สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รำยงำนกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ
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สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.)
ประจำปีงบประมำณ 2560
1.

2.
3.
4.
5.

วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
ข้อมูลพืน้ ฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เป็นแหล่งเงิน ทุนหมุนเวียนสำหรั บกำรลงทุนเพื่อพั ฒนำอำชี พ งบประมำณ
17,733.64 ล้ำนบำท
สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ เพิ่มรำยได้ และลดรำยจ่ำย หรือสำหรับ
155.74 ล้ำนบำท
กำรส่งเสริมและพัฒนำไปสู่กำรสร้ำงสวัสดิภำพ สวัสดิกำร หรือ รำยได้
ประโยชน์ส่ วนรวมอื่นใดให้แก่ ประชำชนในหมู่บ้ำ นหรือชุ มชน เงินทุนสะสม
51,884.91 ล้ำนบำท
เมือง
อัตรำกำลัง (กรอบ/บรรจุจริง) (432/205) คน
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนเร่งด่วน
สำหรับประชำชนในหมู่บ้ำนหรือชุมชนเมือง
รับฝำกเงิน จำกสมำชิก และจัด หำทุ นจำกแหล่งเงิน ทุน อื่น เพื่ อ ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนำคม 2561
ดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
ให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนหมู่บ้ำนอื่น เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของหมู่บ้ำนหรือชุมชนเมือง
กระทำกำรใดๆ เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ คุณภำพชีวิต สวัสดิภำพ
และสวัสดิก ำรของสมำชิกหรือประชำชนในหมู่บ้ำนหรือชุมชน
เมือง รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
ของกองทุนหมู่บ้ำนตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำหนด
คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)

ประธำน
กรรมกำร
รองประธำน
กรรมกำรคนที่
หนึ่ง
รองประธำน
กรรมกำรคนที่
สอง
กรรมกำรโดย
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
4 ธันวำคม 2560

วันที่หมดวำระ
-

-

-

3. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

-

-

4. ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
5. ปลัดกระทรวงกำรคลัง
6. ปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
7. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. ปลัดกระทรวงพำณิชย์
9. ปลัดกระทรวงมหำดไทย
10. ปลัดกระทรวงแรงงำน
11. ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
12. ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
13. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ
14. เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
15. ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ
16. อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน
17. อธิบดีกรมบัญชีกลำง

-

-

-

-

1. รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
(นำยสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)
2. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
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คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)
กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
มำจำกผู้แทน
กรรมกำร
กองทุนหมู่บ้ำน
จำนวน 14 คน

18. นำยประยูร เห็มวิพัฒน์
19. นำยประสำร เรืองใสส่อง
20. นำยนัฐพล นันทบุตร
21. นำงอรุณ สมบัติหอม
22. นำงเปรมปวีย์ อ้นถำวร
23. นำยศิริพงษ์ ศรีงำม
24. นำยนคร อุทัยกัณฑ์
25. นำงเบญจวรรณ์ จำรุเพ็ญพูนผล
26. นำงสำวปิ่น รุจยำกรกุล
27. นำยจำรัส เลำสัตย์
28. นำยอิทธิพันทธ์ พงษ์สำโรจน์
29. นำงจันทัปปภำ ทำแก้ว
30. นำยพัชรำวุธ ชื่นอำรมณ์
31. นำงเสำวลักษณ์ ภักดีประพันธ์
กรรมกำร
32. นำยสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น 33. นำยชัยวัฒน์ ปกป้อง
จำนวน 5 คน
34. นำงสำวพรพรรณ มณีสถิตย์
35. นำงมุกดำ อินต๊ะสำร
36. นำยพรต เสตสุวรรณ
กรรมกำรและ 37. นำยนที ขลิบทอง
เลขำนุกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
แห่งชำติ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
22 มิถุนำยน 2560
22 มิถุนำยน 2560
22 มิถุนำยน 2560
22 มิถุนำยน 2560
22 มิถุนำยน 2560
22 มิถุนำยน 2560
22 มิถุนำยน 2560
22 มิถุนำยน 2560
22 มิถุนำยน 2560
22 มิถุนำยน 2560
22 มิถุนำยน 2560
22 มิถุนำยน 2560
22 มิถุนำยน 2560
22 มิถุนำยน 2560
18 มกรำคม 2561
18 มกรำคม 2561
18 มกรำคม 2561
18 มกรำคม 2561
18 มกรำคม 2561
1. คำสั่งหัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 50/2560
เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งหัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ 59/2559
2. คำสั่ง
คณะกรรมกำรกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชน
เมืองแห่งชำติที่
11/2560 เรื่อง กำร
ดำรงตำแหน่งของ
ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชน
เมืองแห่งชำติ

วันที่หมดวำระ
21 มิถุนำยน 2562
21 มิถุนำยน 2562
21 มิถุนำยน 2562
21 มิถุนำยน 2562
21 มิถุนำยน 2562
21 มิถุนำยน 2562
21 มิถุนำยน 2562
21 มิถุนำยน 2562
21 มิถุนำยน 2562
21 มิถุนำยน 2562
21 มิถุนำยน 2562
21 มิถุนำยน 2562
21 มิถุนำยน 2562
21 มิถุนำยน 2562
17 มกรำคม 2563
17 มกรำคม 2563
17 มกรำคม 2563
17 มกรำคม 2563
17 มกรำคม 2563
5 พฤศจิกำยน 2561

