทศไทยไดรับผลกระทบ
อย;างรุนแรงอันเปFนผลใหเกิดการขาดสภาพคล;องทางดานการเงินบริหารประเทศ ดวยเงื่อนไขที่ตองมี Good
Governance ถึงจะสามารถขอความช;วยเหลือทางดานการเงินระหว;างประเทศได รัฐจึงจําเปFนตองมีการ
กําหนดการบริหารจัดการที่ดีขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีไดใหใชคําว;า “ระบบบริหารและการจัดการบานเมืองที่ดี”
หรือ “ธรรมาภิบาล” ในความหมายเดียวกับคําว;า “Good Governance” ในปn พ.ศ. 2542 และมีการ
ประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว;าดวยการสรางระบบบริหารและการจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542 (ราชกิจจานุเบกษา. 2542) โดยมีหลักพื้นฐาน 6 ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร;งใส หลักความมีส;วนร;วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมค;า ต;อมาในปn พ.ศ. 2546 สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดประกาศพระราชกฤษฎีกาว;าดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546(ราชกิจจานุเบกษา. 2546) ในหมวดที่ 1 มาตรา 6 กล;าวถึงการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดแก;
การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปtาหมาย 7 ประการ ดังต;อไปนี้ (1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน (2) เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต;อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมค;าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม;มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเปFน (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส;วนราชการใหทันต;อสถานการณ (6) ประชาชน
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ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย;างสม่ําเสมอ ปIจจุบันสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดมีการแกไขเพิ่มเติมเพื่อให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปn (2561-2580) ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริ หารจั ดการภาครัฐ โดยใหภาครัฐ ยึด หลั กธรรมาภิ บาล ปรั บวั ฒนธรรมการทํา งานใหมุ;งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนส;วนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันต;อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู;ตลอดเวลา
(ราชกิจจานุเบกษา. 2561) จึงไดตราพระราชกฤษฎีกาว;าดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และมีผลบังคับใช(ราชกิจจานุเบกษา. 2562)
การบริหารกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาเปFนแนวปฏิบัติในการบริหารองคการทั้งภาครัฐโดยกฎหมาย
และภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน มีความเปFนธรรม มี ความโปร;งใสตรวจสอบได
ส;งเสริมการมีส;วนร;วมจากทุกภาคส;วน ผูบริหารมืออาชีพควรศึกษาและนํามาประยุกตใชอย;างเหมาะสมตาม
บริบทขององคการ การบริหารทางดานการศึกษาก็เช;นกันเพราะการศึกษาถือเปFนหัวใจหลักในการพัฒนา
ประเทศ การจะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเดิมใหเปFนเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได
นั้นจําเปFนตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งทางดานวิชาการ ความคิด คุณธรรมและจริยธรรม การจะยกระดับ
คุณภาพของคนไทยใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา(2557) ไดกล;าวไวในรายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียม
ความพรอมสู;ศตวรรษที่ 21 ว;าจําเปFนตองปรับเปลี่ยนอัตลักษณพลเมืองไทยสู;พลเมืองโลก ปรับเปลี่ยนจุดเนน
จากการสรางคนไทยเพื่อปtอนอุตสาหกรรมไปเปFนการตอบโจทยชีวิตและสังคม ปรับกระบวนทัศนใหม;จากการ
เอาชนะธรรมชาติเปFนการอยู;ร;วมกับธรรมชาติอย;างยั่งยืน การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมจากการแข;งขันฟาดฟIนสู;
การช;วยเหลือเกื้อกูลมีเมตตาต;อกัน เปลี่ยนประเทศไทยใหพัฒนาไปสู;การสรางเกียรติภูมิในความเปFนชาติ
เขาใจประวัติศาสตร รักชาติ รักแผ;นดิน ซึ่งไม;ใช;เรื่องง;ายในการบริหารจัดการการศึกษาในปIจจุบัน มีความทา
ทายอย;างมากทั้งดานการเติบโตอย;างกาวกระโดดของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงค;านิยมของคนในสังคม
ในยุคประเทศไทย 4.0
ความหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
