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ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   1 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 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 ขุดลอกคูคลองบริเวณหลังตึก KU Home เพื่อไม่ให้ท่อน้ าอุดตัน 

 
 

1.2  ติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ าบริเวณบ่อน้ าหอประชุม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าในบ่อลดปัญหากล่ินคาว 

    
 

1.3  ตัดแต่งต้นไม้บริเวณหลังอาคารจอดรถวิภาวดี และท าความสะอาด 
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1.4  ปลูกต้นเฟื่องฟ้า บริเวณเกาะกลางถนนจันทรสถิตย์ เพื่อทดแทนต้นเฟื่องฟ้าท่ีตาย  

   
 

1.5  ตัดแต่งต้นเฟื่องฟ้าบริเวณ ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อความสวยงาม  

  
 

1.6  ตัดแต่งต้นไม้บริเวณถนนชูชาติก าภู ตัง้แต่แยกคณะเศรษฐศาสตร์ ถึง แยกอาคารสารนิเทศ 50 ปี, ถนนวิโรจน์อ่ิม
พิทักษ์ แนวต้นสน บริเวณด้านหลังโรงเรียนสาธิตเกษตรแห่ง มก. และต้นไม้ตายบริเวณด้านหน้าคณะเกษตร เพื่อป้องกันก่ิงไม้
แห้งหักโค่น และให้เกิดความสวยงาม 
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1.7  ปลูกต้นโมกบริเวณหน้าป้ายกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี เพื่อให้เกิดความสวยงาม 

   
 

1.8  จัดเก็บขยะก่ิงไม้ใบไม้บริเวณด้านหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา และอาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 
 

1.9  ปลูกต้นพวงครามออสเตเลีย จ านวน 8 ต้น พร้อมจัดท าเสาหลัก บริเวณเกาะกลางถนนจันทรสถิตย์ เพื่อให้เกิด
ความสวยงาม 
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1.10  เตรียมวัสดุปลูก บริเวณเรือนเพาะช าเฟื่องฟ้า ซอยพหลโยธิน 45 และเพาะเมล็ดดาวเรือง จ านวน 15,000 เมล็ด 
บริเวณดาดฟ้าอาคารจอดรถวิภาวด ี

 
 

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานท่ีและพ้ืนท่ีส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ด าเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง 

สว่างอาคารและพื้นท่ีส่วนกลาง ใช้งบประมาณ 68,915  บาท  ประกอบด้วย     

 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิและเพิ่มโคม LED สวนเวรุนาวัน ถนนทางเข้า 
อาคารจอดรถบางเขนและด้านหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างบริเวณสวนเฟื่องฟ้าซอยพหลโยธิน 45 

 
 

2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารศูนย์เรียนรวม และอาคารสถานท่ีพ้ืนท่ีส่วนกลาง  
ด าเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและพื้นท่ีส่วนกลางใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 2,773 บาท 
ประกอบด้วย 
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อาคารสารนิเทศ 50 ปี กับอาคาร CNC การประปานครหลวงเข้ามาด าเนนิการซ่อมท่อน้ าประปาแตก 
อาคารส านักพิพิธภัณฑ์ เพื่อการเกษตรซ่อมท่อน้ าประปารั่ว 
อาคารพุทธเกษตรซ่อมท่อน้ าประปาท่ีรั่วต่อท่อน้ าประปาใหม่ 
อาคารจอดรถวิภาวดี เปล่ียนก๊อกน้ าประปาห้องจัดเตรียมกาแฟ ช้ัน 5 
อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ตรวจสอบซ่อมแซมห้องน้ า 
อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมท่อน้ าประปารั่วยาแนวโถปัสสาวะ 

 
 

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง  
3.1 พัฒนาระบบประปาเปล่ียนสุขภัณฑ์ห้องสุขา โดยใช้งานรายได้ส่วนกลาง จ านวน 300 บาท 

  อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมแซมชักโครกช้ัน 3 ห้องน้ าชาย และซ่อมท่อน้ าเสีย 3 ท่ีช ารุด 
  อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เปล่ียนลูกลอย ฟลัชวาลว์ ห้องน้ าชาย 1 ห้อง ห้องน้ าหญิง 1 ห้อง 
  อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ้ือก้านชักโครกเพื่อใช้ส าหรับใช้เปล่ียนก้านชักโครก ท่ีช ารุดและเส่ือมสภาพ 
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3.2 พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศ และบ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 

