- คูฉบับ -

ด่ วนทีส่ ุ ด

ที่ ชร ๐๐๒๓.๓/ว 30534

สําเนาคูฉบับ

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ถนนแมฟาหลวง ชร ๕๗๑๐๐

22 ธันวาคม 25๖๔
เรื่อง

มาตรการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในที่สาธารณะ
และสถานที่ทองเที่ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ยว “Blooming Chiang Rai บานสะพรั่งเชียงราย”

เรียน นายอําเภอ ทุกอําเภอ
ด วยในระหว างเดื อนธั นวาคม-กุ มภาพั นธ ของทุ กป จั งหวั ดเชี ยงรายจะเข าสู ฤดู หนาว และฤดู กาล
ท อ งเที่ ย วประจํ า ป โดยในแต ล ะป ที่ ผ า นมาจั ง หวั ด เชี ย งรายได รั บ ความนิย มและสนับ สนุ น การท อ งเที่ ย ว
จากนักทองเที่ยวในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย ทั้งสถานที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวตามฤดูกาล และสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม
และวัฒนธรรม นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังมีสถานที่เชิงบริการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ไดแก รานอาหาร
รานกาแฟ รานจําหนายสินคาชุมชน สวนสาธารณะ ฯลฯ ทําใหดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายเปนจํานวนมาก
จั งหวั ดเชี ยงรายพิ จารณาแล ว เห็ นวา ในชวงฤดู กาลท องเที่ ยวของจั งหวั ดเชี ยงราย อาจมี สิ่ งปฏิ กู ล
มู ลฝอยที่ เกิ ดขึ้ นจากกิ จกรรมการท องเที่ ยวของนั กท องเที่ ยว และการพั ฒนาแหล งท องเที่ ยวในพื้ นที่ เป นจํ านวนมาก
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย
ของบานเมือง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560) อันเปนการรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยในที่สาธารณะและสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย จึงกําหนด “มาตรการ
จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในที่สาธารณะและสถานที่
ทองเที่ ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ ยว ‘Blooming Chiang Rai บานสะพรั่ งเชีย งราย’” เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ควบคุ มและดู แลรั กษาความสะอาดทางเท า และบริ เวณโดยรอบที่ สาธารณะ, สถานที่ สาธารณะ,
สถานที่ทองเที่ยว และสถานที่จัดงานสําคัญ มิใหเกิดสภาพรกรุงรังหรือปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
2. ควบคุมและดูแลรักษาความสะอาดถนน ริมถนน ไหลทาง และเกาะกลางถนนของถนน
ท องถิ่ น มิ ให เกิ ดสิ่ งปฏิ กู ลมู ลฝอย เศษมู ลสั ตว คราบน้ํ ามั น กรวด หิ น ดิ น ทราย หรื ออื่ นๆ และรวมถึ งถนนท องถิ่ น
ที่อยูระหว างดํ าเนิ นการก อสร าง ปรั บปรุ งผิ วจราจร ขยายไหล ทาง และติ ดตั้ งอุ ปกรณ ใดๆ ตองจั ดให มีป ายแจ งเตื อน
และป ายอํ านวยความสะดวกทางจราจรให ผู สั ญจรรั บทราบ เพื่ อป องกั นอุ บั ติ เหตุ และเกิ ดความปลอดภั ย
ในการใชรถใชถนนของนักทองเที่ยวและประชานในพื้นที่ในชวงฤดูกาลทองเที่ยว
3. จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ การจั ดการขยะมู ลฝอยต นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ
4. ดํ าเนิ นการกํ าจั ดขยะมู ลฝอยตกค างบริ เวณโดยรอบที่ สาธารณะ, สถานที่ สาธารณะ สถานที่
ทองเที่ยว และสถานที่จัดงานสําคัญภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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- คูฉบับ สําเนาคูฉบับ

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ถนนแมฟาหลวง ชร ๕๗๑๐๐

22 ธันวาคม 25๖๔
เรื่อง

การกําหนด “มาตรการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ในที่สาธารณะและสถานที่ทองเที่ยวในชวงฤดูกาลทองเทีย่ ว ‘Blooming Chiang Rai บานสะพรั่งเชียงราย’”

