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	 ในศุภวารดิถีอันเป็นมงคลยิ่ง	วันขึ้นปีใหม่	ปีพุทธศักราช2563	ผมขอส่งความสุข

มายังทุกท่าน	และกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล

โลก	หลวงพ่อศรีสวรรค์พระคู่บ้านคู่เมืองนครสวรรค์	เจ้าพ่อ–เจ้าแม่ปากน�้าโพ	ที่เคารพ

สักการบูชาของพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์	รวมทั้งบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตลอดจนผลแห่งกรรมดีท่ีท่านได้สร้างสมไว้ได้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกัน	 ให้ทุก

ท่านพร้อมครอบครัวได้สมปรารถนาทุกประการและมีความเจริญรุ่งเรื่องก้าวหน้ายิ่งๆ	

ขึ้นตลอดไป

(นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ)

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
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ปีหกสาม	ถามใคร	คงไกลสุข		

เพราะโรคทุกข์	รุมเร้า	ให้เศร้าหมอง

ตั้งสติ	สมาธิ	ค่อยตรึกตรอง			

ต้องรวมผอง	ความคิด	เป็นจิตเดียว

	 ตั้งเป้าหมาย	ปักจิต	ในทิศหลัก	 	

	 ว่าเราจัก	วางทาง	สร้างเมืองเขียว

	 ท�าอาหาร	ปลอดภัย	ให้ปราดเปรียว

	 คนมาเที่ยว	ทางราง		ไม่ร้างคน

(นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี)

ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์

(นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์)

ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล

3

			อ�านวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล�้าเลิศ

ล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์

สุขภาพแข็งแรงแกร่งด�ารง

ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน

นครสวรรค์เตรียมรับผู้เดินทาง

ระบบรางคู่นัดพบที่ปากน�้าโพ
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เรียน ท่านพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ทุกท่าน
 การด�าเนนิงานตลอดปีทีผ่่านมา ของเทศบาลนครนครสวรรค์  คณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
และพนักงานเจ้าหน้าทีข่องเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ร่วมกนัด�าเนนิโครงการ กจิกรรมต่างๆ เพือ่พฒันา ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต บรรเทา และแก้ไขปัญหา ที่สอดคล้อง เหมาะสม ตรงตามสภาวการณ์ และปัญหาความต้องการของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยจะได้มีการน�าเสนอบางส่วนในวารสารฉบับนี้  
 ในการน้ีประชาชนทกุท่านยงัคงสามารถแสดง เสนอความคดิเหน็ มายงัเทศบาลนครนครสวรรค์ ผ่านทางการเข้า
ร่วมการจัดท�าประชาคมการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ และช่องทางต่างๆ ทั้ง ตู้ ปณ.999 เทศบาลนคร
นครสวรรค์ Facebook Application และช่องทางอืน่ๆ ซึง่เทศบาลนครนครสวรรค์จะได้น�าข้อมูลทีไ่ด้รบัมาประกอบการ
พิจารณาด�าเนินการในส่วนต่างที่ที่เกี่ยวของต่อไป

คนสุขภาพดี
การศึกษาได้มาตรฐาน

รักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นเมืองน่าอยู่

ชูเศรษฐกิจพอเพียง

(นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ)
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
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สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ (ส.ท.) ทั้ง 4 เขต เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
เพื่อพิจารณาโครงการ การด�าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลนครนครสวรรค์  พิจารณาญัตติ
ต่างๆ ทั้งในส่วนของ อาทิ การพิจารณาญัตติ ขอความเห็นชอบ การโอนเงินงบประมาณ การขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้น�าปัญหา ความต้องการจากพี่น้องประชาชนมาตั้งกระทู้
ถาม และเสนอข้อคดิเหน็ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์   ซึง่ผูบ้รหิารเทศบาลนครนครสวรรค์
ก็ได้น�าข้อมูลต่างไปพิจารณาด�าเนินการพัฒนา แก้ไข ตามระเบียบ ขั้นตอน
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“เมืองอัจฉริยะ” Smart City
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

