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รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

เมอืงกำรคำ้กำรลงทนุในอตุสำหกรรมสเีขยีวระดบันำนำชำติ สงัคมแหง่ควำมสขุ

วสิยัทัศน์

กรอบแนวคิด/ Concept ของการกา้วสูก่ารเปน็ระบบราชการ 4.0

 จังหวดัสระบุรี ไดน้�ำระบบรำชกำร 4.0 มำใชข้บัเคลือ่นกำรด�ำเนินงำนอยำ่งตอ่เน่ือง โดยยดึหลักกำรบริหำร 
“งำน งบ ระบบ คน และควำมร่วมมือ” และน�ำเอำประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดตำมยุทธศำสตร์ รวมทั้งปญัหำ 
ของพ้ืนที่มำวิเครำะห์ เชื่อมโยงหำ GAP และรูปแบบในกำรแก้ไขปญัหำที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน  
และเทำ่ทันตอ่กำรเปลีย่นแปลงในยคุดจิิทลั ควบคูไ่ปกบักำรพฒันำระบบขอ้มลูใหเ้ปน็ระบบเปดิ เขำ้ถงึได ้และพฒันำ
ศักยภำพบุคลำกรให้ปรับเปลี่ยน Mindset ในกำรท�ำงำน โดยใช้กลไกกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย 
จำกทุกภำคสว่นในกำรขับเคลื่อนใหเ้กิดควำมยั่งยืนในทำงปฏิบัติ 

จงัหวดัสระบุรี
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มติริะบบราชการที่เปดิกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open & Connected Government)

มติริะบบราชการที่ยึดประชาชนเปน็ศนูย์กลาง (Citizen- Centric Government)

มติริะบบราชการที่มขีดีสมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart & High Performance Government)

 เน้นกำรท�ำงำนอย่ำงมีเอกภำพ ด้วยกำรบูรณำกำรท�ำงำน 
ทุกภำคส่วน แบ่งปนัข้อมูลซ่ึงกันและกัน ประชำชนเข้ำถึงข้อมูล
ขำ่วสำรและตรวจสอบกำรท�ำงำนได ้มกีำรวำงแผนล่วงหน้ำออกแบบ
กระบวนกำรท�ำงำนเชือ่มโยงตั้งแตต่น้จนจบ ปรับรูปแบบกำรท�ำงำน
เปน็แบบระนำบรวมทั้งสร้ำงเครือขำ่ยร่วมกบัภำคสว่นภำยนอก เชน่ 
กำรบริหำรจัดกำรปญัหำฝุน่ละอองในเขตพื้นที่ต�ำบลหน้ำพระลำน 

โดยน�ำ Application Line Group มำใช้รำยงำนสถำนกำรณ์ 
ฝุ ่นละออง ควบคู่กับ Application Air4Thai มีกำรท�ำงำน 
อย่ำงเปิดเผย โปร่งใส เอ้ือให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้อง
ร้องขอผ่ำนช่องทำงต่ำง  ๆ  เช่น  www.Saraburi .go . th  
และ Website ของสว่นรำชกำรต่ำง ๆ 

 เน้นกำรท�ำงำนเชงิรุก มุ่งแก้ไขปญัหำ และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง ภำยใต้ข้อมูล และระบบ
ดจิิทลัสมัยใหม ่อ�ำนวยควำมสะดวกในบริกำรสำธำรณะแบบเบด็เสร็จจุดเดยีวเพิม่ชอ่งทำงในกำรใหบ้ริกำรผำ่นเวบ็ไซต ์และโซเชยีลมเีดยี 
เกิดกำรเชื่อมโยงบริกำรสำธำรณะของภำครัฐ ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรภำครัฐได้ทุกที่  ทุกเวลำ เช่น Application  
“One Home สระบุรี” เพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบปญัหำทำงสงัคมได้อย่ำงทันที เปน็ต้น  

 มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กำร เพื่อใหป้ฏิบัติงำนได้อย่ำงถกูต้อง มีประสทิธิภำพ สรรคส์ร้ำงนวตักรรม หรือมีควำมคิดริเร่ิม 
ประยุกต์องค์ควำมรู้ที่มีอยู่เข้ำมำปรับใช้ในกำรท�ำงำน เน้นกำรสร้ำงคนให้เปน็คนดี คนเก่ง มีจิตบริกำรสำธำรณะ และพร้อมที่จะ 
ปรับเปลี่ยนตนเองสู่องค์กำรที่ทันสมัย จึงจัดให้มีโครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูง (Young Talent Saraburi)  
ซ่ึงเปน็กำรบูรณำกำรร่วมกับเครือข่ำยภำคเอกชน โดยคัดเลือกข้ำรำชกำรจำกส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เพื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรม เพื่อเปน็ 
กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำจังหวดัใหเ้ปน็ระบบรำชกำรที่มีขีดสมรรถนะสงูและทันสมัยอย่ำงแท้จริง 
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ผลงานเร่ืองที่ 1 : การจัดการฝุน่ละอองพืน้ที่ต�าบลหน้าพระลาน

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั
รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 ต� ำบลหน้ำพระลำน อ�ำ เภอเฉลิมพระเ กียรติ  ถูกประกำศ 
เปน็เขตควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จังหวัดสระบุรีได้เร่ิมด�ำเนินกำร 
อยำ่งจริงจังตั้งแตเ่ดอืนตลุำคม 2561 ก่อนทีป่ระเทศไทยจะเกดิวกิฤตปญัหำ
มลพิษทำงอำกำศจำกฝุ่น  PM 2.5 มีกำรน� ำข้อมูลทำงวิชำกำร  
ระดมควำมคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรติดตำม
ตรวจสอบในระดับท่ีเข้มข้น และจัดกำรประชุมถอดบทเรียน (AAR)   
มีกำรก�ำหนดมำตรกำรทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ประกอบแผน 3 ระดับ 
1) แผนชว่งปกติ (แผนประจ�ำปี) 2) แผนชว่งวกิฤติ (ชว่งฝุน่เกินมำตรฐำน)  
และ 3) แผนเพื่อควำมยั่งยืน (แผน 5 ปี) มีกำรติดตำมคุณภำพอำกำศ 
โดยกำรติดต้ังสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศอัตโนมัติ แบบ Real Time  
และยอ้นหลังผ่ำนทำงเวบ็ไซด ์aqmthai ใชง้ำนร่วมกับ Application  Air4Thai  
สร้ำงกลไกกำรสื่อสำรเพื่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงทันท่วงทีผ่ำนหลำย 
ช่องทำง เช่น Application Air4Thai และตั้ง line group “รวมใจ 
หน้ำพระลำนสู้สู้” และในปีงบประมำณ 2563 จังหวัดได้คิดค้นวิธีกำร 
และรูปแบบใหม่ ๆ โดยน�ำองค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลด้ำนฝุ ่นละออง  
กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐและงบประมำณในพ้ืนที่  
มีกำรต่อยอดกำรแก้ไขปัญหำ โดย 1) กำรก่อสร้ำงเส้นทำงเบ่ียง 
เกิดเส้นทำงคมนำคมเส้นทำงใหม่ท่ีหลีกเลี่ยงชุมชนที่เปน็พื้นที่อ่อนไหว  
2) กำรติดต้ังกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับรถบรรทุกที่ไม่ปิดคลุมผ้ำใบ  
และ 3) กำรปลูกแฝก หญ้ำคลุมดินและไม้พื้นถิ่น เพื่อสร้ำงหน้ำดินและฟื้ นฟู
สภำพพื้นที่บริเวณหน้ำเหมืองแร่ที่สิน้สดุกำรท�ำเหมืองแล้ว 

กำรจัดกำรฝุน่ละอองต�ำบลหน้ำพระลำน

 สขุภำพอนำมยัของประชำชนในพืน้ทีด่ขีึ้น ประชำชนเขำ้ใจกำรด�ำเนินกำรแกไ้ขปญัหำของภำครัฐและพร้อมเขำ้มำมร่ีวมสว่นร่วม
ในกำรแก้ไขปญัหำ สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมใหส้ำมำรถอยู่ร่วมกับชมุชนได้อย่ำงยั่งยืน เกิดผลสมัฤทธ์ิในกำรบูรณำกำรร่วมกัน
ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน ท�ำให้เกิดกำรเติบโตของ GDP ด้ำนอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงของประเทศไทย  
และลดงบประมำณค่ำใชจ่้ำยของประเทศที่จะต้องน�ำมำใชใ้นกำรดูแลรักษำสขุภำพของประชำชน

