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ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   1 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน มีนาคม 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
นโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 จัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เชิดชูเกียรติ ศตวรรษา ศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ ณ นคร 

   
1.2 ท าความสะอาดเก็บเศษก่ิงไม้ใบไม้ ภายใน มก. เช่น บริเวณด้านหลังหอประชุม, บริเวณศูนย์เรียนรวม 1, 

สวนปาล์มอาวุโส, ทางเข้าประตูวิภาวดี, ส านักพิพิธภัณฑ์ฯ, สวน 100 ปีฯ เป็นต้น  
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1.3.  เตรียมวัสดุปลูก ใส่ปุ๋ย และขยายต้นดาวเรือง บริเวณเรือนเพาะช าเฟื่องฟ้า ซอยพหลโยธิน 45  

   
1.4  เปล่ียนต้นไม้บริเวณประตูวิภาวดี ประตูงามวงศ์วาน 1  และปลูกต้นดาวเรืองเกาะกลางแยกส านักกีฬา 

   
 

   
1.5  ติดตัง้เครื่องปั้มน้ าบริเวณสวนปาล์มอาวุโส และบริเวณเรือนเพาะช า ซอยพหลโยธิน ซอย 45 
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1.6 ตัดแต่งต้นพุทธรักษาแนวถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ  

   
1.7  โครงการขุดลอกคูคลองระบายน้ าภายใน มก. โดยใช้เงินรายได้กองยานพาหนะฯ จ านวนเงิน 100,000 บาท  

   
 

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานท่ีและพ้ืนท่ีส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ด าเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง 

สว่างอาคารและพื้นท่ีส่วนกลาง ใช้งบประมาณ 24,911 บาท และงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางปรับงบกลาง มก. 52/62 
เป็นเงิน 162,208.98 ประกอบด้วย     

 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนบริเวณหลังหอประชุม มก. เส้นจักรยานถนนชูชาติก าภ ู ท่ีจอดรถจักรยานประตู
พหลโยธิน  ถนนไพฑูรย์ อิงคสุวรรณและทางเดินอาคารกล้วยไม้ระพีสาคริก และอาคารเรือนองุ่นปุณศรี ถนนจันทรสถิตย์ 
(หน้าอาคารเคยูโฮมถึงแยกประตูงามวงศ์วาน 2) 

 ตัดก่ิงใกล้สายไฟฟา้แรงสูงถนนทางเข้าส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ถนนสุธรรม 
อารีกุล (บริเวณแยกหอพักนิสิตหญิง) 

 ย้ายโคมฉายติดตั้งใหม่ในสวนเวรุณาวัน 
 ติดตั้งโคมฉายคณะวิทยาศาสตร์ท่ีขอความอนุเคราะห์เพิ่มไฟฟา้แสงสว่างช่ัวคราวในงานว่ิง 

มาราธอนของคณะในวันท่ี 24 มีนาคม 2562 
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2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารศูนย์เรียนรวม และอาคารสถานท่ีพ้ืนท่ีส่วนกลาง  
ด าเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและพื้นท่ีส่วนกลางใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง  
เป็นเงิน 3,225  บาท ประกอบด้วย 

อาคารหอประชุม มก. ซ่อมท่อรดน้ าต้นไม้แตก  
สวนพันธ์ุไม้ 60 ปี ร่วมกับหน่วยช่างไฟฟ้าเปล่ียนปั้มน้ า 
อาคารบ่อบ าบัดน้ าเสีย ซ่อมท่อตะกอนย้อนกลับ 
อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ต่อท่อน้ าประปาให้กับร้านค้าและต่อท่อน้ าเข้าตู้น้ าเย็น 
อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมอุปกรณ์ห้องน้ าช ารุด 

อาคารพุทธเกษตร ขุดตัวหนอนวางท่อน้ าประปา 
อาคารกองยานพาหนะฯ เปล่ียนก๊อกโถปัสสาวะ 
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3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง  
3.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

    อาคารศูนย์เรียนรวม 1 จ้างเหมาย้ายตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB ออกจากห้องปั๊มน้ า โดยใช้เงินรายได้
ส่วนกลาง เป็นจ านวนเงิน 268,179.45 บาท 