 เทศบาลนครนครสวรรค์มแีนวคดิในการพฒันาเมอืง พัฒนาพืน้ทีต่่างๆ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เพือ่เสริม
สร้างให้ประชาชนในพืน้ทีใ่ช้ชวิีตอย่างมคีวามสขุตามความเหมาะสมของสภาพเมอืงและประชากร โดยส่วนหนึง่ประกอบ
ด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ” Smart City ซึ่งมีหมายความว่า เมือง
ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการ
บริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และ
การมส่ีวนร่วมของภาคธรุกิจและภาคประชาชนในการพฒันาเมอืง ภายใต้แนวคดิการพฒันา เมอืงน่าอยู ่เมอืงทนัสมยั ให้
ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการเริ่มเสนอโครงการ 
แนวทางด�าเนนิการโครงการ และแผนพฒันาทีเ่กีย่วข้องตามความเหมาะสมในด้านต่างๆ ไปยงัหน่วยงานส่วนกลางต่างๆ 
เพื่อเตรียมการและขอรับการสนับสนุนการด�าเนินการในด้านต่างๆ ไปพอสมควร อาทิ
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1. Smart Environment (สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ)
- โครงการจัดเก็บขยะอัจฉริยะ
- โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยสภาพอากาศ
- โครงการตรวจวัดค่า PM 2.5

2. Smart Energy (พลังงานอัจฉริยะ)
- โครงการพลังงานฉลาดใช้บริเวณสวนสาธารณะ
- โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานอาคารภาครัฐ โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

3. Smart People (พลเมืองอัฉริยะ)
- โครงการ Big Data เพื่อการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัดนครสวรรค์
- โครงการพัฒนาพื้นที่ Smart Block
- โครงการจัดท�า เสาไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Poles

4. Smart Living (การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ)  
- โครงการเชื่อมระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบเครือข่ายสาธารณะความเร็วสูงในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ในการเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความปลอดภัย และส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว 
- โครงการแก้ปัญหาจราจร โดยการใช้กล้อง CCTV
- การติดตั้งเทคโนโลยี  Smart Pole ที่มีลักษณะคล้ายกับเสาไฟอัจฉริยะที่รวมเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน เช่น  ตัวส่ง
สญัญาณ WIFI  ระบบกล้องวงจรปิด ระบบตรวจสอบสภาพการจราจรและความปลอดภยั อปุกรณ์วัดค่าสิง่แวดล้อม 
ระบบขอความช่วยเหลอืฉกุเฉนิ ไฟฟ้าแสงสว่าง การให้บรกิารชาร์จไฟโทรศพัท์มอืถอื การเชือ่มโยงระบบ Big Data 
การเก็บข้อมูลประชากร อีกทั้งจอ Touch Screen อัจฉริยะให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
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สาขาการพัฒนาไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว 
สาขาการพัฒนาสุขภาวะ 
สาขาการพัฒนาคมนาคมขนส่ง 
สาขาการพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
สาขาการพัฒนาสวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว 
และสาขาการพัฒนาการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง

กฎบัตรนครสวรรค์
ร่วมคิด  ร่วมสร้าง  ร่วมสุข

 กฎบตัรนครสวรรค์ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ระดมเจตนารมณ์ร่วมกนัจากทุกภาคส่วนในการก�าหนดอนาคตของ
พ้ืนทีใ่นเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และการเป็นเมอืงศลิปะ
นานาชาติ โดยแบ่งเป็น 10 สาขา ได้แก่ สาขาไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว สาขาอุตสาหกรรมสีเขียว สาขาคมนาคมสี
เขียว สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย สาขาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว สาขาพลังงานสีเขียว สาขาที่อยู่อาศัย สาขา
สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียว สาขาการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟู
ชมุชนดัง้เดมิ และสาขาสขุภาพและสขุภาวะ โดยปัจจบุนักฎบตัรนครสวรรค์ได้มกีารพฒันาและมคีวามก้าวหน้าตาม
กฎบัตรแห่งชาติไปแล้ว 6 สาขา คือ 

กฎบัตรนครสวรรค์ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการสร้างงานหลังโควิด-19
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การเสวนากฎบัตร ระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันตก

ThailandxUSA art exchange

กฎบัตรนครสวรรค์ การประชุมสาขาการพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัย สมาร์ทฟาร์ม

ประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กฎบัตร สาขาเกษตร และอาหารปลอดภัย (smart farm) 

