
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา แหล่งเรียนรู้ใหม่ของเด็ก 

ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน 

โทรศัพท์ / โทรสาร : 055 446 365 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

โดยการประชุมในครั้งน้ีได้มีการพิจารณาเรื่องส าคัญเก่ียวกับการพิจารณาให้
ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งทาง
หน่วยงานจะจะขอเข้าใช้ท าประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว  
ทั้งน้ี มติของสภาฯในครั้งน้ีจะน าไปประกอบการขออนุญาตกับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบพื้นที ่
ดังกล่าวต่อไป.. 
อ่านเพิ่มเติมได้ที่  
QR CODE..... 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าแดง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน  ๒๘๒,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
รอยพิมพ์ หมู่ที่ ๔ –หมู่ที่ ๓ กว้าง ๓  เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จ านวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท  โดยงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานทั้งสอง
โครงการน้ีเป็นงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๔   ที่เริ่มด าเนินการ 
ในปีน้ี และยังมีอีกหลาย  
โครงการที่อยู่ระหว่างการ 
ด าเนินการซ่ึงจะแจ้งให ้
ทราบต่อไป.......  
 
 

    เม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านด่านได้มีการ
ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ 

     การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.บ้านด่าน ในปีน้ีได้    
มีการใช้งบประมาณของหน่วย 
งานและ จัดห างบประมาณ     
จากหน่วยงานอ่ืนมาเพิ่มเติม        
เพื่อพัฒนาศูนย์ เด็ กเล็ก ให้ มี
มาตรฐานและเป็นที่ ไว้วางใจ 
 สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ปกครองที่น าเด็กเล็กเข้ามายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านด่านว่าเด็กจะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเตรียม 
                ความพร้อมเข้ารับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป ในปีน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านได้รับงบ
                ประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน  ๑๗๐,๐๐๐ บาท   ในการ 
                สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาส าหรับสร้างฐานการเรียนรู้ จ านวน ๔ ฐาน  นับว่าเป็นเรื่อง
ที่น่                น่ายินดี  แต่งบประมาณในครั้งน้ีไม่ได้รวมค่าด าเนินการจึงต้อง 
                 อาศัยทีมงานของหน่วยงานในการก่อสร้าง...อาจจะต้องใช้เวลา 
                 ในการก่อสร้างที่นานหน่อย  เน่ืองจากภารกิจหน้าที่อ่ืนๆก็ต้อง 
                 ท าเช่นกันแทบจะไม่มีเวลาได้พัก......ก็ขอเชิญชวนท่านใดสนใจ 
                 ร่วมเป็นจิตอาสาช่วยทีมงานก็มาได้นะครับ....  

      เม่ือวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ 
2564  ท่านปลัดสุมาณู จุฑา 
ได้น าคณะกรรมการตรวจการ
จ้างพร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน
ลง พื้ น ที่ ต ร ว จ ง าน ก่อ สร้ า ง    
  



 
                                     
   

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

        
 

         

 

 

 

สายด่วน !!  เหตุฉุกเฉิน !! 
โทร. 087-196 - 0646 (นายก อบต.) ,081- 973 -1358 (ปลัด อบต.) 

    
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ของ อบต.บ้านด่าน แผนงานที่ ๒ ในการติดตาม ครั้งน้ีได้
ติดตามการจัดท าถังขยะและการจัดการขยะในครัวเรือน    
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

QR 

CODE 

 
 

 
           ปัญหาเรื่องไฟป่าและหมอกควัน เป็นปัญหาที่มักจะมาคู่กันอยู่
เสมอเน่ืองจากเมื่อเกิดการจุไฟเผาป่าหรือจุดไฟเผาพื้นที่การ เกษตร 
เพื่อเตรียมพื้นการเพาะปลูกจะท าให้เกิดควันในบริเวณดังกล่าว และ
หากเกิดขึ้นหลายแห่งจะท าให้ปริมาณควันไฟหนาแน่นเกิดเป็นมลพิษ
ทางอากาศซึ่งเป็นอันตรายต่อคน  แม้ว่าได้มีการรณรงค์งดการเผาป่า
และเผาพื้นที่เพื่อท าการเกษตรเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าและปัญหา
หมอกควันแต่ก็ยังมีการลักลอบจุดไฟอยู่เป็นประจ า  

