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ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   1 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน มกราคม 2562 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ส านักงานอธิการบดี 
 
ช่ืองานริเริ่ม/ได้รับมอบหมาย 
 เป็นศูนย์รวมการให้บริการสนับสนุนภารกิจดา้นด้านอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค 
ความปลอดภัย การจราจร ความสะอาดและภูมิทัศน์ท่ีดี เพื่อเกิดความสะอาด สะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทาง
ราชการ นิสิต บคุลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
จุดเด่นและโอกาส: 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี เป็นหน่วยงานท่ีมีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาคารสถานท่ี 
ยานพาหนะ การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ท่ีดี ตลอดจนการบ ารุงรักษาอาคาร
กิจกรรมนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพื่อสนองนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใ์ห้มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
 
เป้าประสงค์ :  

1.  เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน อาคารสถานท่ี การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ความปลอดภัย 
การจราจร  สวน การรักษาความสะอาด การบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพื่อสนอง
นโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 2. เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการตกแต่งสถานท่ี การรักษาความปลอดภัย การจราจรยานพาหนะ อาคาร
สถานท่ี สวน ความสะอาดและอุปกรณ์ในงานพิธีต่าง ๆ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ผลการด าเนินงาน : 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มก.  
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคารสถานท่ีและพื้นท่ีส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง 
4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก. 
5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นท่ี และอาคารส่วนกลางภายใน มก. 
7. การบริหารจดัการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
8. การจัดท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอความอนุเคราะห์   
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1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มก. 
1.1 จัดเตรียมงานเกษตรแฟร ์ประจ าปี 2562 

    
 

   
 

   
 

1.2  ติดตั้งอุปกรณ์พ่นละอองน้ า และฉีดน้ า เพื่อลดฝุ่นพิษ PM 2.5 รอบบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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1.3  เปล่ียนต้นดาวเรืองหน้าป้ายบริเวณประตูวิภาวดี 

  
 

1.4  ตัดตน้ปาล์มยืนต้นตาย บริเวณด้านหนา้อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

   
 

1.5  ท าความสะอาดบริเวณศูนย์เรียนรวม 1 , ส านักหอสมุด และ สวน 100 ปี สุวรรณฯ 

    
 

1.6  จัดตกแต่งสถานท่ีเปิดงานรถไฟฟ้า EV บริเวณหอประชุม 
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2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานท่ีและพ้ืนท่ีส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ด าเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง 

สว่างอาคารและพื้นท่ีส่วนกลาง ใช้งบประมาณ 8,180  บาท  ประกอบด้วย     
 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างท่ีจอดรถจักรยานด้านหลังอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 ทางเดินแนวต้นสนโรงอาหารกลางถึง

อาคารศูนย์เรียนรวม 3 สวน 60 ปี ถนนภายในอาคารโรงละคร ส านักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร 
ถนนจันทรสถิตย์และถนนบริเวณในอาคาร และรอบอาคารหอประชุม มก.  ช้ันล่างอาคารศูนย์เรียนรวม 1 

ตัดก่ิงไม้ท่ีโดนสายไฟฟา้แรงสูงดา้นหลังส านักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร และด้านหลังสถานพยาบาล ซ่อมสายเมน
หน้าหม้อแปลงไฟฟ้า 

ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมส าหรับงานประชุมวิชาการ อาคารศูนย์เรียนรวม 1 

    
 

   
 

                          

2.2  งานวันเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2562 ด าเนินการจัดสถานท่ี ใช้งบประมาณรายได้งานวันเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2562 
เป็นเงิน 423,100  บาท ประกอบด้วย 

ติดป้ายโครงเหล็กขนาด 18 เมตร และประชุมทางวิชาการ จัดท าซุ้มทางเข้า-ออก 
ตีโครงไม้ทาสีซุ้มทางเข้า-ออก และประกอบโครงซุ้มประตูวิภาวดีรังสิต ประตูงามวงศ์วาน 1 ติดตั้งซุ้มทางเดินเข้า-ออกประตู
วิภาวดีขาออก  ประกอบโครงซุ้มพร้อมติดตั้งซุ้มทางเดินเข้า-ออกประตูงามวงศ์วาน 1 จัดท าป้ายจดุเริ่มต้นงานและประกอบ
ป้ายจุดเริ่มต้นงาน บริเวณแยกโรงยิมเนเซ่ียม พร้อมติดตั้งป้ายจดุเริ่มต้นงาน ตีโครงไม้ท าปา้ยพิธีเปิดงาน  จับผ้าระบายขาว-
เหลือง และเปล่ียนธงชาติ ธง วปร. ใหม่บริเวณริมรั้วประตูเข้า-ออกวิภาวดีรังสิต จับผ้าระบายเต็นท์และติดป้ายกองอ านวยการ 
1  ประกอบป้ายพิธีเปิด ติดตั้งบริเวณรั้วประตูงามวงศ์วาน 3 ท าโครงและทาสี ป้ายพิธีเปิด ติดธงเส้นทางเสด็จฯจากประตู
วิภาวดีรังสิต ถึงอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ตดิตั้งป้ายพิธีเปิดงานหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตดิตั้งปา้ยขนาด 18 เมตร บริเวณ
รั้วประตูงามวงศ์วาน ๓ และประตูงามวงศ์วาน ๑ แยกเกษตร และประตูพหลโยธิน   ติดป้ายขนาด 18 เมตร บริเวณรั้วประตู
วิภาวดีรังสิต ท าโครงไม้ท่ีพักพวงมาลา และตั้งขาพวงมาลา จ านวน 200 อัน ตั้งองค์พระพิรุณทรงนาคบริเวณลานด้านหลัง
หอประชุม มก.   
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 เดินต่อท่อน้ าประปาภายในงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2562 บริเวณเกาะกลางลานจอดรถงามวงศ์วาน 2 และ
คณะเศรษฐศาสตร์ จากงานรักษาความปลอดภัยถึงส านักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร รอบสนามอินทรีย์จันทรสถิตย์  สวน100 ปี 
และจากอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ถึงสระว่ายน้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เกาะกลางหน้าสนามอินทรีย์จันทรสถิตย์ และประตูเข้า -
ออก งามวงศ์วาน1 ถึงคณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ถึงสนามบาสเก็ตบอล ด้านหลังอาคารคอมพิวเตอร์ ต่อท่อ
น้ าประปาให้นิสิตคณะวนศาสตร์ หน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และอาคารเทพศาสตร์สถิต  ต่อท่อน้ าประปาส าหรับใช้ลางจาน
ส่วนกลางหน้าคณะศึกษาศาสตร์  ซ่อมท่อน้ าประปารั่วบริเวณส านักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร เติมน้ าพัดลมภายในบริเวณงาน 