คําว;า Good Governance นั้นมีหลายหน;วยงาน หรือ มีนักวิชาการหลายท;านไดบัญญัติศัพทไว
อย;างหลากหลาย อาทิเช;น ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ บรรณษัทภิบาล กรอบการกํากับดูแลที่ดี การบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี เปFนตน แต;คําที่นิยมใชกันมากคือ ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีซึ่ง
สามารถใหคําจํากัดความไดดังนี้
ธรรมาภิบาล หมายถึง กระบวนการจัดการบานเมืองที่ดีบนความชอบธรรม โปร;งใส และสามารถ
ตรวจสอบได สามารถนํามาใชในการบริหารองคการเพื่อความสําเร็จและการพัฒนาอย;างยั่งยืนโดยธีระ รุณ
เจริญ(2550) และคณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(2553)ใหความหมายของธรรมาภิบาลว;าเปFนการ
ปกครอง การบริหาร การจัดการ และการควบคุมดูแลกิจการใหเปFนไปตามครรลองคลองธรรมส;วนบวรศักดิ์
อุวรรณโณ(2542) ไดใหนิยามของธรรมาภิบาลว;าเปFนวิธีการที่ดีในการใชอํานาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
ขององคกร เพื่อใหมีความเปFนธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร;งใส มีความ
รับผิดชอบ สามารถถูกตรวจสอบได และการมีส;วนร;วมเปFนสําคัญของทุกภาคส;วน และขยายความของธรรมาภิ
บาลว;าเปFน ระบบ โครงสราง และกระบวนการต;างๆ ที่วางกฎเกณฑความสัมพันธระหว;างเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมของประเทศ เนนกฎเกณฑ ที่วางระบบโครงสราง กระบวนการ และความสัมพันธของภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐซึ่งเปFนการ
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บริหารจัดการที่ดี(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. 2545) ซึ่งสอดคลองกับถวิลวดี บุรีกุลและคณะ(2545) ที่กล;าวว;า ธรร
มาภิบาลหมายถึง หลักการบริหารแนวใหม;ที่มุ;งเนนหลักการทํางาน โดยมิใช;หลักการที่เปFนรูปแบบทฤษฎีการ
บริหารงาน แต;เปFนหลักการบริหารงานที่จะก;อใหเกิดความเชื่อมั่นว;าจะนํามาซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุดคือ ความเปFน
ธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันมีใจความสําคัญเดียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว;าดวยการสรางระบบบริหารและการจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ที่กล;าวว;า ธรรมาภิบาล คือ
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เปFนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ{ายวิชาการ ฝ{ายปฏิบัติการ ฝ{ายราชการ และฝ{ายธุรกิจ สามารถ
อยู;ร;วมกันอย;างสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและร;วมกันเปFนพลัง ก;อใหเกิดการพัฒนาอย;างยั่งยืน และเปFนส;วน
เสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแก;ประเทศ เพื่อบรรเทาปtองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตราย
ที่หากจะมีมาในอนาคต มีความยุติธรรม ความโปร;งใสและความมีส;วนร;วม อันเปFนคุณลักษณะสําคัญของ
ศั ก ดิ์ ศรี ค วามเปF น มนุ ษ ย และการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ทรงเปF น พระประมุ ข
สอดคลองกับความเปFนไทยตามรัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปIจจุบัน (ราชกิจจานุเบกษา. 2542)
Good Governance หมายถึง ลักษณะและวิถีทางของการใชอํานาจทางการเมืองเพื่อจัดการงาน
ของบานเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาซึ่งทิวากร
แกวมณี(2559)ไดใหความหมายไว ส;วน United Nations and Development Programme (UNDP) ใหคํา
จํากัดความของ Good Governance ว;าเปFนการดําเนินงานของภาคการเมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจ
ที่จะจัดการกิจการของประเทศ ในทุกระดับ ประกอบดวยกลไก กระบวนการ และสถาบันต;าง ๆ ที่ประชาชน
และกลุ; มสามารถแสดงออกซึ่ งผลประโยชน ปกปt องสิ ทธิ ของตนเองตามกฎหมาย และแสดงความเห็ น ที่
แตกต;างกันบนหลักการของการมีส;วนร;วม ความโปร;งใส ความรับผิดชอบ การส;งเสริมหลักนิติธรรม เพื่อให
มั่นใจว;าการจัดลําดับความสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยืนอยู;บนความเห็นพองตองกันทางสังคม
และเสียงของคน ยากจนและผูดอยโอกาสไดรับการพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนา (สุดจิต
นิมิตกลุ. 2543)และโคฟn• อันนัน (Kofi Annan) กล;าวว;า Good Governance คือ แนวทางการบริหารงานของ
รัฐที่เปFนการก;อใหเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม สรางเสริมประชาธิปไตย มีความโปร;งใสและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (Thomas G. Weiss, 2000)