วิสัยทัศน์
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลำง และโครงข่ำยกำรเรียนรู้ เงินทุนสวัสดิภำพ สวัสดิกำร และกำรแก้ไขปัญหำของ
หมู่บ้ำนและชุมชนพึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืน ครัวเรือน สมำชิกมีควำมเป็นอยู่ที่พอเพียง อบอุ่น เข้มแข็ง สู่กำรเป็นภูมิคมุ้ กันทำง
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
หมำยเหตุ: กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ มีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละสองปี และอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวำระติดต่อกัน
เมื่อครบกำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง หำกยังมิได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
นั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินกำรต่อไปจนกว่ำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่
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ภำพรวม

แบบประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

Function
Base

องค์กำรมหำชน
สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำน
และชุมชนเมืองแห่งชำติ

Agenda Base

Area Base

Innovation
Base

Potential
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย

●

ผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน

●

●

●

ผลกำรปฏิบัติงำน
(สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)
สูงกว่ำเป้ำหมำย

นำยนที ขลิบทอง

●

●

คะแนน
ITA*

สรุปผลประเมินองค์กร

ระดับคุณภำพ

75.98

(ระดับ 2)

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อำนวยกำร

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ระดับคุณภำพ

●

(ระดับ 2)

ผลประเมินรำยองค์ประกอบ

 หมำยถึง ผลดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 50 – 67)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินต่ำกว่ำร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภำพรวม

หมำยถึง ระดับคุณภำพ** เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมำยถึง ระดับมำตรฐำน เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับกำรประเมินในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำย
หมำยถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำยในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วำ่ จะได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย)

หมำยเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ประเมินโดย สำนักงำน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภำพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินน้อยกว่ำร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 : รำยละเอียดกำรประเมินองค์กร

Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

●

●

●

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ระดับคุณภำพ

องค์ประกอบ
กำรประเมิน
1. Function Base

ประเด็นกำรประเมิน

●

เป้ำหมำย

1.1 ร้อยละของกองทุนหมู่บ้ำนฯ ที่ยกระดับเป็น
ร้อยละ 80
นิติบุคคล
1.2 ร้อยละของกองทุนหมู่บ้ำนฯ ที่ได้รับกำรเพิ่ม
ร้อยละ 80
ทุนฯ ระยะที่ 3
1.3 ร้อยละของกองทุนหมู่บ้ำนฯ ที่สำมำรถ
ร้อยละ 100
พัฒนำตำมกระบวนกำรสถำบันกำรเงิน
(1,000 แห่ง)
ชุมชนตำมเป้ำหมำย 1,000 แห่ง
1.4 ร้อยละของสมำชิกนำเงินไปใช้ตำม
ร้อยละ 80
วัตถุประสงค์ของกำรกู้ยืมเงิน
1.5 ร้อยละของกองทุนหมู่บ้ำนที่มีสวัสดิกำรเพื่อ
ร้อยละ 80
สมำชิก
1.6 ร้อยละของสมำชิกที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำ
หรือส่งเสริมคุณภำพชีวิตจำกกองทุนหมู่บ้ำน ร้อยละ 80
และชุมชนเมือง
1.7 ร้อยละของกองทุนหมู่บ้ำนฯ ที่มีกำรจัด
กระบวนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้แก่
ร้อยละ 80
คณะกรรมกำรและสมำชิก

●

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

ร้อยละ 97.60



ร้อยละ 86.20



ร้อยละ 100.75
(1,075 แห่ง)



ร้อยละ 81.24



ร้อยละ 86.01



ร้อยละ 83.13



ร้อยละ 84.08



คะแนน
ITA

75.98

สรุปผลประเมิน
สูงกว่ำเป้ำหมำย

หมำยเหตุ: ตัวหนังสือสีเขียว: ตัวชีว้ ัดตำมระบบกำรประเมินของกรมบัญชีกลำง
ตัวหนังสือสีน้ำเงิน: ตัวชี้วัดที่ได้รับกำรประเมินจำกมหำวิทยำลัยบูรพำ
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องค์ประกอบ
กำรประเมิน
2. Agenda Base

ประเด็นกำรประเมิน
2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
2.1.1 ร้อยละกำรดำเนินกำรตำมแผนกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
2.1.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทัน
ต่อสถำนกำรณ์
3.1

3. Area Base

ร้ อ ยละของกองทุ น หมู่ บ้ ำ นฯที่ ไ ด้ รั บ กำร
สนับสนุนโครงกำรเพิ่ มศักยภำพหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมืองเพื่อควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำน
รำกตำมแนวทำงประชำรัฐ