  อาคารศูนย์เรียนรวม 3 แจ้ง CNC ให้เข้ามาด าเนนิการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 

 
 

3.3 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารส่วนกลางและอาคารเรียนส่วนกลาง 
  อาคารหอประชุม จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารหอประชุม เนื่องจากหลักคาช ารุดและเส่ือมสภาพ ใช้เงินรายได้
ส่วนกลาง เป็นจ านวนเงิน 484,121.50 บาท 
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  อาคารศูนย์เรียนรวม 3 จา้งก าจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
อาคาร ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นจ านวนเงิน 57,000 บาท 

 

   อาคารหอประชุม จ้างซ่อมแซมทางลาดรถเข็นบริเวณหน้าอาคารหอประชุม ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็น
จ านวนเงิน 69,550 บาท  
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 ส านักทะเบียนและประมวลผล  จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างห้องเรียน 704 อาคารวิจัยและ
พัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้ารื้อถอนและติดตั้งโคมไฟ LED ใหม่ เนื่องจากของเดิมแสงสว่างน้อยไม่เพียงพอส าหรับการเรียนการ
สอน เป็นจ านวนเงิน 50,076 บาท 

   
 

 อาคารโรงละครฯ จา้งซ่อมแซมห้องท างานเวทีกลางแจ้ง รื้อฝ้าเพดานเดิมออก เปล่ียนฝ้าทีบา ทาสีผนัง
ห้องท างาน ติดตั้งกระเบ้ืองแผ่นเรียบ ซ่อมแซมฝ้าส่วนท่ีช ารุด พร้อมทาสีฝ้าเพดาน ภายนอก โดยใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็น
จ านวนเงิน 176,000 บาท 
 
 

     
 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ พร้อมติดตั้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         
(e-bidding) สัญญาเลขท่ี B3104/26/62 โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ส านักงานอธิการบดี ปรับงบกลาง มก. ครั้งท่ี 106/61 
เป็นจ านวนเงิน 797,150 บาท 

ล าดับ รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว 4 จอ 7000 28,000 
2 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 4 เคร่ือง 54,000 216,000 
3 เคร่ืองฉายภาพ 3 มติิ  2 เคร่ือง 16,000 32,000 
4 แอลอีดี ทีว ี3 มิต ิ 3 เคร่ือง 25,000 75,000 
5 เคร่ืองขยายเสียงสเตริโอ 2 เคร่ือง 25,100 50,200 
6 เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 2 เคร่ือง 25,000 50,000 
7 ล าโพงตู้ติดผนัง 6 ตู้ 11,200 67,200 
8 ล าโพงตู้ติดเพดาน 6 ตู้ 5,300 31,800 
9 ไมโครโฟน พร้อมขาไมค์แบบตั้งโต๊ะและขาตั้งไมค์แบบ

ตั้งพื้น 
4 ชุด 6,200 24,800 

10 เคร่ืองสลับสัญญาณภาพ HDMI ชนิด 8*8 2 เคร่ือง 70,000 140,000 
11 ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ 2 ตู้ 15,000 30,000 
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บุคลากรงานอาคารและสถานท่ี ส่งมอบของให้กับจ้าของ ดังน้ี 
   เจ้าหน้าท่ีอาคารศูนย์เรียนรวม 3 เก็บกระเป๋าตังและโทรศัพท์มือถือ นิสิตได้มาตดิต่อรับคืนเรียบร้อยแล้ว   
   เจ้าหน้าท่ีอาคารโรงละครฯ เก็บโทรศัพท์มือถือของแม่ค้างานเกษตรแฟรฯ์ เจา้ของได้มาติดต่อขอรับคือ
เรียบร้อยแล้ว 

 
  การบริหารจัดการภารกิจเก่ียวกับอาคารและสถานท่ีมีรายรับ และขอยกเว้นค่าธรรมเนียม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 

ล าดับ รายการ 
ผลการด าเนินงาน (เดือนกุมภาพันธ์ 2562) 

รายรับ (บาท) ยกเวน้ค่าธรรมเนียม รวม (บาท) 

1 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 1 - - - 

2 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 2 13,350.00 257,425 270,775 

3 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 3 27,350.00 823,400 850,750 

4 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 4 47,150.00 879,210 899,460 

