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 ความส าเร็จขององค์กรในการบริหารงานท่ามกลางสภาวการณ์ 
ที่ เปลี่ยนแปลงและท้าทายอยู่ตลอดเวลานั้น ต้องอาศัยปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จหลายประการ สิ่งส าคัญที่สุดนอกจากผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะ
ความเป็นผู้น าสูง มีหลักธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว ยังต้องอาศัยการกระตุ้นให้ผู้
ต ามมี ภ า วะการ เป็ น ผู้ น า ด้ ว ย  เ พ่ื อ ร่ ว มรั บมื อกั บคว ามท้ าทาย  
ในขณะเดียวกันก็ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า และบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้   
 ส านักงานคณะกรรมการพิ เศษเ พ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานหลักใน
การประสาน สนับสนุน ด าเนินงาน และติดตามประเมินผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สามารถ
สนองพระราชด าริได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน บุคลากรส านักงานจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยร่วมขับเคลื่อน 
การด าเนินงานที่ส าคัญ ซึ่งหน้าที่หลักประการหนึ่งของบุคลากรส านักงาน 



กปร. คือ เป็นผู้ประสานการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่มีอยู่มากกว่า 4,000 โครงการร่วมกับหน่วยงานที่ร่วม
ด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน 
ทั้งนี้ คุณสมบัติหลักของผู้ประสานการด าเนินงานที่ดี คือ มีความรู้วิชาการ
ที่ตรงกับสายงาน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และที่ส าคัญคือทักษะการจัดการ
งานและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจะบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงได้ดีนั้น จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าหรือเริ่มจากการน าตนเอง
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นหลักในการด าเนินงานและ
น าตนเอง (OECD, 2001 : 12) เมื่อสามารถจัดการตนเองในสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนได้ในระดับบุคคลได้ ก็จะมี
แนวโน้มที่จะสามารถด าเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรในสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งส านักงาน 
กปร. ได้ให้ความส าคัญกับหลักการด าเนินงานบนหลักธรรมาภิบาลเป็น
อย่างมากมาโดยตลอด โดยได้บรรจุหลักธรรมาภิบาลเป็นพ้ืนฐานในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี ของส านักงาน และมีการสอดแทรก
การท างานที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในแต่ละกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ยังได้จัดฝึกอบรมด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด เพ่ือพัฒนาคุณ
ลักษณะเฉพาะด้านต่าง ๆ ของบุคลากร ซึ่งส านักงาน กปร. อาจพิจารณา
เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของส านักงานเพ่ิมเติม คือ การส่งเสริมการน า
ตนเองของบุคลากรบนหลักธรรมภิบาล   
 



 แนวคิดส าคัญที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพื่อน ามาส่งเสริมการน า
ตนเองบนหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรเพื่อบริหารจัดการความเปลี่ยน 
แปลงและสนับสนุนการการด าเนินงานส านักงาน กปร.   
 1. ภาวะผู้น า (Leadership) คือ กระบวนการใช้ความสามารถ 
เช่น ความรู้ อ านาจ อิทธิพลทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ
โน้มน้าวคนอ่ืนให้คิดหรือท าตามเพ่ือบรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กร 
(Robbins & Coulter, 2008 : 229) ทั้งนี้ ภาวะความเป็นผู้น านั้นไม่ได้
เป็นคุณสมบัติที่พึงมีในตัวผู้น าเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ตามด้วย เนื่องจากภาวะ
ผู้น าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม คนจะตามก็ต่อเมื่อมี
ความเชื่อมั่นในตัวผู้น า (Leader) และแกนน า (Agent) เช่นในยุคโบราณ
ความเชื่อมั่นจะมีให้กับผู้น าในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ ระดับชั้นทางสังคม 
ขนาดของร่างกาย ศาสนา แต่ในปัจจุบันลักษณะที่พบได้ในผู้น าคือความ
ฉลาด รอบรู้ มั่นใจในตนเอง มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ท าเป็นอย่างดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นสู่การน าทีมไปสู่เป้าหมาย มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดี
ในการท างาน และสามารถน าคนอื่นในแต่ละสถานการณ์ได้  
 2.  การน าตนเอง (Leading Self) คือ กระบวนการวางแผนชีวิต
ตนเอง ประเมินและก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมาย  
โดยต้องหาแรงจูงใจ สมรรถนะ ความสอดคล้องกับองค์กร หากบุคลากร
ขาดการน าตนเองจะส่งผลเสียอย่างน้อย 2 ระดับ คือ ระดับปัจเจกบุคคล 
และระดับองค์กร กล่าวคือท าให้บุคลากรขาดความสามารถในการจัดการ
ตนเอง ขาดความชัดเจนในค่านิยมและเป้าหมายส่วนตัว การพัฒนาตนเอง
ล่าช้า ขาดทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี ความคิดสร้างสรรค์น้อย มีความสามารถ 