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
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ผลงานเร่ืองที่ 2 : โครงการสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

 กำรแก้ไขในรูปแบบกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่
เปน็กำรสนับสนุนใหเ้กษตรกรมีกำรรวมกลุม่เพือ่ท�ำกำรผลติ บริหำร
จัดกำรร่วมกัน และรวมกันจ�ำหน่ำย โดยกำรก�ำหนด Value Chain 
ที่มีกำรออกแบบกระบวนกำรที่มีควำมเชื่อมโยงต้ังแต่ต้นทำง 
กลำงทำง จนถึงปลำยทำง และมีกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำน 
ของทุกภำคส่วนน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่เหมำะสมกับพื้นที่มำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต ต้ังแต่ปี 2559 
ถงึปจัจุบนัจังหวดัสระบรีุมกีลุม่เกษตรกรแปลงใหญ ่ทั้งสิน้ 74 แปลง  
ผลกำรประเมินเทียบเคียงกับจังหวดัใกล้เคียง พบวำ่ จังหวดัสระบุรี
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มปริมำณกำรผลิตได้สูงกว่ำ  
โดยในปี 2559 แปลงใหญ่ต้นแบบน�ำนมโค อ�ำเภอมวกเหล็ก  
ได้รับรำงวลัแปลงใหญ่โดดเด่นระดับประเทศ กลุ่มสนิค้ำปศุสตัว ์

 เน่ืองด้วยจังหวดัสระบรีุเปน็ตน้ก�ำเนิดของ “อำชพีโคนม”แหง่แรกของประเทศ และเปน็อำชพี
พระรำชทำน ประกอบกบัมโีคนม และผลิตภณัฑน์มเปน็สนิคำ้เดน่ประจ�ำจังหวดั สำมำรถผลติน�ำนมดิบ
ได้มำกกวำ่ 19,000 ตันต่อเดือน หรือเกอืบ 20% ของประเทศ ผู้บริหำรจึงมีวสิยัทัศน์ในกำรสบืสำน 
รักษำ ต่อยอด ให้คงอยู่ โดยบูรณำกำรทุกภำคส่วน และบูรณำกำรควำมร่วมมือกับจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย น�ำร่องขับเคลื่อนโครงกำรฟำร์มโคนมอัจฉริยะของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแปลงใหญ่ 
ระยะที่ 1 เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรน�ำนวตักรรมที่ทันสมัยและมีประสทิธิภำพ เข้ำมำเพิ่มโอกำส 
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเปน็ Smart Farming เพื่อผลผลิตและคุณภำพสงูสดุ รวมทั้งจัดท�ำโครงกำร
กำรผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพรีเมียมสูต่ลำดชำญฉลำด 

โครงกำรสง่เสริมเกษตรแปลงใหญ่

เกษตรแปลงใหญ่โคนม

 เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ต้นทุนกำรผลิตลดลง ปริมำณผลผลิตเพิ่มขึ้น 
ผลผลิตมีคุณภำพดีมีตลำดรองรับ ขำยผลผลิตได้รำคำ สำมำรถยกระดับรำยได้สุทธิ 
ใหก้บัเกษตรกร สง่ผลใหเ้กษตรกรมีคุณภำพชวีติทีด่มีรีำยไดเ้พิม่ข้ึนอยำ่งยั่งยืน นอกจำกน้ัน 
ยังเปน็กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
รวมทั้ง สำมำรถลดภำระงบประมำณของประเทศในกำรใชจ่้ำยเพื่อพยุงรำคำสนิค้ำเกษตร 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ
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ผลงานเร่ืองที่ 3 : ระบบการดแูลผู้ปว่ยโรคไมต่ดิตอ่เร้ือรัง (Stroke alert) จังหวดัสระบรีุ