4. Innovation Base 4.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจควำมพึง
พอใจของสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชน
เมือง
4.2 ระดับควำมสำเร็จของกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ
ของภำคี
4.3 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
4.4 กำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร
องค์กำรมหำชน
5. Potential Base

5.1 กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปี 2560

เป้ำหมำย

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 70

ผลกำร
ดำเนินงำน
ร้อยละ 100
ไม่มีประเด็น
สำคัญต้อง
ชี้แจง
ร้อยละ 73.9

ผล
ประเมิน


สูงกว่ำเป้ำหมำย






ร้อยละ 80

ร้อยละ 81.2



ร้อยละ 80

ร้อยละ 85.6



ร้อยละ 96 ร้อยละ 98.90
คะแนน
ระดับคะแนน
ประเมินตั้งแต่
4.0000
4.0000 ขึ้นไป



ร้อยละ 100



ร้อยละ 100

สรุปผลประเมิน

สูงกว่ำเป้ำหมำย
กำหนดระยะเวลำ
สิ้นสุดโครงกำร
ภำยใน ธ.ค. 2560
ณ 30 ก.ย. 60
โครงกำรอยู่
ระหว่ำงดำเนินกำร
สูงกว่ำเป้ำหมำย


สูงกว่ำเป้ำหมำย

ผลประเมินรำยตัวชีว้ ัด  หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย (ผ่ำน)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ไม่ผ่ำน)
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สรุปผลงำนสำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
 ยกระดับกองทุนหมู่บ้ำนให้เป็นนิติบุคคล จำนวน 77,690 กองทุน
 เพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองได้ จำนวน 68,318 กองทุน
 สมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองนำเงินที่ได้รับจำกกำรกู้ยืมเงินไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรขอกู้ จำนวน 4 ,664

กองทุน
 จัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิกกองทุนหมู่บ้ำน จำนวน 4,940 กองทุน
 สมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองได้รับกำรแก้ไขปัญหำหรือส่งเสริมคุณภำพชีวิตจำกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
จำนวน 4,773 กองทุน
 จัดกระบวนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรและสมำชิก จำนวน 4,827 กองทุน

ข้อสังเกตของสำนักงำน ก.พ.ร.
1. สทบ. มีภำรกิจสำคัญในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมืองแห่งชำติในกำรเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้ำนสำหรับกำรลงทุนเพื่อพัฒนำอำชีพ
สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ เพิ่มรำยได้ และลดรำยจ่ำย หรือสำหรับกำรส่งเสริมและพัฒนำไปสู่กำรสร้ำงสวัสดิภำพ
สวัสดิกำร หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชำชนในหมู่บ้ำนหรือชุมชนเมือ ง ซึ่งเป็นนโยบำยสำคัญของ
รัฐบำล เมื่อพิจำรณำตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 Function Base แล้ว พบว่ำ ยังไม่มีรำยงำนผลงำนกำรพัฒนำ
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตำมกระบวนกำรของสถำบันทำงกำรเงินชุมชนเพื่อให้ได้มำตรฐำนองค์กำรทำง
กำรเงินชุมชน ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์จัดตั้ง ผลงำนของกองทุนหมู่บ้ำน
และชุมชนเมืองแห่งชำติที่สำมำรถพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรจนได้รับกำรเพิ่มทุน ในปีบัญชี พ.ศ. 2560 รวมถึงผล
กำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลำงที่
ประเมินผลงำนตำมวัตถุประสงค์จัดตั้ง
2. จำกกำรดำเนินงำนสองปีที่ผ่ำนมำ สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ
(สทบ.) ได้ขอยกเว้นตัวชี้วัดที่เป็นภำรกิจหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดร้อยละกำรชำระหนี้ที่ต้องชำระคื น ตัวชี้วัดกำร
ดำเนินตำมแผนปรับปรุงกำรให้บริกำร และตัวชี้วัดจำนวนผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชน ที่ได้รับกำร
รับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีจำกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ สำนักงำน ก.พ.ร. มีควำมเห็นว่ำ
ตัวชี้วัดเหล่ำนี้มีควำมสำคัญ หำกผลกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์จัดตั้ง สทบ. ควรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนในส่วนนี้ และคงใช้ตัวชี้วัดอย่ำงต่อเนื่อง
3. สทบ. ควรเร่งส่งสรุปรำยงำนกำรประเมินผลฯ ที่สมบูรณ์และครบถ้วนให้ทันในระยะเวลำ
ที่กำหนดเพื่อคณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.) ประมวลเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
พร้อมกับองค์กำรมหำชนแห่งอื่น (กำหนดส่งรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 สทบ. ส่งรำยงำนเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561) ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2561 ได้มติรับทรำบและเห็นชอบตำมที่สำนักงำน ก.พ.ร. เสนอเรื่อง
รำยงำนกำรประเมินผลองค์กำรมหำชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และให้สำนักงำน ก.พ.ร. เผยแพร่
และประชำสัมพันธ์ผลกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชนประจำปี เพื่อสร้ำงกำรรับรู้
และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้กับประชำชน และเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กำรมหำชนต่อไปด้วย
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