


ขั้นตอนและแผนการด าเนินงานจัดท า
ตัวชี้วัดประเมินผลเชิงนโยบายในการพฒันา 

อาเซียน ส าหรับปี 2567
พันปรีชา ภู่ทอง
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การประชุมเริม่ตน้  โครงการจดัท าตวัชีว้ดัเชงินโยบายในการพฒันา อาเซยีน ส าหรบัป ี2567” 



วัตถปุระสงค์ของการจดัท าตวัชี้วัด

• เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการระบุสถานะ ตลอดจนจุดแข็งและจุดอ่อนที่มีอยู่ในนโยบาย 
SME ปัจจุบันของเราในระดับชาติและระดับภูมิภาค

• เพื่อเปรียบเทียบสถานะการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของอาเซียนเพื่อ
การพัฒนา SME พ.ศ. 2559-2568 (SAP SMED) เพื่อเสริม KPI

• เพื่อเปรียบเทียบนโยบาย SME ในแต่ละประเทศและช่วงเวลา และวัดความก้าวหน้าของ
การหลอมรวมของนโยบายในระดับภูมิภาค

• เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนในการออกแบบนโยบายและการด าเนินการในระดับประเทศ
• เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ก าหนดนโยบายในการระบุขอบเขตนโยบายส าหรับการ
ปฏิรูปในอนาคต ตลอดจนด าเนินการปฏิรูปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างประเทศ



วิธีการศกึษา 

วิธีการศึกษาไม่แตกต่างจากวิธีการศึกษาครั้งก่อนหน้า
• ใช้แบบสอบถามการประเมินใน 8 มิติ และชุดมิติย่อย พัฒนาโดย OECD และ ERIA
• มีการทบทวน / ข้อเสนอแนะคู่ขนานเกี่ยวกับแบบประเมินจากฝ่ายผู้ประสานงาน
ระดับชาติ (สสว.) และฝ่ายท่ีปรึกษาระดับชาติ (TDRI)

• จัดการประชุมตรวจสอบความถูกต้อง (Validation workshop) ก่อนการน าเสนอ
ผลงานอย่างเป็นทางการ

• มีการให้คะแนนที่ระดับมิติและมิติย่อย (ระดับ 1 ถึง 6)
• การศึกษาครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับ
การศึกษาครั้งก่อนในปี 2561



แบบประเมินการจดัท าตวัชี้วัด
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โครงสรา้งแบบประเมนิ แบบประเมินจะแบ่งเป็น 8 มิติใหญ,่ มิติย่อย และประเด็นตามหัวข้อ ดังนี้
MAIN DIMENSIONS SUBDIMENSIONS

1. Productivity, Technology and Innovation
1.1 Productivity Measures
1.2 Business Development Services

1.3 Productive Agglomerations and Clusters Enhancement

1.4 Technology and Innovation Promotion

2. Environmental Policies and SMEs
2.1 Environmental Policies Targeting SMEs

2.2 Incentives and Instruments for Greening SMEs’ Operations

3. Access to Finance 3.1 Legal, Regulatory and Institutional Framework on Access to Finance

3.2 Diversified Sources of Enterprise Finance

4. Access to Market and Internationalisation

4.1 Export Promotion
4.2 Integration to Global Value Chains
4.3 Use of E-Commerce
4.4 Quality Standards
4.5 Trade Facilitation

5. Institutional Framework
5.1 SME Definition

5.2 Strategic Planning, Policy Design and Coordination

5.3 Measures to Tackle Informal Economy

6. Legislation, Regulation and Tax

6.1 Public-Private Consultations

6.2 Legislative Simplification and Regulatory Impact Analysis

6.3 Company registration
6.4 Ease of Filing Tax
6.5 E-government
6.6 Bankruptcy Second Chance Policy

7. Entrepreneurial Education and Skills 7.1 Promotion of Entrepreneurial Education
7.2 Entrepreneurial Skills

8. Social Enterprises and Inclusive SMEs 8.1 Social Enterprises
8.2 Inclusive SMEs

THEMATIC BLOCK

Planning & Design

Implementation

Monitoring & Evaluation

Open Questions

Score



แบบสอบถามการจดัท าตวัชี้วัด

• เพิ่มประเด็นผลกระทบของ COVID-19 และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
• ให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) การเข้าถึงทางการเงินท่ี
ครอบคลุม (Financial Inclusivity) การสนับสนุน SME ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ฯลฯ

• เพิ่มองค์ประกอบการจัดการความเสี่ยงส าหรับ SME 
• การฟื้นฟูกิจการกับการล้มละลาย
• การบูรณาการข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาคเอกชน
• ธนาคารโลกยกเลิกการจัดท าฐานข้อมูล Doing Business ยกเลิกค าถามที่เกี่ยวข้องออก
• เพิ่มประเด็นการส่งเสริมการน าเข้า (เดิมมีแต่ประเด็นด้านการส่งเสริมการส่งออก)
• ตัวชี้วัดท่ีเป็นสถิติต่างๆ 
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ความแตกตา่งของแบบประเมนิ ปี 2018 vs ปี 2024