ระหว่างผูท้รงคณุวฒุ ิส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.)กบัคณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์
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การด�าเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของเทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมท�าความสะอาดเมืองนครสวรรค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ล้างท�าความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารเทศบาลฯเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19 ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และหารือการก�าหนดแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ประชาสมัพันธ์ขอความร่วมมอืผูป้ระกอบการค้า ตลาดสดเทศบาลฯ ร่วมปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา (COVID-19)
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การพัฒนาสถานที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อันจะมีส่วนส�าคัญในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

 เทศบาลนครนครสวรรค์ด�าเนินการพัฒนา “พาสาน” อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น�้าเจ้าพระยา เพิ่มเติม ทั้งใน

ส่วนของการแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมภายในตัวอาคาร อีกทั้งตั้งแต่เวลา 18.30 น. โดยประมาณ 

จะมีการแสดงระบบมัลติมีเดีย แสง สี เสียงที่สวยงาม ทันสมัยภายนอกอาคาร รวมถึงการพัฒนาเส้นทางสัญจร และ

ก�าลังด�าเนินการศึกษาแนวทางการก่อสร้างสะพานเดินข้าม และส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างใน

 ปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์ก�าลังด�าเนินการ

พัฒนาร่องน�า้ด้านในเกาะญวนให้เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 

สถานทีอ่อกก�าลงักาย และสถานทีท่่องเทีย่วในอนาคต”  อกีทัง้

เพ่ือเป็นการแสดงให้เหน็ถงึคณุภาพน�า้ภายหลงัการบ�าบัดด้วย

ระบบบ�าบดัน�า้เสียของเทศบาลนครนครสวรรค์ การรณรงค์ให้

ร่วมกันใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า และความส�าคัญของการบ�าบัดน�้า

เสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ  จึงได้มีการปล่อยพันธุ์

ปลาต่างๆ รวมกว่า 20,000 ตัวลงในแหล่งน�้าดังกล่าว เพื่อ

แสดงถึงคุณภาพน�้าภายหลังการบ�าบัด  

พาสาน

เกาะญวน

 โดยได้ด�าเนินการจัดสร้างลานน�้าตก ติดตั้ง

เสาไฟแสงสว่างโดยรอบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

การปรับปรุงให้มีลานการแสดงและจัดกิจกรรมต่างๆ 

และมีแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่เพิ่มเติมท้ังการจัด

ท�าทางเดินโดยรอบ มีเลนจักรยาน การจัดสร้าง

น�้าพุ การปลูกต้นไม้เพิ่มเติม การจัดสร้างงานศิลปะ

ประติมากรรมเมือง แนวคิดการตกแต่งผนังเขื่อนด้วย

งานศิลปะ ในอนาคตจะมีแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งไว้

อย่างสวยงามในร่องน�้าเกาะญวนเพื่อน�าไฟฟ้าท่ีผลิต

ได้ไปใช้ในโรงปรับปรุงคุณภาพน�้า
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ระบบให้บริการ ฟรี wifi ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น เทศบาล
นครนครสวรรค์ ได้พัฒนาระบบให้บริการ ฟรี wifi แทน
ระบบเดิม (ILive) สู่ระบบใหม่ (Wi-Fi @ SmartCity) ซึ่ง
มกีารพัฒนาระบบสญัญาน และพืน้ทีบ่รกิารให้ดียิง่ขึน้ ใช้
บริการได้ฟรี ท�าการติดต้ังพืน้ทีส่ญัญาณแล้วกว่า 100 จดุ

ด�าเนินการติดตั้ง กล้อง CCTV คุณภาพสูงท้ังกล้องท่ี
สามารถบันทึกภาพ ได้ที่ความละเอียด 40 ล้านพิกเซล 
กล้องมมุ 180 องศา กล้องระบบไร้สาย ในพืน้ท่ีสาธารณะ
ต่างๆ มากกว่า 200 จุด ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง การป้องปรามปัญหา 
อาชญากรรม พจิารณาคดจีราจร และการสบืสวนของเจ้า
หน้าที่ต�ารวจ อีกทั้งมีการพิจารณาเพิ่มจุดติดตั้งที่เหมาะ
สม และพัฒนาระบบกล้องที่มีความชัดเจนอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลนครนครสวรรค์ น�าเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และผู้แทนชุมชน แผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าปี ฉบับเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงผังเมืองรวมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพื้นท่ีและ
เศรษฐกิจท้องถิ่น  