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และนายกเทศมนตรีนครเชียงราย
ด วยในระหว างเดื อนธั นวาคม-กุ มภาพั นธ ของทุ กป จั งหวั ดเชี ยงรายจะเข าสู ฤดู หนาว และฤดู กาล
ท อ งเที่ ย วประจํ า ป โดยในแต ล ะป ที่ ผ า นมาจั ง หวั ด เชี ย งรายได รั บ ความนิ ย มและสนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย ว
จากนักทองเที่ยวในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย ทั้งสถานที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวตามฤดูกาล และสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม
และวัฒนธรรม นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังมีสถานที่เชิงบริการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ไดแก รานอาหาร
รานกาแฟ รานจําหนายสินคาชุมชน สวนสาธารณะ ฯลฯ ทําใหดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายเปนจํานวนมาก
จั งหวั ดเชี ยงรายพิ จารณาแล ว เห็ นวา ในชวงฤดู กาลท องเที่ ยวของจั งหวั ดเชี ยงราย อาจมี สิ่ งปฏิ กู ล
มู ลฝอยที่ เกิ ดขึ้ นจากกิ จกรรมการท องเที่ ยวของนั กท องเที่ ยว และการพั ฒนาแหล งท องเที่ ยวในพื้ นที่ เป นจํ านวนมาก
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย
ของบานเมือง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560) อันเปนการรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยในที่สาธารณะและสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย จึงกําหนด “มาตรการ
จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในที่สาธารณะและสถานที่
ทองเที่ ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ ยว ‘Blooming Chiang Rai บานสะพรั่ งเชีย งราย’” เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ควบคุ มและดู แลรั กษาความสะอาดทางเท า และบริ เวณโดยรอบที่ สาธารณะ, สถานที่ สาธารณะ,
สถานที่ทองเที่ยว และสถานที่จัดงานสําคัญ มิใหเกิดสภาพรกรุงรังหรือปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
2. ควบคุมและดูแลรักษาความสะอาดถนน ริมถนน ไหลทาง และเกาะกลางถนนของถนน
ท องถิ่ น มิ ให เกิ ดสิ่ งปฏิ กู ลมู ลฝอย เศษมู ลสั ตว คราบน้ํ ามั น กรวด หิ น ดิ น ทราย หรื ออื่ นๆ และรวมถึ งถนนท องถิ่ น
ที่อยูระหว างดํ าเนิ นการก อสร าง ปรั บปรุ งผิ วจราจร ขยายไหล ทาง และติ ดตั้ งอุ ปกรณ ใดๆ ต องจั ดให มีป ายแจงเตื อน
และป ายอํ านวยความสะดวกทางจราจรให ผู สั ญจรรั บทราบ เพื่ อป องกั นอุ บั ติ เหตุ และเกิ ดความปลอดภั ย
ในการใชรถใชถนนของนักทองเที่ยวและประชานในพื้นที่ในชวงฤดูกาลทองเที่ยว
3. จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ การจั ดการขยะมู ลฝอยต นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ
4. ดํ าเนิ นการกํ าจั ดขยะมู ลฝอยตกค างบริ เวณโดยรอบที่ สาธารณะ, สถานที่ สาธารณะ สถานที่
ทองเที่ยว และสถานที่จัดงานสําคัญภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ถนนแมฟาหลวง ชร ๕๗๑๐๐

22 ธันวาคม 25๖๔
เรื่อง

การกําหนด “มาตรการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ในที่สาธารณะและสถานที่ทองเที่ยวในชวงฤดูกาลทองเทีย่ ว ‘Blooming Chiang Rai บานสะพรั่งเชียงราย’”

เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงรายนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และ
ด วยในระหว างเดื อนธั นวาคม-กุ มภาพั นธ ของทุ กป จั งหวั ดเชี ยงรายจะเข าสู ฤดู หนาว และฤดู กาล
ท อ งเที่ ย วประจํ า ป โดยในแต ล ะป ที่ ผ า นมาจั ง หวั ด เชี ย งรายได รั บ ความนิ ย มและสนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย ว
จากนักทองเที่ยวในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย ทั้งสถานที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ทองเที่ยวตามฤดูกาล และสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม
และวัฒนธรรม นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังมีสถานที่เชิงบริการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ไดแก รานอาหาร
รานกาแฟ รานจําหนายสินคาชุมชน สวนสาธารณะ ฯลฯ ทําใหดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายเปนจํานวนมาก
จั งหวั ดเชี ยงรายพิ จารณาแล ว เห็ นวา ในชวงฤดู กาลท องเที่ ยวของจั งหวั ดเชี ยงราย อาจมี สิ่ งปฏิ กู ล
มู ลฝอยที่ เกิ ดขึ้ นจากกิ จกรรมการท องเที่ ยวของนั กท องเที่ ยว และการพั ฒนาแหล งท องเที่ ยวในพื้ นที่ เป นจํ านวนมาก
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย
ของบานเมือง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560) อันเปนการรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยในที่สาธารณะและสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย จึงกําหนด “มาตรการ
จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในที่สาธารณะและสถานที่
ทองเที่ ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ ยว ‘Blooming Chiang Rai บานสะพรั่ งเชีย งราย’” เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ควบคุ มและดู แลรั กษาความสะอาดทางเท า และบริ เวณโดยรอบที่ สาธารณะ, สถานที่ สาธารณะ,
สถานที่ทองเที่ยว และสถานที่จัดงานสําคัญ มิใหเกิดสภาพรกรุงรังหรือปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
2. ควบคุมและดูแลรักษาความสะอาดถนน ริมถนน ไหลทาง และเกาะกลางถนนของถนน
ท องถิ่ น มิ ให เกิ ดสิ่ งปฏิ กู ลมู ลฝอย เศษมู ลสั ตว คราบน้ํ ามั น กรวด หิ น ดิ น ทราย หรื ออื่ นๆ และรวมถึ งถนนท องถิ่ น
ที่อยูระหว างดํ าเนิ นการก อสร าง ปรั บปรุ งผิ วจราจร ขยายไหล ทาง และติ ดตั้ งอุ ปกรณ ใดๆ ตองจั ดให มีป ายแจ งเตื อน
และป ายอํ านวยความสะดวกทางจราจรให ผู สั ญจรรั บทราบ เพื่ อป องกั นอุ บั ติ เหตุ และเกิ ดความปลอดภั ย
ในการใชรถใชถนนของนักทองเที่ยวและประชานในพื้นที่ในชวงฤดูกาลทองเที่ยว
3. จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ การจั ดการขยะมู ลฝอยต นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ
4. ดํ าเนิ นการกํ าจั ดขยะมู ลฝอยตกค างบริ เวณโดยรอบที่ สาธารณะ, สถานที่ สาธารณะ สถานที่
ทองเที่ยว และสถานที่จัดงานสําคัญภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
/ 5) จัดหาพื้นที่ ...

