
1สารจันทบูร :

เอกสารเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองจันทบุรี
ฉบับเดือน เมษายน-มิถุนายน 2565

24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล

“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

คุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มีความมุ่งมั่นน�าทีมเทศบาลบริหารเมืองจันทบุรีให้เจริญรุ่งเรือง

ภายใต้วิสัยทัศน์

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองจันทบุรี



2 : สารจันทบูร

ชุมชนที่ 1
ผู้ได้รับการเสนอเป็นคณะกรรมการ

มีทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

1. น.ส.รัชนีพร โพธิเกษมสุวรรณ์ 
 (ประธาน)
2. น.ส.อัจฉราวรรณ วิวัฒน์นิธิกร 
 (รองประธาน)
3. นางนิภา ม่วงหวาน 
 (เลขานุการ)
4. นางฟนาวรรณ ชารีขวัญ 
 (เหรัญญิก)
5. น.ส.สุวรรณา สิงหธรรม 
 (ประชาสัมพันธ์)
6. นางขวัญจิตร พงศ์เจริญ
7. นางกุลนิษฐ์ เรียงปาน
8. น.ส.รุจิพัชญ์ จิระฐณะวัฒน์
9. นางเฉลียว ปุณยรัตน์ยืนยง

ชุมชนที่ 16
ผู้ได้รับการเสนอเป็นคณะกรรมการ

มีทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

1. นางสุภาพร นิยมกิจ
 (ประธาน)
2. นายธงศักดิ์ จินตการฤกษ์ 
 (รองประธาน) 
3. นายเชาว์ หมวกพลอย
4. นางรัชนีพร นิยมกิจ
5. นายมนัส เอกศักดิ์พรทวี

ชุมชนที่ 17
ผู้ได้รับการเสนอเป็นคณะกรรมการ

มีทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

1. นายธนโชติ อินธรรมมา
 (ประธาน)
2. นายบุญชัย งามระยับ 
 (รองประธาน)
3. นางศรีบังอร ประภัทศร
 (เลขานุการ)
4. นางปนัดดา มัติโก
 (ประชาสัมพันธ์)
5. นางสุวรรณ นาวานุเคราะห์
6. นายบรรจง มะลาไสย
7. นางบุญช่วย พรานแทน
8. น.ส.นราพร นาวิชิต
9. นางนงนิด มูลบุรี

2 : สารจันทบูร

เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้จัดให้มีการประชุมประชาคม เพื่อเลือกกรรมการชุมชน ที่หมดวาระ 3 ชุมชน

ได้แก่ ชุมชนที่ 1, 16 และ 17 ผลการเลือกคณะกรรมการทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่

เลือกกรรมการชุมชนที่ 1, 16 และ 17



3สารจันทบูร :

ด้วยการท�าหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจรจัดในชุมชน

การท�าหมันสุนัขจะช่วยลดระดับฮอร์โมนของสุนัข ลดการเห่าหอน 

และลดความดุร้ายลงได้ เพื่อความผาสุกของชุมชน เราจะเดินหน้าตลอดไป

Kick Off บูรณาการปรับปรุง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
ทุ่งพลงใต้ (พระยืน)

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สวนสาธารณะอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 และสร้างเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งของคนจันท์

3สารจันทบูร :

Kick Off สนุัขชมุชน 
ตั้งใจจริง ตั้งใจท�ำ 
ลดปัญหำระยะยำว
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Kick Off  จัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคม
     ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ขยะ... โปรดทิ้งลงถัง  

ห้ามทิ้งลงท่อระบายน�้า  เด็ดขาด !!

 นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อม
ด้วยคณะผู ้บริหารทีมเทศบาล ได้ด�าเนินโครงการจัดระเบียบ
สายสื่อสารและโทรคมนาคมอย่างจริงจัง โดยบูรณาการความ
ร่วมมือ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ส�านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

4 : สารจันทบูร

ขยะ
ลงท่อ

ระบายน�้า

 เปิดฝาท่อระบายน�้า ก�าจัดเศษขยะ
ภายในเขตเทศบาลเมอืงจนัทบรุ ีเนือ่งเพราะ
ความมักง่ายของบางท่านในชุมชน ดังนั้น 
เทศบาลใคร่ขอความร่วมมือ โปรดอย่าทิ้ง
ขยะใดๆ ลงท่อระบายน�้าอีกเป็นอันขาด
 กราบขอบพระคุณ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 12 และ บริษัทสื่อสารและโทรคมนาคม
ในจังหวัดจันทบุรี
 โดยการเกบ็สายสือ่สารบนเสาไฟทีไ่ม่เป็นระเบยีบ ไม่เรยีบร้อย
ให้เข้าที ่เพือ่ปรบัภมูทัิศน์ น�าไปสูก่ารเป็นเมอืงทีส่วยงาม ทศันยีภาพ
ที่สวยงาม พร้อมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา
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ทางม้าลายขาวแดง

นับเป็นความแปลกตาที่เด่นชัด

สามารถเรียกสติคนขับรถ

ได้เป็นอย่างดี

 ฟื้นฟูคลองน�้าใส สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ในการฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ธรรมชาต ิคคูลอง หนองบงึ ให้สะอาดสวยงาม โดยหากมีผูบ้กุรกุ
ต้องด�าเนินการจัดระเบียบ และหากมีน�้าเน่าเสียหรือผักตบชวาต้องด�าเนินการแก้ไข 
เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน�้าในจังหวัด
 10 พ.ค. 65 ท่ีผ่านมา นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เป็น
ประธานเปิดโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองน�้าใส โดยมีนายกิจฐพร  
โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี
 เมื่อด�าเนินโครงการนี้เสร็จแล้ว จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไข
ปัญหาคลองน�้าใสได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อไป

SMART SAFETY ZONE 4.0
โครงการต่อเนื่อง “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน”

เรียกสติคนขับโดยทาสีขาวแดง ลงพื้นถนน 

เพื่อความปลอดภัยคนข้าม

กิจกรรมอาสา

5สารจันทบูร :

พัฒนาคลองน�้าใส
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ปันน�้ำใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
ในเขตเทศบำล

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

คณะผู้บริหารทีมเทศบาลได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

เพื่อให้ก�าลังใจและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ทั่วทุกชุมชน

เทศบาลเมืองจันทบุรี ด�าเนินการปรับปรุงพื้นผิวทางเดินเท้า

ตามที่ประชาชนได้ขอความอนุเคราะห์

เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจร

 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี และน�้าใจจากชาวจันท์ 
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ใน ต.ตลาด และ  
ต.วดัใหม่ อย่างทัว่ถงึ นอกจากนีเ้ทศบาลเมอืงจนัทบรีุ ยงัมบีรกิาร
รถรับส่งผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย 
 ต้องการความช่วยเหลือโทร. 0 3932 8344

สวมหน้ากากอนามัย 100%  เว้นระยะห่าง
หมั่นล้างมือ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

ปรับปรุง

พื้นผิว

ทางเดินเท้า

6 : สารจันทบูร
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เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคม
บริเวณถนนศรีจันทร์ ถึง สี่แยกตังเอ็ง
ทุกวันพุธ ตลอดเดือน พ.ค. - มิ.ย. 65

เวลา  08.30 - 12.00  น.

ถนนตรีรัตน์
(ฝั่งขาเข้าเมือง ห้ามขึ้นสะพานผ่านตลาดพลอย
ถนนศรีจันทร์
(พื้นที่ด�าเนินการจัดระเบียบ)
ถนนเบญจมราชูทิศ
(เดินรถทางเดียว ห้ามเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีจันทร์)

 การโอนเงินผิดบัญชีนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อเรา
โอนเงินผิดบัญชีแล้วและได้มีการติดต่อให้ผู้ที่รับโอนคืนเงินแล้ว 
แต่เจ้าของบญัชผีูรั้บโอนกลบัเพกิเฉย ไม่ยอมส่งเงนิคนืเจ้าของและ
น�าเงินท่ีได้ไปใช้ การกระท�าดังกล่าวถือว่ามีความผิดฐานยักยอก
ทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ซึ่งบัญญัติว่า  
“ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อ่ืนหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของ
รวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์น้ันเป็นของตนหรือบุคคลท่ีสาม 
โดยทุจริต ผู้นั้นกระท�า ความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

 หากมีการโอนเงินผิดบัญชีต้องด�าเนินการ ดังนี้
 1. เกบ็หลกัฐานการโอนเงนิ เช่น ใบบนัทกึรายการ ภาพบันทกึ
หน้าจอ
 2. รีบด�าเนนิการติดต่อธนาคารต้นทางท่ีท�าการโอนไป เพือ่แจ้ง
ปัญหาและสอบถามวิธีการขอคืนเงิน และให้ธนาคารติดต่อไปยัง
ผูร้บัโอนให้ท�าการคนืเงนิกลบัมา หรืออนญุาตให้ธนาคารดงึเงนิใน
บัญชีกลับไป ซึ่งธนาคารไม่สามารถดึงเงินจากบัญชีโดยพลการได ้
ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีผู้รับโอนปลายทางก่อน
 3. หากผู้รับโอนยินดีคืนเงิน ธนาคารก็จะท�าการโอนเงิน
จ�านวนนั้นกลับคืนมา
 4. หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเงิน ผู้โอนจะต้องแจ้งความด�าเนิน
คดีฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งมีโทษจ�าคุก
ตามกฎหมายต่อไป 7สารจันทบูร :

ปิดการจราจร
ทางเข้าตลาดพลอย

สะพานตรีรัตน์

เดินรถทางเดียว
ห้ามเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีจันทร์

กรุณากลับรถ

พื้นที่ด�าเนินการ
จัดระเบียบ

แจ้งปิดการจราจร

กรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทาง

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือ
ห้ามน�ารถทุกประเภทจอดบริเวณดังกล่าว

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
    (ทุ่งดอนหว้า เยื้อง รร.เบญจมาฯ)

ให้บริการตรวจ ATK พร้อมออกใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19
จ่ายยาส�าหรับผู้ป่วยโควิด-19 (ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด)

โอนเงินผิดบัญชี
สามารถทวงคืนได้.. นะ
            จะบอกให้

หากผู้รับโอนไม่ยอมคืน
            ย่อมมีความผิด
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ส�านักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
ถนนเลียบเนิน จบ 22000
ที่ จบ 52008/ว.

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 47/2521

ไปรษณีย์จันทบุรี

เรียน ท่านเจ้าบ้านต�าบลตลาดและต�าบลวัดใหม่
 อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ส�านักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี: กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 39 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

               0 3931 3669,  0 3932 5565,  0 3931 1066,  0 3931 2232,  0 3932 1096

         chanmunic@hotmail.com                    http://www.chanmunic.go.th                  เทศบาลเมืองจันทบุรี

ขยายเวลาการเสียภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญติดตามข่าวสาร กิจกรรม
โครงการต่างๆ ได้จากช่องทาง

1. การแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี

 ภายในเดือน มิถุนายน 2565

2. การช�าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี 

 ภายในเดือน สิงหาคม 2565

3. การผ่อนช�าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 งวดที่หนึ่ง ภายในเดือน สิงหาคม 2565
 งวดที่สอง ภายในเดือน กันยายน 2565
 งวดที่สาม ภายในเดือน ตุลาคม 2565

4. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี ที่มีภาษีค้างช�าระ

 ภายในเดือน กันยายน 2565

5. การแจ้งรายการภาษีค้างช�าระให้ส�านักงานที่ดินหรือส�านักงานที่ดินสาขา

 ภายในเดือน ตุลาคม 2565

เทศบาลเมืองจันทบุรี

http://www.chanmunic.go.th

เทศบาลเมืองจันทบุรี