ในการจูงใจและโน้มน้าวผู้ อ่ืนต่ า เหล่านี้จะส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน 
ในฐานะฟันเฟืองขององค์กรอย่างแน่นอน โดยบุคลากรจะมองว่าองค์กร
ต้องอุ้มชูตนไปตลอด (จตุพร, 2557 : 42-43) และไม่มีพลังพลักดันหรือ
เปลี่ยนแปลงให้องค์กรก้าวเดินไปข้าวหน้า โดยเฉพาะในสภาวการณ์ 
ที่องค์กรจ าเป็นต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง  
 3.  การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) คือ 
การจัดการกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระยะสั้นและยาว ทั้งที่
คาดการณ์ได้และไม่ได้ ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงประกอบไปด้วย 3 
ขั้นตอน คือ ระยะก่อนเปลี่ยนแปลง (Unfreeze) คือการละลายพฤติกรรม 
การสร้างความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง ระยะเปลี่ยนแปลง 
(Change) คือการก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการเปลี่ยนแปลง และ
สร้างความสอดคล้องในการเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมใหม่ และระยะหลัง
เปลี่ยนแปลง (Refreeze) คือการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เหมาะกับบริบท
ใหม่ทั้งในระยะสั้นและยาว และสร้างนวัตกรรมใหม่ จ าเป็นต้องให้
พฤติกรรมที่เปลี่ยนมาสามารถคงอยู่ได้และไม่กลับไปเป็นเหมือนแต่ก่อน 
ทั้งนี้ เครื่องมือของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่สุดคือ แกนน า
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) คือ การที่บุคลากรมีภาวะผู้น าในตัว
บุคคลที่มีศักยภาพที่จะน ารูปแบบหนึ่ง โดยมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 3 ด้าน 
คือ อ านาจ แรงจูงใจ และทักษะในการน าความเปลี่ยนแปลงเพ่ือไปสู่
เป้าหมายร่วมกันได้ หากในองค์กรมีแกนน าการเปลี่ยนแปลงที่มีความ
พร้อมรับสิ่งใหม่ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว จะสามารถปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ปฏิสัมพันธ์นี้จะมี 



3 รูปแบบ ได้แก่ ผู้น าการแลกเปลี่ยน ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และผู้น า
จริยธรรม (Bernd, 2018 : 14 - 16) การบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น 
อาจเกิดการต่อต้านจากความคลุมเครือ ความไม่แน่นอน การเสียประโยชน์
ส่วนตน ความรู้สึกไม่ไว้ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะสอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์กร (Haltz, 2004 : 166) ดังนั้น วิธีการลดแรงต่อต้าน คือ  
การสร้างการรับรู้แก่บุคลากร การสร้างการมีส่วนร่วม การดึงผู้ต่อต้านให้
มาสนับสนุนโดยอาศัยภาวะผู้น าของบุคลากรหรือแกนน าการเปลี่ยนแปลง
ในองค์กร (Bernd, 2018 : 12, 18 - 20) การเจรจาต่อรอง การประกัน
ความสูญเสีย การเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่จ าเป็น และการสร้างความเชื่อถือ
โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว (วันชัย มีชาติ, 2556 : 318 - 321) 
 จะเห็นได้ว่ า  ผู้น าขององค์กรนั้น จ า เป็นต้องใช้แกนน าการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) มาสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งยังช่วยลดการต่อต้านในองค์กรด้วย ทั้งนี้ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงจะประสบความส าเร็จได้ดียิ่งข้ึน หากตัวผู้น าและแกนน าความ
เปลี่ยนแปลงได้รับการยอมรับจากบุคลากรในองค์กร ทั้งในเรื่องความรู้ 
ความสามารถและจริยธรรมที่ดี 
 4. Governance และ Good Governance : สิ่งที่ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงต้องมี รวมทั้งผู้ตามที่ เป็นบุคลากรในองค์กรด้วย Governance  
คือ การบริหารกิจการหรือก ากับดูแลองค์กรแนวใหม่ที่ให้ความสนใจกับ
การบริหารกิจการที่ดี  มุ่งให้ความสนใจกับคนเป็นศูนย์กลาง และให้
ความส าคัญกับทุกภาคส่วนมากขึ้น เพ่ือขจัดข้อขัดแย้งและปัญหาต่าง ๆ 
ผ่านกลไกการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยมีลักษณะเฉพาะ



ของการบริหารกิจการบ้านเมือง (Governance) คือ การมีความสอดคล้อง
กันของการบริหาร การเมือง สังคม การประสานการด าเนินงาน (co-
ordination) ความร่วมมือด าเนินงาน (co-operation) และการมีส่วนร่วม 
(participation) ผ่านการบริหารในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 1) โครงสร้างแบบ
จัดล าดับชั้น (Hierarchy) ซึ่งเรียกว่าการบริหารแบบ รัฐโดยการบังคับใช้
กฎหมาย 2) การแข่งขัน (Competition) เรียกว่าการบริหารแบบ
การตลาด และ 3) แบบการเจรจา (Negotiation) เรียกว่าการบริหารแบบ
เครือข่าย (Werner, 2018:2, 6) 
 ทั้งนี้ การด าเนินงานหรือบริหารงานโดยใช้หลัก Governance นั้น 
เน้นตัวละครที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน หลายระดับ และ
หลากหลายมิติ และหนึ่งในตัวละครส าคัญ คือ ปัจเจกบุคคล ที่ควรมี
คุณลักษณะของ Good Governance ซึ่งแปลเป็นไทยว่าการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักนิติธรรม ได้แก่ ความรู้ การตรวจสอบได้  
มีการกระจายอ านาจ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม เป็นต้น 
(OECD, 2001 : 12) จะน ามาสู่การบริหารรัฐและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยการลดการบริหารแบบ state hierarchy และเพ่ิมการมีส่วนร่วมภาค
สังคมมากข้ึน (Harald, 2018 : 7 - 14)  
 บทสรุปที่ ได้จากการฝึกอบรม : ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
ต่อส านักงาน กปร.   
 จากแนวคิดที่ได้รับจากการฝึกอบรมข้างต้น จะเห็นได้ว่า ภายใต้
สภาวะการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทุกเวลา และทวีความรุนแรงมากขึ้น  
ทุกองค์กรรวมทั้งส านักงาน กปร. จ าเป็นต้องปรับตัวตามไปด้วย และ



ส านักงาน จะสามารถปฏิบัติพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายได้ ก็ด้วยผู้น าที่
ดีเป็นปัจจัยส าคัญที่จะบริหารองค์กร และจัดการปัญหาต่าง ๆ ผ่านกลไก
การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ในลักษณะการสร้างเครือข่าย
ภาคีที่ดีบนหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งจ าเป็นต้องใช้คน
เป็นเครื่องมือส าคัญ  
 ด้วยเหตุนี้ ส านักงาน กปร. จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีภาวะผู้น าด้วย  
การส่งเสริมการน าตนเองของบุคลากรบนหลักธรรมภิบาลเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของส านักงาน กปร. จะช่วยส่งเสริมให้สามารถบริหาร
จัดการความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งอุปสรรค ความท้าทายต่าง ๆ ในการ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบนหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง (Governance) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี  
การบริหารกิจการบ้านเมือง (Governance) อาจเอ้ือให้เกิดระบบพรรค
พวกท าให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างคนกลุ่มเดิม ๆ โดยตัดคน
กลุ่มอ่ืนออกจากระบบไป (Harald, 2018: 18) ดังนั้น การแก้ปัญหา
ข้อจ ากัดดังกล่าว สามารถท าได้ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพคุณลักษณะที่ดี
ของบุคลากรให้มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี  (Good Governance)  ซึ่ งมี
คุณลักษณะส าคัญประการหนึ่ง คือ ภาวการณ์น าตนเองท่ีดี 
 ดังนั้น ภาวะการเป็นผู้น าหรือการน าตนเองนี้จึงควรได้รับการสร้าง
เสริมแก่บุคลากรส านักงาน กปร. ทุกคน โดยไม่เพียงแต่จะสามารถน า
ตนเองได้แต่ต้องสามารถสร้างความเข้าใจหรือน าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของส านักงาน กปร. หรือการด าเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริได้ โดยมีภาพลักษณ์ที่ดี ท างานตามภารกิจที่



ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพภายในเงื่อนไขและระยะเวลาจ ากัด 
และมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นหลักในการด าเนินงาน 
 เครื่องมือในการส่งเสริมการน าตนเองของบุคลากรเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของส านักงาน กปร. 
 เครื่องมืออย่างง่ายประการหนึ่ง คือ 1) การจัดการฝึกอบรมและ  
2) การสอนงาน (Coaching) เกี่ยวกับภาวะผู้น า การจัดการความ
เปลี่ยนแปลง และอีกเครื่องมือหนึ่ง คือ 3) การส่งเสริมการปฏิบัติ 
หลักธรรมาภิบาลให้เป็นค่านิยมขององค์กร โดยสร้างความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย และ
ส่งเสริมให้บุคลากรส านักงาน มีความคุ้นชินกับการทดลองจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกบุคคล และกลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน 
อันจะน าไปสู่การมีประสบการณ์จัดการและรับมือกับความท้าทายระดับ
ใหญ่ขึ้นในอนาคต เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับแสดงและฝึกภาวะผู้น า 
ในงานประจ าและงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ โดยอาจจะเริ่มจากกิจกรรม
เล็ก ๆ และไม่เป็นทางการ เช่น การจัดกิจกรรมอาสาสมัครรับบริจาค
สิ่งของเพ่ือมอบให้ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ กิจกรรมสันทนาการของสายงาน  
ซึ่งในกิจกรรมเล็ก ๆ ที่ไม่เป็นทางการนี้ บุคลากรจะมีโอกาสได้ประสบกับ
การท างานร่วมกับคนอ่ืนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่ต้องร่วมกันท างาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีที่ประนีประนอม มีการเจรจาต่อรอง  
เ พ่ือเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ ดีของเพ่ือนร่วมงาน ได้มี โอกาส
ประสานงานซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของบุคลากรส านักงาน กปร. ให้มี
ประสิทธิภาพภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่จ ากัด การฝึกฝนเหล่านี้  



