การพัฒนาความพรอมของประเทศไทย
ในการเขาสูยุคแหงการแขงขันเสรี

eThailand:
update for 2002
ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ
ผูอํานวยการ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

www.nectec.or.th/users/htk/publish/ethailand3.pdf
Nov 30, 2001
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หัวขอพิจารณา
• eThailand เมื่อเริ่มตน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔

มีอะไรใหมเกิดขึ้น ? (โดยคณะผูอภิปราย)
• นโยบาย IT2010
• การพัฒนาแผนแมบทของประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
National ICT Master Plan (2001-2006):
A Vision of Knowledge-based and Sustainable Society

• พิจารณาความเรงดวน และ แนวการดําเนินการ
• แนะนํา “National ICT Planning Toolkit CD-ROM”

Nov 30, 2001
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“เราตองรวมสมองกัน โดยเฉพาะองคกรที่เปนศาสตร
จะตองไมปดตัวเอง ตองมีการจัด “ฟอรั่ม” ใหคน

หัวดีมารวมตัวกันใชงานใหได อยายืนคนละฟากแลว
ทําลายกัน...
“สิ่งที่อยากจะบอก คือ เรากําลังเขาสูความทาทาย
ที่นาสนใจมาก ความทาทายแรกคือ โลกจะแขงกันดวย
ความรู จะเอาความรูมาทําเงิน เราจะมัวแขงกันที่แรงงาน
ราคาถูก(ไมได) แตไมไดหมายความวาโดยสิ้นเชิง แต
แขงยากขึ้น”
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
มิถุนายน ๒๕๔๔

Nov 30, 2001
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นโยบายเทคโนโลยีสาร
สนเทศฉบับแรก
IT 2000 – National IT Policy
Sustainable
economic power in
Southeast Asia

คณะรัฐมนตรี
อนุมัติเมื่อ
กุมภาพันธ 2539

การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศแหงชาติที่เสมอภาค

4

Environmentalfriendly society

IT-ENABLED THAILAND
NATIONAL
INFORMATION
INFRASTRUCTURE

Nov 30, 2001

Social equity
and Prosperity
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HUMAN
RESOURCE
การลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย

GOOD
GOVERNANCE
การลงทุนเพื่อการบริหาร
และบริการภาครัฐที่ดี

Timeline for IT2010 and the
five-year National ICT Master Plan
Ninth National Economic
and Social Development
Plan 2001-2006

ป
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
eThailand

IT2000
(1996-2000)

eThailand ver 2
IT2010 Policy
(2001-2010)

National ICT Master Plan
2001-2006

Nov 30, 2001
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eThailand จากจุดเริ่มตน

Nov 30, 2001
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แนวคิด เปาหมาย และทิศทางการพัฒนา e-Thailand
e-Thailand … พัฒนาสังคมไทยสูยุคสารสนเทศ ความรู และการแขงขันเสรี
e-Thailand คือ แนวทางการพัฒนาประเทศไทย เพื่อ

ลดชองวางความเหลื่อมล้ําในสังคมอยางเปนรูปธรรม
พัฒนาสังคม บุคลากร และสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพ
ดําเนินการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยางทั่วถึงและโปรงใส
ศึกษาและกําหนดทิศทางเศรษฐกิจระหวางประเทศอย
งประเทศ างชัดเจน
สงเสริมการคา การบริการ และการลงทุน
สรางความเชื่อมั่นและอํานวยความสะดวก
สรางโครงสรางพื้นฐานต
ฐาน างๆ ใหพรอมรับ
เพื่อใหการพัฒนา e-Thailand เปนไปในทิศทางที่สอดคลองกัน
และเทาทันการปรับเปลี่ยนของนานาชาติ
Nov 30, 2001
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Roadmap of e-Thailand
e-Society
e-Government
International

Trade Policy
Liberalization
E-C Facilitation

SchoolNet Thailand
Kanchanapisek Network
HRH Sirindhorn IT Project
ThaiSarn
Uni-Net
Public Internet Booths
Talking Bus
Talking assistant device
English-Thai Translator
Telemedicine
Rural Telephones

Information

Infrastructure
Nov 30, 2001
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Roadmap of e-Thailand
e-Society

Government IT Services

e-Government

Citizen’s ID Card

International

Gov. common information
infrastructure

Liberalization

PinTip Revenue Dept

Trade Policy
E-C Facilitation
Information

Infrastructure
Nov 30, 2001
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Online

Government Certification
Authority
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Roadmap of e-Thailand
e-Society
e-Government
International

Trade Policy

E-Commerce Policy
Task Force
E-Commerce Strategic
Framework
Internet Policy Task Force

Liberalization

ITA-1 (WTO)

E-C Facilitation

e-ASEAN Agreement
(AFTA, AIA, CEPT)

Information

Infrastructure
Nov 30, 2001
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Roadmap of e-Thailand
e-Society

Telecommunication
Liberalization

e-Government

National
Telecommunication
Committee

International

Trade Policy
Liberalization
E-C Facilitation

National Broadcasting
Committee
Privatization of TOT, CAT

Information

Infrastructure
Nov 30, 2001
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Roadmap of e-Thailand
e-Society

Electronic Transaction Bill

e-Government

Electronic Signature Bill

International

National Information
Infrastructure Bill

Liberalization

Computer Crime Law
Data Protection Law
Electronic Funds Transfer
Law
Credit card Law

Trade Policy
E-C Facilitation
Information

Infrastructure
Nov 30, 2001
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Roadmap of e-Thailand
e-Society
e-Government
International

SchoolNet Thailand
ThaiSarn-3
Open Source Software

(Linux-SIS, Linux-TLE, GRASS)

Trade Policy

TOT IP-Network (1222/1234)
Public Internet Booths

Liberalization

Public Internet Exchange

E-C Facilitation
Information

Infrastructure
Nov 30, 2001
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(PIE)

Thailand Integrated Water
Resource Management
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ในชวงหนึ่งปที่ผานมา
มีกิจกรรมและ
ความกาวหนาอะไรบาง
ใน eThailand
โดยคณะวิทยากร

Nov 30, 2001
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รายการกิจกรรมตางๆที่สําคัญ
รวมทั้งกิจกรรมที่เปนระดับอาเซียน