5 ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม 7,500.00 - - 

6 ค่าธรรมเนียมอาคารพุทธเกษตร - - - 

7 ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนา 1,200.00 24,650 25,550 

8 ค่าธรรมเนียมอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร - - 4,000 

9 ค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์อาคารหอประชุม 131,820.00 - 133,280 

10 อาคารศาลาหกเหล่ียมเฉลิมพระเกียรติ - - - 

รวม 228,370.00 1,984,685 2,183,815 
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4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก. 
4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนท่ีของอาคารกิจกรรมนิสิต 

- พัฒนางานซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารจอดรถวิภาวดี ช้ัน 5 เพื่อปลอดภัยและดูสวยงาม 

     
 

- พัฒนางานซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนังห้อง อาคารสภาผู้แทนนิสิต เพื่อปลอดภัยและดูสวยงาม 

      
           

4.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต 
- พัฒนาเปล่ียนหลอดไฟฟ้า หลอด LED และอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต, อาคารชมรมดนตรีไทย, อาคาร

ศูนย์เรียนรวม 1  อาคารชมรม KU BAND, อาคารชมรมรวมดาวกระจุย และตึกพักหอพักชาย -หญิง ได้แก่ ตึกพักชายท่ี 5,ตึก
พักชายท่ี 12,ตึกพักชายท่ี 13,หอพักชายท่ี 14,ตึกพักหญิงวาสนา,  ตึกพักหญิงดารารัตน์,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, 
ตึกพักหญิงคัทลียา,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 บาน

พับ ประตูหน้าต่าง ตึกพักหอพักชาย-หญิง ได้แก่ ตึกพักชายท่ี 5,  ตึกพักชายท่ี 12,ตึกพักชายท่ี 13,หอพักชาย
ท่ี 14,ตึกพักหญิงวาสนา,ตึกพักหญิงดารารัตน์,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, ตึกพักหญิงคัทลียา,ตึกพัก
หญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
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- พัฒนาซ่อมแซมบานประตูไม้ช ารุดห้อง TV หอพักชายท่ี 14 เพื่อให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ 

 
 

 - พัฒนาซ่อมแซมและเปล่ียนพื้นไม้รองเตียง ตึกพักชายท่ี 13,หอพักชายท่ี 13 และหอพักชายท่ี 14  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

 
 

5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.1 การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1 .  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ร ถ โด ย ส า ร ส วั ส ดิ ก า ร  สื บ เนื่ อ ง จ า ก ท่ี ม ห า วิ ท ย า ลั ย เก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ 
มีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ 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 14 คน และได้ก าหนดเส้นทาง
การเดินรถบริการรับ – ส่งนิสิต 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 3 คัน 
 สาย 5 ระยะทางประมาณ 3.5  กิโลเมตร (สายหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45) จ านวน 4 คันรถเสริม จ านวน 

1 คัน (เวลา 07.00 – 10.00 น.) 
การเพ่ิมเส้นทางการให้บริการสาย 5 
1. มอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี จัดเส้นทางการเดินรถ โดยพิจารณาก าหนดเพิ่มเส้นทาง 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 – 
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21.30 น. แต่ถ้าช่วงนิสิตสอบจะให้บริการถึง 22.00 น. ส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 
07.00-17.00 น. โดยให้ก าหนดช่ือป้ายจุดจอดเทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตวแพทยศาสตร์ใน GPS ด้วย 

2. มอบงานรักษาความปลอดภัย ช่วยติดตั้งป้ายช่ัวคราวทางเข้า -ทางออกบริเวณประตูคณะเทคนิคการ 
สัตวแพทย์ และเคล่ือนย้ายป้ายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มาไว้ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

มอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี จัดเส้นทางการเดินรถ โดยพจิารณาก าหนดเพิ่มเส้นทาง สาย 5 จาก
เดิมออกจากหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 เล้ียวซ้ายแยกส่ิงทอ แล้วมากลับรถตรงแยกไปรษณีย์เก่า ให้ 