เดินสายเคเบิลโทรศัพท์ประตูงามวงศ์วาน 3 ถึงงานรักษาความปลอดภัย 
ติดตั้งไฟบริเวณซุ้มทางเดินเข้า-ออก ประตูวิภาวดีรังสิต 
จัดท าข้อต่อแสลน ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศบริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
จัดท าป้ายข้อความโฟม งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ครั้งท่ี 11 เวทีอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ติดตั้งเวทีฉากเวทีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯบริเวณโรงยิมฯ  
ปิดฝาท่อบริเวณก่อนถึงทางแยกคณะศึกษาศาสตร์  จับผ้าระบายเวทีและเต็นท์พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562  
ติดตั้งธงชาติ และติดตั้งป้ายเปิดบริการรถไฟฟ้าบริเวณหอประชุมใหญ่ มก. ย้ายป้ายเปิดบริการรถไฟฟ้า EV มาติดบริเวณป้าย
รถสวัสดิการวิภาวดี 
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สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและพื้นท่ีส่วนกลาง 

มก.  จ านวน 2 โครงการ มีรายจ่ายเป็นเงิน 431,282 บาท  
 

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง  
3.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้งานรายได้ส่วนกลาง จ านวน 12,796.96 บาท 

  อาคารศูนย์เรียนรวม 2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ส าหรับเปล่ียนหลอดไฟท่ีเส่ือมสภาพ และใช้งานไม่ได้ 
  อาคารหอประชุม จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ส าหรับเปล่ียนหลอดไฟท่ีเส่ือมสภาพ และใช้งานไม่ได้ 

3.2 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารส่วนกลางและอาคารเรียนส่วนกลาง  
   โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 1 เลขท่ีสัญญา B 3104/82/2561 โดยเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบ 2561 จ านวนเงิน 14,637,892.65 บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้า
สิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์) ต้ังแต่วันท่ี 20 พฤษภาคม 2561 – 14 มกราคม 2561 โดยแบ่งเป็น 6 งวด ดังน้ี 

งวดท่ี 1 ปรับปรุงห้องเรียน 300 ท่ีน่ัง ชั้น 3 (จ านวน 4 ห้อง) รื้อฝ้าเพดานพร้อมโคมไฟ และพื้นกระเบื้องยางพร้อม
ขนท้ิง ติดตั้งฝ้าเพดานคูสติกบอร์ด พร้อมโครงเคร่า T-BAR ภายในห้องเรียน ติดตั้งโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ LED ภายในห้องเรียน โต๊ะเรียน 
กรุลามิเนตลายไม้,ขัดแต่งและทาสี แท่นบรรยาย กรุลามิเนตลายไม้,ขัดแต่ง,ทาสี ปูพื้นกระเบื้องยาง กระดานไวท์บอร์ดให้ติดแผ่นไวท์
บอร์ดใหม่ พร้อมทาสีรางและกล่องไม้ ปรับพื้น,ปูพื้นกระเบื้องยางพร้อมติดตั้งจมูกยาง ซ่อมแซมประตู –  หน้าต่างภายในห้องเรียนและ
เปล่ียนประตูห้องพักอาจารย์ ทาสีภายในห้องเรียนและห้องอาจารย์ ติดตั้งฝ้าเพดาน,พัดลม,โคมไฟพร้อมหลอด LED,อ่างล้างมือ,กระจกเงา 
พร้อมวางระบบท่อน้ าดี – น้ าเสีย ห้องพักอาจารย์  