Nov 30, 2001
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กิจกรรม eSociety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Awareness program
Telecenter
โครงการพัฒนาโปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ–ไทย (ภาษิต)
OpenSource (Open Office)
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคาของ
หนึ่งตําบล – หนึ่งผลิตภัณฑ
คอมพิวเตอรไทยคุณภาพเนคเทค (คอมพิวเตอรราคา
ประหยัด)
เครือขายสารสนเทศภาครัฐ
โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย
ผานเลขหมายพระราชทาน 1509
เครือขายกาญจนาภิเษก
โครงการการสอบมาตรฐานวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Nov 30, 2001
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กิจกรรม eGovernment
• CIO Training
• CEO Training
• กฎหมาย IT อยูร ะหวางดําเนินการ 5 ฉบับ ผาน
ไปแลว 1 ฉบับ
• GDI เพื่อใหหนวยงานภาครัฐเชื่อมขอมูลกันได
• eGovernment Masterplan /
eGovernment Professional Development
• Thai Government Portal “thaigov.net”

Nov 30, 2001
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กิจกรรม eCommerce Facilitation
• Awareness Program
• Training Program
• SWOT Analysis
• แนวทางการเปดเสรีบริการสารสนเทศ และโทรคมนาคมในกลุม
อาเซียน
• จัดทําขอผูกพันดานโทรคมนาคมตามกรอบ WTO APEC
และ ASEAN กําหนดการเขารวมในกิจกรรม Mutual
Recognition Arrangement on Conformity Assessment for
Telecommunication Equipment
• จัดทําแผนดําเนินงานสําหรับการเปดเสรีบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อใหบรรลุผลตาม e-ASEAN
Framework Agreement
Nov 30, 2001
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กิจกรรม Information Infrastructure
• จัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ ศึกษาดานโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศ
• ศึกษาระบบเครือขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Optical
Fiber) ของประเทศที่มีอยูในปจจุบัน
• ศึกษาระบบเครือขายไมโครเวฟของภาครัฐและเอกชน
• ศึกษาระบบเครือขายดาวเทียม (Satellite) ของภาครัฐ
• โครงการ Transmission Network Expansion Project
(TNEP) ของ ทศท.
• โครงการกองทุนพัฒนาอินเทอรเน็ตในสถานศึกษา
• โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทระดับหมูบาน
• โครงการอินเทอรเน็ตตําบล

Nov 30, 2001
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e-Thailand Agenda
eSociety
!
!
!

e-Education
IT professional
certification
Multi-lingual translation

eCommerce
Facilitation
!
!
!
!
!
!
!

Digital law
e-Banking
Certification Authority
Online tax services
Online governmental
procurement
HRD for e-Commerce
e-Commerce for goods
and services

Nov 30, 2001
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Intl trade Policy
!
!
!
!
!

Competitiveness Indexes
Market Indexes
Strategic Indexes
e-Marketplace
e-Supply chain

Liberalization
!
!
!
!
!

eGovernment
!
!
!
!
!

Government Intranet
Common back office
software
Online data for public
access
Governmental data
infrastructure
Business-Government
payment gateway

eThailand: Update for 2002
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e-Tourisam
e-Service
e-Trade
Certificate for
agricultural goods
e-Investment

Infrastructure
!
!

!
!

Low cost PCs
Local manufacturing of
telecommunication
Devices
R&D to promote
innovations
Online data to support
manufacturing and
business

IT2010 และการพัฒนา
แผนแมบทดาน ICT ของประเทศไทย
ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

ผูอํานวยการ
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงชาติ

Nov 30, 2001
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จากกรอบนโยบาย IT 2010 " ICT Master Plan
3 ตค NITC เห็นชอบในกรอบ
นโยบาย IT 2010 + มีมติให
นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี +ให
ยกรางแผนแมบท
2545

20 กค NITC เห็นชอบ
ในกรอบความคิด
2543

2544

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
ริเริ่มโครงการวิจัย
“IT2010” และดําเนิน
การศึกษาเอกสาร
สัมภาษณ ระดมสมอง
เสนอกรอบ
นโยบาย – รางที่ 1
สัมมนาประชาพิจารณ
5 ภูมิภาค
•16 สค สัมมนาประชา
พิจารณรางกรอบนโยบาย
ฉบับปรับปรุง

Nov 30, 2001
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2 พย.
คณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการมีมติ
ใหการดูแล และการ
พัฒนาICTอยูที่
กระทรวงวิทยา
ศาสตร
และเทคโนโลยี

เสนอ
กรอบนโยบาย
IT2010 ตอ
คณะรัฐมนตรี

นําแผนแมบท
สูการใชงาน

การจัดทําแผน
แมบท เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารร
สาร วมกับทุก
ภาคที่เกี่ยวของ

IT2010 Dimensions
• IT2010 flagships:
–
–
–
–
–

e-Industry

e-Commerce

e-Government

e-Society

e-Education

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเศรษฐกิจ
บนฐานความรู

นวัตกรรม
ทรัพยากรมนุษย

• IT2010 cross-cutting
infrastructure:

โครงสรางพื้นฐานและอุตสาหกรรมสารสนเทศ
18

Nov 30, 2001
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eSociety
eEducation
eGovernment
eCommerce
eIndustry
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– Innovation
– Human Resources
– Information Infrastructure
and IT industry

ลดความเหลื่อมล้ําของการ
เขาถึงสารสนเทศและความรู
(Digital Divide)

สรางมูลคาเพิ่มใหกับอุปกรณ
ที่มีอยูแลว (Value-added)

เพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน (Quality of Life)

ลดความเหลื่อมล้ําโดยลงทุน
อยางเหมาะสม (Equity)

สงเสริมการเรียนรู
(Learning Society)

วางแผนกาวกระโดดในระยะ
ยาว(Quantum-jump)

ยกระดับประสิทธิภาพในการ
ผลิตโดยใชไอที

พัฒนาประสิทธิภาพภาย
ในองคกร (Back Office)
พัฒนาระบบบริการประชา
ชน (Front Office)
ปรับปรุงระบบบริหารราช
การเพื่อนําไปสู Good
Governance

