
 
สรุปความคืบหน้าการด าเนินการตามข้อช้ีแนะของนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

ในการเยี่ยมชมพื้นที่ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
 

1 ต้นไมโ้ดยรอบ 

1.1 ตรวจสอบค ้ำยัน หำกสำมำรถถอดได้ให้ถอด หำกถอดไมไ่ด้ต้องค ้ำ ให้ท้ำค ้ำยันให้เหมำะสม เรยีบร้อย 

(ปัจจุบันเสื่อมสภำพ) 

1.2 ให้บ้ำรุงรักษำสภำพไว้ให้ดี และทำ้ให้ยั่งยืน 

1.3 รักษำควำมสะอำดเศษใบไม้ในพื นที่ให้เรียบร้อย 

 ความคืบหน้า  งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ได้ด้าเนินการส้ารวจและเปลี่ยนค ้ายันที่ช้ารุดเรียบร้อยแล้ว 

    
 

    
 

2 ลำนเป็ดขาว 

2.1 ดูแลบ้ำรุงรักษำลำนเป็ดใหส้วยงำมใหเ้ป็น landmark ของมหำวิทยาลัย 

 ความคืบหน้า  งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ได้ด้าเนินการซ่อมแซมพร้อมทั งทาสีตัวเป็ดขาวเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
3 แปลงผักป้ำรำ้พึง 

3.1 ท้ำตลำดเกษตรอินทรีย์ อำจจะเปน็ตลำดนดั หรือพื นที่ส้ำหรับขำยผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์

ความคืบหน้า  รองอธิการบดีฯ ให้หาวิธีท่ีจะขยายพื นท่ีการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรเพิ่มเติม เช่น อาจจะมีการเจรจากบั

ท้องถิ่น น้าสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาจ้าหน่ายในมหาวิทยาลัย เดือนละ 1-2 ครั ง โดยเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อเพิ่ม

ทางเลือกให้กับผู้บริโภค  (ทั งนี ให้ชะลอโครงการไว้ก่อนจนกว่าจะหาพื นที่เหมาะสมได้) 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 สถานีบ้าบัดน ้ำเสีย 

4.1 ทดลองเอำตะกอนน ้ำทิ งมำท้ำปุย๋ 

4.2 ท้ำพื นท่ี plant ให้ดูสดใส เรียบร้อย ให้น่ำสนใจเพรำะเป็นท่ีคนมำดูงำน 

4.3 ท้ำบันไดทำงขึ น plant ใหม่  

4.4 ท้ำหลังคำท่ีช้ำรุด 

4.5 พื นกระเบื องที่ช้ำรุดหลุดร่อน 

     ความคืบหน้า ข้อ 4.1  อยู่ระหว่างการด้าเนินการของงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   ข้อ 4.2-4.3  ด้าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงแล้ว 

    
 

       ข้อ 4.4  มีแนวคิดที่จะท้าเป็นหลังคาโซลาเซลล์และน้าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซลาเซลล์ ไปใช้ในอาคาร
บ้าบัดน ้าเสียได้โดยตรงไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ โดยในเบื องต้นรองอธิการบดีฯ อนุมัติให้ด้าเนินการได้ 

     
 
       ข้อ 4.5  ด้าเนินการแก้ไขแล้ว  
 

5 พื นทีโ่ดยรอบ 

5.1 ป้อมยำมบรเิวณหัวมุมสนำมฟุตบอล ไม่เรียบร้อย หำกจะตั งควรจะเป็นลักษณะเดียวกันทั งหมด  

5.2 หัวมุมสนำมบอล roll สำยไฟ ไมจ่ดัเก็บ 

ความคืบหน้า  งานจราจรและความปลอดภัยได้ท้าการรื อถอนและเคลื่อนย้ายป้อมยามดังกล่าวออกไปและผู้อ้านวยการ

กองกายภาพฯ ให้เคลื่อนยา้ย roll สายไฟบริเวณใกล้เคียงออกไปด้วย  

 



 

 