จากที่กล;าวมาขางตนนั้นมีการตีความและใหความหมายของคําว;า Good Governance ธรรมาภิ
บาล หรือ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในทํานองเดียวกันคือ แนวทางหรือวิธีการในการบริหารจัดการดีที่
ประกอบไปดวยกลไก ระบบโครงสรางของการใชอํานาจรัฐหรือฝ{ายปกครองโดยอาศัยการมีส;วนร;วม มีความ
รับผิดชอบ มีกฏเกณฑที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดความเปFนธรรม โปร;งใส ตรวจสอบ
ได และการพัฒนาอย;างมั่นคงและยั่งยืน
องค>ประกอบของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเปFนแนวทางการบริหารที่นําใช มาปฏิบัติอย;า ง
แพร; ห ลายทั้ ง ในภาครั ฐ โดยระเบี ย บและภาคเอกชน มี นั ก วิ ช าการใหแนวคิ ด อย; า งหลากหลายในดาน
องคประกอบของธรรมาภิบาลตามบริบทขององคการต;างๆ ดังนี้
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
(ทิวากร แกวมณี. 2559) ไดกําหนดว;า ธรรมาภิบาล (Good Governance) มีองคประกอบ 8 ประการ ดังนี้ 1.
การมีส;วนร;วม (Participation) 2. นิติธรรม (Rule of Law) 3. ความโปร;งใส (Transparency) 4. ความ
รับผิดชอบ (Responsiveness) 5. ความสอดคลอง (Consensus Oriented) 6. ความเสมอภาค (Equity and
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Inclusiveness) 7. การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) และ 8. การมี
เหตุผลอธิบาย (Accountability) ต;อมา United Nations Development Programme (UNDP) ไดกําหนด
องคประกอบของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลไว 9 ประการ(สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
(มปป.)) โดยเพิ่มเติมจากของ UNESCAP คือ ขอที่ 9. วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision) ผูนําและ
บรรดาสาธารณชนตองมีมุมมองที่เป†ดกวางและเล็งการณไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองและการ
พัฒนามนุษย (สังคม) รวมถึงมีจิตสํานึกว;าอะไรคือความตองการจําเปFนต;อการพัฒนาดังกล;าว ตลอดจนมีความ
เขาใจในความสลับซั บซอนของบริ บททางประวัติศาสตร วั ฒนธรรม และสั งคมซึ่งในองคประกอบหลั งนี้ มี
ความสําคัญมากสําหรับผูบริหารมืออาชีพในการบริหารองคการ ในปn พ.ศ. 2542 ไดมีการประกาศระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว;าดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เพื่อเปFนแนวทาง
สําคัญในการจัดระเบียบสังคมทุกภาคส;วนใหสามารถอยู;ร;วมกันไดอย;างสงบสุข มีความสามัคคี มีความยุติธรรม
ความโปร;งใส ความมีส;วนร;วม โดยมีหลักพื้นฐานของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ
(ราชกิจจานุเบกษา. 2542) คือ
1. หลักนิติธรรม ไดแก; การตรากฎหมาย กฎขอบังคับต;างๆ ใหทันสมัยและเปFนธรรม เปFนที่ยอมรับ
ของสังคมและสังคมยิ นยอมพรอมใจปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ เหล;านี้ โดยถื อว;าเปF นการปกครอง
ภายใตกฎหมายมิใช;ตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล
2. หลักคุณธรรม ไดแก; การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักนี้ใน
การปฏิบัติหนาที่ใหเปFนตัวอย;างแก;สังคมและส;งเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อให
คนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเปFนนิสัยประจําชาติ
3. หลักความโปร;งใส ไดแก; การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไก
การทํ า งานขององคกรทุ ก วงการใหมี ค วามโปร; ง ใส มี ก ารเป† ด เผยขอมู ล ข; า วสารที่ เ ปF น ประโยชนอย; า ง
ตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจง;าย ประชาชนเขาถึงขอมูลข;าวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชน
ตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได
4. หลักความมีส;วนร;วม ไดแก; การเป†ดโอกาสใหประชาชนมีส;วนร;วมรับรูและเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปIญหาสําคัญของประเทศ ไม;ว;าดวยการแจงความเห็น การไต;สวนสาธารณะ การแสดงประชามติ หรือ
อื่นๆ
5. หลักความรับผิดชอบ ไดแก; การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบต;อสังคม
การใส;ใจปIญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปIญหา ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่
แตกต;าง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