จะเป็นประโยชน์ในอนาคต ซึ่งสามารถพัฒนาให้ร่วมเป็นทีมงานในการ
ด าเนินงานส าคัญ ๆ เช่น จัดสัมมนาวิชาการระดับหน่วยงาน ระหว่าง
หน่วยงานที่ส านักงาน กปร. ต้องเข้าไปมีบทบาท หรือสัมมนาวิชาการ
นานาชาติของส านักงาน กปร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประโยชน์ของการส่งเสริมการน าตนเองบนหลักธรรมาภิบาล 
แก่บุคลากร  
 1.  บุคลากรมีภาวการณ์น าตนเองบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล : 
การที่บุคลากรของส านักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนให้มีภาวะการน า
ตนเอง บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจใน
ตนเองของบุคลากร ซึ่งจะส่งเสริมต่อไปให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน 
(Organizational Values)  ที่ดีขององค์กร อันจะส่งผลต่อไปให้ เกิด
ศักยภาพการบริหารจัดการที่ดีขึ้น รวมไปทั้งผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
ที่ดีข้ึนด้วย  
 2.  ลดความขัดแย้งการประสานงานภายในและระหว่างองค์กร : 
การได้ฝึกฝนหรือได้รับการส่งเสริมให้มีภาวะการน าตนเองจะช่วยลดความ
ขัดแย้งระหว่างการประสานงานได้ เนื่องจากจะมีความเข้าใจและปรับตัว
กับความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงได้  
 3.  เป้าหมายระหว่างปัจเจกบุคคลและองค์กรสอดคล้องกัน : 
บุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะส่วนตัวที่ดีซึ่งเป็นคุณลักษณะ
เดียวกับท่ีส านักงาน กปร. ต้องการท าให้เป้าหมายระหว่างบุคคลกับองค์กร
สอดคล้องกัน กลายเป็นค่านิยมร่วมขององค์กรที่จะได้รับการสืบสานต่อ
โดยปราศจากการต่อต้าน บุคลากรจะฝึกฝนให้เกิดการน าตนเอง เห็น



คุณค่าของตนเอง รู้สึกว่าตนเองเป็นตัวขับเคลื่อนของกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน  
อันจะส่งผลไปสู่การน ากระบวนการที่ใหญ่ขึ้นและทางการมากขึ้น เช่น  
การด าเนินงานที่ตนได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
น าไปสู่การมีศักยภาพในการพัฒนาและน าองค์กรได้      
 4.  การมีภาวะการน าตนเอง (Leading Self) ของบุคลากรทุก
คนจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแกนน าที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในอนาคตในระดับต่าง ๆ ได้ ทั้งระดับ
บุคคล กลุ่มเพ่ือนเล็ก ๆ กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน และระดับองค์กร สามารถ
ท างานที่ได้รับมอบหมายทั้งทางการหรือไม่ทางการที่ได้รับมอบหมาย 
ในขนาดท่ีใหญ่ขึ้นในสภาวะการณ์ที่จ าเป็นได้เบื้องต้น  
 5.  ผู้บริหารส านักงาน กปร. จะสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง
ได้มีประสิทธิภาพขึ้นหากบุคลากรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี โดยผู้บริหารสามารถใช้ความ
ยืดหยุ่น การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากบุคลากรที่มีความพร้อม รับการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งจะเอ้ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการยอมรับและ
ปรับเปลี่ยนกับความเปลี่ยนแปลงด้วย จะช่วยให้การตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.  หลักธรรมาภิบาลเป็นวัฒนธรรมของส านักงาน กปร. :  
โดยได้รับการฝึกฝนให้มีภาวะผู้น าบนหลักธรรมาภิบาล ที่ได้รับการยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเด่นชัด และเป็นอัตลักษณ์ เป็นการปลูกฝังค่านิยมในตัว
บุคลากรตั้งแตร่ะดับปฏิบัติงานจนถึงระดับผู้บริหาร ในระยะยาว  
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