สงเสริมการสงออก

ขยายฐานการตลาดโดยใชไอที

สงเสริมการคาบริการ

ใชไอทีเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
ดานการเกษตร

สงเสริมการบริโภคจาก
ผูประกอบการภายใน
ประเทศ

เนนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไอทีที่มีศักยภาพ

กลยุทธ ตามนโยบาย IT2010
eSociety

eEducation

eGovernment

eCommerce

eIndustry

มาตรการและแนวทาง
สรางโอกาสในการเขาถึงสาร
สนเทศและความรู
สงเสริมชุมชนและองคกรแหง
การเรียนรูตลอดชีวิต
พัฒนาทักษะของประชาชนใน
การเขาถึงและใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู
สงเสริมการใชไอทีเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สนับสนุนการใชไอทีเพื่อวัฒน
ธรรม และความเอื้ออาทรใน
สังคม
สงเสริมการจัดใหมีโครงสราง
พื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะ
สมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
ไอทีของไทย

Nov 30, 2001
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จัดทําแผนแมบท
ยกระดับครูใหมีทักษะดาน
ไอที (Teachers’ Training) จัดใหมีหนวยงานติดตาม
และสนับสนุน
เรงผลิตฐานความรู
ปรับปรุงระบบงานและการ
(Content Development)
จัดระบบขอมูลทั้งในสวน
สรางเครือขายการศึกษาที่มี กลางและองคกรทองถิ่น
ระบบบริหารจัดการที่ดี
พัฒนาขาราชการใหมี
(Networking)
ทักษะ
สนับสนุนการใชไอทีเพื่อยก ปรับกฎหมายและกฎ
ระดับความสามารถทาง
ระเบียบใหเอื้ออํานวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศและสงเสริมอุต
จัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน
สาหกรรมสารสนเทศของ
สารสนเทศและสงเสริมอุต
ไทย
สาหกรรมไอทีของไทย
สรางความตระหนักและ
ความเชี่อมั่นของประชาชน
eThailand: Update for 2002
National Information Technology Committee

กฎหมายพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

จัดใหมี Thailand Exchange

สงเสริมการใชไอทีในภาคการ
ระบบการชําระเงินผานสื่อ ผลิต
อิเล็กทรอนิกสที่ปลอดภัย
จัดใหมีขอมูลทางดานการ
ตลาด
สรางความตระหนักและ
ความเขาใจ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาใน
ภาคเอกชน
สงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและยอม
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใน
สรางตลาดใหภาคเอกชน ภาคการผลิตใหมีและแลก
เปลี่ยนความรู
ผาน e-Procurement
ของภาครัฐ
สงเสริมอุตสาหกรรมไอทีเพื่อ
ลดการนําเขาและเพื่อการสง
พัฒนาบุคลากร
ออก
จัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน
สงเสริมการใชไอทีในภาคการ
สารสนเทศที่เหมาะสม
และสงเสริมอุตสาหกรรม เกษตร
ไอทีของไทย

ทิศทางขางหนา...
• สรางความเขมแข็งของสังคมไทย สรางจากภายใน
สรางกิจการของคนไทยที่ประสบความสําเร็จ
• หามูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ และการจัดการมากกวาการตัด
ราคาขาย และขายแรงงานราคาต่ํา
• พัฒนาสังคม ลดความยากจน เพิ่มความรูใหชวยตนเอง
• เตรียมพรอมรับยุคโลกาภิวัตน การแขงขันเสรีในแทบทุกดาน
และการหลอมรวมของสารสนเทศและการสื่อสาร เตรียม
พรอมรับโจทยที่ยากขึ้น
• “ใครเปนผูกําหนดเกมส ผูนั้นชนะ” # เราจึงตองหานวัตกรรม
ใหมๆ
• ปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง แปลวา รูจักพอ มีสติ+ปญญา รู
เทาทัน รูจักกิน รูจักใชพึ่งตนเอง

• สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู

(Knowledge-based society) # สรางความรูใหม ใชความรู

Nov 30, 2001
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SWOT ในแผนฯ ๙ "จุดออน"
• ระบบบริหารทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และราช
การยังเปนการรวมศูนยอํานาจ
และขาดประสิทธิภาพ
• ระบบกฎหมายลาสมัย
• การทุจริตทั้งในภาคราชการ
และในภาคธุรกิจเอกชน
• คุณภาพการศึกษาของคนไทย
ยังไมกาวหนาเทาที่ควร
ไมสามารถปรับตัวรูเทาทัน
วิทยาการสมัยใหม
• ฐานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของไทยออนแอ
ไมเอื้อตอการพัฒนานวัตกรรม
Nov 30, 2001
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• การบริหารจัดการธุรกิจยัง
ดอยประสิทธิภาพ
• ความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายได ความยากจน
• ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม
• ความออนแอของสังคมไทย
ที่ตกอยูในกระแสวัตถุนิยม
• ปญหาทางศีลธรรมและ
ปญหาสังคมมากขึ้น
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SWOT ในแผนฯ ๙ "จุดแข็ง"
• รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดวาง
พื้นฐานใหเกิดการปฏิรูปที่
สําคัญทั้งทางสังคม การ
เมือง การบริหารภาครัฐ และ
การกระจายอํานาจ
• กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนและพลังทองถิ่นชุม
ชนมีความเขมแข็งมากขึ้น
• สื่อมีเสรีภาพมากขึ้น เอื้อตอ
การเติบโตของประชาธิปไตย การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและการเสริม
สรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย

Nov 30, 2001
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• ฐานการผลิตการเกษตรที่หลาก
หลาย ศักยภาพเปนแหลงผลิต
อาหารของโลก
• ธุรกิจบริการที่มีความเชี่ยวชาญ
• แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ และ
มีเอกลักษณความเปนไทยมีวัฒน
ธรรมที่เปนจุดเดน
• ภูมิปญญาทองถิ่นที่สั่งสมเปนปก
แผน
• มีสถาบันหลักยึดเหนี่ยวทางจิด
ใจ ซึ่งจะชวยเปนภูมิคุมกันที่
สําคัญในการลดความเสี่ยงจาก
กระแสโลกาภิวัตน

eThailand: Update for 2002
National Information Technology Committee

SWOT ในแผนฯ ๙

“โอกาสและภัยคุกคาม"

• ระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยน • ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความ
แปลงสลับซับซอนและเชื่อม
เปราะบางและมีแนวโนมที่จะ
โยงกันมากขึ้น
ชะลอตัวตอเนื่อง และคาดวา
จะฟนตัวไดชากวาที่ประมาณ
• การปรับระเบียบเศรษฐกิจใหม
การไวเดิม จะสงผลตอเสถียร
ของโลกที่นําไปสูกติกาการ
ภาพของเศรษฐกิจไทยซึ่งตอง
คาและการลงทุนระหวาง
ปรับตัวใหทัน
ประเทศใหม
• การเริ่มปรับฐานเศรษฐกิจตั้งแต
• แนวโนมการรวมกลุมทาง
ระดับฐานรากถึงระดับมหภาค
เศรษฐกิจในภูมิภาคทั้งระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอิทธิ
• การปรับนโยบายเศรษฐกิจของ
พลเพิ่มขึ้น
ทั้งประเทศที่เหมาะสม ควบคู
ไปกับการเสริมสรางขีดความ
• แนวโนมการพัฒนาสู
สามารถในการแขงขันของ
เศรษฐกิจยุคใหมที่มี
ประเทศ
เทคโนโลยีและการใชความรู
eThailand: Update for 2002
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Guiding Principle:

Sufficiency Economy
“Through his caring leadership, His Majesty has earned the abiding
love and profound respect of his people, and through his thinking
he has laid the foundation for and inspired his country’s
development strategy. His Majesty’s philosophy of a "sufficiency
economy" now lies at the heart of Thailand’s development
thinking,
thinking and indeed it will serve as the blueprint for the country’s
next economic and social development plan.”

“The "sufficiency economy" philosophy centres on the
concept of moderation and self-reliance. It sets out to
shield the country from external shocks, and
discourages exploitation of others. Its values include
honesty and integrity. It seeks to achieve balance and
justice.”
Source: UNCTAD X Conference Statement, Expression of appreciation to His Majesty the King
of Thailand, Bangkok 12-19 Feb 2000. http://www.unctad-10.org/pdfs/ux_td388.en.pdf

Nov 30, 2001
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โครงการจัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของประเทศไทย

กรอบนโยบาย ศึกษาประเด็นและ
IT 2010
ยกรางผัง SWOT
และเอกสารอื่นๆ เพือ
่ จัดการประชุม
กรอบนโยบาย IT
2010
นโยบายรัฐบาล
ผลการประเมิน
IT 2000
th
9 NESDP (แผน๙)
แนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการ
BOI Workshop
SME Workshop
E-ASEAN
e-Readiness
เอกสารภาคเอกชน
เอกสารความคิดเห็น
สถาบัน
อาทิ World Bank,
TDRI, ก.ศึกษาฯ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
เอกสารอื่นๆ

Nov 30, 2001
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Workshop1
Workshop1
2121-22 ธันวาคม
2544

Workshop 1 (21-22 ธค 44)
โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
เปนประธาน
วัตถุประสงค
• วิเคราะหและประเมินสถาน
การณแวดลอมตอการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศ โดยใช SWOT Analysis

.กําหนดเปาประสงคระยะยาว

และระยะสั้นของแผน โดย
วิเคราะหแนวทางที่ควรจะเปนไป
ในชวงของแผน

.กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและ

ภารกิจของแผน

.วิเคราะหกลยุทธ และกลวิธี

วิเคราะหผล
ยกรางแผน
และยุทธศาสตร

Workshop2
Workshop2
1818-19 มกราคม
2545

สัมนารับฟง
ความคิดเห็น
20 กุมภาพันธ 45

Workshop 2
(18-19 มค. 45 )
วัตถุประสงค

1. ผลการประเมิน
สถานการณเพื่อ
กําหนดธงชัย
Stakeholders พิจารณา
ของการพัฒนา
(ราง) แผนยุทธศาสตรหลัก
2. สรุปเปาประสงค
และแผนยุทธศาสตรรอง และ
ของการพัฒนา และ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
พันธกิจของแผน
3. รางแผนยุทธศาสตร
กําหนดกลไกผลักดันขบวน
หลักและแผนฯรอง
การพัฒนา
4. รางแผนงาน/โครง
การ แนวทางปฏิบัติ/
กําหนดผูรับผิดชอบโครง
เสนอผูรับผิดชอบ
การทัง้ ภาครัฐ/เอกชน
และ กําหนดKey
Success factors
ระบุกลไกดานโครงสราง
และกฎระเบียบที่ควรมีการ
ปรับ

เพื่อเปนทางเลือกที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย ในสถาน
การณตางๆ รวมทั้งการจัดลําดับ
ความสําคัญ และจัดทํา phasing
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.
.
.
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.กําหนดกลไกติดตาม

ประเมินผล และกลไกในการ
ประสานงาน

แผนแมบท
ฉบับสมบูรณ

รับฟงความคิด
เห็นและขอเสนอ
แนะจากสาธารณ
ชน
สังเคราะหภาพ
รวม กําหนดกรอบ
การทํางาน ผูรับ
ผิดชอบ และเวลา
เผยแพรรางแผน
แมบทใหสวนราช
การใชวางแผนงบ
ประมาณ ป ๔๖
1 มีนาคม 2545
แผนแมบท
เทคโนโลยีสาร
สนเทศฉบับ
สมบูรณ

โครงการจัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของประเทศไทย

กรอบนโยบาย ศึกษาประเด็นและ
IT 2010
ยกรางผัง SWOT
และเอกสารอื่นๆ เพือ
่ จัดการประชุม
กรอบนโยบาย IT
2010
นโยบายรัฐบาล
ผลการประเมิน
IT 2000
th
9 NESDP (แผน๙)
แนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการ
BOI Workshop
SME Workshop
E-ASEAN
e-Readiness
เอกสารภาคเอกชน
เอกสารความคิดเห็น
สถาบัน
อาทิ World Bank,
TDRI, ก.ศึกษาฯ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
เอกสารอื่นๆ

Nov 30, 2001

32

Workshop1
Workshop1
2121-22 ธันวาคม
2544

วิเคราะหผล
ยกรางแผน
และยุทธศาสตร

Workshop2
Workshop2
1818-19 มกราคม
2545

สัมนารับฟง
ความคิดเห็น
20 กุมภาพันธ 45

Workshop 1 (21-22 ธค
Workshop 2
Stakeholders
ทํทํา44)
Stakeholders
าหน
หนาาทีที่ว่วิเิเคราะห
คราะหSWOT
SWOT(18-19 มค. 45 )
โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
1. ผลการประเมิน
+เสนอแนวทางที
่ร่รัฐัฐ-เอกชนต
อองทํ
เปนประธาน
สถานการณ
+เสนอแนวทางที
-เอกชนต
งทําารเพืรวว่อมกั
มกันน:: วัตถุประสงค

.