3. เพ่ิมเติมโดยการเล้ียวซ้ายแยกไปรษณีย์เก่า ผ่านคณะวนศาสตร์ ตรงไปผ่านส่ีแยกเข้าประตูคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ และออกทางประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผ่านส่ีแยกตรงไปคณะวนศาสตร์แล้วเล้ียวขวาแ ยกไปรษณีย์เก่าไป
ส านักหอสมุด แยกส่ิงทอเล้ียวขวาไปหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานวันธรรมดาจันทร์ -ศุกร์ตั้งแต่ 
06.30 – 18.30 น. และช่วง 18.30 – 21.30 น. แต่ถ้าช่วงนิสิตสอบจะให้บริการถึง 22.00 น. ส่วนวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. โดยให้ก าหนดช่ือป้ายจุดจอดเทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตว
แพทยศาสตร์ใน GPS ด้วย 

4. มอบงานรักษาความปลอดภัย ช่วยติดตั้งป้ายช่ัวคราวทางเข้า -ทางออกบริเวณประตูคณะเทคนิคการ 
สัตวแพทย์ และเคล่ือนย้ายป้ายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มาไว้ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

5. มอบให้ คณ ะวนศาสต ร์  คณ ะ เทคนิ คการสัต วแพทย์  และคณ ะสัตวแพทยศาสต ร์ป ร ะสาน 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 

  
 

 รถบริการนอกเวลาราชการเพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนกลับหอพักนิสิตและส่งตามประตูเข้า-ออก
ของมหาวิทยาลัยฯดังนี้ 

- ช่วงเปิดภาคการศึกษาให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. โดยให้บริการสาย 1 (จ านวน 2 คนั), สาย 
3 (จ านวน 1 คนั), 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  
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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 คัน), สาย 5 (จ านวน 2 คัน) รวม 6 คัน  

2. พัฒนาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการโดยด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ
และรถรางนนทรีจ านวน 18 คันเพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยใช้งบประมาณเงิน
รายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นเงินค่าน้ ามัน เพื่อให้บริการท้ัง5 สายนอกจากนี้ การด าเนินโครงการ
ปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

3. การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพ่ือก่อให้เกิดรายได้สืบเนื่องจากท่ีมหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯจึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงานคณะ สถาบันส านักและกองโดยเก็บค่า
บ ารุงรักษารถและมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการโดยเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อท าให้มีรายได้ส าหรับการ
บริหารจัดการรถรางโดยสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานคณะสถาบันส านักและกองขอยกเว้น
ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ตามรายละเอียดดังนี้  

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 อาคารและสถานท่ีบริหารจัดการโดยจัดแบ่งรถไปในสายต่างๆ 
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 ค่าเช่ารถไฟฟ้าจ านวน 15 
คัน 637,500 บาท 

รถยนต์เป็นรถรางไฟฟ้า สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 23 ท่ีนั่ง (ห้ามยืน) โดยขึ้น-ลงด้านซ้ายมือด้านเดียวใช้ความเร็ว 
25 กม./ชม. ติดตั้ง GPS เพื่อแสดงผลใน Application สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถและข้อมูลได้ โดยทดลองว่ิง
ให้บริการตั้งแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 เพื่อปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งานตามสัญญาเช่า 
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5.2 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
อธิการบดีฝ่ายต่างๆและหน่วยงานท่ีขอใช้บริการให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยงานท่ีเป็นกิจกรรมของนิสิตงาน
โครงการต่างๆด้านการเรียนการสอนของอาจารย์และนิสิตหน่วยงานคณะสานักสถาบันอาทิให้บริการงานผู้บริหารระดับสูงและ
งานส่วนกลางต่าง ๆ 

 

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

การรักษาความปลอดภัยต่อนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีพักอาศัยภายในพื้นท่ี จึงมีความจ าเป็นต้องจัดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นท่ีดังกล่าวตลอด 24 ช่ัวโมง  

 
 

6.2 การจัดระบบการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด าเนินการบริหารจัดการภารกิจเก่ียวกับการดูแล
รักษาความปลอดภัย การจัดระบบการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยฯ และงานพิธีตา่ง ๆ ซ่ึงมีผลการด าเนินงานในการก ากับ 
ติดตามผู้ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ มีรายได้ และรายจา่ย ดงันี้ 

ล าดับท่ี รายการ หน่วยนับ (คร้ัง) จ านวน (บาท) 
1 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์ 204 102,000 
2 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย  และล้อเล่ือน 52 10,400 

 

