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วารสารเทศบาลนครอ้ อ มน้ อ ย ปี ที่ 15 ฉบั บ ที่ 1 ประจ� ำ เดื อ นมกราคม 2562

พบเหตุเพลิงไหม้ น�้ำท่วม โปรดแจ้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอ้อมน้อย
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สารจากนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย

(ดร.สมศักดิ์ ขวัญเมือง)
นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย

ศู น ย์ ป ระสานการจั ด การ
ความรู ้ ป ระชาคมอาเซี ย น
ระดับภาคกลาง ณ ส�ำนักงาน
เทศบาลนครอ้อมน้อย
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สวัสดีครับพีน่ อ้ งประชาชนทุกท่าน ก่อนอืน่ กระผมขออวยพรต้อนรับปีกนุ ขอให้พนี่ อ้ ง
ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ คิดอะไรขอให้สมปรารถนา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
และมีเงินทองใช้ตลอดไปครับ วารสารฉบับนี้ย่างเข้าปีที่ 15 ที่เทศบาลได้จัดท�ำขึ้น
เพื่อรายงานกิจกรรมต่างๆ ให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในเขต
เทศบาล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้เทศบาลนครอ้อมน้อย
เป็นเจ้าภาพในการด�ำเนินการจัดตัง้ ศูนย์ประสานการจัดการความรูป้ ระชาคมอาเซียนระดับ
ภาคกลาง เป็นการบ่งบอกถึงศักยภาพและความพร้อมในทุกๆ ด้านของเทศบาล
ทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนทุกท่านและจะสานต่อโครงการต่างๆ ทีก่ ระท�ำมา
โดยตลอด อาทิเช่น โครงการทีใ่ ห้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหา
ยาเสพติด และความส�ำคัญในเรื่องของการศึกษา เพราะการศึกษามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
พร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ การศึกษา
ยังท�ำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังช่วยลดปัญหาจากสังคมได้ และผมยังเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญกับเรื่องกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ
และเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ช่วยลดปัญหาของสังคมและเทศบาล
ได้จดั กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบให้ชมุ ชนภายในเขตเทศบาลด�ำเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อมอบสิ่งของให้ถึงมือเด็กในชุมชนจริงๆ
สุดท้ายนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความ
ไว้วางใจในการท�ำงานของกระผมจนประสบความส�ำเร็จด้วยดีตลอดมา กระผมจะพัฒนา
อ้อมน้อยให้ดีขึ้นตามที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจในการท�ำงานของกระผมเสมอมา

บรรณาธิการแถลง
สวัสดีครับพีน่ อ้ งชาวอ้อมน้อย เทศบาลได้จดั ท�ำวารสารเทศบาลขึน้ เพือ่ เผยแพร่นโยบายการ
ด�ำเนินงาน  ผลงาน กิจกรรม ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
และเกิดความเชือ่ ถือในกิจการ ฉบับนีเ้ ป็นฉบับแรกของปีที่ 15 เป็นเดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 และเป็น
เดือนแห่งความสุขทีจ่ ะเริม่ อะไรใหม่ๆ ส�ำหรับทุกท่าน
ปัจจุบนั สังคมมีการเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย แต่สงิ่ หนึง่ ทีป่ ระชาชนทุกคนควรตระหนัก คือ
มีความส�ำนึกในความเป็นพลเมืองรักถิน่ ก�ำเนิด และมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิน่
และประเทศชาติ  เพราะพลเมืองทุกคนคือ ทรัพยากรทีม่ คี ณุ ค่าและเป็นหุน้ ส่วนของชาติ ทุกคนจึงควร
ปฏิบตั ติ นตามบทบาทหน้าทีข่ องตนเองอย่างดีทสี่ ดุ ซึง่ การปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกันนัน้ ต้องอาศัย
ความรัก ความสามัคคีจากทุกภาคส่วน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาแบบบูรณาการยัง่ ยืนต่อไป
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมากระผมได้มโี อกาสร่วมประชุมกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะกับชุมชน  
จึงได้รถู้ งึ ความสนใจของประชาชนถึงเรือ่ งการพัฒนาและโครงการต่างๆ ของเทศบาลเป็นอย่างมาก
ท�ำให้ผมเห็นได้วา่ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นพลังส�ำคัญในการทีจ่ ะพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาภายในเขตเทศบาลด้วยกัน เป็นการบริหารให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตามนโยบายของนายก
เทศมนตรี กระผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาอ้อมน้อยให้เจริญยิง่ ๆ ขึน้ ไป
สุดท้ายนีก้ ระผมขออ�ำนวยพรแด่ทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่าน จงประสบแด่สงิ่ ทีด่ งี าม สมบูรณ์พนู ผลด้วย
เงินทอง ลาภ ยศ และสรรเสริญ มีสขุ ภาพแข็งแรง ปลอดทุกข์ โศก โรคภัย และขอให้มคี วามส�ำเร็จใน
หน้าทีก่ ารงาน ธุรกิจ การค้าขายให้รำ�่ รวยตลอดไป

