
 

 

 

            สิงหาคม  2562 

เรียน  พ่ีน้องชาวนนทบรุี และผูป้ระกอบการท่ีเคารพ 

  ขณะนี้ จงัหวดัได้ขบัเคลื่อนเพื่อท ำให้นนทบุรเีป็นจงัหวดัสะอำด ซึ่งต้องใช้พลงัร่วมกนั    

อยำ่งเขม็แขง็ 3 ฝ่ำย คอื 

  1. ภาครฐั ซึ่งประกอบด้วย ส่วนรำชกำร/ หน่วยงำน /รฐัสำหกิจ/องค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องจดับริการ-อ านวยความสะดวกให้เกิดควำมสะอำด กำรส่งเสรมิให้เกิดควำม

ร่วมมอืของประชำชน / ผู้ประกอบกำร การบงัคบัใช้กฎหมาย กำรจดักิจกรรมรณรงค์ / สรำ้งกำรเรยีนรู ้/ 

ควำมตระหนกัในกำรช่วยสรำ้งจงัหวดัสะอำด 

  2. ภาคประชาชน ซึ่งต้องรว่มมอืในกำรจดัขยะในครวัเรอืน โดยใช้น้อย ใช้ซ า้ น ากลบัมา

ใช้ใหม่ กำรมสี่วนร่วมในกำรไม่เป็นผู้สรำ้งขยะในพื้นที่สำธำรณะ การไม่ละเมิดกฎหมาย ที่จะเป็น

ตน้เหตุของควำมไมส่ะอำด ไมเ่ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบำ้นเมอืง 

  3. ภาคประชาสังคม อันเป็นองค์กรและภำคส่วนของผู้ประกอบกำร กลุ่มวิชำชีพ 

ชุมชน สถำบันกำรศึกษำ ฯลฯ ซึ่งต้องร่วมมือในกำรจดักำรขยะในสถำนประกอบกำร ส ำนักงำน 

สถำนศึกษำ ฯลฯ ภายใต้หลัก  3 R (Reduce Reuse Recycle) เช่น เดียวกับภำคประชำชน          

การรบัผิดชอบในการไม่สร้างภาระขยะแก่พื้นที่สำธำรณะ การเคารพกฎหมายอันจะเป็นผลด ี      

ต่อกำรสรำ้งควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของนนทบุร ี

  การร่วมแรงร่วมพลงัอย่างเข้มแขง็ 3 ฝ่าย เปรียบเสมือนเสาค า้ยนัสามต้นท่ีจะ

ประคบัประคองการเป็นจงัหวดัสะอาดให้มัน่คงยัง่ยืน 

  ในส่วนของภาครฐันั้น ได้ก ำหนดแนวทำงของกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรในเบื้องต้น 

ประกอบดว้ย 

  1.สะอาดด้วยกำรคดัแยกขยะต้นทำง (บ้ำน/โรงเรยีน/วดั/ส ำนักงำน)  2.สะอาดถนน      

สำยหลกั  3.สะอาดถนนสำยรอง (อปท.)  4.สะอาดคคูลอง  5.สะอาดจดัระเบยีบป้ำย  6.สะอาดก ำจดั

วชัพชืรมิทำง (บนดนิ/เหนือดนิ)  7.สะอาดจดัระเบยีบเสำไฟฟ้ำ/สำยสื่อสำร  8.สะอาดจดักำรขยะพษิ 

ขยะอันตรำย 9.สะอาดจดักำรมูลฝอยขยะติดเชื้อ  10.สะอาดจดัระเบียบขยะชิ้นใหญ่  11.สะอาด

สวยงำม อำคำร/บรเิวณส ำนกังำน                  



  สะอาดถนนหลกั คอื กจิกรรมส ำคญัที่มุ่งด ำเนินกำรต่อถนนสายหลกัท่ีอยู่ในความ

รบัผิดชอบของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ทัง้นี้ เนื่องจำกจงัหวดันนทบุรมีถีนนสำยหลกั        

และสำยรองหลำยเสน้ เป็นเส้นทางคมนาคมส าคญัของชาวไทยและชาวนนทบุรี เช่น ถนนตวิำนนท ์       

ถนนแจง้วฒันะ และถนนสำมคัคี ฯลฯ ควำมไม่สะอำด ไม่เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของถนนสำยหลกัและ

สำยรอง เกิดจากขยะบนผิวจราจร ทำงเทำ้ สินค้า-เครื่องมือ-วสัดเุหลือใช้จากผูป้ระกอบการ ผูพ้กั