6 เรื่องพลังงำน 

6.1 ให้ผลักดันเรื่อง Solar cell โดยดว่น ให้เกิดในปีหน้ำ 

6.2 ติดต่อ พพ. ว่ำมีนโยบำยหรือสนับสนุนโครงกำรด้ำนพลังงำนอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

 ความคืบหน้า  ผู้อ้านวยการกองกายภาพฯ ได้จัดส่ง TOR , สัญญาที่เกี่ยวข้องให้งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 
พิจารณาแล้ว และจะนัดหมายรองอธิการบดีฯ ประชุมหารือภายหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่ต่อไป 
 
7 ที่จอดรถ P4 

7.1 รื อ slan ที่ห้อยช้ำรุดทิ ง โครงกำร solar roof หากยังไมไ่ด้ดา้เนินการให้ท้ำให้พื นที่เรียบร้อย 

 ความคืบหน้า ได้ด้าเนินการรื อถอนเรียบร้อยแล้ว และรองอธิการบดีฯ ให้งานสาธารณูปโภคและระบบอาคารตั ง
งบประมาณด้าเนินการโครงการ solar roof โดยให้ด้าเนินการภายในปีงบประมาณ 2563  

 
 
8 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรรีุกขชาต ิ

8.1 ท้ำ สวนสิรฯี ให้เป็นเชิงธุรกิจ Business Unit หำรำยได ้

8.2 ตั งทีมจำก กก.สภำ ที่มคีวำมรูด้้ำนกำรลงทุน ด้ำนกำรท้ำธุรกิจ มำช่วยดูว่ำจะบริหำรอย่ำงไรได้บ้ำง 

8.3 ให้หำผู้บริหำรจดักำรสวนสริีฯ ไม่ใช้รักษำกำรฯ 

8.4 สวนสิรฯี ควรเปดิทุกวัน 

8.5 รำยได้ควรจะสำมำรถชดเชยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ น จำกเดือนละหมื่นควรเป็นเดือนละล้ำน 

8.6 สมุนไพรในพื นท่ีใส่กระถำง ขำยผูม้ำดูงำน เช่นหญ้ำหวำน, หญ้ำลิ นเป็ด 

8.7 สวนสิรฯี ต้องมีกิจกรรม ต้อง Active มำกกว่ำนี  ตัวอย่ำงกิจกรรม ลำน Amphitheatre จดักิจกรรมดนตรีในสวน 

8.8 สวนสิรฯี มีทรัพยำกรมำกแต่ใช้ไมเ่กิดประโยชน์ 

8.9 ก้ำหนด ระยะเวลำเปิดเชิง Business 1 ปี 

8.10 ท้ำ Business unit ใหญ่ และแยก เป็น Unit ย่อยๆ พื นที่และกำรดแูลให้ Unit ย่อยๆ รับไปดูแล 

(สวนหน้ำบ้ำนหมอยำ) 

8.11 ประสำนกับทำงศิริรำช ว่ำจะสำมำรถสนับสนุนอะไรได้บ้ำง 



 

 

8.12 ไม่มองแค่รำยได้อย่ำงเดียวใหม้องว่ำประโยชน์ที่จะเกิดกับประชำชนควบคู่ไปด้วย 

8.13 อำจต้องปรับโครงสร้ำงแยก คนของสวนสิรีฯ ออกจำกกองกำย โดยกองกำยฯ ยังคงดูแล maintenance 

ด้ำนวิศวกรรมอยู ่

8.14 กิจกรรมดูนก หำ Event กระตุ้นให้กลุ่มนักดูนกเข้ำมำดู  

 ความคืบหน้า  รองอธิการบดีฯ แจ้งว่าท่านนายกสภามหาวิทยาลัยจะยกร่างจัดตั งให้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
เป็นสถาบันแยกออกจากกองกายภาพฯ โดยจะเริ่มด้าเนินการในปี 2563 นี  และให้พิจารณาการตัดโอนอัตราก้าลังให้กับอุทยานฯ 
พร้อมหาอัตราก้าลังทดแทนด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการชี้ผิดบอกถูก 