(นายไชยวัฒ มีคุณ)
ปลัดเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน
อบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สารบัญ

20ธันวาคม 2561 เทศบาลนครอ้อมน้อยได้
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 น�ำโดย ดร.สมศักดิ์
ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย ประธาน
เปิดงาน จัดอบรมให้ความแก่คณะสมาชิกสภา
เทศบาล ประธานกรรมการชุมชน 28 ชุมชน
ประธานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 27 ศูนย์
พนั ก งานเทศบาล และพนั ก งานจ้ า งเทศบาล  
วิทยากรจากส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ส�ำนักปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดย
มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 200 คน
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คณะผู้จัดท�ำ เจ้าของ : ส�ำนักงานเทศบาลอ้อมน้อย 234 หมู่ 11 ถ.เพชรเกษม 87 (ซอยคุรุสภา) ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร. 0-2420-4011-8 ที่ปรึกษา : ประธานสภาเทศบาล,
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กองช่าง, ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา, ผูอ้ ำ� นวยการกองสวัสดิการสังคม, ผูอ้ ำ� นวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, ผู้จัดการสถานธนานุบาล, นิติกร เจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ ประสานการผลิตโดย : นายธกฤต นิลถนอม โทร. 08-1777-7040 พิมพ์ที่ : ออฟเซ็ท โปร เซอร์วิส โทร. 0-3410-0664

กองคลัง
กองคลัง เทศบาลนครอ้อมน้อย ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่
จัดเก็บและการจัดหารายได้ ซึง่ เป็นการจัดเก็บจากค่าธรรมเนียม และ
ค่าภาษีตา่ ง ๆ ในเขตท้องทีเ่ ทศบาลฯ  ดังนัน้ เทศบาลจึงขอแนะน�ำเกีย่ ว
กับการช�ำระภาษีเพื่อแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงประเภท
และชนิดของภาษีต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาษีที่เทศบาลมีอำ� นาจเป็นผู้จัดเก็บ
เอง จ�ำนวน 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบ�ำรุงท้องที่
และภาษีป้าย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบ�ำรุงท้องที่

ภาษีป้าย

ยืน่ แบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.
2) ตัง้ เดือนเดือนมกราคม ถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
หากยื่ น แบบแล้ ว ไม่ ม าช� ำ ระ
ภายในก�ำหนด จะต้องช�ำระ
เพิ่มสูงถึงร้อยละ 10 ของเงิน
ค่าภาษี

ช�ำระได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
หากไม่ ช� ำ ระภายในก� ำ หนด
ปรับเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน

ยื่ น แบบแสดงรายการและ
ช�ำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
ยืน่ แบบเกินก�ำหนดปรับเพิม่
10% กรณี ยื่นแบบแล้วไม่
ช� ำ ระภายในก� ำ หนด ปรั บ
เพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

หลักฐานที่ต้องน�ำมา

เทศบาลนครอ้อมน้อยให้บริการเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขน
ขยะมูลฝอย โดยมี 2 ช่องทาง คือ
1. ช�ำระทุกครั้งที่มีพนักงานไปเก็บเงินค่าธรรมเนียมฯ
ที่บ้านทุกเดือน
2. ช�ำระได้ที่กองคลัง ชั้น 1 ส�ำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย

ส�ำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
ต่างๆ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
กรุณาขอใบเสร็จรับเงินจากเจ้า
หน้าที่ทุกครั้งที่ช�ำระเงิน

สุดท้ายนี้ กองคลัง เทศบาลนครอ้อมน้อย

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและช�ำระภาษีบ�ำรุงท้องที่ ประจ�ำปี2562
โดยยื่นแบบและช�ำระภาษี ได้ที่ กองคลัง ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2420-4011 – 18 ต่อ 113 หรือ 114

“ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง”
“ภาษีทุกบาท พัฒนาชาติ พัฒนาชุมชน”
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กองช่าง
ปรับปรุงป้อมยาม

   เทศบาลได้จัดท�ำโครงการปรับปรุง
ป้อมยามบริเวณหน้าส�ำนักงานเทศบาลฯ
โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
2560 งบประมาณจ�ำนวน 1,000,000.- บาท
เพื่อท�ำให้สภาพของป้อมยาม มีภูมิทัศน์
สวยงามและทันสมัย