6.3 โครงการเขตพื้นท่ีปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีต ารวจนครบาลบางเขน กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจน เป็นการป้องกันและลดการเกิด
คดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน  ซ่ึงเริ่มด าเนินการตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2550  และด าเนินการต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน  โดยสรุปผลการด าเนนิงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562  โดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ  ดังนี ้

เหตุการณ์ท่ีเกิด เดือนกุมภาพันธ์ (คร้ัง) 
เหตุลักทรัพย์ 7 
อ่ืน 1 
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6.4 ด าเนินการซ่อมแซมจักรยาน งานรักษาความปลอดภัย ได้ด าเนินการซ่อมแซมจักรยาน โครงการพี่ให้น้อง เพื่อให้
เกิดความพร้อมในการใช้งานของนิสิต และบุคลากร 

 
 

6.5 ด าเนินการล้างจักรยาน และล้างกรวย เจ้าหน้าท่ีงานรักษาความปลอดภัย ไดด้ าเนินการล้างจกัรยาน และล้าง
กรวย เพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานของนิสิต และบุคลากร 

 
 

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 กุมภาพันธ์ ดังนี้ 

รายการ รายได้กองยานพาหนะฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
1.  รายได้จากการบริหารงาน     
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  50  ปี 10,000.00 77,000.00 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.2 13,350.00 257,425 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.3   27,350.00 823,400 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.4 47,150.00 879,210 

 -  ค่าเช่ารา้นค้า  ศร.1 7,200.00   
 -  ค่าเช่ารา้นค้า  ศร.3 7,200.00   
 -  ค่าเช่ารา้นค้า  ศร.4 13,000.00   
 -  ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม  มก. 7,500.00   
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รายการ รายได้กองยานพาหนะฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 -  ค่าจอดรถอาคารหอประชุม  มก. 131,820.00   

 -  ค่าปรับบัตรจอดรถหอประชุมหาย 1,900.00   
 -  ค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์ฯ 20,000.00 150,000.00 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ 1,200.00 24,650 

 -  ค่าธรรมเนียมบัตรผ่าน  เข้า - ออก  มก. 500.00   
 -  ค่าธรรมเนียมปรับต่อมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ าประปา 1,200.00   
 -  ค่าปรับบัตรผ่านเข้าออก  มก.  ช ารุด 200.00   
 -  ค่าปรับช าระล่าช้า 216.00   
 -  ค่าปรับล็อคล้อรถยนต์ 102,000.00   
 -  ค่าปรับหาบเร ่ แผงลอย 10,400.00   
 -  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 2,936,224.00   
 -  ค่าบ ารงุรักษารถยนต ์ 27,500.00   
 -  ค่าสมัครสอบ  พนง. 500.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.1 18,000.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.3 22,000.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.4 3,000.00   
2.  รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น     

 -  ค่าธรรมเนียมยืมอุปกรณ์ 610.00   

 -  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ 7,000.00   

 -  ค่าธรรมเนียมจดัตกแต่งสถานท่ี 2,000.00   

รายได้อาคารจอดรถ  มก.  (325)    

     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 341,091.96 21,840.00 

     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 408,330.00 6,600.00 

     รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก. 162,810.00 2,960.00 

     รายได้อาคารวิภาวดีรังสิต  มก. 146,160.00 22,500.00 

     รายได้คา่เช่าท่ีดิน อ.ราชพัสดุ  (อ.งามวงศ์วาน 1,2,วิภาฯ) 1,148,286.00   
รายได้อาคารสวัสดิการ มก.  (326)    
     รายได้อาคารสวัสดิการ  มก. 458,572.00   
รายได้ค่าสาธารณูปโภค  (381)    
     รายได้ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟา้ ประปาและโทรศัพท์ 381)  2,088,605.00   

รวม 6,084,269.96 2,265,585.00 
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8. การให้บริการจัดท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนกุมภาพันธ์) 
 

ล าดับ ประเภทของบัตร จ านวนบัตร 
1 บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 
2 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 26 
3 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 1 
4 ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ 0 
5 บุคคลภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยฯ  0 

 รวม 41 
 
9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.1 ท าหน้าท่ีบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถบางเขน 
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 อาคารจอดรถ วิภาวดีรังสิต) และอาคารระพีสาคริก ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ แบ่งออกเป็น 1 หน่วย  
8  อาคาร และมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