 โครงการชี ผิดบอกถูกเป็นโครงการที่ให้บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ส้ารวจสภาพพื นที่ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ว่า มีความช้ารุด หรือไม่พร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคพื นฐาน เช่น ถนน ทาง
เดินทางจักรยาน ไฟฟ้า แสงสว่าง สนามหญ้า ต้นไม้ ฯลฯ โดยให้บุคลากรกองกายภาพเป็นผู้แจ้งต้าแหน่งที่พบความช้ารุด 
และแนวทางการด้าเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซม พร้อมภาพถ่าย ลงในระบบ google drive ซึ่งแชร์ให้แก่ผู้อ้านวยการ
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หัวหน้างานต่างๆ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้น้าไปด้าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมให้
สามารถพร้อมใช้งานได้ดังเดิม โดยเร่ิมโครงการเมื่อเดือนธันวาคม 2562  

สรุปผลการด าเนินโครงการชี้ผดิบอกถูก (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2563) 
ล าดับ ความคืบหน้าการด าเนินการ รายการ 

1 ด้าเนินการแลว้เสร็จ 23 
2 อยู่ระหว่างด้าเนนิการ 27 

รวม 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานโครงการช้ีผิดบอกถูก (ข้อมูล ณ วนัที่ 3 มกราคม 2563) 
สถานะการท างาน : แล้วเสร็จ 
No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 

1. 1 หวัสปริงเกอร์หลุด 
วนัท่ีแจง้ 6/12/2562 
วนัท่ีด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 20/12/2562 

ขำ้งอำคำรบรรยำย ใส่หวัสปริงเกลอร์ งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  
2. 4 สำยส่ือสำรไม่เรียบร้อย 

วนัท่ีแจง้ 6/12/2562 
แยกหนำ้ศูนยส์ตัว ์ จดัเกบ็ใหม่ งำนสำธำรณูปโภคและ

ระบบอำคำร 

  
3. 7 ไฟ led ใตม้ำ้นัง่หลุด 1 

วนัท่ีแจง้ 6/12/2562 
หนำ้ คณะสงัคม หำกติดตั้งไม่ไดใ้หร้ื้อออก งำนสำธำรณูปโภคและ

ระบบอำคำร 

  
4. 8 ไฟ led ใตม้ำ้นัง่หลุด 2 

วนัท่ีแจง้ 6/12/2562 
หนำ้ คณะสงัคม หำกติดตั้งไม่ไดใ้หร้ื้อออก งำนสำธำรณูปโภคและ

ระบบอำคำร 

  



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
5. 9 ไฟ led ใตม้ำ้นัง่หลุด 3 

วนัท่ีแจง้ 6/12/2562 
ตรงขำ้มสถำบนัอำเซียน หำกติดตั้งไม่ไดใ้หร้ื้อออก งำนสำธำรณูปโภคและ

ระบบอำคำร 

  
6. 1

0 
outlet ไม่มีฝำครอบ 
วนัท่ีแจง้ 6/12/2562 

กองกำยภำพฯ ปิดใหเ้รียบร้อย งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

  
7. 1

1 
รำงระบำยน ้ำตีนเนินอุดตนั 
วนัท่ีแจง้ 9/12/2562 

ร้ัวเนินดินหวัมุมหอนำฬิกำ ท ำควำมสะอำดรำงน ้ำ/ปรับ
หวัสปริงเกลอร์ใหเ้หมำะสม 

งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
8. 1

3 
สะพำนไมช้ ำรุด 
วนัท่ีแจง้ 9/12/2562 

สวนขำ้ง inter-op ฝ่ังทิศเหนือ ร้ื้ือท้ิง งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

  
9. 1

4 
ขยะริมคูน ้ำไม่เรียบร้อย 
วนัท่ีแจง้ 9/12/2562 
วนัท่ีด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 19/12/2562 

ริมคูน ้ำดำ้นทิศตะวนัออก P4 ท ำควำมสะอำดใหเ้รียบร้อย งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  
10. 1

5 
slan คลุมหลงัคำ P4 
วนัท่ีแจง้ 9/12/2562 

ท่ีจอด P4 ร้ือ slan ลง งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

  



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
11. 2

1 
ท่อ pe ไม่เรียบร้อย 
วนัท่ีแจง้ 11/12/2562 
วนัท่ีด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 18/12/2562 