งวดท่ี 2 ปรับปรุงห้องเรียน 200 ท่ีน่ัง ชั้น 2 (จ านวน 2 ห้อง) วันท่ี 4 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2561 รื้อฝ้าเพดาน
พร้อมโคมไฟ และพื้นกระเบื้องยางพร้อมขนท้ิง  ติดตั้งโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ LED ภายในห้องเรียน แท่นบรรยาย กรุลามิเนตลายไม้,ขัด
แต่ง,ทาสี ปูพื้นกระเบื้องยาง กระดานไวท์บอร์ดให้ติดแผ่นไวท์บอร์ดใหม่ พร้อมทาสีรางและกล่องไม้ ปรับพื้น,ปูพื้นกระเบื้องยาง ซ่อมแซม
ประตู –  หน้าต่างภายในห้องเรียนและเปล่ียนประตูห้องพักอาจารย์ ทาสีภายในห้องเรียนและห้องอาจารย์ ติดตั้งฝ้าเพดาน,พัดลม,โคมไฟ
พร้อมหลอด LED,อ่างล้างมือ,กระจกเงา พร้อมวางระบบท่อน้ าดี – น้ าเสีย ห้องพักอาจารย์ 
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 งวดท่ี 3 ปรับปรุง WC MEN 2 , WC WOMEN 1 และระบบงานสุขาภิบาล (ต้ังแต่ชั้น 1-ชั้นดาดฟ้า) รื้อ
ระบบท่อน้ าดี,น้ าท้ิงและระบบน้ าฝน รื้อถอนสุขภัณฑ์,ประตูและผนังส าเร็จรูป รื้อโคมไฟพร้อมสายไฟและฝ้าเพดาน รื้อ
กระเบ้ืองเดิมและผนังกระเบ้ืองเดิม ปูพื้นกระเบ้ืองแกรนิตโต้ NANO ก่ออิฐมวลเบา,บุกระเบ้ืองผนัง ติดตั้งฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดกันช้ืน
พร้อมโครงเคร่า จดัท าเคาน์เตอร์ พร้อมบุผิวแกรนิตสีด า ติดตั้งสุขภัณฑ์,ประตูและผนังส าเร็จรูป เปล่ียนประตูใหม่ ทาสีผนัง
และฝ้าเพดาน ตดิตั้งโคมไฟพร้อมหลอด LED,สวิทซ์,พัดลม พร้อมเดินสายไฟฟ้า ทดสอบงานระบบฟ้า ติดตั้งระบบท่อน้ าดี,น้ า
ท้ิงและระบบน้ าฝน,ทดสอบงานระบบท่อสุขาภิบาล จ าท าระบบกันซึมภายในถังเก็บน้ า ขุดลอกรางระบายน้ า บ่อเกรอะ – บ่อ
ซึมของเดิม สูบน้ าออก ท าการเติมจุลินทรีย์  

    
 

   
 

 งวดท่ี 4 ปรับปรุง WC MEN 1 , WC WOMEN 2 และระบบงานสุขาภิบาล (ต้ังแต่ชั้น 1-ชั้นดาดฟ้า) รื้อ
ระบบท่อน้ าดี,น้ าท้ิงและระบบน้ าฝน รื้อถอนสุขภัณฑ์,ประตูและผนังส าเร็จรูป รื้อโคมไฟพร้อมสายไฟและฝ้าเพดาน รื้อ
กระเบ้ืองเดิมและผนังกระเบ้ืองเดิม ปูพื้นกระเบ้ืองแกรนิตโต้ NANO ก่ออิฐมวลเบา,บุกระเบ้ืองผนัง ติดตั้งฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดกันช้ืน
พร้อมโครงเคร่า จัดท าเคาน์เตอร์ พร้อมบุผิวแกรนิตสีด า ติดตั้งสุขภัณฑ์ ,ประตูและผนังส าเร็จรูป เปล่ียนประตูใหม่ ทาสีผนัง
และฝ้าเพดาน ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด LED,สวิทซ์,พัดลม พร้อมเดินสายไฟฟ้า ทดสอบงานระบบฟ้า ติดตั้งระบบท่อน้ าดี,น้ า
ท้ิงและระบบน้ าฝน,ทดสอบงานระบบท่อสุขาภิบาล จ าท าระบบกันซึมภายในถังเก็บน้ า ขุดลอกรางระบายน้ า บ่อเกรอะ – บ่อ
ซึมของเดิม สูบน้ าออก ท าการเติมจุลินทรีย์ 
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 งวดท่ี 5 ปรับปรุงพ้ืนทางเดิน,บันได,ทาสี ติดตั้งจมูกบันได รื้อพื้นระบบกันซึม ,ปรับพื้นท่ี ท่ีเป็นแอ่ง พร้อม
จัดท าระบบกันซึม ขูดล้างผนัง,คาน,เพดาน,ครีบ ภายในและภายนอกอาคารของเดิม ทาสีรองพื้นผนังรองพื้นฝ้าเพดาน ภายใน
อาคาร ทาสีทับหน้า ผนัง,คาน,ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร ทาสีรองพื้นผนังและทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน ครีบ ภายนอกอาคาร  

    
 

 งวดท่ี 6 ปรับปรุงพ้ืนทางเดิน,บันได,ทาสี ขัดล้างท าความสะอาด พื้นโถงอเนกประสงค์,พื้นทางเดิน,โถงพักผ่อน ทุก
ช้ัน ทาสีทับหน้า ผนัง,คาน,ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร ทาสีรองพื้นผนังและทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน ครีบ ภายนอกอาคาร 
ด าเนินการเก็บท าความสะอาดและงานอ่ืนๆ ถูกต้องตามแบบและรายการประกอบแบบ 

   
 

 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ได้ด าเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วได้และด าเนินการขัดล้างพื้น
บริเวณภายในอาคาร  
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  อาคารหอประชุม จ้างก าจดัปลวกบริเวณภายในอาคารและห้องน้ าด้านหลังอาคารหอประชุม เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายแก่อาคาร ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท 

  
  อาคารโรงละครฯ จ้างก าจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
อาคาร ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นจ านวนเงิน 35,000 บาท  

   

  อาคารโรงละครฯ จ้างเหมาทาสีฝ้าเพดานทางเดินอาคารโรงละคร ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เงิน 110,000 บาท 
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  อาคารโรงละครฯ จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ าชุด Cooling Tower ของอาคารโรงละคร ใช้เงินรายไดส่้วนกลาง เป็น
จ านวนเงิน 486,850 บาท 

   
 

  
 

  
 

บุคลากรงานอาคารและสถานท่ี ส่งมอบของให้กับจ้าของ ดังน้ี 
    เจ้าหน้าท่ีอาคารศูนย์เรียนรวม 3 เก็บกระเป๋าตัง นิสิตมารับคืนเรียบร้อยแล้ว   
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การบริหารจัดการภารกิจเก่ียวกับอาคารและสถานท่ีมีรายรับ และขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจ าเดอืน มกราคม 2562ดังนี้ 

 
4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก. 