6. หลักความคุมค;า ไดแก; การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเปFนประโยชนสูงสุดแก;
ส;วนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอย;างคุมค;า สรางสรรคสินคา และบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแข;งขันไดในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน
จากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2552) ไดวิเคราะหหลักธรรมาภิบาล
ของสถาบั น ต; า งๆ ในระดั บ สากลร; ว มกั บ กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วของของประเทศไทยพบว; า มี 10
องคประกอบหลั ก ที่ สํ า คั ญ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ ดี ประกอบดวย 1.
ประสิทธิผล (Effectiveness) 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3. การตอบสนอง (Responsiveness) 4. ภาระ
รับผิดชอบ (Accountability) 5. ความ โปร;งใส (Transparency) 6. การมีส;วนร;วม (Participation) 7.การ
กระจายอํานาจ (Decentralization) 8. นิติธรรม (Rule of Law) 9. ความเสมอภาค (Equity) และ 10. หลัก
มุ; ง เนนประชามติ (Consensus
Oriented) โดยไดแยกหลั ก ความคุ มค; า ออกมาเปF น ประสิ ท ธิ ผ ล
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(Effectiveness) และ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพิ่มหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ความ
เสมอภาค (Equity) และ หลักมุ;งเนนประชามติ (Consensus Oriented) โดยมีใจความสําคัญดังนี้
หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ;ายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากรและ
ภารกิจจากส;วนราชการส;วนกลางใหแก;หน;วยการปกครองอื่น(ราชการบริหารส;วนทองถิ่น) และภาคประชาชน
ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ดําเนินการใหแก;บุคลากรโดยมุ;งเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการต;อผูรับบริการและผูมีส;วนไดส;วน
เสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส;วนราชการ
ความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอย;างเท;าเทียมกันโดยไม;มีการ
แบ;งแยกดาน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝˆกอบรมและ อื่น ๆ
หลักมุ;งเนนประชามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุ;มผูมีส;วนไดส;วน
เสียที่เกี่ยวของซึ่งเปFนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุ;มบุคคลที่ไดรับประโยชน
และเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุ;มที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไม;มีขอคัดคานที่ยุติไม;ไดในประเด็นที่สําคัญ
โดยฉันทามติไม;จําเปFนตองหมายความว;าเปFนความเห็นพองโดยเอกฉันท
องคการระหว;างประเทศที่สําคัญอีกหน;วยงานคือองคการเพื่อความร;วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา(Organization for Economic Co - operation and Development : OECD) เปFนองคการเพื่อ
ความร;วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาไดริเริ่มกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance ; CG) เพื่อใชเปFนแนวปฏิบัติสําหรับการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการขององคกร
ภาคเอกชนเมื่อปn ค.ศ. 1998 และมีการปรับปรุงหลักเกณฑดังกล;าวใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น
อย;างต;อเนื่องซึ่งในปn ค.ศ. 2004 ไดมีการกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวยประเด็นสําคัญ 6
ดาน ดังนี้
1. หลักพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการ (Ensuring the Basis for an Effective Corporate
Governance Framework )
2. สิทธิหนาที่ของผูถือหุนหลัก (The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions)
3. การปฏิบัติต;อผูถือหุนอย;างเท;าเทียมกัน ( The Equitable Treatment of Shareholders )
4. บทบาทของผูมีส;วนไดเสียในการกํากับดูแลกิจการ ( The Role of Stakeholders in Corporate
Governance )
5. การเป†ดเผยขอมูลและความโปร;งใส ( Disclosure and Transparency )
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ( The Responsibilities of the Board )
จากการศึกษาองคประกอบของธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีจากนักวิชาการและ
องคการต;างๆ ซึ่งสามารถสรุปองคประกอบไดเปFน 9 องคประกอบ ดังนี้ 1. การมีส;วนร;วม (Participation) 2.
