
ประจ ำเดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน 

โทรศัพท์ / โทรสาร : 055 446 365 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง   
อ.เมืองอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการตั้งด่านชุมชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๖๔  โดยมี
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.บ้านด่าน  , อสม. , เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองในท้องที่  ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งน้ีโดยตั้งด่านชุมชน ณ 
บริเวณหน้าตลาดสดต าบลบ้านด่าน หมู่ที่ ๓  และ บริเวณหน้าวัดคุ้งยาง  
หมู่ที่ ๗   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนุมัติเงนิกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน  
           เม่ือวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๔  คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ได้มีการประชุม    
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  พิจารณาเงินกู้ของกลุ่มอาชีพในพื้นที่ต าบล
บ้านด่าน จ านวน ๙ หมู่บ้าน  ๑๖ กลุ่มอาชีพ  ที่ได้ยื่นความ
ประสงค์ขอกู้เงินเพื่อน าไปใช้ด าเนินงานของกลุ่มในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนได้
พิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่กลุ่มอาชีพ จ านวน  ๑๖ กลุ่ม 
วงเงินรวมทั้งสิ้น จ านวน  ๑,๑๐๒,๐๐๐ บาท เพื่อให้กลุ่ม
น าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มต่อไป   วัสดุกันลื่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านด่าน 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน ได้ จัดซ้ือแผ่น
กันลื่นส าหรับปูพื้นบริเวณห้องน้ าป้องกันการลื่นล้ม  และบริเวณลานเครื่อง
เล่นในร่มเพื่อป้องกันการหกล้มและการพลัดตกจากเครื่องเล่น เพิ่มความ
ปลอดภัยให้กับเด็กเล็กเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองได้รู้สึกม่ันใจกับ
ความปลอดภัยที่เด็กจะได้รับเม่ืออยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งน้ีได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโรงไฟฟ้าเขื่อนผาจกุ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลงั
น า้ท้ายเขื่อนชลประทานในการจดัซือ้ จ านวน  ๓๖,๗๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจซ่อมแซมปรับสภาพท่ีอยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
       ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔  กองสวัสดิการ อบต.บ้าน
ด่าน ได้ออกส ารวจบ้านผู้สูงอายุ เพื่อขอรับการสนับสนุน
จากส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาวสายลม 
อรุณ ราษฎรหมู่ที่ ๔  และ นายมี  ถาอ้น  ราษฎรหมู่ที่ ๙  
ทั้งน้ีอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณา  

 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 



 
                                     
   

  

หน่วยบริการเคล่ือนท่ีเร็ว 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

       ไวรัสโควิด 19 (Covid-19) คือ อะไร ? 
       อาการไข้แบบที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
       (COVID-19) ต่างจากไข้หวัดทั่วไปอย่างไร ? 
       หากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 COVID-19 จะมี 
       ระยะฟักตัวนานแค่ไหน ? 
รู้ทัน Covid-19 เพื่อป้องกัน 
และห่างไกลจากโรค อ่านเพิ่ม 
เติมได้ โดยสแกนที่ QR CODE 

ที่น่ี ............... 
 

ประกาศ/สาระน่ารู้  

 

 

 

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

 

                                  เม่ือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔                      
                                  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
                                   และสิ่งแวดล้อม จ.อุตรดิตถ์                        
                                   ได้ออกติดตามโครงการ
             ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของ อบต.บ้านด่าน  
โดยได้ลงพื้นที่ห มู่ที่  ๙ ต าบลบ้านด่าน ซ่ึงเป็นพื้นที่
เป้าหมายในการด าเนินงานในครั้งน้ีซ่ึงในขณะน้ีการ
ด าเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวของ อบต.อยู่ระหว่างการ        
      ด าเนินการใน แผนงานที่ ๒   

       ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔       
ส่งท้ ายปี เ ก่ าต้ อนรับปี ใหม่ 
ส าหรับพี่น้องชาวต าบลบ้าน
ด่านหลายๆ คน ได้ร่วมฉลอง
รับศักราชใหม่  แต่ส าหรับ
ทีมงานหน่วยบริการเคลื่อนที่
เร็ว ยังคงท างานกันอย่างหนัก
เพื่อให้พี่ น้องชาวต าบลบ้าน
ด่านได้รับบริการจาก อบต. 

อย่างเต็มที่ และทีมงานก็จะพยายามแก้ไขปัญหาของท่านอย่างเต็มความ 
สามารถเช่นกัน 
        ปัญหาเรื่องน้ าประปาแตก รั่ว ทางทีมงานฝากทุกๆท่านช่วยกัน
ดูแลและแจ้งจุดเกิดเหตุด้วยนะครับ ทางทีมงานจะรีบไปด าเนินการ
ซ่อมแซมและแก้ไขให้ และหากบางเวลาน้ าประปาหยุดไหลก็อย่าเพิ่ง
ตกใจครับ เพราะทางทีมงานของเราอาจก าลังล้างท าความสะอาดระบบ
ประปากันอยู่และจะปล่อยน้ าทันทีเม่ือด าเนินการเสร็จครับ  
 

                เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ต าบลบ้านด่านในช่วง    
          เดือนมกราคม ๒๕๖๔ เกิดเหตุเพลิงไหม้ ๒ ครั้ง     
          ครั้งแรกใน วันที่ ๗  ณ บริเวณใกล้ๆ กับร้านหน่ึง
ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ และครั้งที่สองใน วันที่  ๘ ณ บริเวณ
หลังร้านมาก่อ หมู่ที่ ๙ อบต.บ้านด่าน ได้ให้รถดับเพลิงเข้า
ระงับเหตุ โชคดีที่ เหตุการณ์ทั้งสองไม่มีผู้ ใดเสียชี วิต   
  

                      ในเดือนกุมภาพันธ์ 
              น้ี มี เทศกาล วันต รุษ จีน  
               พี่น้องชาวต าบลบ้านด่าน 
               โปรดระวังเรื่องการใช้ไฟ 
               ด้วยนะครับ !!!  

ข่าว ของคนเล้ียงสุกร(เล้ียงหมู) 

         เม่ือเร็วๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
ได้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิด
มลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร  โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา         
เล่มที่ ๑๓๘  ตอนพิเศษ ๒ ง  วันที่ ๔ มกราคม  ๒๕๖๔ โดยประกาศ
ฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เม่ือพ้นก าหนดหน่ึงปี นับถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ส าหรับท่านใดเลี้ยงสุกรก็ลองศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวประกาศได้ โดยสแกน QR CODE ได้ที่น่ี 
 