4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนท่ีของอาคารกิจกรรมนิสิต 
- พัฒนางานเช่ือมราวเหล็กกันตก ระเบียงหลังห้องตึกพักหญิงวาสนา เพื่อความปลอดภัย  

         
 

- พัฒนาซ่อมแซมรั้วไม้ ตึกพักหญิงราชาวดี เพื่อความปลอดภัยและดูสวยงามใช้งานได้ตามปกติ  

     
 
 

ล าดับ รายการ 
ผลการด าเนินงาน (เดือนมกราคม 2562) 

รายรับ (บาท) ยกเว้นค่าธรรมเนียม รวม (บาท) 

1 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 1 - - - 

2 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 2 16,350.00 85,525 101,875.00 

3 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 3 12,300.00 616,900 629,200.00 

4 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 4 64,650.00 455,875 520,525.00 

5 ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม - - - 

6 ค่าธรรมเนียมอาคารพุทธเกษตร 13,000.00 - 13,000.00 

7 ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนา - 2,400 2,400.00 

8 ค่าธรรมเนียมอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร 4,000.00 - 4,000.00 

9 ค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์อาคารหอประชุม - - - 

10 อาคารศาลาหกเหล่ียมเฉลิมพระเกียรติ - - - 

รวม 110,300.00 1,160,700 1,271,000.00 
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- พัฒนาซ่อมแซมสะพานไม้ ตึกพักหญิงชงโค และตึกพักหญิงชวนชม เพื่อความปลอดภัยและดูสวยงามใช้งานได้
ตามปกติ 

     
 

     
              

4.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต 
- พัฒนาเปล่ียนหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต, อาคารชมรมดนตรีไทย, อาคารศูนย์เรียนรวม 1  

อาคารชมรม KU BAND, อาคารชมรมรวมดาวกระจุย และตึกพักหอพักชาย -หญิง ได้แก่ ตึกพัก   ชายท่ี 5,  ตึกพักชายท่ี 12,
ตึกพักชายท่ี 13,หอพักชายท่ี 14,ตึกพักหญิงวาสนา,ตึกพักหญิงดารารัตน์,      ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, ตึกพัก
หญิงคัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา,ป้อม
ชวนชมและป้อมมหาหงส์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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- พัฒนาเปล่ียนท่อประปาและอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต, อาคารชมรมดนตรีไทย , อาคารศูนย์เรียนรวม 1  
อาคารชมรม KU BAND, อาคารชมรมรวมดาวกระจุย และตึกพักหอพักชาย -หญิง ได้แก่ ตึกพักชายท่ี 5,  ตึกพักชายท่ี 12,ตึก
พักชายท่ี 13,หอพักชายท่ี 14,ตึกพักหญิงวาสนา,ตึกพักหญิงดารารัตน์,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, ตึกพักหญิง
คัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา,ป้อมชวนชมและ
ป้อมมหาหงส์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

     
     

     
 

4.3 พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ประจ าอาคารกิจกรรมนิสิต  
- พัฒนาซ่อมแซมและเปล่ียนมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง ช่องลม และงานปรับปรุงติดสายยูประตูห้อง มือจับ บานพับ 

ประตูหน้าต่าง ตึกพักหอพักชาย-หญิง ได้แก่ ตึกพักชายท่ี 5,  ตึกพักชายท่ี 12,ตึกพักชายท่ี 13,หอพักชายท่ี 14,ตึกพักหญิง
วาสนา,ตึกพักหญิงดารารัตน์,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, ตึกพักหญิงคัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์
,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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 - พัฒนาซ่อมแซมบานประตูตู้เส้ือผ้าหลุด ตึกพักหญิงชงโค เพื่อให้สามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ

     
 

 4.4 งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
- พัฒนางานติดตั้งป้ายบอกทาง โดยรอบบริเวณงานเกษตรแฟร์ 2562 
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5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.1 การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ 

 การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ สืบเนื่องจากท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีนโยบายให้ใช้ทรัพยากร
ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือรถราง ภายใต้โครงการ KU –Green Campus 
Healthy Community ขนาดไม่น้อยกว่า 25ท่ีนั่ง ปัจจุบันหน่วยรถสวัสดิการ มีรถบัสโดยสารขนาด 25 ท่ีนั่งจ านวน 5 คัน  
รถราง จ านวน 13 คัน รวมเป็น  18  คัน พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 15 คน และได้ก าหนดเส้นทางการเดินรถบริการรับ – ส่ง
นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.30 น. รายละเอียดดังนี้ 

 สาย 1 ระยะทางประมาณ  4.8  กิโลเมตร จ านวน 3 คัน 
 สาย 2 ระยะทางประมาณ  4.9  กิโลเมตร จ านวน 2 คัน 
 สาย 3 ระยะทางประมาณ  5.5  กิโลเมตร จ านวน 2 คัน 
 สาย 4 ระยะทางประมาณ  3.5  กิโลเมตร จ านวน 4 คัน 
 สาย 5 ระยะทางประมาณ 3.5  กิโลเมตร (สายหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45)จ านวน 4 คันรถเสริม จ านวน 

1 คัน (เวลา 07.00 – 10.00 น.) 
 รถบริการนอกเวลาราชการเพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนกลับหอพักนิสิตและส่งตามประตูเข้า-ออก

ของมหาวิทยาลัยฯดังนี้ 
- ช่วงเปิดภาคการศึกษาให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. โดยให้บริการสาย 1 (จ านวน 2 คัน), สาย 

3 (จ านวน 1 คัน), สาย 4 (จ านวน 2 คัน), สาย 5 (จ านวน 2 คัน) รวม 7 คัน 
- ช่วงปิดภาคการศึกษาให้บริการ เวลา 18.30 – 20.30 น. โดยให้บริการสาย 1 (จ านวน 2 คัน), สาย 4 