ระหวำ่ง L2 กบั SC ฝังดิน งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  
12. 2

9 
บนัไดทำงข้ึน อำคำรบ ำบดัน ้ำเสีย 
วนัท่ีแจง้ 9/12/2562 

อำคำรบ ำบดัน ้ำเสีย ท ำบนัได งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

  
13. 3

0 
สำยส่ือสำรไม่เรียบร้อย 
วนัท่ีแจง้ 17/12/2562 

หนำ้สถำบนัโภชนำกำร แจง้บริษทัส่ือสำรเขำ้มำ
ด ำเนินกำร 

งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

  



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
14. 3

1 
น ้ำขงับนถนนระหวำ่งหอสมุดและวิศวฯ 
วนัท่ีแจง้ 17/12/2562 
วนัท่ีด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 17/12/2562 

ระหวำ่งหอสมุดและวิศวฯ ปิดป๊ัมสปริงเกอร์ แลว้แจง้
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบมำ
ด ำเนินกำร 

งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

 
ด ำเนินกำรตรวจสอบ พร้อมปิดน ้ำท่ีร่ัวไหล แลว้แจง้หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบเรียบร้อยแลว้ 

15. 3
2 
สำยส่ือสำรขำดพนัอยูก่บัตน้ไม ้
วนัท่ีแจง้ 18/12/2562 

บนถนนคนเดินหนำ้หอพกั
นกัศึกษำ 10 

แจง้ใหบ้ริษทัส่ือสำรเขำ้
ด ำเนินกำรแกไ้ข 

งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

  



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
16. 3

3 
สำยส่ือสำรหรือสำยไฟขำดหอ้ย 
วนัท่ีแจง้ 18/12/2562 

บริเวณนอกร่ัวหอพกั ตรงขำ้มกบั
สวนสิรีรุกขชำติฯ 

แจง้ใหบ้ริษทัส่ือสำรเขำ้
ด ำเนินกำรแกไ้ข 

งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

  
17. 3

5 
สำยส่ือสำรตดัขำดแลว้มว้นท้ิงไว ้
วนัท่ีแจง้ 22/12/2562 

บริเวณถนนคนเดินหนำ้คณะ 
วิศวะฯ 

แจง้ใหบ้ริษทัส่ือสำรเขำ้
ด ำเนินกำรแกไ้ข 

งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

  
18. 3

7 
พบสำยไฟต่อไม่เรียบร้อย 
วนัท่ีแจง้ 22/12/2562 

ริมคลองฝ่ังลำนประชำกร หำรำงหรือท่อร้อยสำยใส่ งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

  



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
19. 3

8 
ขยะตำมท่อระบำยน ้ำ 
วนัท่ีแจง้ 19/12/2562 
วนัท่ีด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 20/12/2562 

ตำมถนนคนเดินและลำนตวั ม. ใหบ้ริษทัเขำ้ด ำเนินกำร งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  
20. 3

9 
หญำ้สูงมำก 
วนัท่ีแจง้ 20/12/2562 
วนัท่ีด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 23/12/2562 

บริเวณหนำ้อำคำรโรงผลิตยำง ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีช่วยตดัให ้ งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  
21. 4

0 
ขยะเศษใบไมแ้ละก่ิงไมก้องรกมำก 
วนัท่ีแจง้ 20/12/2562 
วนัท่ีด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 23/12/2562 

หลงัอำคำรอุุปกรณ์กำรแพทย ์ ใหเ้จำ้หนำ้ท่ี่ีช่วยด ำเนินกำร
จดัเกบ็ 

งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  
22. 4

0 
ขยะขำ้งลำน salaya park 

วนัท่ีแจง้ 20/12/2562 
วนัท่ีด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 23/12/2562 

ถนนปัญญำแผน่ดิน ฝ่ังสนำม
ฟุตบอล 

จดัเกบ็ท้ิง งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
23. 4

0 
สำยไฟขำ้ง family mart 
วนัท่ีแจง้ 27/12/2562 

MLC หนำ้ family mart จดัเกบ็สำย งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานะการท างาน : อยู่ระหว่างด าเนินการ 
No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 