    ปัจจุบันหน่วยงานที่ เ ก่ียว  
ข้องได้  มีการใช้ระบบ VIIRS 
จากดาวเทียมเพื่อตรวจสอบจุด  
Hot Spot ที่เกิดความร้อนท า
ให้ระบุต าแหน่งที่เกิดไฟไหม้ได้
อย่างแม่นย าโดยจะสามารถ
ระบุถึงพิกัดจุดเกิดไฟไหม้ วันที่ 

เกิดเหตุ  เวลา  ต าบลที่เกิดเหตุ พื้นที่ๆเกิดเป็นป่า นาข้าวหรือพื้นที่การ 
เกษตรอ่ืนๆ ระบุพิกัดต าแหน่งเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 

 
 
 

 

      จังหวัดอุตรดิตถ์ของเราก็มีการรณรงค์ห้ามจุดไฟเผาป่าหรือพื้นที่ท า
การเกษตรนะครับ !!!  เพื่อลดการเกิด 
ปัญหาฝุ่นและหมอกควัน   รายละเอียด 
เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวสามารถสแกนอ่าน 
เพิ่มเติมได้ที่ QR CODE น้ี.... 

จุดไฟเผาป่าหรือพ้ืนท่ีการเกษตร 
 เขารู้นะ..ว่าพ้ืนท่ีไหนจุด เขารู้ได้ไง ??? 

     ส าหรับข่าวประชาสัมพันธ์ของทีม 
งานเคลื่อนที่เร็วในเดือนน้ีก็มีหลายงาน
ที่ทางทีมงานออกไปซ่อมแซมและแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับงานบริการสาธารณะที่
รับผิดชอบให้บริการอยู่หลายแห่ง  แต่ 
 เรื่องที่จะขอประชาสัมพันธ์ในเดือนน้ีทางทีมงานขอน าเรื่องไฟไหม้

บริเวณข้างทางซ่ึงเกิดขึ้นหลายแห่งมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ 
ซ่ึงบางครั้งเกิดขึ้นบริเวณแนววางท่อประปาท าให้ท่อรั่ว ส่งผลท าให้ต้อง
ปิดระบบจ่ายน้ าบางสายเพื่อด าเนินการซ่อมแซม จึงขอฝากทางพี่น้อง
ชาวต าบลบ้านด่านช่วยกันสอดส่อง หากพบเห็นไฟไหม้ข้างทางบริเวณ 
   แนวท่อโปรดช่วยกันดับ หรือแจ้งมาทางทีมงานด้วยนะครับ... 
 

“ไฟไหม้ข้างทาง อาจเสียหายมากกว่าท่ีคุณคิด” 

       ทั้งน้ีผลการติดตามตามครั้ งน้ีปรากฎว่าครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมายได้มีการจัดท าถังขยะเพื่อคัดแยก และน าไป 
ประยุกต์ใช้ทุกครัวเรือน  การติดตาม 
ครั้งน้ีได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙  และทีมงานของ 
ท่าน ที่อ านวยความสะดวกในการติด 
ตามและประสานงาน จึงขอขอบคุณ 
ท่านและทีมงาน ณ โอกาสน้ี .  

เม่ือวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒ ๕ ๖ ๔  ส า นั ก ป ลั ด 
อบต.บ้านด่านได้ลงพื้น
หมู่ที่ ๙ ต าบลบ้านด่าน 
เ พื่ อ ติ ด ต า ม ก า ร
ด าเนินงานตามโครงการ 

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
“ วันมาฆบูชา” 

    วันมาฆบูชา เป็นวันส าคัญของชาวพุทธเถรวาทและ
วันหยุดราชการในประเทศไทย "มาฆบูชา" ย่อมาจาก  
"มาฆปูรณมีบูชา" วันน้ีเป็นวันที่มีความ 
ส าคัญอย่างไรในพระพุทธศาสนา และ 
ชาวพุทธจะปฏิบัติอย่างไรเก่ียวกับวัน 
ส าคัญในวันน้ี..??  อ่านเพิ่มเติม…. 

แล้วพบกันใหม่ 
ฉบับเดือนมีนาคม 

นะครับ.. 