(จ านวน 1 คัน), สาย 5 (จ านวน 2 คัน) รวม 5 คัน  
รถบริการวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการ เวลา 07.00 – 17.00 น. โดยให้บริการสาย 1 (จ านวน 2 

คัน), สาย 4 (จ านวน 2 คัน) สาย 5 (จ านวน 2 คัน) รวม 6 คันรถบริการวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการ 
เวลา 07.00 – 17.00 น. โดยให้บริการสาย 1 (จ านวน 2 คัน), สาย 4 (จ านวน 2 คนั), สาย 5 (จ านวน 2 คัน) รวม 6 คัน  

 พัฒนาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการโดยด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร
สวัสดิการและรถรางนนทรีจ านวน 18 คันเพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยใช้งบประมาณ
เงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นเงินค่าน้ ามัน วงเงินประมาณ  33,013บาท เพื่อให้บริการท้ัง5 
สายนอกจากนี้ การด าเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการระบบไฟฟ้า 
Zero Emission Vehicles (ZEV) policy on campus 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล็งเห็นถึงความส าคัญของการลดมลพิษและรักษาส่ิงแวดล้อมภายในเกษตรกลางบางเขน
จึ ง จั ด หา รถ โด ยสา รพ ลั งงาน ไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ บ ริก าร รับ -ส่ งนิ สิ ต  บุ ค ลา กร และ ผู้ม าติ ด ต่ อหน่ วย งานภ าย ใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีบริหารจัดการ  โดยจัดแบ่งรถไปในสายต่างๆ 
ท้ังหมด 5 สาย ในช่วงแรกจะให้บริการเสริมกับรถรางสวัสดิการแบบเดิม รถโดยสารสวัสดิการขนาด 25 ท่ีนั่ง และรถปรับ
อากาศพลังงานไฟฟ้า(EV) ซ่ึงแบ่งประเภทรถท่ีให้บริการ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบ Digital Society @ KU ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มอบรถโดยสารขับเคล่ือน
ด้วยพลังงานไฟฟา้ (EV) ระบบปิดขนาด 21ท่ีนั่ง พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 6 คัน และตดิตั้งระบบไฟส าหรับแท่นชาร์จไฟฟ้า 
จ านวน 1 จดุ ตัง้อยู่บริเวณหน้าลานจอดรถ อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 

จ านวน 1 คัน  สาย 4 จ านวน 2 คันและสาย 5จ านวน 1 คันโดยสับเปล่ียนหมุนเวียนกับรถรางไฟฟ้ากรณี 
เข้ามาจอดชาร์จไฟฟ้า 

2. โครงการเช่ารถไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ท่ีนั่งจ านวน 15 คัน พร้อมสถานีชาร์จ  สัญญาเลขท่ี B3104/1/62 
ระยะเวลา 36 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2564 ภายในวงเงินท้ังส้ิน 22,950,000 บาท ด้วยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2563 เป็นสัญญาเช่าระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอ็มเอ เพาเวอร์ โซลูช่ัน จ ากัด  

รถยน ต์ เป็ น รถรา งไฟฟ้ า  สา มารถรองรับ ผู้ โด ยสาร ได้  23 ท่ี นั่ ง  (ห้ าม ยื น ) โด ยขึ้ น -ลงด้ าน ซ้ ายมื อ 
ด้านเดียวใช้ความเร็ว 25 กม./ชม. ติดตั้ง GPS เพื่อแสดงผลใน Application สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถและข้อมูล
ได้โดยทดลองว่ิงให้บริการตั้งแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 เพื่อปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งานตามสัญญาเช่า 

 

5.2 พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลางงานยานพาหนะได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลบริหารจัดการรถยนต์

ส่วนกลางเครื่องจักรกลขนาดหนักรถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตรรวมจ านวน 95 คัน โดยการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
รถยนต์ ค่าเบ้ียประกันภัย ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงินวงเงินประมาณ 93 ,400 
บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้นยังได้ด าเนินการเช่า
รถยนต์มาใช้ในราชการจากบริษัทนัมเบอร์วันคาร์เรนทัล จ ากัด เป็นรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า จ านวน 7 คัน ใช้งบประมาณเงิน
รายได้เป็นเงิน 145,977.81 บาท  เพื่อให้บริการยานพาหนะผู้บริหารระดับสูงได้แก่นายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายต่างๆและหน่วยงานท่ีขอใช้บริการให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยงานท่ีเป็นกิจกร รมของนิสิตงาน
โครงการต่างๆด้านการเรียนการสอนของอาจารย์และนิสิตหน่วยงานคณะสานักสถาบันอาทิให้บริการงานผู้บริหารระดับสูงและ
งานส่วนกลางต่าง ๆ 
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การเปิดงาน KU Go Green ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการให้บริการรถ

สวัสดิการในระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Go Green ตามนโยบายการพัฒนาไปสู่การการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยด าเนินการเปล่ียนรูปแบบการให้บริการรถสวัสดิการจากระบบเครื่องยนต์ดีเซลเป็นระบบไฟฟ้า ซ่ึง
ได้รับมอบจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ KU 4.0 : Smart U Smart Life จ านวน 6 คัน และยังได้
เช่าเพิ่มเติมอีกจ านวน 15 คัน เพื่อเป็นการจัดระบบขนส่งท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ประหยัดพลังงานลดมลภาวะทางอากาศ
และเสียง สร้างส่ิงแวดล้อมเพื่อเอ้ือต่อการเรียนการสอน พร้อมป้ายจอดรถโดยสารท่ีสามารถแจ้งเส้นทางและการว่ิงของรถ
แบบ Real Time เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