1.  ค ้ำยนัตน้ไมเ้ส่ือมสภำพ 
วนัท่ีแจง้ 6/12/2562 

ถนนวงรอบหลกั เปล่ียนค ้ำยนัใหม่ งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

อยูร่ะหวำ่งกำรขออนุมติัจดัซ้ือจดัจำ้ง 

2.  ตดัตน้ไมแ้ลว้ไม่ปลูกแทน 
วนัท่ีแจง้ 6/12/2562 

ถนนหลงัสนำมบอล ปลูกทดแทน งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ไดมี้กำรส ำรวจและก ำลงัหำแนวทำงกำรปลูกทดแทน 

3.  ซุม้ kiosk คณะวิทย ์อยูน่อกพ้ืนท่ีอำคำร 
วนัท่ีแจง้ 6/12/2562 
วนัท่ีด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 18/12/2562 

ระหวำ่ง L2 กบั SC ประสำนคณะวิทยำศำสตร์ให้
ร้ือออก 

งำนออกแบบฯ 

 

ท ำหนงัสือแจง้ใหค้ณะฯ ด ำเนินกำรยำ้ยออกแลว้ 

 



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
4.  ตน้ไมย้ืนตน้ตำย 

วนัท่ีแจง้ 11/12/2562 
ลำน P5 ปลูกทดแทน งำนภูมิทศันแ์ละ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ขณะน้ี ไดแ้จง้บริษทัใหด้ ำเนินกำรและจดัหำตน้ไมม้ำปลูก
ทดแทน 

5.  ตน้ไม้้ตำยไม่ปลูกทดแทน 
วนัท่ีแจง้ 11/12/2562 

ลำน P5 ปลูกทดแทน งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ขณะน้ี ไดแ้จง้บริษทัใหด้ ำเนินกำรและจดัหำตน้ไมม้ำปลูก
ทดแทน 

6.  ตน้ไมย้ืนตน้ตำย 
วนัท่ีแจง้ 11/12/2562 

ลำน P5 ปลูกทดแทน งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ขณะน้ี ไดแ้จง้บริษทัใหด้ ำเนินกำรและจดัหำตน้ไมม้ำปลูก
ทดแทน 

 
 
 



 
No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 

7.  สีขำวแดงขอบทำงเส่ือม 
วนัท่ีแจง้ 6/12/2562 

ขอบทำงเทำ้ถนนด ำรงวิจยั ทำสีใหม่ งำนจรำจรและควำม
ปลอดภยั 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

8.  พ้ืนทำงเทำ้เป็นหลุม 
วนัท่ีแจง้ 27/12/2562 
 

ถนนหลงัสนำมบอล ร้ือปูใหม่ งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 
 
 
 
 
 
 
 

 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

9.  จกัรยำนไม่มีเจำ้ของจอดช ำรุด 
วนัท่ีแจง้ 9/12/2562 

ถนนคนเดินรอบสำยหลกั ออกหนงัสือเวียนแจง้+
ด ำเนินกำรจดัเก็บ 

งำนจรำจรและควำม
ปลอดภยั 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
10.  ทำงเดินเทำ้ช ำรุด 

วนัท่ีแจง้ 11/12/2562 
ลำนศำลำแปดเหล่ียมขำ้ง L1  งำนบริหำรฯ 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

11.  รำงระบำยน ้ำต้ืนเขิน 
วนัท่ีแจง้ 11/12/2562 

ลำนตวั ม. ฝ่ัง สงัคม ลอกท ำควำมสะอำด งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

 

อยูร่ะหวำ่งขออนุมติัโครงกำร เสร็จส้ินภำยในเดือน ธนัวำคม 

12.  หญำ้ตำย 
วนัท่ีแจง้ 11/12/2562 

ลำนตวั ม. ปลูกหญำ้มำเลย ์แทน งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ขณะน้ี ไดแ้จง้บริษทัใหด้ ำเนินกำรและจดัหำตน้ไมม้ำปลูกทดแทน 