งาน 
 

งบประมาณ 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

 1.  หนว่ยธุรการและพัสดุ    
 2. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 150,000.00 20,000.00 137,144.93 
 3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี 77,000.00 10,000.00 1,127,253.66 
 4.  อาคารสวัสดิการ มก. -  289,442.77 
 5.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 21,840.00 341,091.96 482,666.24 
 6.  อาคารจอดรถบางเขน 2,960.00 162,810.00 140,865.39 
 7.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 6,600.00 408,330.00 369,172.71 
8.  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
9.  อาคารระพีสาคริก 

22,500.00 
146,160.00 

244,425.23 

รวมเป็นเงิน 280,900.00 1,088,391.96 2,790,970.93 
 

พัฒนาปรับปรุงอาคารระพีสาคริก  
กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  มีหน้าท่ีให้บริการและสนับสนุนด้านอาคารและสถานท่ี  โดยซ่อมแซม

ส่วนประกอบอาคาร รักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดในพื้ นท่ีส่วนกลางอาคารระพีสาคริก ซ่ึงมีภารกิจดูแล
บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและระบบต่างๆ 9 ระบบ อาทิ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน ระบบกล้องวงจรปิด ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ระบบดับเพลิง และระบบอัดอากาศและระบายอากาศ เป็นต้น    
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 ดูแลและบ ารุงรักษาระบบ ระบบไฟฟ้า ได้แก่ ตู้เมนไฟฟ้า MDB(Main Distribution Board)  โคมไฟฉุกเฉิน  
ระบบไฟหรี่ (Dimmer) หม้อแปลงไฟฟ้า โคมไฟประหยัดพลังงานเอ็กตราไบรท์ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น 

 

ระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ระบบประปา ระบบระบายน้ าท้ิง ระบบบ าบัดน้ าเสีย  สุขภัณฑ์ 
ถังบ าบัดน้ าเสีย มิเตอร์น้ าประปา เป็นต้น    

       
 

10. การให้บริการงานพิธีและหน่วยงานต่างๆท่ีขอความอนุเคราะห์ 
10.1 งานยานพาหนะได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี ้
 จัดยานพาหนะ รถตู้ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งอธิการบดีกองวิเทศ ณ อ าเภอบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ เมื่อวันท่ี 2 

กุมภาพันธ์ 2562 

  
 การติดต้ังถังพร้อมน้ ามันไบโอ B10 จ านวน 1,000 ลิตร 

    
จัดยานพาหนะ รถราง จ านวน 2 คัน รับ -ส่งนิสิตคณะสังคมศาสตร์โครงการยุวชนคนรัฐศาสตร์ ครั้งท่ี 7 ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 

 
 จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ท่ีนั่งปรับอากาศ จ านวน 1 รถโดยสาร 20 ท่ีนั่ง จ านวน 1 คัน รถบรรทุก จ านวน 

1 คัน รับ-ส่งนิสิตโครงการปันรักสู่น้องครั้งท่ี 2 /2562 ภาควิชากองกิจการนิสิต ณ บ้านภูมิเวท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อ
วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2562 
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 โครงการน าร่องร่วมทดสอบการใช้น้ ามันไบโอดีเซล B 10 ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
ปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในบันทึกความร่วมมือโครงกา รน าร่องร่วม
ทดสอบการใช้น้ ามันไบโอดีเซล B10 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 
ส านักงานพัฒนาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซ่ึงโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังาน (พพ.) โดยมี ดร.ด ารงค์ ศรี
พระราม รองอธิการบดีบริหารฝ่ายกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อ านวยการหน่วย
วิจัยวัสดุส าหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมลงนามเป็นพยาน โอกาสนี้ นายสมชาย สถากุลเจริญ 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีด้วย 
เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 
 

 จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ท่ีนั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตคณะเกษตรภาควิชาปฐพีวิทยา ณ จ.
เพชรบุรี เมื่อวันท่ี 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 
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 จัดยานพาหนะ รถราง จ านวน 1 คัน รับ-ส่งผู้มาร่วมงานโครงการสร้างงาน ดงตาล สานฝัน (JOB FAIR) ครั้งท่ี 16 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณด้านล่างอาคารชูชาติก าภู คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันท่ี 20 -
21 กุมภาพันธ์ 2562 

  
 จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ท่ีนั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ -ส่งผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัย

ต่างประเทศท่ีเข้าร่วมประชุมโครงการ Advancing University Financial Management Practices in Southeast Asia 
(ADVANSE) ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ส่งโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และโรงแรมมารวย เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 