   
 

   
 

   
 

การเพิ่มเส้นทางการให้บริการสาย 5 
1. มอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี จัดเส้นทางการเดินรถ โดยพิจารณาก าหนดเพิ่ม เส้นทาง สาย 5 

จากเดิมออกจากหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 เล้ียวซ้ายแยกส่ิงทอ แล้วมากลับรถตรงแยกไปรษณีย์เก่า ให้เพ่ิมเติมโดยการ
เล้ียวซ้ายแยกไปรษณีย์เก่า ผ่านคณะวนศาสตร์ ตรงไปผ่านส่ีแยกเข้าประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และออกทางประตูคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ผ่านส่ีแยกตรงไปคณะวนศาสตร์แล้วเล้ียวขวาแยกไปรษณีย์เก่าไปส านักหอสมุด แยกส่ิงทอเล้ียวขวาไป
หอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานวันธรรมดาจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่ 06.30 – 18.30 น. และช่วง 18.30 – 
21.30 น. แต่ถ้าช่วงนิสิตสอบจะให้บริการถึง 22.00 น. ส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 
07.00-17.00 น. โดยให้ก าหนดช่ือป้ายจุดจอดเทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตวแพทยศาสตร์ใน GPS ด้วย 

2. มอบงานรักษาความปลอดภัยช่วยติดตั้งป้ าย ช่ัวคราวทางเข้า -ทางออกบริเวณประตูคณะเทคนิคการ 
สัตวแพทย์ และเคล่ือนย้ายป้ายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มาไว้ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
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3. มอบ ให้ คณ ะวนศาสต ร์  คณ ะเทคนิ ค กา รสัต วแพ ทย์  และคณ ะสัต วแพ ทยศาสต ร์ป ระสาน งาน  
ใน รายละเอียดส าหรับการใ ช้พื้ น ท่ี ร่วม กัน เพื่ อติ ดตั้ งป้ ายจุด จอดรถโดยสารสวัสดิ การบริ เวณ คณ ะเทคนิ ค - 
การสัตวแพทย์ เนื่องจากมีพื้นท่ีส าหรับกลับรถได้ โดยก าหนดช่ือป้าย เทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตวแพทยศาสตร์นอกจากนี้
ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การให้บริการให้นิสิตและบุคลากรภายในคณะฯทราบต่อไป โดยเริ่มให้บริการตามเส้นทางดังกล่าว 
ตั้งแต่วันท่ี 12 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

  
 

6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพ้ืนท่ี และอาคารส่วนกลางภายใน มก. 
6.1  งานเพ่ิมจุดดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์เกษตรรวมใจแห่งท่ี 2 บริเวณหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 เพื่อให้

การรักษาความปลอดภัยต่อนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีพักอาศัยภายในพื้นท่ี จึงมีความจ าเป็นต้องจัดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นท่ีดังกล่าวตลอด 24 ช่ัวโมง  

 
6.2 โครงการส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ืองการประชุมแถวพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี (ต่อเน่ือง) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหนา้ท่ีและช้ีแจงระเบียบในการปฏิบัติหน้าท่ี 
สรุปผลการด าเนินงานระหว่างเดือน มกราคม 2562 คือมีการประชุมแถวท้ังหมด 115 ครั้ง มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้า
ประชุมแถวท้ังหมด 88 นาย 
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6.3 โครงการเขตพื้นท่ีปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีต ารวจนครบาลบางเขน กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการเกิด
คดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน  ซ่ึงเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550  และด าเนินการต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน  โดยสรุปผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคม 2562  โดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ  ดังนี้ 

เหตุการณ์ท่ีเกิด เดือน มกราคม2562 (คร้ัง) 
เหตุลักทรัพย์ 5 
อ่ืน 2 

 

6.4 โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน(จยย. ISO) มีการดูแล
ควบคุมรถจักรยานยนต์บริการท่ีได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  ห้ามว่ิงเข้าภายในเขตการเรียนการสอนโดยจัดพนักงานรักษา
ความปลอดภัยให้ประจ าตามจุดทางแยกเขตการเรียนการสอนเพื่อควบคุมมิให้รถจักรยานยนต์บริการว่ิงภายในเขตการเรียน
การสอน เป็นโครงการต่อเนื่องด าเนินการตั้งแต่ปี  2545  จนถึงปัจจุบัน 

 ด าเนินการตั้งด่านตรวจจักรยานยนต์รับจ้างผิดระเบียบ มก.  จัดก าลังเจ้าหน้าท่ีจราจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพื่อตั้งด่านตรวจจักรยานยนต์รับจ้างผิดระเบียบมหาวิทยาลัยฯ บริเวณแยกประตูงามวงศ์วาน 2 เพื่อให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์
รับจ้าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

    
 

6.5 การจัดระบบการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด าเนนิการบริหารจดัการภารกิจเก่ียวกับการดูแลรักษา
ความปลอดภัย การจัดระบบการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยฯ และงานพิธีต่าง ๆ ซ่ึงมีผลการด าเนนิงานในการก ากับ ตดิตามผู้
ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ มีรายได้ และรายจ่าย ดังนี้ 

ล าดับท่ี รายการ หน่วยนับ (คร้ัง) จ านวน (บาท) 

1 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์ 2 1,000 
2 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย  และล้อเล่ือน 46 9,200.00 
3 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง 1 200 
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6.6 ซ่อมแซมปั้มลม งานรักษาความปลอดภัย ได้ด าเนนิการซ่อมแซมปั้มลมตามจุดรับ-ฝากจักรยาน เพื่อให้เกิดความ