    อาคารศูนย์เรียนรวม 1 จ้างติดตั้งตู้ไฟฟ้า MDB เพื่อใช้ส าหรับทดแทนของเดิมท่ีช ารุดและเส่ือมสภาพ 
โดยงบลงทุน เงินปรับงบกลาง มก. ครั้งท่ี 38/62 เป็นจ านวนเงิน 196,200.55 บาท 

 
 

3.2 พัฒนาระบบประปาเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา โดยใช้งานรายได้ส่วนกลาง จ านวน 300 บาท 
  อาคารศูนย์เรียนรวม 1 จ้างซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล (BOOSTER PUMP) ท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้

งานได้ตามปกติ โดยใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นจ านวนเงิน 340,000 บาท 

 
3.3 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารส่วนกลางและอาคารเรียนส่วนกลาง 

  อาคารพุทธเกษตร ซ้ือถังพักน้ าสแตนเลส เพื่อใช้ส าหรับเก็บน้ าและส ารองน้ าไว้ใช้ท่ีอาคารพุทธเกษตร ได ้โดยงบ
ลงทุน เงินปรับงบกลาง มก. ครั้งท่ี 53/62 เป็นจ านวนเงิน 8,500 บาท 

 
 

   อาคารศูนย์เรียนรวม 4 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแขวน และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เพื่อใช้ส าหรับลด
อุณหภูมิภายในห้องเครื่องควบคุมระบบลิฟต์และเพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ป้องกันไฟฟ้าขัดข้องซ่ึงจะท าให้
เครื่องปรับอากาศช ารุดเสียหายได ้โดยงบลงทุน เงินปรับงบกลาง มก. ครัง้ท่ี 55/62 เป็นจ านวนเงิน 65,591 บาท 
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  อาคารโรงละครฯ ทาสีประตูและหน้าต่างบริเวณเวทีกลางแจ้ง  

 
 

  อาคารหอประชุม แม่บ้านบริษัทท าการขัดล้างบริเวณภายในและภายนอกอาคารหอประชุมเพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีดี ตามเลขท่ีสัญญา B3104/37/2562  
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การให้บริการการขอใช้อาคารส่วนกลาง  งานส่วนกลางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงานการให้บริการ ของงานอาคารและสถานท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก. 
4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนท่ีของอาคารกิจกรรมนิสิต 

- พัฒนางานซ่อมแซมรั้วไม้ หอพักชายท่ี 14 เพื่อความสวยงามและใช้งานได้ตามปกติ  

       
 

- พัฒนางานซ่อมแซมฝ้าเพดาน หอพักชายท่ี 14 เพื่อปลอดภัยและดูสวยงาม 

      
 

ล าดับ รายการ 

ผลการด าเนินงาน (เดือนมีนาคม 

2562) 

รายรับ (บาท) ยกเวน้ค่าธรรมเนียม 

1 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 1 0.00 1,675,400 

2 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 2 10,950.00 261,950 

3 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 3 1,400.00 549,950 

4 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 4 0.00 862,110 

5 ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม  - 

6 ค่าธรรมเนียมอาคารพุทธเกษตร  - 

7 ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนา 900.00 93,000 

8 ค่าธรรมเนียมอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร 28,500.00 - 

9 ค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์อาคารหอประชุม 146,880.00 - 

10 อาคารศาลาหกเหล่ียมเฉลิมพระเกียรติ  - 

รวม 188,630.00 3,442,410 
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- พัฒนางานก้ันฝาผนังห้อง ป้อมชวนชม หอพักหญิง เพื่อความสวยงามและเพิ่มพื้นท่ีใช้สอยให้เป็นสัดส่วน  

     
          

4.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต 
- พัฒนาเปล่ียนหลอดไฟฟ้า หลอดLED และอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต, อาคารชมรมดนตรีไทย, อาคารศูนย์

เรียนรวม 1  อาคารชมรม KU BAND, อาคารชมรมรวมดาวกระจุย และตึกพักหอพักชาย -หญิง ได้แก่ ตึกพักชายท่ี 5,ตึกพัก
ชายท่ี 12,ตึกพักชายท่ี 13,หอพักชายท่ี 14,ตึกพักหญิงวาสนา,  ตึกพักหญิงดารารัตน์,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, ตึก
พักหญิงคัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา,ป้อม
ชวนชมและป้อมมหาหงส์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