แผนแมบท
ฉบับสมบูรณ

รับฟงความคิด
เห็นและขอเสนอ
แนะจากสาธารณ
ชน

กําไหนดธงชั
ยภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย
ภาคอุ
วัตถุปตระสงค
Stakeholders พิจารณา
ภาคอุ
ตสาหกรรมคอมพิ
สาหกรรมคอมพิววเตอร
เตอร
ไทย
ทยฒนา
ภาคอุตสาหกรรมซอฟต
แวรไทย
ของการพั
•
วิ
เ
คราะห
แ
ละประเมิ
น
สถาน
สังเคราะหภาพ
(ราง) แผนยุ
ทธศาสตรหลัก
ภาคอุ
ตตสาหกรรมโทรคมนาคม
สภาหอการค
าาไทย
2. สรุปเปาประสงค
ภาคอุ
สาหกรรมโทรคมนาคม
สภาหอการค
ไทย
การณแ
วดล
อมตอการพัฒนา
และแผนยุ
ท
ธศาสตร
ร
อง
และ
รวม กําหนดกรอบ
ของการพัฒนา และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
สภาอุ
ต
สาหกรรมไทย
สมาคมธนาคารไทย
จั
ด
ทํ
า
แผนปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
การทํางาน ผูรับ
สภาอุ
ตสาหกรรมไทย
สมาคมธนาคารไทย
พันธกิจของแผน
ประเทศ
โดยใช SWOT Analysis
ผิดชอบ และเวลา
ธศาสตร
หน
ภาคประชาชน
กําหนดกลไกผลักดันขบวน
หนววยงานภาครั
ยงานภาครัฐฐทีที่เกี
่เกี่ย่ยวข
วขอองง3. รางแผนยุท
ภาคประชาชน

.
หลักและแผนฯรอง
.
กําหนดเปาประสงคระยะยาว
การพัฒนา
Stakeholders
in
4. รางแผนงาน/โครง
Stakeholders
inIT
ITPlanning
Planning
และระยะสั้นของแผน โดย
การ แนวทางปฏิบัติ/
วิเคราะหแนวทางที่คIndustry
วรจะเปนไป
• •Manufacturing
.กําหนดผูรับผิดชอบโครง
Manufacturing
Industry
เสนอผูรับผิดชอบ
ในชวงของแผน
• •Business
การทั้งภาครัฐ/เอกชน
BusinessCommunity
Community
และ กําหนดKey
• •ICT
software,
services)
.กําIndustries
หนดวิ
สัยทัศน พั(hardware,
น(hardware,
ธกิจและ
Success
factors
ICT
Industries
software,
services)
.ระบุกลไกดานโครงสราง
ภารกิจของแผน
• •Educationists
Educationists
• •Government
Government
วิเคราะหกลยุทธ และกลวิธี
• •Intellectual
เพื่อเปนทางเลือProperty
กที
่เหมาะสม Organizations
Intellectual
Property
Organizations
• •Financial
Institutions
สํ
า
หรั
บ
ประเทศไทย
ในสถาน
Financial Institutions

.

และกฎระเบียบที่ควรมีการ
ปรับ

การณตางๆ รวมทั้งการจัดลําดับ
ความสําคัญ และจัดทํา phasing

ประเมินผล และกลไกในการ
ประสานงาน
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.กําหนดกลไกติดตาม

เผยแพรรางแผน
แมบทใหสวนราช
การใชวางแผนงบ
ประมาณ ป ๔๖
1 มีนาคม 2545
แผนแมบท
เทคโนโลยีสาร
สนเทศฉบับ
สมบูรณ

กาวตอไป:

การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
1. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

•
•
•
•
•

Nov 30, 2001

ประเทศไทย (ICT Master Plan)
แผนระยะ 5 ป 2545-2549
สอดคลองกับกรอบนโยบาย IT 2010 และแผนพัฒนา
ฉบับที่ 9 และแผนแนวทางการปฏิบัติงานป 2546
เปนแนวทางสําหรับการทําแผนแมบทของหนวยงานภาค
รัฐ
เนนขบวนการมีสวนรวมของ stakeholders จัดทํา ICT
Workshops (ครั้งที่ 1 ประมาณ 21-22 ธค.)
แผนแมบทที่มีพลวัตร ควบคูกับความตอเนื่องระยะยาว
+การระบุกลไกในการผลักดันแผนที่ชัดเจน

33

eThailand: Update for 2002
National Information Technology Committee

กาวตอไป:

การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
2. ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในรายสาขา
• ผลักดันใหหนวยงานราชการนํายุทธศาสตรเพื่อการ
พัฒนาดาน IT ตามที่เสนอในกรอบนโยบาย ไป
พิจารณาบทบาทขององคกร และโครงการแผนงาน
เพื่อใหสอดคลองและเปนไปทิศทางเดียวกัน
• สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งจากองคกรทางธุรกิจ และ
ภาคประชาชน

Nov 30, 2001
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กาวตอไป:

การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
3. ความเชื่อมโยงระหวางกรอบนโยบาย IT 2010
และ ICT Master Plan สู e-Thailand
• e-Thailand เปนกลไกผลักดันเชิงปฏิบัติ ในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
• e-Thailand เปนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐหลายแหง และภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาขน
• Coverage ที่คลายคลึงกลยุทธรายสาขาที่ระบุใน IT
2010 " ทําอยางไรจึงจะปรับใหสอดคลองกันมากขึ้น
• ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนารายสาขา IT 2010 "
Implementation Plan สําหรับ e-Thailand
Nov 30, 2001
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eThailand = new implementation mechanism
of ICT Master Plan
eThailand
eSociety

eGovernment

eCommerce

Liberalization

Information Infrastructure

IT2010
eSociety

eEducation

eGovernment

eCommerce

eIndustry

eThailand version 2.0

แนวทางการดําเนินงานรายสาขา ตามแผนแม
บทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Nov 30, 2001
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ICT Development Program
for 2001-2006

Source: NITC Meeting presentation June 11, 2001

Economy

Society

eCommerce
eIndustry/

services/agriculture/
and tourism

eGovernment

eEducation
eSociety
including Environment

Information Development
Science and Technology Development
Telecommunication Infrastructure
Quantity

Nov 30, 2001
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Quality

กาวตอไป:

การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
4. สิ่งที่มีอยูในปจจุบันของประเทศไทย

• ผลลัพธจาก สวทช. ในชวง ๑๐ ปที่ผานมา

Nov 30, 2001
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

E-Government
Project
E-Thailand

ผลลัพธจากการมี
สวทช
. เนคเทค
eThailand: Update
for 2002
Nov 30, 2001
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National Information Technology Committee

In operation: 1 March 1995
Incorporated: October 1997
IPO: 14 November 2001

แนะนํา

CD-ROM electronic library

National ICT
Planning Toolkit
จัดทําโดย
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

Nov 30, 2001
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แนะนํา

CD-ROM

National ICT Planning Toolkit

กรอบนโยบาย
IT 2010
และเอกสารอื่นๆ
กรอบนโยบาย IT
2010
นโยบายรัฐบาล
ผลการประเมิน
IT 2000
th
9 NESDP (แผน๙)
แนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการ
BOI Workshop
SME Workshop
E-ASEAN
e-Readiness
เอกสารภาคเอกชน
เอกสารความคิดเห็น
สถาบัน
อาทิ World Bank,
TDRI, ก.ศึกษาฯ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
เอกสารอื่นๆ

ผังตางๆจากการสัมมนา BOI

ยุทธศาสตรการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ
และการลงทุน
27-28 เมษายน 2544
ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
(เอกสารจาก BOI อยูใน presentation นํา file: การพัฒนาแผนยุทธศาสตร)

Nov 30, 2001
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ศักยภาพในการแขงขันของไทย
ลดลงจากลําดับที่ 26 เปน 33 (ป 2537-2543)

ประเทศไทย ป 2543

ประเทศไทย ป 2537
เศรษฐกิจในประเทศ

8

ตางประเทศ

28

34
43

รัฐบาล 6

22

34

20

การเงิน

เศรษฐกิจในประเทศ
สวัสดิการสังคม
/ การศึกษา ตางประเทศ
วิทยาศาสตร/
เทคโนโลยี รัฐบาล
การจัดการ

โครงสรางพื้นฐาน
ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2000
Nov 30, 2001
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19
23

สวัสดิการสังคม/
การศึกษา

37 30
47
39
38 43

วิทยาศาสตร/
เทคโนโลยี
การจัดการ

การเงิน
โครงสรางพื้นฐาน

หากไมมีการปรับอยางจริงจัง เศรษฐกิจไทยพบกับการ
เสื่อมถอยในดานขีดความสามารถในการแขงขัน...

ศักยภาพในการแขงขัน
ในปจจุบัน

ศักยภาพในการแขงขัน
ในอนาคต

Nov 30, 2001
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อัตราวางงานสูง
$ การชะงักงันของระบบ
เศรษฐกิจ
$ การขาดแคลนเงินตราตาง
ประเทศ
$ การลดชั้นทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
$
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การเชื่อมโยงภายในและระหวาง
กลุมอุตสาหกรรมของไทยยังอยูในระดับต่ํา…

ระดับการพัฒนาการเชื่อมโยง
ของกลุมอุตสาหกรรม (Industry Clustering)
ระยะที่ 1

การกอตัวขั้นตน

ระยะที่ 2
การขยายของ
เครือขาย

ระยะที่ 3
“Lift-off”

z

ระดับการพัฒนา
ของอุ
ตสาหกรรมไทย
44

Nov 30, 2001

วิสาหกิจขนาดใหญ
วิสาหกิจขนาดกลาง/ขนาดยอม
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ประเทศไทยจะตองกาวขามสองชองวางทางยุทธ
ศาสตรเพื่อกาวไปสู High Performance Economy

ระบบ
เศรษฐกิจใหม

การแขงขันในระบบเศรษฐกิจใหม

Strategic Gap II
“ตําแหนงยุทธศาสตรของไทย
ในเวทีเศรษฐกิจใหม”
การแขงขันในระบบเศรษฐกิจปจจุบัน

Strategic Gap I
“พนออกจากหวงวิกฤติ”

Nov 30, 2001
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วิกฤติ
เศรษฐกิจ
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ปจจุบัน ประเทศไทย

ทิศทางการลงทุนของไทย

ระดับของเทคโนโลยี

สูง

ต่ํา

INVESTING
• ซอฟตแวร
STRENGTHENING
• Bio-technology
• Microchips
• อุตฯ วิศวการ
• e-commerce
• อุตฯ บันเทิง
• อิเล็กทรอนิกส
• Multimedia
• อุตฯ รถยนต
• ปโตรเคมี • ชิ้นสวนยานยนต
• เหล็ก
• ทองเที่ยว
• พลาสติก
• กระดาษ
• อัญมณี
• สิ่งทอ
• เฟอรนิเจอรไม
• อุตสาหกรรมเกษตร
EXTENDING
• ผลิตภัณฑยาง
• ศิลปวัฒนธรรมไทย
• ผลิตภัณฑหัตถกรรม
• ดอกไมประดิษฐ

ต่ํา
Nov 30, 2001
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ระดับของการปรับเปลี่ยน
ตามความตองการของผูบริโภค
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สูง