15

โรงเรียนกฬีาเทศบาลนครนครสวรรค์ ครองรางวลัถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั การแข่งขนั EGAT 
ยกน�้าหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2563 จากผลงาน 7 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 11 
เหรียญทองแดง

เทศบาลนครนครสวรรค์จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ส่งเสริมเยาวชนรักสุขภาพ ออกก�าลังกาย ป้องกันปัญหา      
ยาเสพติด

เทศบาลนครนครสวรรค์ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร มหาวชริาลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การแข่งขัน EGAT ยกน�้าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2563 ระดับประชาชน

การพัฒนารากฐานด้านกีฬาจากระดับเยาวชนสู่ระดับชาติ
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เทศบาลนครนครสวรรค์ประชุมเตรยีมควำมพร้อมเปิดภำคเรยีนโรงเรยีนในสงักดั เน้นย�า้มาตรการเฝ้าระวงัป้องกนัการแพร่
ระบาดโควดิ-19 ภายหลงันายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ลงพืน้ทีส่�ารวจและก�ากบัมาตรการเตรยีมความพร้อมทกุโรงเรยีน

มอบทนุมลูนธิกิำรศกึษำ SET (Supporting Education in Thailand) แก่นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมลงนำมในบันทึกข้อตกลง MOU กับ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำต ิเพื่อร่วมกันพัฒนาการ
เรียนการสอนด้านกีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชนไปสู่ระดับชาติ

เทศบาลนครนครสวรรค์ มอบทุนมูลนิธิกำรศึกษำเทศบำลนครนครสวรรค์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์
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เทศบาลนครนครสวรรคร์ณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำฝุ่นละออง PM 2.5 

ส่งเสริมสุขภำพจิตผู้สูงอำยุด้วยศิลปะมันดำลำ

เทศบาลนครนครสวรรคเ์ยี่ยมผู้สูงอำยุติดบ้ำนติดเตียง

เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรำงวลัชนะเลศิ โครงกำรประกวดรำงวลั Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
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เทศบาลนครนครสวรรค์จัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน

เทศบาลนครนครสวรรค์จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เทศบาลนครนครสวรรค์ฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่ประชาชนชน “โครงการพระราชด�ารด้ิานสาธารณสขุ” และปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

เทศบาลนครนครสวรรค์แจกถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19
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การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และเน้นย�้าระเบียบปฏิบัติของผู้ค้า ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ ของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

งานทะเบยีนและบตัรประจ�าตัวประชาชน เทศบาลนครนครสวรรค์ แจ้งข้อปฏบัิตใินช่วงเฝ้าระวังและป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เจ้าหน้าที่งานเทศกิจเทศบาลนครนครสรรค์ อ�านวยความสะดวกในการจัดระเบียบการรับสิ่งของให้ถูกต้อง เคร่งครัดตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

“คนเดินได้ รถวิ่งได้ พ่อค้าแม่ค้าขายของได้” เทศบาลฯ ร่วมกับต�ารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ขอความร่วมมือจัดระเบียบ
ทางเท้า
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การประปาเทศบาลนครนครสวรรค์ น�้าประปาเป็นโครงการท่ีเทศบาลเห็นถึง ความส�าคัญของ
การผลิตน�า้ทีส่ะอาดปลอดภยั ส�าหรบัอปุโภคจงึมีการปรบัปรงุและขยายก�าลงัการผลติท�าให้การ
ประปาเทศบาลมีระบบประปาที่สมบูรณ์มีความพร้อมในการผลิตน�้าประปา สู่ประชาชน มีฐานการ
ผลิต 3 แห่ง บริเวณหน้าผา บริเวณเกาะยม และบริเวณสถานีรถไฟปากน�้าโพ

20
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 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ 
นายกเทศมนตรนีครนครสวรรค์ ในโอกาสทีเ่ทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานต่างๆ ผ่านการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครสวรรค์ ประจ�าปี พ.ศ.2563 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ผลการประเมิน ITAS จ�านวน 90.61 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A และ
ได้รับผลการประเมินหน่วยงานประเภทเทศบาลนคร อยู่ในล�าดับที่ 2 จาก 30 หน่วยงานเทศบาลนครทั่วประเทศ

เทศบาลนครนครสวรรค์ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐเป็นล�าดับที่ 2 ของประเทศ จาก 30 เทศบาลนครทั่วประเทศ
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