นิติธรรม (Rule of Law) 3. ความโปร;งใส (Transparency) 4. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) 5. หลัก
มุ;งเนนประชามติ (Consensus Oriented) 6. ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) 7. การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 8. การมีเหตุผลอธิบาย (Accountability)
และ 9.หลั กการกระจายอํา นาจ (Decentralization) ซึ่งถาสามารถปฏิ บัติไดตามครบ 9 องคประกอบ
องคการนั้นๆ ก็ไดจะชื่อว;าเปFนองคการที่มีธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการที่ดี
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การเป?นนักบริหารการศึกษามืออาชีพภายใตหลักธรรมาภิบาล
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ท;ามกลางธุรกิจและการบริหารฐานความรู ที่
อยู;ภายใตเงื่อนไขของการแข;งขันและการสรางขอไดเปรียบที่ดําเนินไปอย;างรวดเร็วและมีความหลากหลาย
ต;างส;งผลกระทบต;อวงการวิชาชีพโดยเฉพาะดานการศึกษา ที่เปFนผลมาจากการพยายามปฏิรูปประเทศใหเปFน
ประเทศที่สามารถหลุดพนจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางสู;ประเทศที่พัฒนาแลวโดยการใชเทคโนโลยี
และพัฒนาเพื่อใหสามารถสรางนวัตกรรมจากการประกาศยุทธศาสตรชาติ 20 ปn (ราชกิจจานุเบกษา. 2561)
การเสนอโมเดลประเทศไทย 4.0 และการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารของการบริหารจัดการการศึกษา
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห;งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เปFนการจัดโครงสรางการบริหารการศึกษาโดยยึดหลัก
ของความหลากหลายในการปฏิบัติโดยเนนระบบการกระจายอํานาจและการยึดหลักการมีส;วนร;วม ผูบริหาร
ผูนํา ผูจัดการองคการ หรือหัวหนางาน ไม;ว;าหน;วยงานเล็กหรือหน;วยงานใหญ; หน;วยงานราชการ หรือเอกชน
ย; อ มมี บ ทบาทที่ เ ปF น ผลต; อ ความสํ า เร็ จ และประสิ ทธิ ภ าพของงานเปF น อย; า งยิ่ ง แต; ก ารที่ จ ะเปF น ผู บริ ห าร
การศึกษามืออาชีพจําเปFนตองมีความรู ความเขาใจ ในหลักการการบริหาร มีเทคนิค ลีลาการบริหารและ
สามารถทําหนาที่บริหารการศึกษาไดอย;างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนั้นย;อมเปFนเรื่องที่ทาทายอย;างยิ่ง
ผูบริหาร คือ ผูมีตําแหน;งบริหารและมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจสั่งการตามสายการบังคับบัญชา
(Line Authority) จําเปFนตองมีผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นตรงต;อผูจัดการ
(Manager has subordinates) ผูบริหารเปFนผูทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยบุคคลอื่นและตองรับผิดชอบผลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและผลสําเร็จของหน;วยงาน (Responsibility) และเปFนผูใชประโยชนจาก
ทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรอย;างมีประสิทธิภาพ (BANANA TRAINING AND CONSULTANCY. 2561)
โดยมี ห นาที่ ก ารบริ ห ารหลั ก คื อ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจั ด องคกร (Organizing) 3. การนํ า
(Leading) และ 4. การควบคุม (Controlling) หรือ POLC ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการนําองคการไปสู;
ความสําเร็จตามจุดมุ;งหมายที่ตงไว ผูบริหารมีบทบาทสําคัญโดยสังเขป 3 ดาน ดังนี้ คือ
1. บทบาทดานความสัมพันธระหว;าบุคคล (Interpersonal Roles) ผูบริหารควรมีปฏิสัมพันธอย;างไร
กับ คนในองคการ โดยแสดงออกดานภาวะผู นํา ต;อผู ใตบังคับ บั ญชาในหน; วยงานของตนเอง และดานการ
ประสานงานเพื่อใหการทํางานภายในองคกรราบรื่น
2. บทบาทดานขอมูลข;าวสาร (Informational Roles) ผูบริหารควรจัดการกับขอมูลสารสนเทศ
อย;างไรเพื่อเกิดประโยชนต;อหน;วยงานตนเอง โดยแสดงออกดานการตรวจสอบ (Monitor) ทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร และดานการกระจายข;าวสารใหกับสมาชิกภายในองคกรทราบ
3. บทบาทดานการตัดสินใจ (Decisional Roles) ผูบริหารควรใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจอย;างไร โดย
แสดงออกดานการเปFนผูประกอบการดวยการคนหาโอกาสและความไดเปรียบทางการแข;งขัน, ดานการ
แกปIญหาดวยการรับผิดชอบต;อการเผชิญหนากับปIญหาสําคัญขององคกร, ดานการจัดสรรทรัพยากร และดาน
การเจรจาต;อรอง
รุ;ง แกวแดง (2546) กล;าวว;า “ผูบริหารมืออาชีพ” เริ่มเปFนที่กล;าวถึงมากขึ้นก็เมื่อมีการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห;งชาติ พ.ศ. 2542 ไม;มีการกําหนดคุณลักษณะของผูบริหารมือ
อาชีพทางการศึกษาว;า ควรมี ลักษณะอย;า งไร โดยในหมวด 7 ไดกํา หนดไวว; าทั้ งผู บริ หารสถานศึ กษาและ
ผูบริหารการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนดโดยใน
ภาพรวมคําว;า “มืออาชีพ” หรือ “professional” มีคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
1. ตองเปFนคนที่ยังชีพดวยงานนั้นคือ ตองมีรายไดหลักจากงานในวิชาชีพที่ทําและทุ;มเทเวลาใหกับ
งานในอาชีพนั้นจริง ๆ
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2. ตองมีการศึกษาและอบรม เพื่อใหมีความรู มีศาสตร มีหลักการ มีทฤษฎี มีการวิจัยคนควา จนรูชัด
และรูจริง และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย;างต;อเนื่อง
3. ตองนําศาสตรไปใชในการบริหาร มีการฝˆกฝนอย;างจริงจังในอาชีพนั้น ๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณที่มากพอ
4. ตองมีการรับรองมาตรฐานแห;งวิชาชีพ โดยมีการออกใบรับรองหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เช;น แพทย พยาบาล ทนายความ นักบัญชี สถาปนิก วิศวกร เปFนตน ซึ่งในการตัดสินใจ การวิเคราะห และการ
ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับวิชาชีพดังกล;าว จะตองใชผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เท;านั้น
5. ตองมีจรรยาบรรณแห;งวิชาชีพ สําหรับยืดถือและปฏิบัติโดยเคร;งครัด
6. มีองคกรหรือสมาคมวิชาชีพใหการรับรอง โดยการออกใบประกอบวิชาชีพเพื่อควบคุมกํากับดูแล
คุณภาพ มาตรฐานและจรรยาบรรณ รวมทั้งมีมาตรการลงโทษเมื่อมีการกระทําที่ผิดจรรยาบรรณแห;งวิชาชีพ
นักบริหารการศึกษามืออาชีพนั้นจําเปFนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฏี
กระบวนการการบริหารทางดานการศึกษา สามารถนําองคความรูรวมถึงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกตใชในงานบริหารอย;างเหมาะสม มีเทคนิคและลีลาการบริหารที่ดี มีวิศัยทัศนกวาง มีการจัดการกลยุทธ
ที่ ทั น สมั ย ทั น ต; อ เหตุ ก ารณ มี ทั ก ษะในการแกปI ญ หา รวมถึ ง สามารถสรางนวั ต กรรมดานการบริ ห าร
นอกจากนั้ น นั กบริ ห ารการศึ กษามื อ อาชี พยั งจํ า เปF น ตองเปF น ผู มี บุ ค ลิ ก ดี มี ความมุ; งมั่ น ใฝ{ ผ ลสั ม ฤทธิ์ คิ ด
สรางสรรค มองโลกบวกและประพฤติปฏิบัติตนเปFนแบบอย;างที่ดี มีความซื่อสัตย และมีธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการที่ดี
การส-งเสริมธรรมาภิบาลในองค>การสําหรับนักบริหารมืออาชีพในยุคประเทศไทย 4.0
โมเดล “ประเทศไทย 4.0” เปFนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีที่เขามา
บริหารประเทศบนวิสัยทัศน มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานต;าง
ๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัย
คุกคามแบบใหม; ๆ ที่เปลี่ยแปลงอย;างรวดเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 การจะบรรลุโมเดลประเทศไทย 4.0 ได
นั้ น จํ า เปF น ตองมี บุ ค ลากรที่ มี ความรู ความสามารถในการคิ ด สราง พั ฒ นา ดั งนั้ น การบริ ห ารจั ด การดาน
การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญอย;างมากในฐานะเปFนหน;วยการผลิตบุคลากร การจะมีบุคลากรที่ดีมีคุณภาพนั้น
จํ า เปF น ตองไรรั บ การบ; ม เพาะคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและไดรั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ นั ก บริ ห ารการศึ ก ษา
จําเปFนตองเปFนมืออาชีพและนําเทคนิคและลีลาการบริหารใหเหมาะกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง
การนําธรรมาภิบาลมาประยุกตใชเปFนแนวทางในการบริหารจัดการเปFนสิ่งที่จําเปFนและมีความสําคัญ
ต;อความสําเร็จขององคการทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งนี้เพราะธรรมาภิบาลเปFนการบริหารจัดการที่ดีที่สราง
ประโยชนและความเปFนธรรมต;อทุกฝ{ายที่เกี่ยวของและนําไปสู;ความเจริญรุ;งเรืองทั้งมวล (ธีระ รุญเจริญ.