ยุทธศาสตรภาคอุตสาหกรรม
ระยะสั้น
ระยะ
ปานกลาง
ระยะยาว
Nov 30, 2001
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! การปรับปรุงโครงสรางภาษี
! การจัดหาแหลงเงินทุน
! การทบทวนกฎระเบียบตางๆ
! การสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการใหม
! การสรางเครือขายของกลุมอุตสาห

กรรมเชื่อมโยงวิสาหกิจขนาดใหญกับ SME
! การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมไปสู

knowledge-based economy
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เปนการปรับจาก export model มาเปน
global knowledge model
การเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑ

การเคลื่อนยาย
องคความรูและภูมิปญญา

Global
Manufacturing
Model

Export
Model
แหลงวัตถุดิบ

ตนทุน

การตลาด

ไทย
Nov 30, 2001
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Global
Knowledge
Transfer Model
บริการ

เทคโนโลยี

แนะนํา

CD-ROM

National ICT Planning Toolkit

กรอบนโยบาย
IT 2010
และเอกสารอื่นๆ
กรอบนโยบาย IT
2010
นโยบายรัฐบาล
ผลการประเมิน
IT 2000
th
9 NESDP (แผน๙)
แนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการ
BOI Workshop
SME Workshop
E-ASEAN
e-Readiness
เอกสารภาคเอกชน
เอกสารความคิดเห็น
สถาบัน
อาทิ World Bank,
TDRI, ก.ศึกษาฯ
เอกสารอื่นๆ

Nov 30, 2001
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เอกสารเกี่ยวกับการ
พัฒนา และ ICT ของ
องคการระหวาง
ประเทศ
eThailand: Update for 2002
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UN Secretary General
Summary of recommendations (May 2000)
National action
1. Galvanize the necessary political will, at the highest
level, for concerted effort to tap into the digital
capacity for development;
2. Devise a national ICT development strategy,
establish priorities based on national development
goals and encourage commitment to it at all levels;
3. Develop institutional capacity to plan ICT
investments in a discriminate manner, and to build
networks and communities that can take advantage of
the potential of ICT for sharing knowledge;
4. Mobilize the necessary resources for ICT
development and application using entry points such
as education, health, governance and e-commerce;
5. Make the necessary investment in human resource
development, basic infrastructure and required
institutions;
Click to read
full text.
Nov 30, 2001
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File:
05 WorldReports\ECOSOC - Knowledge-based global economy.pdf
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UN Secretary General
Summary of recommendations (May 2000)
National action
6. Provide a conducive policy framework, including policies as will help to create
stable and expanding markets for ICT, including, where appropriate, liberalization and
privatization, to facilitate competition and a sound regulatory environment and to
encourage public action to provide information to verify quality,
monitorperformance, and regulate transactions as well as promote universal and
cost-effective access to ICT services;
7. Acquire and adapt knowledge available elsewhere and support the creation of
knowledge locally;
8. Promote equal access to ICT and the inclusion of vulnerable groups, especially the
disabled;
9. Address concerns about security and privacy, about cultural intrusion, about
language barriers, and about the social impact of the new economy and provide the
rules to protect the weak and the poor;
10. Encourage the use of information and communications technologies that can improve
people’s lives, such as improvements in productivity, better nutrition, better health,
prevention of pollution, timely management of disasters.

Nov 30, 2001
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HOME

ABOUT UNCTAD

MEETINGS

PRESS

PROGRAMMES

PUBLICATIONS

T. COOPERATION

E-COMMERCE AND DEVELOPMENT
REPORT 2001

Trends and
Executive
Summary
Full Report

The emergence of electronic commerce over the past decade has radically
transformed the economic landscape. For developing countries, the digital
revolution offers unprecedented opportunities for economic growth and
development, as entrepreneurs from Bangalore to Guadalajara to Dakar will
testify. On the other hand, countries that lag behind in technological
innovations risk being bypassed by the competitive edge of those using the
new technologies.
The Electronic Commerce and Development Report 2001 reviews trends that
developing countries need to be aware of as they try to position their
economies to take advantage of ICT and the Internet. It provides basic facts
and figures about electronic commerce and discusses the impact on sectors of
particular relevance to developing countries. It also suggests, with concrete
examples, ways in which developing countries can create the necessary
enabling environment for e-commerce.
The ICT age has dawned, but not yet for all. This Report, which will serve as a
useful reference for the United Nations Task Force on ICT, aims to help policy
makers and practitioners in developing countries understand the nature of the
network economy, and develop the infrastructure, capabilities, flexibility and
openness with which they can reap its benefits. As a contribution to our
collective efforts to unite the great promise of ICT with the needs of the poor, it
merits the widest possible readership.
Kofi A. Annan
Secretary-General of the United Nations

http://www.unctad.org/en/pub/ps1ecdr01.en.htm
Nov 30, 2001
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How to go about building e-government
To succeed in e-government, agencies will need
to learn to see the citizen as their customer,
which represents a radical cultural change for
many organizations. Becoming a user-centred
organization will require a change in resource
allocation priorities and a thorough review of
business processes.
A user-centred agency will also need to give
credible answers to concerns about the integrity
and confidentiality of the sensitive data that
government agencies often collect.
From: UNCTAD “E-Commerce and Development 2001”

Nov 30, 2001
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Digital Divide
Source: UNDP Human Development Report 2001

Nov 30, 2001
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Digital Divide

Source: UNDP Human Development Report 2001
Nov 30, 2001
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Hubs of Innovation

Source: UNDP Human Development Report 2001
Nov 30, 2001
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Source: UNDP Human
Development Report 2001
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Digital Divide

Nov 30, 2001
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(in ILO WER2001)

Knowledge Workers

Nov 30, 2001
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แนะนํา

CD-ROM

National ICT Planning Toolkit

กรอบนโยบาย
IT 2010
และเอกสารอื่นๆ
กรอบนโยบาย IT
2010
นโยบายรัฐบาล
ผลการประเมิน
IT 2000
th
9 NESDP (แผน๙)
แนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการ
BOI Workshop
SME Workshop
E-ASEAN
e-Readiness
เอกสารภาคเอกชน
เอกสารความคิดเห็น
สถาบัน
อาทิ World Bank,
TDRI, ก.ศึกษาฯ
เอกสารอื่นๆ

