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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   

ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
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กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

เทศบาลเมืองทับกวาง 
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เทศบาลเมืองทับกวาง 

คะแนนภาพรวม : 97.1 คะแนน  

ระดับผลการประเมิน : AA 

 
ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการประเมิน 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็น

กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า 

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA)” โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการ  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
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ทั้งนี ้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ       

(พ.ศ. 2561 – 2580) ได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ            

โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์       

(85 คะแนนข้ึนไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน  

1) แบบสำรวจความคิดเห ็นผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที ่ให้ผู ้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู ้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์       

เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน        

ที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้  

อำนาจตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2) แบบสำรวจความคิดเห็นผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู ้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู ้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์      

เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก

ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การสื่อสาร

และตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการทำงาน  

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 

OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมหีรอืไม่มีการเปดิเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเช่ือมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่

ของการเปิดเผยข้อมูล และระบคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเวบ็ไซต์

ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวช้ีวัดการป้องกัน

การทุจริต 

2. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ำจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวน ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภายในแต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในจำนวน

น้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียภายใน

จำนวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง ในส่วนของ
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เทศบาลเมืองทับกวาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผู ้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภายใน 

จำนวน 108 คน 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนอก การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ำจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก

จำนวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด กรณีหน่วยงาน มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกจำนวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่างในส่วน

ของมหาวิทยาลัยมหิดลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้ตอบแบบสำรวจความคิด เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

จำนวน 138 คน  

3. ตัวชี้วัดการประเมิน  

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี ้ 

1) การปฏิบัติหน้าที่  

2) การใช้งบประมาณ  

3) การใช้อำนาจ  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

6) คุณภาพการดำเนินงาน  

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน  

9) การเปิดเผยข้อมูล  

10) การป้องกันการทุจริต 

 

4. เกณฑ์การประเมิน  

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                 

ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ออกเป็น 7 ระดับ และให้ค่าน้ำหนักตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินดังต่อไปนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน  

95.00 – 100   ระดับ  AA  

85.00 – 94.99   ระดับ  A  

75.00 – 84.99   ระดับ  B  

65.00 – 74.99   ระดับ  C  

55.00 – 64.99   ระดับ  D  

50.00 – 54.99   ระดับ  E  

0 – 49.99   ระดับ  F 

ทั้งนี้ ต้องได้คะแนน 85 คะแนน (ระดับ A) ข้ึนไปจึงจะถือว่าผ่าน 

ค่าน้ำหนักตามแต่ละเครื่องมือ  

IIT  =   30 %  

EIT  =   30 %  

OIT  =   40 % 

5. กรอบระยะเวลาการประเมิน  

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประเมินในช่วง เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม         

พ.ศ. 2564 ดังนี ้
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6. ผู้ประเมิน  

สำนักงาน ป.ป.ช. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคณะที่ปรึกษาการประเมินประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหน่วยงานภาครัฐกลุ่มที่ 1 (จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  

7. แผนผังกรอบแนวทางการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากข้อมูลเกี ่ยวกับการประเมินที ่ได้อธิบายไปในข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนผังกรอบแนวทาง           

การประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ดังนี ้

 

สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

ของเทศบาลเมืองทับกวางสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเป็นแบบตารางประกอบความเรียงได้ดังต่อไปนี้  

▪ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองทับกวาง 

▪ ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน  

▪ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุง  

▪ ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบผลการประเมินเป็นรายปี 

 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
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ตารางที่ 1 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองทับกวาง 

ตัวชี้วัด เครื่องมือท่ีใช้ใน การ
ประเมิน 

คะแนน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ IIT 97.79 
2. การใช้งบประมาณ IIT 98.30 
3. การใช้อำนาจ IIT 99.30 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ IIT 98.72 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT 99.10 
6. คุณภาพการดำเนินงาน EIT 93.34 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 91.63 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน EIT 90.12 
9. การเปิดเผยข้อมูล OIT 100 
10. การป้องกันการทุจริต OIT 100 

คะแนนเฉลี่ยรวม  97.1 
* ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน 

จากตารางที ่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี  

งบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองทับกวาง โดยภาพรวมอยู ่ในระด ับ AA (ITA = 97.1 คะแนน)             

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวช้ีวัดพบว่าตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริตซึ่งมาจาก OIT ได้รับ

คะแนนสูงที่สุดโดยได้คะแนนเต็ม (100.00 คะแนน) รองลงมา คือ ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งมาจาก IIT (97.79 

คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งมาจาก EIT (90.12 คะแนน) ตามลำดับ 

ตารางที่ 2 คะแนนผลการประเมินจำแนกตามแต่ละเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน คะแนน 
1. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  98.64 
2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 91.7 
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 100 

คะแนนเฉลี่ยรวม 97.1 
* ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน 
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จากตารางที ่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองทับกวาง โดยภาพรวมอยู ่ในระดับ AA (ITA = 97.1 คะแนน) เมื่อ

พิจารณาตามแต่ละเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพบว่า แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้รับคะแนน

สูงที่สุด (100.00 คะแนน) รองลงมา คือ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (98.64 คะแนน) และ

น้อยที่สุด คือ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (91.7 คะแนน) ตามลำดับ 

ตารางที่ 3 คะแนนผลการประเมินจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ตัวชี้วัด คะแนน 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 97.79 
2. การใช้งบประมาณ 98.30 
3. การใช้อำนาจ 99.30 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.72 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.10 