พร้อมในการใช้งานของนิสิต และบุคลากร 

  
6.7 ซ่อมแซมเสาประชาสัมพันธ์ และติดป้ายประชาสัมพันธ์การจราจร เจ้าหน้าท่ีงานรักษาความปลอดภัย ได้ด าเนินการ

ซ่อมแซมและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจราจร เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

    
 

6.8 ติดตั้งกรวยเส้นทางจักรยาน และขึงเชือก เพื่อความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย งานเกษตรแฟร์ 

ประจ าปี 2562 ในวันท่ี 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 

     
 

6.9 ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2562 ในวันท่ี 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 งานรักษาความ

ปลอดภัย ได้ด าเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์งานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2562 บริเวณสะพานลอยประตูวิภาวดีรังสิต ประตูงาม

วงศ์วาน 1 ประตูงามวงศ์วาน 3 ประตูพหลโยธิน 1 
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7. การบริหารงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน             
การบริหารอาคารและหน่วยงานภายในขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 

ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เก่ียวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเก่ียวกับการ
ให้หน่วยงานคณะ สถาบัน ส านัก ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส าหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ได้บริหารจัดการ
ด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านอาคารส าหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานท่ี ซ่ึงมีรายรับและหน่วยงานขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจ าเดือน มกราคม ดังนี้ 

รายการ รายได้กองยานพาหนะฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
1.  รายได้จากการบริหารงาน     
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  50  ปี 49,950.00 147,500.00 
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.2 16,350.00 124,325 
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.3   12,300.00 364,150 
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.4 64,650.00 431,575 
 -  ค่าเช่ารา้นค้า  ศร.1 14,400.00  
 -  ค่าเช่ารา้นค้า  ศร.4 13,000.00  
 -  ค่าจอดรถอาคารหอประชุม  มก. 142,390.00  
 -  ค่าปรับบัตรจอดรถหอประชุมหาย 2,700.00   
 -  ค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์ฯ 22,000.00 714,000.00 
 -  ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ 0.00 12,500 
 -  ค่าธรรมเนียมพุทธเกษตร 13,000.00   
 -  ค่าธรรมเนียมส านักพิพิธภัณฑ์ 4,000.00   
 -  ค่าธรรมเนียมบัตรผ่าน  เข้า - ออก  มก. 400.00   
 -  ค่าธรรมเนียมปรับต่อมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ าประปา 2,600.00   
 -  ค่าปรับบัตรผ่านเข้าออก  มก.  ช ารุด 150.00   
 -  ค่าปรับช าระล่าช้า 432.00   
 -  ค่าปรับล็อคล้อรถยนต์ 1,000.00   
 -  ค่าปรับจักรยานยนต์จอดผิดระเบียบ 200.00   
 -  ค่าปรับหาบเร ่ แผงลอย 9,200.00   
 -  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 3,000.00   
 -  ค่าบ ารงุรักษารถยนต ์ 25,000.00   
 -  ค่าสมัครสอบ  พนง. 900.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.1 33,000.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.4 3,000.00   
2.  รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น     
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รายการ รายได้กองยานพาหนะฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 -  ค่าธรรมเนียมยืมอุปกรณ์ 1,400.00   
 -  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ 9,000.00   
 -  ค่าธรรมเนียมจดัตกแต่งสถานท่ี 9,800.00   
รายได้อาคารจอดรถ  มก.  (325)    
     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 141,446.75 22,610.00 
     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 283,680.00 6,600.00 
     รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก. 131,740.00 3,260.00 
     รายได้อาคารวิภาวดีรังสิต  มก. 63,890.00 22,500.00 
รายได้อาคารสวัสดิการ มก.  (326)    
     รายได้อาคารสวัสดิการ  มก. 478,117.00  
รายได้ค่าสาธารณูปโภค  (381)    
     รายได้ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟา้ ประปาและโทรศัพท์ 381)  1,867,045.00  

รวม 4,040,497.50 1,849,020.00 
 
 

8. การให้บริการจัดท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนมกราคม) 
 

ล าดับ ประเภทของบัตร จ านวนบัตร 
1 บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 
2 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 35 
3 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 1 
4 ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ 2 
5 บุคคลภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยฯ  - 

 รวม 46 
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9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9.1 ท าหน้าท่ีบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถบางเขน 
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต) และอาคารระพีสาคริก ให้ด าเนินไปด้วยความ เรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ แบ่งออกเป็น 1 หน่วย  
8  อาคาร และมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

แผนงาน 
  

งบประมาณ 
ยกเวน้

ค่าธรรมเนียม 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

 1.  หน่วยธุรการและพัสด ุ    
 2. อาคารจกัรพันธ์เพญ็ศิริ 714,000.00 22,000.00 134,469.19 
 3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี 147,500.00 49,950.00 1,076,804.89 
 4.  อาคารสวัสดกิาร มก. - 478,117.00 289,689.68 
 5.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 22,610.00 141,446.75 489,174.25 
 6.  อาคารจอดรถบางเขน 3,260.00 131,740.00 141,446.57 
 7.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 6,600.00 283,680.00 383,478.65 
8.  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
9.  อาคารระพีสาคริก 

22,500.00 63,890.00 244,425.23 

รวมเป็นเงิน      916,470.00  1,170,823.75 2,759,488.46 
 

 โครงการปลูกต้นไม้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 
          พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภายในอาคารจอดรถงามวงศว์าน 2 ซ่ึงได้

ด าเนินการจดัซ้ือและปลูกต้นลีกวนอู จ านวน 3,000 ต้น ใช้งบประมาณจากเงินรายได้อาคารจอดรถ (อ.งามวงศ์วาน 2) เป็นเงนิ 
73,800 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดบาทถ้วน) 
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10. การให้บริการงานพิธีและหน่วยงานต่างๆท่ีขอความอนุเคราะห์ 
10.1 งานยานพาหนะได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี ้
 จัดยานพาหนะ รถราง จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรโครงการกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งท่ี 26 : 