ถมดินลูกรัง

   เทศบาลได้จัดท�ำโครงการถมดินลูกรังพร้อม
หินคลุกถนนซอยเพชรเกษม 87 บริเวณซอยแยกบ้าน
เลขที่ 99/999 หมู่ 11 งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณ 2561  งบประมาณจ�ำนวน 1,000,000.- บาท
เพื่อท�ำให้ประชาชนในพื้นที่ใช้รถใช้ถนนเดินทาง
สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวสะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น   

วารสาร เทศบาลนครอ้อมน้อย 5

กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลนครอ้อมน้อย เปิดศูนย์บริการสาธารณสุขให้
บริการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป ท�ำแผล เย็บแผล ฉีดยาคุมก�ำเนิด  ให้
ค�ำปรึกษาเรือ่ งสุขภาพ คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต และ
เปิดให้บริการให้ภมู คิ มุ้ กันโรคในเด็กอายุ 0-5 ปี ทุกวันที่ 11 ของ
ทุกเดือน ณ สถานบริการสาธารณสุข ดังนี้

แห่งที่ 1 สถานีอนามัยไทการ์เมนท์

แห่งที่ 2 สถานีอนามัยสิวารัตน์

แห่งที่ 3 สถานีอนามัยข้างส�ำนักงานเทศบาล

แห่งที่ 4 สถานีอนามัยบ้านคลองแค

งานเยีย่ มบ้านศูนย์บริการสาธารณสุข

ตามโครงการโรงพยาบาล 2000 เตียง
ในชุมชนแบบองค์รวม โดยการออกดูแลและ
เยีย่ มผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น ให้การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น  
ในเขตต�ำบลอ้อมน้อย อ�ำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
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กองสวัสดิการสังคม

ประกาศ

“รับสมัครเป็นสมาชิก
กองทุนสวัสดิการต�ำบลอ้อมน้อย”
เทศบาลนครอ้อมน้อย ประกาศรับสมัครเป็นสมาชิกองทุนสวัสดิการต�ำบลอ้อมน้อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นสวัสดิการแก่ทา่ น
กรณีเสียชีวติ และสนับสนุนสวัสดิการให้แก่คนพิการ ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย เปิดรับสมัครสมาชิก ตัง้ แต่
บัดนีเ้ ป็นต้นไป โดยเสียค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 35 บาท ค่าสมทบกองทุนฯ รายปี ปีละ 365 บาท
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร ไม่จำ� กัดอายุสมัครได้ตงั้ แต่แรกเกิด, ไม่จำ� กัดสุขภาพ, มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย

เอกสารประกอบการสมัคร

ส�ำเนาบัตรประชาชน

ส�ำเนาสูตบิ ตั ร

ส�ำเนาบัตรคนพิการ
(กรณีเป็นบุคคลพิการ)

ส�ำเนาทะเบียนบ้าน

หากท่านสนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครอ้อมน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2420-4011 – 8 ต่อ 408

เปิดรับลงทะเบียนเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ คนพิการและผูป้ ว่ ยเอดส์
เทศบาลนครอ้อมน้อย เปิดรับลงทะเบียนเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ คนพิการ และผูป้ ว่ ยเอดส์
สมัครได้ตงั้ แต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ

1
2
3
4

มีสญ
ั ชาติไทย
มีอายุ 59 ปี โดยเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2502 (ในกรณีทใี่ น
ทะเบียนราษฎร์ ไม่ปรากฏวันที่ และ/หรือ เดือนเกิด ให้ถอื ว่า
บุคคลนัน้ เกิดในวันที่ 1 มกราคม)
มีอายุ 60 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป มีภมู ลิ ำ� เนาในเขตอ้อมน้อย
หรือย้ายทะเบียนมาใหม่ แต่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนเพือ่
ขอรับเบีย้ ยังชีพ
ไม่เป็นผู้ได้รบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อนื่ ใดจากหน่วยงานของรัฐ
ได้แก่ ข้าราชการบ�ำนาญ ผูท้ ี่ได้รบั เบีย้ ยังชีพเดิมหรือผูท้ ี่ได้รบั เงินเดือน
ค่าตอบแทน ทีเ่ ป็นรายได้ประจ�ำจากหน่วยงานของรัฐ

วารสาร เทศบาลนครอ้อมน้อย 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย)
วันลอยกระทง