Nov 30, 2001
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เอกสารเกี่ยวกับการ
พัฒนา และ ICT ของ
ตางประเทศ
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สหรัฐอเมริกา
www.itrd.gov

Nov 30, 2001
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การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดาน IT ของสหรัฐอเมริกา

www.itrd.gov

Nov 30, 2001
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US Report to the President:

Using IT to Transform Learning
Overarching Finding: National importance of education
Finding 2: Educational benefits of information technology . . . . .6
Finding 3: Insufficient teacher training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Finding 4: Evidence of technology’s cost-effectiveness . . . . . . . .11
Finding 5: Demonstrated transformation potential . . . . . . . . .11
Finding 6: Critical barriers to widespread adoption . . . . . . . . .12
Finding 7: Dramatic underfunding of R&D . . . . . . . . . . . . . . .14
Finding 8: Unprecedented partnerships required . . . . . . . . . . .16
Recommendations
Overarching Recommendation: Make integration of technology
in education a national priority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Recommendation 2: Major Federal research initiative . . . . . . .17
Recommendation 3: Public, private-sector collaboration . . . . . .23
Recommendation 4: Training for educators . . . . . . . . . . . . . . . .25
Recommendation 5: Consensus on technical standards . . . . . . .27

Nov 30, 2001

Source: http://www.itrd.gov/pubs/pitac/pitac-tl-9feb01.pdf
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Click picture to
read the full
report

US Report to the President:

Digital Libraries: Universal Access
to Human Knowledge
Findings
Finding 1: Full potential has not been realized . . . . . . . . . . . . . .5
Finding 2: Federal leadership developed the technologies . . . . . .6
Finding 3: Archives face technical, operational challenges . . . . . .7
Finding 4: Intellectual property issues must be addressed . . . . . .9
Recommendations
Recommendation 1: Support expanded technical research . . . .10
Recommendation 2: Establish large-scale testbeds . . . . . . . . . . .14
Recommendation 3: Put all public Federal material online . . . .14
Recommendation 4: Lead efforts to evolve digital rights policy .15

Nov 30, 2001

Source: http://www.itrd.gov/pubs/pitac/pitac-hc-9feb01.pdf
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Click picture to
read the full
report

US Report to the President:

Transforming Access to Government
Findings
Finding 1: Technological barriers to citizen access
Finding 2: Information technology for organizational
efficiency
Finding 3: Structural impediments for Federal CIOs
Recommendations
Click picture to
read the full
Recommendation 1: The Research Program
report
Recommendation 2: The Office for Electronic
Government and a Government Information Technology
Innovation Program
Recommendation 3: Bridging the Gap

Nov 30, 2001

Source: http://www.itrd.gov/pubs/pitac/pres-transgov-11sep00.pdf
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US Report to the President:

Transforming Health Care Through IT
Findings Challenges to achieving the vision
Finding 1: Lack of an accepted national vision . . . . . . . . . . . . . .4
Finding 2: Critical long-term issues not addressed . . . . . . . . . . .5
Finding 3: Decision-support systems needed . . . . . . . . . . . . . . . .6
Finding 4: Too few bioinformatics professionals . . . . . . . . . . . . .7
Finding 5: Reliance on outside innovations . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Finding 6: Department of Health and Human Services issues . . .8
Recommendations
Recommendation 1: Pilots and Enabling Technology Centers . . . 9
Recommendation 2: Federal research infrastructure . . . . . . . . .11
Recommendation 3: Medical records privacy legislation . . . . . .13
Recommendation 4: Support for bioinformatics training . . . . .12
Recommendation 5: DHHS capacity-building . . . . . . . . . . . . .13
Recommendation 6: Senior DHHS technology leader . . . . . . . .16

Nov 30, 2001
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Click picture to
read the full
report

US Report to the President:

Development of Open Source Software
Recommendation 1. The Federal government should encourage
the development of open source software as an alternate path for
software development for high end computing.
Recommendation 2. The Federal government should allow open
source development efforts to compete on a “level playing field” with
proprietary solutions in government procurement of high end
computing software. Requests for Proposals (RFPs) from Federal
agencies for high end computing software, tools, and libraries should Click picture to
read the full
include provisions allowing these efforts to be carried out using openreport
source.
Recommendation 3. An analysis of existing open source
licensing agreements should be undertaken, and the results should be
distributed to all agencies funding high end computing. The use of
common licensing agreements should be
encouraged.

Nov 30, 2001

Source:http://www.itrd.gov/pubs/pitac/pres-oss-11sep00.pdf
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Canada - Speech from the Throne
# building a world-leading economy driven by
innovation, ideas and talent;
# creating a more inclusive society where children
get the right start in life, where quality health
services are available to all, and where
Canadians enjoy strong and safe communities;
# ensuring a clean, healthy environment for
Canadians and the preservation of our natural
spaces; and
# enhancing our Canadian voice in the world and
our shared sense of citizenship.

Nov 30, 2001

Source:http://www.sft-ddt.gc.ca/sft-ddt/sft-ddt2001_e.pdf
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Sweden
The Government ’s overall information technology
(IT) policy objective is for Sweden to become the
Ministry of Industry,Employment first country to create an information society for
all. Future efforts in the IT sector are described
and Communications
in an action plan identifying the measures
required.
The Government Bill
1999/2000:86

Information
Society for All

(click to read full text)

Tax relief is proposed as a means of encouraging
access to the broadband network.
Government funding is also to be made
available for the establishment of regional
networks and for the purpose of facilitating
access to the broadband network in sparselypopulated areas. A total of SEK 5,800 m is to
be provided for these two measures. In
addition,the Swedish National Grid is to
undertake the construction of a backbone
network on strictly commercial terms.
Extension of the network to all municipal
centres in Sweden is expected to cost
SEK 2,500 m.

Nov 30, 2001

Source:http://naring.regeringen.se/pressinfo/faktablad/PDF/n2000_18e.pdf
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ขอบคุณครับ
htk@nectec.or.th
www.nectec.or.th

download ไฟลนี้ไดที่

www.nectec.or.th/users/htk/publish/ethailand3.pdf

Nov 30, 2001
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