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
13.  หญำ้ตำย 

วนัท่ีแจง้ 11/12/2562 
ลำนตวั ม. ปลูกหญำ้มำเลย ์แทน งำนภูมิทศันแ์ละ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ขณะน้ี ไดแ้จง้บริษทัใหด้ ำเนินกำรและจดัหำตน้ไมม้ำปลูกทดแทน 

14.  ฝำตะแกรงหล่นรำง 
วนัท่ีแจง้ 11/12/2562 

ทำงแยกหนำ้ใบไมส้ำมใบฝ่ัง
หอพกั 

เพ่ิมขนำดตะแกรง งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

15.  กองเศษขยะ 
วนัท่ีแจง้ 11/12/2562 

ดำ้นหลงัลำนจอด P5 เคลียร์ท ำควำมสะอำด งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
16.  ฝำตะแกรงช ำรุด 

วนัท่ีแจง้ 11/12/2562 
ถนนหลงัสนำมบอล ฝ่ัง
นนัทนำกำรทำงน ้ำ 

ซ่อมแซม งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

17.  โต๊ะไม่มีแผน่ปูท่ีนัง่ 
วนัท่ีแจง้ 24/12/2562 

สวนเจำ้ฟ้ำ ควรจดัหำแผน่ไมห้รือวสัดุท่ี
คงทนมำติดเพ่ือส ำหรับใช้
นัง่ 

งำนสำธำรณูปโภคและ
ระบบอำคำร 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
18.  พบตน้ไมถู้กลอ้มไว ้จ ำนวนหลำยตน้  

วนัท่ีแจง้ 26/12/2562 
พ้ืนท่ีขำ้งคณะสตัวแพทยฯ์ ควรยำ้ยตน้ไมไ้ปปลูกใน

พ้ืนท่ีท่ีเหมำะสม 
งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

19.  ตน้ไมเ้ส่ือมสภำพ 
วนัท่ีแจง้ 27/12/2562 

ถนนปัญญำแผน่ดิน ฝ่ังมหิดล
วิทยำนุสรณ์ 

ตำมวิธีของนกัวิชำกำร
เกษตร 

งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

20.  ตน้ไมเ้ส่ือมสภำพ 
วนัท่ีแจง้ 27/12/2562 

ถนนปัญญำแผน่ดิน ฝ่ัง P1 ตำมวิธีของนกัวิชำกำร
เกษตร 

งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
21.  ทำงเทำ้เป็นหลุม 

วนัท่ีแจง้ 27/12/2562 
ถนนวิชำช่ืนชน ฝ่ังสถำบนัเดก็ ซ่อมแซม งำนสำธำรณูปโภคและ

ระบบอำคำร 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

22.  เศษไมจ้ำกกำรตดั 
วนัท่ีแจง้ 27/12/2562 

ถนนวิถีปัญญำ รอยต่อศำสน
ศึกษำกบัคอกมำ้ 

จดัเกบ็ท้ิง งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

23.  น ้ำขยะส่งกล่ินเหมน็ 
วนัท่ีแจง้ 27/12/2562 

จุดพกัขยะ หำทำงระบำยน ้ำขยะลง
ระบบ 

งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
24.  เสำไม่ใชง้ำน 

วนัท่ีแจง้ 27/12/2562 
หนำ้อำคำรนวตักรรม ร้ือถอน งำนสำธำรณูปโภคและ

ระบบอำคำร 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

25.  ตน้ไมต้ดัท้ิงตอไว ้
วนัท่ีแจง้ 27/12/2562 

แยกเรือนไทย ร้ื้ือออก งำนภูมิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 



No. สภาพปัญหา สถานที่ แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ภาพก่อน ภาพแก้ไขเสร็จ 
26.  ทำงเทำ้ช ำรุด 

วนัท่ีแจง้ 27/12/2562 
ถนนกนัภยัฝ่ังคูน ้ำ ซอมแซม งำนสำธำรณูปโภคและ

ระบบอำคำร 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

27.  เสำซ่อม  jakka ใชไ้ม่ได ้
วนัท่ีแจง้ 27/12/2562 

ถนนคนเดิน ทุกจุด ซ้ืออุปกรณ์ติดตั้ง งำนจรำจรและควำม
ปลอดภยั 

 

อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

 
 
 