ขั้นตอนการเกบ็ข้อมลูจดัท าตวัชี้วัด

ส ารวจข้อมูล
เบื้องต้น

• จัดท ารายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• คัดแยกค าถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงาน

เก็บข้อมูล • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลในแบบประเมิน
• Desk research

ตรวจสอบ • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
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กรอกค าตอบ กรอกแหล่งที่มาข้อมูล กรอกหมายเหตุ
หรือข้อมูลเพิ่มเติม

ASPI 2024

แบบประเมินการจดัท าตวัชี้วัด
ตัวอย่างแบบประเมนิ 
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ASPI 2024เพิ่มประเด็นใหม่ๆ ที่ส าคัญ 

แบบประเมินการจดัท าตวัชี้วัด
ตัวอย่างแบบประเมนิ 
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ASPI 2024เพิ่มการกรอกข้อมูลสถิติในประเด็นต่างๆ 

แบบประเมินการจดัท าตวัชี้วัด
ตัวอย่างแบบประเมนิ 



แบบประเมินการจดัท าตวัชี้วัด
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ตัวอย่างแบบประเมนิ 

เพิ่มประเด็นการน าเข้า

ASPI 2024



การกรอกข้อมูลแบบประเมนิ
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การกรอกค าตอบ

ค ำถำม*

หน่วยงำนของท่ำน ค ำตอบจำกกำรศึกษำครั้งก่อน

Answer Evidence / Links Country Comment Answer Evidence / Links Country Comment

ค ำอธิบำย คอลัมน์นี้จะเป็นกำร
ระบุค ำถำมในด้ำน
ต่ำงๆ โดยเร่ิมจำก
ประเด็นใหญ่ไปสู่
ประเด็นย่อย 
กล่ำวคือแบ่งเป็น 
dimension--> 
sub-dimension--> 
thematic block

• กรุณำกรอกค ำตอบของท่ำนใน
คอลัมน์นี้

• กรณีมีค ำตอบในคอลัมน์ค ำตอบ
จำกกำรศึกษำคร้ังก่อน ให้ท่ำน
ตรวจสอบข้อมูลว่ำข้อมูลยังใช้ได้
อยู่หรือไม่ หำกข้อมูลมีกำร
เปลี่ยนแปลง ท่ำนสำมำรถแก้ไข
ข้อมูล หรือเพิ่มเติมค ำตอบหรือ
อธิบำยรำยละเอียดเพิ่มเติมลงใน
คอลัมน์นี้ พร้อมใส่วงเล็บหลัง
ข้อความว่า (updated)

• ระบุแหล่งท่ีมำของค ำตอบของท่ำน

• หำกท่ำนได้ท ำกำรแก้ไข/เพ่ิมเติม
รำยละเอียดค ำตอบจำกกำรศึกษำ
ครั้งก่อน หรือแหล่งท่ีมำของ
ค ำตอบจำกกำรศึกษำครั้งก่อนไม่
สำมำรถใช้ได้แล้ว โปรดระบุ
แหล่งที่มำท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือใส่
แหล่งที่มำใหม่ท่ีอัพเดทในคอลัมน์นี้ 
พร้อมใส่วงเล็บหลังข้อความว่า
(updated)

ตัวอย่ำงแหล่งท่ีมำ เช่น เว็บไซด์
งำนวิจัย กฎหมำย ประกำศ 
รำยงำน ฯลฯ

รำยละเอียดเพิ่มเติม
ของค ำถำม/ค ำตอบ 
หรือค ำอธิบำยเพ่ิมเติม
ในบำงประเด็นเพื่อ
ควำมชัดเจนหรือ 
ข้อมูลเชิงลึกในกรณี
เฉพำะของประเทศไทย 
เช่น ควำมเป็นจริงใน
ภำคปฏิบัติของนโยบำย
ต่ำงๆ  เป็นต้น

ค ำตอบจำก
กำรศึกษำคร้ังก่อน

แหล่งท่ีมำของ
ค ำตอบจำก
กำรศึกษำครั้งก่อน

รำยละเอียดเพิ่มเติม
จำกกำรศึกษำคร้ัง
ก่อน 



แผนการด าเนนิงาน

• รวบรวมรายชื่อ เบอร์โทร และอีเมลติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
• TDRI คัดแยกค าถามเฉพาะส าหรับแต่ละหน่วยงาน
• TDRI ส่งแบบประเมินที่คัดแยกค าถามเฉพาะส าหรับแต่ละหน่วยงาน
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลในแบบประเมิน ส่งให้ทาง TDRI ภายในเวลาที่ก าหนด
• TDRI รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล หากมีค าถามและประเด็นสงสัยอาจขอเข้าสัมภาษณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• TDRI ประมวลผล และจัดท ารายงานสรุป

13

แผนการด าเนนิงานขัน้ตอ่ไป



THANK YOU
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