OPEN CAN ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  เมื่อวันท่ี 4 -6 มกราคม 2562 

  
 จั ด ย าน พ าห น ะ  รถ ไฟ ฟ้ า  จ าน วน  2  คั น  รั บ -ผู้ เข้ า ร่ วม โค ร งกา รสภ า ผู้ แทน นิ สิ ต อา เซียน  ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันท่ี 5 -9 มกราคม 2562 

  
 จัดยานพาหนะ รถราง จ านวน 4 คัน รับ-ส่งโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี 

66 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2562 

 
 จั ด ย านพ าหน ะ  รถ โด ยสา ร 40 ท่ีนั่ งป รับ อากาศ  จ าน วน  1  คั น  รับ -ส่ งนิ สิ ต ชมรมฮ๊ อก ก้ี  ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2562 

  
 

 จัดยานพาหนะ รถราง จ านวน 3 คัน รับ -ส่งนิสิตแลกเปล่ียนโครงการ “Orientation for International 
Students” ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2562 



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  

 25 

 

 
 จัดยานพาหนะ รถราง จ านวน 2 คัน รับ-ส่งนิสิตจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน 

ครั้งท่ี 6 ณ คณะเทคนิคสัตวแพทย์ เมื่อวันท่ี 11-13 มกราคม 2562 

  
 จัดยานพาหนะ รถราง จ านวน 4 คัน รับ-ส่งเด็กและผู้ปกครองท่ีจะมาร่วมงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 

2562 ณ สวนสุขภาพ 60 ปี และสระจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2562 

  
 จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ท่ีนั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ -ส่งนิสิตคณะสังคมเก่ียวกับโครงการพัฒนา

บุคลิกภาพและจิตวิทยา ณ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี เมื่อวันท่ี 11-13 มกราคม 2562 
 

 จัด ยานพาหนะ  รถไฟฟ้ า  จ าน วน 1 คั น  รับ -ส่งนั กวิช าการจ ากสาธารณ รัฐ อิ น โดนี เซี ย เยี่ ยมชม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2562 

 
 



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  

 26 

 

 จัดยานพาหนะ รถบรรทุก 6ล้อ จ านวน 1 คัน รถโดยสาร 40 ท่ีนั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ -ส่งนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ ณ วิทยาลัยดุริยางนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2562 

  
 

 “เกษตรศาสตร์น าไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” งานเกษตรแฟร์ จัดยานพาหนะรถไฟฟ้าสาย 1 
จ านวน 5 คัน สาย 3 จ านวน 6 คัน และสาย 5 จ านวน 2 คัน และสายเสริมพิเศษ จ านวน 2 คัน จะมีรถไฟฟ้าให้บริการอยู่ 2 
จุดคือฝ่ังประตูพหลโยธินและฝ่ังประตูวิภาวดี เพื่อบริการแก่ผู้ท่ีมาเท่ียวชมงานเกษตรแฟร์ ตั้งแต่เวลา 06.30 -22.00 น. ตั้งแต่
วันท่ี 25 มกราคม2562 – 2 กุมภาพันธ์ 2562 

  
 

   
 

จัดท าตราสัญลักษณ์ให้รถหน่วยงานภายใน มก. 
 คณะวนศาสตร ์

  
 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน 

  



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  

 27 

 

 ส านักงานบริการวิชาการ 

  
 คณะสัตวแพทย์ 

  
 

 ส านักวิจัยและพัฒนาพันธ์พืช 

 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

  
 

 
 
 
 



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  

 28 

 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

  
 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

  
 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

  
 คณะบริหารธุรกิจ 

    
 

    
 

 



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  

 29 

 

10.2 งานรักษาความปลอดภัย ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้ 
 ให้ความอนุเคราะห์จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยตามท่ีปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ให้กับหน่วยงานคณะ ส านัก สถาบัน สโมสรนิสิต ท่ีขอความอนุเคราะห์ ระหว่างเดือนมกราคม 2562 จ านวน 6 ครั้ง และ
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน เป็นเงิน 8,620 บาท 

1.  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 – 6 ม.ค. 62 เป็นเงิน 4,000 บาท 
2.  ส านักการกีฬา 12 ม.ค. 62 เป็นเงิน 3,360 บาท 
3.  คณะสังคมศาสตร์ 12 – 13 ม.ค. 62 เป็นเงิน 1,260 บาท 

 ให้ความอนุเคราะห์วิทยุสื่อสารโดย ด าเนินการจัดเตรียมพร้อมท้ังตรวจเช็ควิทยุส่ือสารมือถือเพื่อให้พร้อมใช้
งาน เดือนมกราคม 2562 มีหน่วยงานท่ีขอยืมวิทยุส่ือสารมือถือท้ังส้ิน 3 ครั้ง วิทยุส่ือสารท่ีให้บริการท้ังหมดมีจ านวน 20 
เครื่อง 

1.  สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 – 6 ม.ค. 62 จ านวน 20 ตัว 
 ให้ความอนุเคราะห์แผงจัดการจราจร โดยด าเนินการจัดเตรียมและตรวจเช็คแผงจราจรเพื่อใหพ้ร้อมใช้งาน 

และจัดแผงจราจรเดือนมกราคม 2562 มีหน่วยงานท่ีขอยืมแผงจราจรท้ังส้ิน 11 ครั้ง จ านวนแผงจราจรท่ีให้บริการมีจ านวน
ท้ังส้ิน 50 แผง ดังนี ้

1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 – 6 ม.ค. 62 จ านวน 40 แผง 
2. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 25 ม.ค. – 2 ก.พ. 62 จ านวน 10 แผง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	0162
	report0162