คะแนนเฉลี่ยรวม 98.64 
* ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน 

ตารางที่ 4 คะแนนผลการประเมินจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ตัวชี้วัด คะแนน 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 93.34 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.63 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 90.12 

คะแนนเฉลี่ยรวม 91.7 

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนผลการประเมินจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

โดยภาพรวมอยู ่ในระดับ AA (EIT = 91.7 คะแนน) เมื ่อพิจารณาเป็นรายตัวชี ้วัดพบว่า ตัวชี ้วัดคุณภาพการ

ดำเนินงาน ได้รับคะแนนสูงที่สุด (93.34 คะแนน) รองลงมา คือ ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ การสื่อสาร (91.63 คะแนน) 

และน้อยที่สุด คือ ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการทำงาน(90.12 คะแนน) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 5 คะแนนผลการประเมินจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

ตัวชี้วัด คะแนน 
1. การเปิดเผยข้อมูล 100 
2. การป้องกันการทุจริต 100 

คะแนนเฉลี่ยรวม 100 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนผลการประเมินจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะโดยภาพรวม     

อยู่ในระดับ AA (OIT = 100.00 คะแนน) ซึ่งมี 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวช้ีวัดการ ป้องกัน

การทุจริต ซึ่งได้คะแนนเต็มทั้ง 2 ตัวช้ีวัด (100.00 คะแนน) 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน 

ตารางที่ 6 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 
จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปี 
2564” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึน ไป ภายในปี 
2564 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ ้น 10 ตัวชี ้วัด มีแบบวัดที ่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป)        
คือ แบบวัด IIT, EIT และ OIT ซึ่งสะท้อนคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได ้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อ
การเข้าถึง 

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ประเมินให้ความเห็นว่าเทศบาลเมืองทับกวางมีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ 

เป้าหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) ได้แก่ แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ข้อมูลรายช่ือมีความเป็นตัว

แทนที่ดี และมีรายช่ือเพียงพอต่อการเก็บข้อมูล  OIT – หน่วยงานมีการดำเนินการเตรียมข้อมูล และองค์ประกอบ

ด้านข้อมูลที ่สอดคล้องกับตัวชี ้วัดดีอยู ่แล้ว  อาจทำเพิ ่มบทบาทหน้าที ่ในการเป็นพี ่เลี ้ยงหรือให้คำปรึกษา           

กับหน่วยงานงานอื่น ๆ ที่ยังคงไม่เข้าใจรายละเอียดของแต่ละตัวช้ีวัด 

 



10 
 

 
 

ตารางที่ 7 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- ไม่มีข้อต้องปรับปรุงแก้ไข 

 

 จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ประเมินให้ความเห็นว่าเทศบาลเมืองทบักวางอาจทำเพิม่บทบาทหน้าที่ในการเปน็

พี่เลี้ยงหรือให้คำปรึกษา กับหน่วยงานงานอื่น ๆ ที่ยังคงไม่เข้าใจรายละเอียดของแต่ละตัวช้ีวัด 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปพัฒนาและปรับปรุง 

1) คุณภาพการดำเนินงาน จากผลการประเมินในแต่ละเครื่องมือไม่ว่าจะเป็น IIT EIT และ OIT ซึ่ง IIT 

ได้รับคะแนนต่ำที่สุดจากทุกเครื่องมือที ่ใช้ในการประเมิน แม้ว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะตัวชี้วัด 

คุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งได้คะแนนต่ำที่สุดซึ่งช้ีให้เห็นว่า บุคคลภายนอกของเทศบาลเมืองทับกวางหรอืผูม้ีสว่นได้

ส่วนเสียภายนอก มีความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงานในระดับหนึ่งซึ่งที่จริงแล้วเทศบาลให้ความสำคัญ

ในเรื่องนี้อย่างมาก โดยได้มีการดำเนินการในหลาย ๆ ส่วน เช่น การติดป้ายกำหนดระยะเวลาการให้บริการ การ

แจกบัตรคิว และอำนวยความสะดวกในข้ันตอน ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยตัวช้ีวัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งประเมินจาก IIT เป็นอีกตัวช้ีวัดหนึ่งที่

ได้ คะแนนต่ำรองจากตัวชี้วัด คุณภาพการดำเนินงาน ท่านที่ติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล

สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลทีส่าธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

มากน้อยเพียงใด 

ดังนั้น สำนักปลัด/กอง ของเทศบาลเมืองทับกวาง ควรสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายนอก เกี่ยวกับ

คุณภาพการให้บริการของเทศบาล การให้บริการท่านที่ติดต่อ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา

ติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 
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จากภาพที่ 1.1 พบว่าการเปรียบเทียบผลการประเมินเป็นรายปีของเทศบาลเมอืงทบักวาง จากที่เข้ารบั 

การประเมินในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นปีแรกได้ (ระดบั C คะแนน 70.67) ปทีี่ 2 คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ได ้(ระดบั E คะแนน 53.99) ต่อมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได ้(ระดับ D คะแนน 57.97) ซึง่แสดงให้

เห็นว่าเทศบาลเมืองทับกวางได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด และล่าสุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได ้(ระดบั AA 

คะแนน 97.1) แสดงใหเ้ห็นว่าเทศบาลเมืองทบักวาง ยังคงมกีารพัฒนาการดำเนินงานทีเ่ป็นไปกรอบการประเมิน

อย่างต่อเนื่อง 
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