
 

 

 

 

สรุปข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อแสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม 
ของส านักส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ระหว่าง เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 
 

 

ผู้จัดท า 
 
 

(ลงชื่อ)........................................................................... 
(นางสาววาสนา มาวงค์) 

พนักงานปฏิบตัิงาน 
วันที่.....20........กรกฎาคม 2564 

 

 
ผู้ตรวจสอบ 

 

 
(ลงชื่อ)........................................................................... 

(นายสันตท์ัศน์ เพ็ญจันทร์) 
วันที่......20.......กรกฎาคม 2564 

 
ผู้อนุมัติ 

 
 
 

(ลงชื่อ)........................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

วันที่.......20......กรกฎาคม 2564 
 



สรุปข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อแสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม 
ของส านักส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ระหว่าง เดือน มถิุนายน – กรกฎาคม 2564 

   

ล ำดับ ข้อร้องเรียน  วันที่รับข้อร้องเรียน แนวทำงแก้ไข วันที่ด ำเนินกำรแก้ไข 
(แนบรูปภำพกำรแก้ไข) 

1 กำรไม่ปิดฝำถังขยะเปียก (เศษอำหำร)  บน
อาคารส านักงาน ชั้น 2 เนื่องจากพบว่าบุคลากร
บางส่วน ยังไม่ปิดฝาถังขยะเปียก (เศษอาหาร) ณ 
จุดทิ้งขยะบนอาคารส านักงาน ชั้น 2 จึงควร
สื่อสารมาตรการหรือขอความร่วมมือจากบุคลากร
ในการปิดฝาถังขยะเปียก (เศษอาหาร) ทุกครั้งที่ใช้
งาน เพ่ือป้องกันนก แมลงวัน กลิ่นไม่พึงประสงค์ 
และเพ่ือความสะอาดตา 

23 มิ.ย. 64 เพ่ิมการสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความตระหนักส าหรับ
ผู้ใช้งานทุกท่าน และขอ
ความร่วมมือในการปิดฝา
ถังขยะเปียกทุกครั้ง 

1 ก.ค. 64 

2. กำรคัดแยกกระดำษใช้แล้วหน้าเดียวและสองหน้า  
ณ จุดถ่ายเอกสารเนื่องจากพบว่า การคัดแยก
กระดาษใช้แล้วหน้าเดียวและสองหน้า ณ จุดถ่าย
เอกสาร ยังเป็นไปด้วยความไม่เรียบร้อย ท าให้
กระบวนการจัดการกระดาษใช้แล้วทั้ง 2 ประเภท 
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น ควรมีมาตรการ
และสื่อสารมาตรการในการแยกกระดาษใช้แล้ว
หน้าเดียวและใช้แล้วสองหน้า โดยแบ่งเป็น 2 
กล่อง โดยกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว สามารถน า
กลับมาใช้ได้ใหม่ และกระดาษใช้แล้วสองหน้า 
สามารถน าไปจ าหน่ายต่อได้ และควรมีกล่อง
กระดาษทั่วไป (ที่ไม่ใช่กระดาษ A4 80 แกรม) 
เช่น กระดาษท าปกรายงาน ควรแยกไว้ อีก
ประเภทหนึ่ง เพ่ือให้การน ากลับมาใช้งานสะดวก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรแกะแม็คเย็บกระดาษออก
ด้วย เพื่อให้น าไปจัดการต่อได้ง่ายขึ้น 

23 มิ.ย. 64 ขอความร่วมมือ และเน้น
ย้ าการสื่อสาร มีป้ายบ่งชี้
การคัดแยกกระดาษที่
ชัดเจน เพ่ือสร้างความ
ตระหนักในการคัดแยก
ขยะร่วมกัน 

1 ก.ค. 64 

 



 

ล ำดับ ข้อร้องเรียน  วันที่รับข้อร้องเรียน แนวทำงแก้ไข วันที่ด ำเนินกำรแก้ไข 
(แนบรูปภำพกำรแก้ไข) 

3 กำรไม่ปิดประตูห้องน  ำชำย-หญิง ในช่วงเวลาที่
เปิดเครื่องปรับอากาศพบว่า มีการเปิดประตู
ห้องน้ าชาย-หญิง บนอาคารส านักงานชั้น 2 
ในขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศอยู่บ่อยครั้ง ส่งผล
ให้เครื่องปรับอากาศท างานหนักขึ้น เนื่องจากมี
อากาศถ่ายเทออกไปตลอดเวลา จึงควรมีมาตรการ
หรือป้ายแจ้งเตือนให้มีการปิดประตูห้องน้ าทุกครั้ง 

23 มิ.ย. 64 ขอความร่วมมือพร้อมทั้ง
ติดป้ายเพ่ือสร้างความ
ตระหนักในการเปิดปิด
ประตูห้องน้ า 

1 ก.ค. 64 

4 กำรใช้น  ำประปำ อ่างตัน/น้ าไหลไม่สะดวก 28 มิ.ย. 64 

 

ผู้รับผิดชอบได้
ด าเนินการตรวจสอบ
แก้ไขโดยการท าความส า
อาดจุกเชื่อมต่อระหว่าง
ท่อน้ าที่เกิดการอุดตัน
แล้ว 

1 ก.ค. 64 

5 กำรใช้ ไฟฟ้ำ  switch เปิดและปิด พัดลม ใน
ห้องน้ าชาย และหญิงทั้งด้านบนและล่าง ควรมี
แจ้งเตือนให้ผู้ ใช้ เปิดเมือใช้และปิดพร้อมกับ
switchไฟแสงสว่างทุกครั้ง 

09 ก.ค. 64 ขอความร่วมมือพร้อมทั้ง
ติดป้ายแจ้งเตือนเพ่ือ
สร้างความตระหนัก
ร่วมกัน 

15 ก.ค. 64 

 



 

ล ำดับ ข้อร้องเรียน  วันที่รับข้อร้องเรียน แนวทำงแก้ไข วันที่ด ำเนินกำรแก้ไข 
(แนบรูปภำพกำรแก้ไข) 

6. ฝุ่นละออง ความสะอาดฝุ่นคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ ในเรือนอาณานิคมฯ 

11 ก.ค. 64 

 
 

 แจ้งผู้ รับผิดชอบให้
เพ่ิทจุดท าความสะอาด 
ณ  ห้ อ ง ค ว บ คุ ม
นิ ท ร ร ศ ก า ร  แ ล ะ
ตรวจสอบเป็นประจ า
อย่างสม่ าเสมอ 

11 ก.ค. 64 

 

7. กำรใช้ไฟฟ้ำ ไม่ปิดไฟในห้องน้ าชาย (ชั้น 2) 
หลังจากไม่มีผู้ใช้งาน ท าให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า
โดยไม่จ าเป็น 

16 ก.ค. 64 ขอความร่วมมือพร้อม
ทั้งติดป้ายแจ้งเตือน
เพ่ือสร้างความ
ตระหนักร่วมกัน 

16 ก.ค. 64 

 
 

      