อาศัยล่วงล า้  ทำงเท้ำ ผิวจรำจร ป้ายโฆษณาท่ีไม่ได้ขออนุญาตติดตัง้บนทำงเท้ำ ขอบทำง สายไฟ-   

สายส่ือสารไม่เป็นระเบียบ วชัพืชบนดนิ บนสำยไฟ การลกัลอบท้ิงขยะชิ้นขนำดเล็ก ชิ้นขนำดใหญ่        

ในเขตทำงพื้นที่เอกชนตดิเขตทำง ต้นไม้รกรงุรงั ฯลฯ เหล่ำนี้คงมิใช่ภาระของหน่วยงานกรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบทโดยล าพงั จ ำเป็นต้องไดค้วำมร่วมมอืของส่วนรำชกำร/รฐัวสิำหกจิ/อปท. ประชำชน

และผูป้ระกอบกำรทีพ่กัอำศยัรมิถนนหลกัและถนนรองมำรว่มกนัท ำใหเ้กดิควำมสะอำด 

  นนทบุร ี: จงัหวดัสะอำด : ถนนหลักสะอำด ซึ่งเป็นหนึ่งใน 11 กิจกรรม ที่จะท ำให้
จงัหวดันนทบุรเีป็นจงัหวดัสะอำด ไดก้ ำหนดด ำเนินกำรเดอืนละ 1 ครัง้  ซึง่ได้ด ำเนินกำรปฏบิตัไิปแล้ว 
5 ครัง้ ครัง้แรกที ่ถนนรตันำธเิบศร ์ครัง้ทีส่องที ่ถนนนครอนิทร์ ครัง้ทีส่ำมทีถ่นนกำญจนำภเิษก ครัง้ทีส่ ี่
ถนนซอยวดัลำดปลำดุก ครัง้ทีห่ำ้ถนนเลีย่งเมอืงนนทบุร ีและครัง้นี้เป็นครัง้ที ่6 เรำไดก้ ำหนดปฏบิตักิำร 
นนทบุร ี: จงัหวดัสะอำด : ถนนหลกัสะอำด @ ถนนเลีย่งเมอืงปำกเกรด็ กำรจดักจิกรรมในครัง้นี้เป็นกำร
เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนำงเจำ้สริกิติิ ์พระบรมรำชนีินำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง เนื่องในโอกำส
วนัเฉลิมพระชนมพรรษำ 87 พรรษำ 12 สิงหำคม 2562 โดยก ำหนดด ำเนินกำรในวนัจนัทร์ที่ 12 
สงิหำคม 2562 เวลำ 10.00 น. นัดรวมพลที่จุดหลกั คอื อาคารสถานีดบัเพลิงย่อยเทศบาลนคร   
ปากเกรด็ ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี และจดุรวมพลยอ่ย 6 จดุ คอื 
  1. บริเวณปากซอยสามคัคี ถึง ลานตลาดนัดแยกประเสริฐอิสลาม ฝัง่ขาออก    
                         (เทศบำลนครนนทบุร,ีอ ำเภอเมอืงนนทบุร ีรบัผดิชอบ)  
         (จดุรวมพล : บรเิวณลำนตลำดนดัแยกประเสรฐิอสิลำม) 

       (ผูป้ระสำนงำน : นำยสะอำด พมิพส์มบรูณ์ เบอรโ์ทรศพัท ์: 092-2798632) 
 

2. บริเวณหน้าหมู่บ้าน Vista Park ถึง ปากซอยเล่ียงเมืองปากเกรด็ 46 ฝัง่ขาออก       
    (อ ำเภอปำกเกรด็ รบัผดิชอบ) 
    (จดุรวมพล : บรเิวณลำนฝัง่ตรงขำ้มรำ้นอำหำร NUTI ปำกซอยเลีย่งเมอืงปำกเกรด็ 43) 

       (ผูป้ระสำนงำน : นำยสุเจตน์  บุญยภกัดิ ์เบอรโ์ทรศพัท ์: 081-6170063) 
 

  3. บริเวณหน้าโรงเรียนสอนขบัรถเล่ียงเมืองปากเกรด็ ถึง ส่ีแยกสหกรณ์ 3 ฝัง่ขาออก  
      (เทศบำลนครปำกเกรด็  รบัผดิชอบ)  
       (จดุรวมพล : บรเิวณหน้ำสถำนีดงัเพลงิยอ่ยเทศบำลนครนปำกเกรด็ ต ำบลบำงพูด  

            (จดุพธิเีปิด)) 
     (ผูป้ระสำนงำน : นำยชุมพล จนัทรเ์พญ็ เบอรโ์ทรศพัท ์: 092-7168866)   
 
 

 