  
 จัดยานพาหนะ รถราง จ านวน 3 คัน รับ-ส่งผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีเข้าร่วมประชุม

โครงการ Advancing University Financial Management Practices in Southeast Asia (ADVANSE) ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 

  
 

จัดท าตราสัญลักษณ์ให้รถหน่วยงานภายใน มก. 
 คณะวนศาสตร ์

  
 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน 
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 ส านักบริการวิชาการ 

  
 คณะสัตวแพทย์ 

  
 ส านักวิจัยและพัฒนาพันธ์พืช 

  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 
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 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

  
 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

  
 คณะบริหารธุรกิจ 
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10.2 งานรักษาความปลอดภัย ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้ 
 ด าเนินการจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและการจราจรให้กับ

หน่วยงานคณะ ส านัก สถาบัน สโมสรนิสิต ท่ีขอความอนุ เคราะห์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 3 ครั้ง และ
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน เป็นเงิน 32,100 บาท ดังนี้ 

1.  สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ 10 ก.พ. 62 เป็นเงิน 2,100 บาท 
2.  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 19 ก.พ. 62 
3.  สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ 24 ก.พ. 62 เป็นเงิน 30,000 บาท 
 

  ด าเนนิการจัดเตรียมและตรวจเช็คแผงจราจรเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดแผงจราจรตามจ านวนท่ีหน่วยงาน
ต่างๆ ร้องขอ  สรุปผลการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีหน่วยงานท่ีขอยืมแผงจราจรท้ังส้ิน 11 ครั้ง จ านวนแผงจราจรท่ี
ให้บริการมีจ านวนท้ังส้ิน 50 แผง ดงันี ้

1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 – 2 ก.พ. 62 จ านวน 10 แผง 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์22 ก.พ. 62 จ านวน 50 แผง 
3. ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ 21 ก.พ. 62 จ านวน 40 แผง 

10.3 งานซ่อมบ ารุง ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี ้
 ด าเนินการจัดสถานท่ีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง 

เป็นเงิน 23,056 บาท ประกอบด้วย 

 ติดตั้งตราสัญญาลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริเวณหนา้ตึกเกษตราธิการ จับผ้าระบายเตน็ท์ และจัดท าท่ี
พักพวงมาลา 

 ซ่อมถนนบริเวณแนวท่อฝ่ังตรงข้ามทางเข้าคณะประมง ซ่อมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ทาสีทองใหม่และตีโครง
ไม้ฐานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ส าหรับติดป้าย "ทรงพระเจริญ" ติดตัง้พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลท่ี 10 

 จัดท าฐานบัวพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ส าหรับติดปา้ยทรงพระเจริญ ด้านล่างและติดตั้งฐานป้ายทรงพระเจริญ
บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี  

 ซ่อมพื้นไม้ ช้ัน 5 อาคารจอดรถวิภาวดีรงัสิต  
 จับผ้าระบายราวบันได ติดธงชาต ิธงธรรมจักร และติดธงชาติท้ิงดิ่งบริเวณอาคารพุทธเกษตร  
 ด าเนินการจัดท าป้ายส าหรับติดประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บริเวณบอร์ดบริเวณ 

ถนน cover way  
 เปล่ียนธงชาติ ธงวปร.ประตูเข้า-ออกพหลโยธิน ประตูเข้า-ออกงามวงศ์วาน 1-3 และบริเวณด้านหน้าส านัก

พิพิธภัณฑ์ เพื่อการเกษตร 
 จับผ้าระบายเหลือง-ขาว บริเวณรั้วประตูเข้า-ออกงามวงศ์วาน 1 ฝ่ังละ 50 เมตร  
 บริษัท ทีโอที เข้ามาด าเนินการจัดระเบียบสายเคเบิลโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ สายไฟเบอร์อ๊อบติก 

บริเวณหอพักหญิงซอยพหลโยธิน 45 
 เปล่ียนตัวเข้าสายโทรศัพท์ (ทอมินอลโทรศัพท์) box. บนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  

 26 

 

 ตรวจสอบระบบโทรศัพท์คณะศึกษาศาสตร ์
 อาจารย์และนักศึกษาจากคณะส่ิงแวดล้อมมาศึกษาดูงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
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