2550) ดังนั้นการจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ปn และบรรลุโมเดล ประเทศไทย 4.0 นั้น การส;งเสริมใหเกิด
ธรรมาภิบาลในองคการนั้นสามารถทําไดโดยการไดรับความร;วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม
รัฐมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐาน ใหนโยบาย หรือตรากฎหมายที่เอื้อใหเกิดธรรมาภิบาลในองคการ เช;น
รัฐออกพระราชกฤษฎีกาว;าดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อใชกับหน;วย
ราชการทั่ ว ไปภาครั ฐ และหน; ว ยงานภายในกํ า กั บ รั ฐ การบริ ห ารจั ด การฐานโรงเรี ย น (School-based
Management: SBM) มาใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดนํารูปแบบการบริหารฐานโรงเรียนมาเผยแพร;และฝˆกอบรมใหแก;ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โดยสอดคลองกับหลักการของธรรมาภิบาล และตามที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห;งชาติ พ .ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ซึ่ งบัญญั ติไวว;า “มาตรา39 กํา หนดใหกระทรวงกระจาย
อํา นาจการบริ หารและการจั ด การศึกษาทั้ งงานวิ ช าการ งานงบประมาณ งานบริห ารงานบุ คคล และงาน
บริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง ”และในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 บัญญัติ
ไวว;า “สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่โรงเรียนมีฐานะเปFนนิติบุคคล เมื่อมี
การยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งใหความเปFนนิติบุคคลสิ้นสุดลง” ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตองใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อบรรลุวิสัยทัศนพันธกิจและเปtาหมายการปฏิรูปการศึกษาตาม
หลักการกระจายอํานาจ ส;วนบทบาทขององคการภาคเอกชนและบทบาทของประชาสังคมที่มีต;อธรรมาภิบาล
คือ การรวมตัวกันของสาธารณชนในการต;อตานการทุจริตและการปรพฤติมิชอบ โดยรัฐควรส;งเสริมและหา
มาตรการที่จะกระตุนใหเกิดการตระหนักถึงการทําผิดจรรยาบรรณ
การนําหลักธรรมมาภิบาลมาใชในองคการทางการศึกษานั้นเปFนการบริหารที่มีทั้งศาสตรและศิลปŽ
เพราะการบริห ารโดยใชหลักธรรมาภิ บาลนั้น จํา เปFน ตองอาศัยการมีส;ว นร;ว มของทุ กภาคส; วน การมุ;งเนน
ประชามติมีการวิเคราะหผลดีผลเสียของกิจการโครงการต;างๆ มีการบริหารอย;างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และโปร;งใสตรวจสอบไดตามตัวบทกฏเกณฑดวยหลักนิติธรรม มีกฎหมายที่เขมแข็ง ตอบสนองไดทันการต;อ
ความเปลี่ยนแปลง มีความเสมอภาคเท;าเทียม ยุติธรรม และรับผิดชอบ มีการปราปรามทุจริตและการประพฤติ
มิชอบ กํากับดูแลอย;าเปFนธรรมและมีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การส;งเสริมใหเกิดการ
บริหารโดยใชธรรมาภิบาลในทุกขั้นตอนของการบริหารจะเปFนส;วนช;วยผลักดันใหองคการไดรับความน;าเชื่อถือ
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันใหกระบวนการพัฒนาสู;แนวคิดประเทศไทย 4.0
สรุป
ธรรมาภิบาลเปFนทั้งศาสตรและศิลปŽในการบริหารกิจการบานเมือง องคการ รวมทั้งสถานศึกษาที่นัก
บริหารการศึกษามืออาชีพยุคใหม;จําเปFนตองนํามาปฏิบัติอย;างเคร;งครัดผนวกกับความรอบรูมีความสามารถ มี
ภาวะผู นํา มีทักษะกระบวนการบริ หารใหม; ๆ มีทัศนคติ ที่ดี เปF นแบบอย; างที่ดีใหกั บ บุคลากร และบริห าร
องคการใหมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล จากทรั พยากรณที่ มีอยู; อ ย; า งจํ า กั ด ผู บริ ห ารมื ออาชี พนั้ น ตองนํ า
ยุทธศาสตรชาติมาพิจารณาในการบริหารเพื่อใหสอดคลองกับแนวการพัฒนาของประเทศที่พยายามพัฒนาให
เปFนประเทศที่พัฒนาหลุดจากกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชใน
กระบวนการบริหารเพื่อใหองคการสามารถสรางนวัตกรรมของตนตามโมเดลประเทศไทย 4.0 โดยยึดถือการ
บริหารตามแบบธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่เปFนแนวทางหรือวิธีการในการบริหาร
จัดการดีที่ประกอบไปดวยกลไก ระบบโครงสรางของการใชอํานาจรัฐหรือฝ{ายปกครองโดยอาศัยการมีส;วนร;วม
มีการกระจายอํานาจ การมุ;งสู;ประชามติ มีความรับผิดชอบ ตอบสนองไดทันการเปลี่ยนแปลง มีกฏเกณฑที่
เหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดความเปFนธรรม โปร;งใส ตรวจสอบได และการพัฒนาอย;าง
มั่นคงและยั่งยืน
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