  4. ปากซอยเล่ียงเมืองปากเกรด็ 21 ถึง สะพานต่างระดบัข้ามถนนแจ้งวฒันะ      
ฝัง่ขาออก    
                         (เทศบำลนครปำกเกรด็  รบัผดิชอบ) 
       (จดุรวมพล : บรเิวณหน้ำสถำนีดงัเพลงิยอ่ยเทศบำลนครนปำกเกรด็ ต ำบลบำงพูด  

  (จดุพธิเีปิด))  
            (ผูป้ระสำนงำน : นำยชุมพล จนัทรเ์พญ็ เบอรโ์ทรศพัท ์: 092-7168866)  
 

  5. ปากซอยเล่ียงเมืองปากเกรด็ 41 ถึง ปากซอยเล่ียงเมืองปากเกรด็ 43 ฝัง่ขาเข้า   
      (อ ำเภอปำกเกรด็  รบัผดิชอบ) 
      (จดุรวมพล : บรเิวณลำนฝัง่ตรงขำ้มรำ้นอำหำร NUTI ปำกซอยเลีย่งเมอืงปำกเกรด็ 43) 

    (ผูป้ระสำนงำน : นำยสุเจตน์  บุญยภกัดิ ์เบอรโ์ทรศพัท ์: 081-6170063)  
 

6. ฝัง่ตรงข้ามตลาดนัดแยกประเสริฐอิสลาม ถึง บริเวณปากซอยสามคัคี ฝัง่ขาเข้า          
          (เทศบำลนครนนทบุร,ีอ ำเภอเมอืงนนทบุร ีรบัผดิชอบ) 
      (จดุรวมพล : บรเิวณลำนตลำดนดัแยกประเสรฐิอสิลำม) 

     (ผูป้ระสำนงำน : นำยสะอำด พมิพส์มบรูณ์ เบอรโ์ทรศพัท ์: 092-2798632) 
      

หน่วยงำนทีร่ว่มปฏบิตังิำนในครัง้นี้ประกอบดว้ย แขวงทางหลวงชนบทนนทบรุี , หมวดบ ารงุ
ทางหลวงชนบทนนทบุรี , องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี , เทศบาลนครนนทบุรี , เทศบาลนคร
ปากเกร็ด , ต ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  , รอง ผอ.รมน.จ.น.บ. (ท) , ท้องถ่ินจังหวดันนทบุรี , 
ประชาสมัพนัธ์จงัหวดันนทบุรี , ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันนทบุรี , การไฟฟ้านคร
หลวงเขตบางบวัทอง , บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) , บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) , ท่ีว่า
การอ าเภอเมืองนนทบุรี , ท่ีว่าการอ าเภอปากเกรด็ , ท่ีท าการปกครองจงัหวดันนทบุรี และหน่วยงำน
ของรฐัวสิำหกจิหลำยหน่วยของจงัหวดันนทบุร ี

  ขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชน ผู้ประกอบการ/ร้านค้า บริเวณถนนเล่ียงเมือง      
ปากเกรด็และชาวนนทบุรี ร่วมเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรสรำ้งถนนเลี่ยงเมอืงปำกเกรด็ ให้เป็นถนนสะอำด 
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดัสะอำด โดย 
  1. สละเวลำในเชำ้วนัจนัทรท์ี ่12 สงิหำคม 2562 ร่วมกนัเดินทางมาท าความสะอาด   
ถนนเล่ียงเมืองปากเกรด็ ท่านสะดวก/ใกล้จดุใดไปร่วมท าท่ีจดุนัน้ โดยสำมำรถประสำนเพื่อทรำบ
ภำรกจิ จำกผูป้ระสำนงำนแต่ละจดุตำมเบอรโ์ทรศพัทท์ีใ่หไ้ว ้
  2. รว่มทกัทำย พดูคุย เป็นก าลงัใจ จนท. ทุกหน่วยทีม่ำปฏบิตังิำนในวนันัน้ 

  3. ท่ำนทีเ่ป็นเจ้าของท่ีดินข้างถนนเล่ียงเมืองปากเกรด็ ช่วยจดัท าแนวรัว้ป้องกนั  

มใิหม้กีำรน ำขยะมำทิง้ในทีด่นิ/เสน้ทำงต่อไป 

  4. ช่วยกนัสอดส่อง มิให้มีการลกัลอบท้ิงขยะ หลงัจำกนี้ 

  5. ช่วยกนัรณรงค ์ร่วมมอื ร่วมแรง ร่วมใจ ท าให้ถนนเล่ียงเมืองปากเกรด็เป็นถนน

สะอาดอย่างยัง่ยืนตลอดไป 

     ขอขอบคณุในความร่วมมือครบั 


