
สําเนาคูฉบับ 

ท่ี  ชร ๐๐๒๓.๓/ว 30534 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
ถนนแมฟาหลวง ชร ๕๗๑๐๐ 

 22  ธันวาคม  25๖๔ 

เรื่อง มาตรการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพ่ือรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในท่ีสาธารณะ
 และสถานท่ีทองเท่ียวในชวงฤดูกาลทองเท่ียว “Blooming Chiang Rai บานสะพรั่งเชียงราย” 

เรียน นายอําเภอ ทุกอําเภอ 

ดวยในระหวางเดือนธันวาคม-กุมภาพันธของทุกป จังหวัดเชียงรายจะเขาสูฤดูหนาว และฤดูกาล 
ทองเท่ียวประจําป โดยในแตละปท่ีผานมาจังหวัดเชียงรายไดรับความนิยมและสนับสนุนการทองเท่ียว 

จากนักทองเท่ียวในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีแหลงทองเท่ียวหลากหลาย ท้ังสถานท่ี
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ สถานท่ีทองเท่ียวตามฤดูกาล และสถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม 
และวัฒนธรรม นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังมีสถานท่ีเชิงบริการพัฒนาแหลงทองเท่ียว ไดแก รานอาหาร 
รานกาแฟ รานจําหนายสินคาชุมชน สวนสาธารณะ ฯลฯ ทําใหดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
จังหวัดเชียงรายเปนจํานวนมาก  

จังหวัดเชียงรายพิจารณาแลว เห็นวา ในชวงฤดูกาลทองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย อาจมีสิ่งปฏิกูล 
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก 
ดังนั้น เพ่ือเปนการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
ของบานเมือง พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560) อันเปนการรักษาความสะอาด 
และความเปนระเบียบเรียบรอยในท่ีสาธารณะและสถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย จึงกําหนด “มาตรการ

จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพ่ือรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในท่ีสาธารณะและสถานท่ี
ทองเท่ียวในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ‘Blooming Chiang Rai บานสะพรั่งเชียงราย’” เพ่ือใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

1. ควบคุมและดูแลรักษาความสะอาดทางเทา และบริเวณโดยรอบท่ีสาธารณะ, สถานท่ีสาธารณะ,
สถานท่ีทองเท่ียว และสถานท่ีจัดงานสําคัญ มิใหเกิดสภาพรกรุงรังหรือปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

2. ควบคุมและดูแลรักษาความสะอาดถนน ริมถนน ไหลทาง และเกาะกลางถนนของถนน
ทองถ่ิน มิใหเกิดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย เศษมูลสัตว คราบน้ํามัน กรวด หิน ดิน ทราย หรืออ่ืนๆ และรวมถึงถนนทองถ่ิน 
ท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสราง ปรับปรุงผิวจราจร ขยายไหลทาง และติดตั้งอุปกรณใดๆ ตองจัดใหมีปายแจงเตือน 
และปายอํานวยความสะดวกทางจราจรใหผู สัญจรรับทราบ เพ่ือปองกันอุบัติ เหตุและเกิดความปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนนของนักทองเท่ียวและประชานในพ้ืนท่ีในชวงฤดูกาลทองเท่ียว 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยตนทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ 

4. ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยตกคางบริเวณโดยรอบท่ีสาธารณะ, สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ี 
ทองเท่ียว และสถานท่ีจัดงานสําคัญภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

/ 5 จัดหาพ้ืนท่ี ... 

ด่วนทีสุ่ด 

- คูฉบับ - 





 
 

สําเนาคูฉบับ 

ท่ี  ชร ๐๐๒๓.๓/ว 30536      ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
         ถนนแมฟาหลวง ชร ๕๗๑๐๐ 

 22  ธันวาคม  25๖๔ 

เรื่อง การกําหนด “มาตรการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพ่ือรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ในท่ีสาธารณะและสถานท่ีทองเท่ียวในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ‘Blooming Chiang Rai บานสะพรั่งเชยีงราย’” 

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และนายกเทศมนตรนีครเชียงราย 

ดวยในระหวางเดือนธันวาคม-กุมภาพันธของทุกป จังหวัดเชียงรายจะเขาสูฤดูหนาว และฤดูกาล 
ทองเท่ียวประจําป โดยในแตละปท่ีผานมาจังหวัดเชียงรายไดรับความนิยมและสนับสนุนการทองเท่ียว 

จากนักทองเท่ียวในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีแหลงทองเท่ียวหลากหลาย ท้ังสถานท่ี
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ สถานท่ีทองเท่ียวตามฤดูกาล และสถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม 
และวัฒนธรรม นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังมีสถานท่ีเชิงบริการพัฒนาแหลงทองเท่ียว ไดแก รานอาหาร  
รานกาแฟ รานจําหนายสินคาชุมชน สวนสาธารณะ ฯลฯ ทําใหดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
จังหวัดเชียงรายเปนจํานวนมาก  

จังหวัดเชียงรายพิจารณาแลว เห็นวา ในชวงฤดูกาลทองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย อาจมีสิ่งปฏิกูล 
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก  
ดังนั้น เพ่ือเปนการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
ของบานเมือง พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560) อันเปนการรักษาความสะอาด 
และความเปนระเบียบเรียบรอยในท่ีสาธารณะและสถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย จึงกําหนด “มาตรการ

จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพ่ือรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในท่ีสาธารณะและสถานท่ี
ทองเท่ียวในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ‘Blooming Chiang Rai บานสะพรั่งเชียงราย’” เพ่ือใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

1. ควบคุมและดูแลรักษาความสะอาดทางเทา และบริเวณโดยรอบท่ีสาธารณะ, สถานท่ีสาธารณะ,  
สถานท่ีทองเท่ียว และสถานท่ีจัดงานสําคัญ มิใหเกิดสภาพรกรุงรังหรือปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

2. ควบคุมและดูแลรักษาความสะอาดถนน ริมถนน ไหลทาง และเกาะกลางถนนของถนน
ทองถ่ิน มิใหเกิดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย เศษมูลสัตว คราบน้ํามัน กรวด หิน ดิน ทราย หรืออ่ืนๆ และรวมถึงถนนทองถ่ิน 
ท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสราง ปรับปรุงผิวจราจร ขยายไหลทาง และติดตั้งอุปกรณใดๆ ตองจัดใหมีปายแจงเตือน 
และปายอํานวยความสะดวกทางจราจรใหผู สัญจรรับทราบ เพ่ือปองกันอุบัติ เหตุ และเกิดความปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนนของนักทองเท่ียวและประชานในพ้ืนท่ีในชวงฤดูกาลทองเท่ียว 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยตนทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใหองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ  

4. ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยตกคางบริเวณโดยรอบท่ีสาธารณะ, สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ี 
ทองเท่ียว และสถานท่ีจัดงานสําคัญภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

/ 5) จัดหาพ้ืนท่ี ... 

ด่วนทีสุ่ด 

 

- คูฉบับ - 





 
 

สําเนาคูฉบับ 

ท่ี  ชร ๐๐๒๓.๓/ว 30536      ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
         ถนนแมฟาหลวง ชร ๕๗๑๐๐ 

 22  ธันวาคม  25๖๔ 

เรื่อง การกําหนด “มาตรการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพ่ือรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ในท่ีสาธารณะและสถานท่ีทองเท่ียวในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ‘Blooming Chiang Rai บานสะพรั่งเชยีงราย’” 

เรียน นายกเทศมนตรนีครเชียงรายนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย และ 

ดวยในระหวางเดือนธันวาคม-กุมภาพันธของทุกป จังหวัดเชียงรายจะเขาสูฤดูหนาว และฤดูกาล 
ทองเท่ียวประจําป โดยในแตละปท่ีผานมาจังหวัดเชียงรายไดรับความนิยมและสนับสนุนการทองเท่ียว 

จากนักทองเท่ียวในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีแหลงทองเท่ียวหลากหลาย ท้ังสถานท่ี
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ สถานท่ีทองเท่ียวตามฤดูกาล และสถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม 
และวัฒนธรรม นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังมีสถานท่ีเชิงบริการพัฒนาแหลงทองเท่ียว ไดแก รานอาหาร  
รานกาแฟ รานจําหนายสินคาชุมชน สวนสาธารณะ ฯลฯ ทําใหดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
จังหวัดเชียงรายเปนจํานวนมาก  

จังหวัดเชียงรายพิจารณาแลว เห็นวา ในชวงฤดูกาลทองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย อาจมีสิ่งปฏิกูล 
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก  
ดังนั้น เพ่ือเปนการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
ของบานเมือง พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560) อันเปนการรักษาความสะอาด 
และความเปนระเบียบเรียบรอยในท่ีสาธารณะและสถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดเชียงราย จึงกําหนด “มาตรการ

จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพ่ือรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในท่ีสาธารณะและสถานท่ี
ทองเท่ียวในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ‘Blooming Chiang Rai บานสะพรั่งเชียงราย’” เพ่ือใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

1. ควบคุมและดูแลรักษาความสะอาดทางเทา และบริเวณโดยรอบท่ีสาธารณะ, สถานท่ีสาธารณะ,  
สถานท่ีทองเท่ียว และสถานท่ีจัดงานสําคัญ มิใหเกิดสภาพรกรุงรังหรือปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

2. ควบคุมและดูแลรักษาความสะอาดถนน ริมถนน ไหลทาง และเกาะกลางถนนของถนน
ทองถ่ิน มิใหเกิดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย เศษมูลสัตว คราบน้ํามัน กรวด หิน ดิน ทราย หรืออ่ืนๆ และรวมถึงถนนทองถ่ิน 
ท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสราง ปรับปรุงผิวจราจร ขยายไหลทาง และติดตั้งอุปกรณใดๆ ตองจัดใหมีปายแจงเตือน 
และปายอํานวยความสะดวกทางจราจรใหผู สัญจรรับทราบ เพ่ือปองกันอุบัติ เหตุและเกิดความปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนนของนักทองเท่ียวและประชานในพ้ืนท่ีในชวงฤดูกาลทองเท่ียว 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยตนทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใหองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ  

4. ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยตกคางบริเวณโดยรอบท่ีสาธารณะ, สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ี 
ทองเท่ียว และสถานท่ีจัดงานสําคัญภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

/ 5) จัดหาพ้ืนท่ี ... 

ด่วนทีสุ่ด 

 

- คูฉบับ - 