ศูนย์ฯ ได้จัดการเรียนการสอน โดยการสาธิตให้เด็กได้ร่วมท�ำกระทงจากวัสดุ
ธรรมชาติ น�ำโดย นางนุชรี อยู่ถนอม หัวหน้าศูนย์ฯ และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ เทศบาลนครอ้อมน้อย เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ประเพณี
ของไทย

การจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน

ศูนย์ได้จัดการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน โดยการน�ำเด็กนักเรียนท�ำกิจกรรมภายนอกห้องเรียน และส�ำรวจสิ่งต่างๆ
บริเวณนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กรู้จักการสังเกตสิ่งต่างๆที่ได้พบเห็น

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 (หมู่บ้านสิวารัตน์)
สืบสานประเพณี ไทย “วันลอยกระทง”

เด็กๆ ได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมแบบไทย ความหมายและความ
ส�ำคัญของวันลอยกระทง การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงการ
ดูแลรักษาแม่น�้ำ การใช้น�้ำอย่างประหยัด การเห็นคุณค่าของน�้ำและแม่น�้ำ

World Soil Day.

สั ป ดาห์ แ ห่ ง การเรี ย นรู ้ 5
ธันวาคม “วันดินโลก” World Soil
Day. เด็กๆได้รู้ถึงประวัติวันดินโลก  
ไว้เป็นความประทับใจทีช่ วี ติ นีไ้ ด้เกิด
ในรัชกาลที่ 9  โดยมีการจัดกิจกรรม
ทีห่ ลากหลาย อาทิ การปัน้ ดินเหนียว
การปลูกพืชผักสมุนไพร และการ
ประกวดระบายสี

รับสมัครนักเรียนประจ�ำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียน
ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2562
อายุตั้งแต่ 2.6 เดือน - 3 ปี บริบูรณ์นับอายุ
ถึง 16 พฤษภาคม 2562 จ�ำนวน 100 คน
สมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น - 16.30 น.

วารสาร เทศบาลนครอ้อมน้อย 9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 + โรงเรียนอนุบาลอ้อมน้อย 3
ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ เทศบาลนครอ้อมน้อย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในโครงการเรียนรู้กับครูชาวต่างชาติ

การจัดการเรียนการสอนเต้นแอโรบิค ในโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

การจัดการเรียนการสอนยิมนาสติก ในโครงการยิมนาสติกเพื่อสุภาพ
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 (หมู่บ้านอ้อมน้อยวิลล์)
ปฐมวัย Early Childhood
  

อบรมพัฒนาความรู้ “อนาคต เด็กไทยสร้างได้ ด้วยผูบ้ ริหารและครูปฐมวัยมืออาชีพ

กิจกรรมที่น่าประทับใจ
   ทีช่ ว่ ยพัฒนากล้ามเนือ้ มัดเล็ก – มัด
ใหญ่ และฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่าง
มือและตา

การละเล่นกิจกรรมพื้นบ้าน

วารสาร เทศบาลนครอ้อมน้อย 11

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
กีฬารักบี้

2 ธันวาคม 2561 โรงเรียนโดย OMNOI
RUGBY TEAM ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้
รายการ  KRABI 7s CUP ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียน
อ่าวลึกประชาสรรค์จังหวัด กระบี่ ผลการแข่งขัน
โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

หนูน้อยคุณธรรม

6-7   ธันวาคม 2561 โรงเรียนได้จัดอบรม
คุณธรรม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 3
โดยมีคณะวิทยากรมาให้ความรูแ้ ละความสนุกสนาน
ให้กับนักเรียน

ส่งเสริมรักการอ่าน
14 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  

การแข่งขันขันรักบี้กระชับมิตร

15 ธันวาคม 2561 โค้ชและครูผู้ฝึกซ้อมได้น�ำ
นักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขันกีฬารักบี้
กระชับมิตร ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
โดยมีผลการแข่งขัน  ดังนี้
นัดที่ 1  ชนะ โรงเรียนบ้านโคกสง่า  36-0
นัดที่ 2   ชนะ โรงเรียนวิถีธรรม  45-0
นัดที่ 3  ชนะ โรงเรียนเพลินพัฒนาA  7-5
นัดที่ 4   ชนะ โรงเรียนบ้านบาก  36-0
นัดที่ 5  ชนะ โรงเรียนเพลินพัฒนาB  26-0

การส่งเสริมความเป็นไทย

18 ธันวาคม 2561 โรงเรียนได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นไทยให้กับนักเรียน โดยในงานมีการจัดกิจกรรมอบรมมารยาทงาม
ตามแบบไทย โดยมีคณะวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียน
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โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
สอนภาษา

ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้

   โรงเรียนจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค�ำให้กบั นักเรียนได้มกี าร
อ่านออกเสียงและให้นักเรียนได้ออกไปฝึกออกตอบค�ำถามกับครูต่าง
ชาติทุกวันในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสนุกสนาน ท�ำให้นักเรียนมี
ทักษะภาษาอังกฤษและการกล้าแสดงออกได้ดี

   การด�ำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในการส่งเสริมสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ ในขั้น  
Do โดยการสังเกตการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์ ที่ผ่านการวิพากษ์และแก้ไขของกลุ่ม gregarious
group ระดับชั้นอนุบาล 3

วันลอยกระทง

   โรงเรียนจัดกิจกรรมวันลอยกระทง  โดยให้ความรูน้ กั เรียน
และร่วมจัดท�ำกระทงในชั้นเรียน และส่งกระทงเข้าประกวดใน
กิจกรรมวันลอยกระทงของเทศบาลนครอ้อมน้อยโดยได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

บ�ำเพ็ญประโยชน์

4 ธันวาคม 2561  โรงเรียนจัดกิจกรรม
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร  วันดินโลกวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม  โดยผูบ้ ริหาร คณะครู น�ำนักเรียน
ร่วมกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลด้วยการท�ำความสะอาดและเก็บ
ขยะบริเวณโดยรอบโรงเรียน

นิเทศการสอน

   12-18 ธันวาคม 2561 นาง
วาสนา เจริญเปลี่ยน ผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษา ได้นิเทศการสอนตาม
โครงการการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ ในการส่ ง เสริ ม
สมรรถนะการสอนภาษาอั ง กฤษ
นักเรียนระดับอนุบาล และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
วารสาร เทศบาลนครอ้อมน้อย 13

โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
ลอยกระทง

   คณะผูบ้ ริหารเทศบาลนครอ้อมน้อย หัวหน้า
ส่วนการงาน และคณะครู ร่วมสืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง ประจ�ำปี 2561 โดยโรงเรียนได้ส่ง
กระทงเข้าประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ

   นายวิโรจน์ สุรสาคร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรม
เนือ่ งในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  พร้อมกับเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี
ได้จัดกิจกรรมพิธีน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายราชสักการะ และถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันปีใหม่ 2562

นายวิโรจน์ สุรสาคร และคณะครูขอพร จากท่านนายกสมศักดิ์ ขวัญเมือง และคณะ
ผูบ้ ริหารเทศบาลนครอ้อมน้อย ร่วมงานเลีย้ งปีใหม่ มีการแสดงคณะครู พร้อมด้วยคอนเสิรต์ สุด
มันส์ทจี่ ดั เต็มรูปแบบ จากศิลปินผูบ้ ริหาร และหลายค่ายมารวมกัน ณ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

   ดร.สมศักดิ์ ขวัญเมือง นายกเทศมนตรี
นครอ้อมน้อย และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ร่วม
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้ง
ที่ 1/2562 เพื่อขอความเห็นชอบการใช้แผนฯ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย
ค่าย TO BE NUMBER ONE

   1-2 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยได้ร่วม
เข้าค่าย TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรม
สตาร์ฮลิ ล์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

ออกแนะแนว

   วิทยาลัยได้ออกแนะแนวการศึกษา
ต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ให้กับนักเรียน
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

เข้าค่ายป้องกันยาเสพติด

   โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาคเหนือ อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ระหว่าง
วันที่ 11-15 ธันวาคม 2561

กีฬากรมพลศึกษา

   วิ ท ยาลั ย ได้ ส ่ ง นั ก กี ฬ า
ฟุตบอล 7 คน เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬากรมพลศึกษาโดยแข่งขัน 3
นัด ชนะ 2 แพ้ 1

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

วารสาร เทศบาลนครอ้อมน้อย 15

แสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลหญิง ที่ชนะมาในระดับประเทศ
ทีมนักกีฬาฟุตซอลหญิงของโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
รุน่ อายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. รอบคัดเลือก
ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี ได้รบั รางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทน
ระดับภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ณ จ.เชียงใหม่  
ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับประเทศ โดยนักกีฬาได้นำ� ถ้วยรางวัลมามอบให้กบั
ดร.สมศักดิ์ ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย

แผนก�ำหนดการ ประจ�ำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
1. วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562
2. ก�ำหนดแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562
3. วันมาฆบูชา 19 กุมภาพันธ์ 2562
	
  

ส�ำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย
234 หมู่ 11 ถ.เพชรเกษม (ซอยเพชรเกษม 87)
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ที่ สค 52206/

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 3/2537
ปทจ.อ้อมน้อย