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

 โรคไม่ติดต่อเร้ือรังโดยเฉพำะโรคหลอดเลือดสมอง 
เปน็สำเหตกุำรตำยอนัดบั 2 ของโลก จังหวดัสระบรีุมอีตัรำตำย
ต่อประชำกรแสนคน ระหวำ่งปี พ.ศ. 2560 – 2562 เท่ำกับ 
62.18  57.01 และ 62.92 ตำมล�ำดบั จังหวดัจึงไดน้�ำเทคโนโลยี
มำใช้ เป็นส่วนหน่ึงในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วย 
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โดยด�ำเนินกำรจัดท�ำระบบแจ้งเตอืนผูป้ว่ย
โรคหลอดเลือดสมอง ผ่ำน Application “Stroke alert”  
แบบ Real Time และ Line Group เพ่ือแจ้งขอ้มลูผู้ปว่ยรำยใหม่
ให้แก่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ (รพช./ รพ.สต.) จัดท�ำระบบ 
กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับกำรป้องกัน 
โรคหลอดเลือดสมองแก่ประชำชนกลุ่มเสี่ยง/ญำติผู้ปว่ย 
ผ่ำนระบบ QR Code ใหผู้ป้ว่ย ครอบครัว สำมำรถดแูลบ�ำบดั ฟื้นฟู
สุขภำพและประเมินควำมเสี่ยงได้ด้วยตนเอง และลงทะเบียน 
ผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองที่จ�ำหน่ำยออกจำกโรงพยำบำล  
เข้ำสู่ระบบกำรฟ้ืนฟูในชุมชน (Intermediate Care : IMC)   
เพื่อลดควำมพิกำรและให้ผู้ปว่ยสำมำรถใช้ชีวิตประจ�ำวัน 
ได้อย่ำงดีท่ีสุด ภำยใต้แนวคิด “เปลี่ยนภำระให้เปน็พลัง”  
โดยประสำนควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ เช่น องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี ผ่ำนกลไกของ “กองทุนฟื้ นฟู
สมรรถภำพที่จ�ำเปน็ต่อสขุภำพ”/ “ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์” กำชำด
จังหวัดสระบุรี จิตอำสำ และภำคีเครือข่ำยเพื่อให้กำรดูแล 
บ�ำบัดฟื้ นฟูสขุภำพแก่ผู้ปว่ยในชมุชน

 ประชำชนได้รับกำรสง่เสริม สนับสนุนควำมรอบรู้ด้ำนสขุภำพเก่ียวกับกำรปอ้งกันโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับบริกำร
บ�ำบัด ฟื้ นฟสูขุภำพครอบคลุมทุกรำย สง่ผลท�ำใหผู้ป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองของจังหวดัสระบรีุท่ีไดรั้บกำรบ�ำบดั ฟ้ืนฟมีูอำกำรดข้ึีน
ไม่มีภำวะพึ่งพิงร้อยละ 66.73 มีอำกำรคงที่ร้อยละ 31.56  

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน

ระบบกำรดูแลผู้ปว่ยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
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ผลงานเร่ืองที่ 4 : โครงการบริหารขอ้มลูเพือ่ยุทธศาสตร์ การพฒันาเชงิรุก 4.0 จังหวดัสระบรีุ

เปิดกวา้งและเชือ่มโยงกัน     ยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง มขีีดสมรรถนะสงู ทนัสมยั

โครงกำรบริหำรข้อมูลเพื่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเชงิรุก 4.0 จังหวดัสระบุรี

 จังหวัดสระบุรี ได้น�ำร่องกำรพัฒนำ“ โครงกำร
บริหำรข้อมูลเพื่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเชิงรุก 4.0”  
เพือ่ใหก้ำรจัดท�ำแผนงำน/โครงกำรและกำรจัดสรรงบประมำณ
ของจังหวัด สำมำรถเชื่อมโยงผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของ 
ภำคประชำชน ที่ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำใช้ประโยชน์ 
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สำมำรถตอบสนอง 
แผนพฒันำจังหวดัได้อย่ำงตรงจุดมำกยิง่ขึ้น โดยพฒันำระบบ
ออนไลน์ในรูปแบบเวบ็แอปพลเิคชัน่ (PBPSARABURI.COM) 
ที่สำมำรถจัดเก็บและแสดงข้อมูลกำรจัดท�ำงบประมำณ 
และแผนงำนโครงกำร รวมถึงข้อมูลกำรเสนอปัญหำ 
และควำมต้องกำรของภำคประชำชน โดยเปิดช่อง 

ให้ผู้แทนภำคประชำชน (ผู้น�ำชุมชน) สำมำรถเสนอปญัหำ 
และควำมต้องกำรของภำคประชำชน ในรูปแบบภำพถ่ำย 
สภำพปัญหำจำกสถำนท่ีจริงผ่ำนระบบ ซ่ึงแบ่งออก 
เปน็ 5 ด้ำน ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม ควำมมั่นคง สิง่แวดล้อม  
และโครงสร้ำงพื้นฐำน และแสดงผลเปน็ POI (Point of  
Interests) ผำ่นระบบแผนทีซ่ึ่งอำ้งองิขอ้มลูพกัิดในแตล่ะจุด
ที่เสนอของบประมำณ (Location-based Map) เพื่อใช้
ประกอบกำรท�ำแผนงำน/โครงกำรภำยใต้กรอบประเด็น 
กำรพัฒนำของจังหวัด นอกจำกน้ัน ระบบยังที่สำมำรถแจ้ง
สถำนกำรณ์ด�ำเนินกำรต่อประชำชน เช่น รับเร่ืองแล้ว  
ก�ำลังพิจำรณำ ก�ำลังด�ำเนินกำร และไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

รูปแบบ/ลกัษณะ/ Concept ของผลงาน



85 รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

 ประชำชนสำมำรถเขำ้มำมสีว่นรวมในกำรก�ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำจังหวดั โดยสำมำรถเสนอ
ควำมตอ้งกำรมำยังสว่นรำชกำร และสำมำรถตดิตำมกำรด�ำเนินกำรไดอ้ยำ่งใกลช้ดิ ซ่ึงจะน�ำไปสูก่ำรวำงแผนพฒันำ
จังหวัดแบบมีส่วนร่วม ท้ังในระดับจังหวัด ส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจำกน้ี ผู้บริหำร 
ของจังหวดั สำมำรถตัดสนิใจด้ำนงบประมำณโดยกำรใชข้อ้มลูเปน็หลกัฐำน (evidence-based decision making) 
ตลอดจนหัวหน้ำส่วนรำชกำรในจังหวัดสระบุรีมีข้อมูลส�ำหรับประกอบกำรขอรับสนับสนุนงบประมำณ 
ได้อย่ำงมีประสทิธิภำพและตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชน 

คณุคา่ต่อประชาชน/สว่นราชการ/ประเทศ

โครงกำรบริหำรข้อมูลเพื่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเชงิรุก 4.0 จังหวดัสระบุรี
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เปา้หมายตอ่ไปในอนาคต

 จังหวัดสระบุรี มีเปำ้หมำยที่จะขับเคลื่อนจังหวัด 
ไปสูเ่มืองอัจฉริยะ โดยมีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ดังน้ี
 1) ด้ำนข้อมูล : ต่อยอดกำรด�ำเนินกำรโครงกำร
บริหำรข้อมูลเพื่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเชิงรุก 4.0  
โดยองคก์ำรบริหำรสว่นจังหวดัสระบรีุพฒันำพฒันำคลงัขอ้มลู
อิ เล็กทรอนิกส์  (Big Data) ร่วมกับจังหวัดสระบุ รี  
เพื่อยกระดับศักยภำพในกำรเชื่อมโยงข้อมูลของจังหวัด 
อ�ำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำด้วยกัน  
และส�ำหรับใช้เปน็เคร่ืองมือในกำรวำงแผนและตัดสินใจ 
เชิงนโยบำยของผู้บริหำรจังหวัด นำยอ�ำเภอ ผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี และผู้บริหำรองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นในพื้นที่จังหวดัสระบุรี                
 2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร : บริหำรงำนตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและแก้ไขปญัหำ
ของประชำชนในพื้นที่อย่ำงครอบคลุมและเสมอภำค  
โดยกระบวนกำรมสีว่นร่วมของทกุ ภำคสว่น เน้นควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในแบบ 
เครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพ ทั้งกระบวนกำรทำงควำมคิด  
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยได้วำงแผนเชิงนโยบำย
ให้ข้ำรำชกำรน�ำควำมรู้ มำผสำนหลัก Design Thinking 
ออกแบบกำรให้บริกำรสำธำรณะในงำนแต่ละภำคส่วน  
เพื่อใหเ้ปน็ระบบรำชกำร 4.0 อย่ำงแท้จริง
 3) บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ เอกชน 
ประชำชน และจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จัดต้ังศูนย์
เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation 
Center:AIC) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้ำนเทคโนโลยี 
และนวตักรรมกำรเกษตร ใหเ้กษตรกรไทยก้ำวสูย่คุเกษตร 4.0 
อย่ำงครบวงจร
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