   
 

- 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 
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     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 

   
 

 - พัฒนางานเปล่ียนบานประตูห้องน้ า PVC ตึกพักหญิงชงโค เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

    
 

  - พัฒนางานซ่อมแซมเช่ือมบานประตูเหล็ก อาคารเทพศาสตร์สถิตย ์เพื่อให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ 
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- พัฒนางานเปล่ียนลวดราวตาผ้า หอพักชายท่ี 14 เพื่อให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ 

         

5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5 . 1  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ร ถ โ ด ย ส า ร ส วั ส ดิ ก า ร  สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ท่ี ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก 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 าหนดเส้นทางการ
เดินรถบริการรับ – 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 – 
21.30 น. แต่ถ้าช่วงนิสิตสอบจะให้บริการถึง 22.00 น. ส่วนวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 
07.00-17.00 น. โดยให้ก าหนดช่ือป้ายจุดจอดเทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตวแพทยศาสตร์ใน GPS ด้วย 

2. มอบงานรักษาความปลอดภัยช่วยติดตั้ งป้ายช่ัวคราวทางเข้า -ทางออกบริ เวณประตูคณะเทคนิคการ 
สัตวแพทย์ และเคล่ือนย้ายป้ายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มาไว้ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

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

3. เพ่ิมเติมโดยการเล้ียวซ้ายแยกไปรษณีย์เก่า ผ่านคณะวนศาสตร์ ตรงไปผ่านส่ีแยกเข้าประตูคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ และออกทางประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผ่านส่ีแยกตรงไปคณะวนศาสตร์แล้วเล้ียวขวาแยกไปรษณีย์เก่าไป
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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. มอบงานรักษาความปลอดภัยช่วยติดตั้ งป้ายช่ัวคราวทางเข้า -ทางออกบริ เวณประตูคณะเทคนิคการ 
สัตวแพทย์ และเคล่ือนย้ายป้ายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มาไว้ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

5. มอบให้คณะวนศาสต ร์  คณะเทคนิ คการ สัตวแพทย์  และคณะ สัตวแพทยศาสตร์ ปร ะสานง าน  
ในรา ยละเ อียดส าหรับการ ใ ช้พื้น ท่ีร่ วม กันเพื่ อติดตั้ งป้ า ยจุดจ อดรถ โดยสารสวัสดิการบริ เวณคณะเทคนิค - 
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  

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 โดยใช้งบประมาณเงินรายได้
กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นเงินค่า 4,900 บาท เพื่อให้บริการท้ัง5 สายนอกจากนี้ การด าเนินโครงการ
ปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

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

การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการระบบไฟฟ้า 
Zero Emission Vehicles (ZEV) policy on campus 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล็งเห็นถึงความส าคัญของการลดมลพิษและรักษาส่ิงแวดล้อมภายในเกษตรกลางบางเขน
จึ ง จั ดหา รถ โด ยสา รพ ลั งง าน ไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ บ ริก า รรั บ - ส่ง นิ สิต  บุค ลา กร  และ ผู้มา ติ ดต่ อหน่ วย งานภาย 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 ค่าเช่ารถไฟฟ้าจ านวน 15 
คัน 637,500 บาท 

รถยนต์ เ ป็น รถร า งไฟฟ้ า  สา มา รถรอง รั บ ผู้ โดยสา ร ไ ด้  23 ท่ี นั่ ง  (ห้ า มยืน )  โด ยขึ้ น - ล ง ด้ า น ซ้ า ยมื อ 
ด้านเดียวใช้ความเร็ว 25 กม./ชม. ติดตั้ง GPS เพื่อแสดงผลใน Application สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถและข้อมูล
ได้โดยทดลองว่ิงให้บริการตั้งแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 เพื่อปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งานตามสัญญาเช่า 

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

การรักษาความปลอดภัยต่อนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีพักอาศัยภายในพื้นท่ี จึงมีความจ าเป็นต้องจัดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นท่ีดังกล่าวตลอด 24 ช่ัวโมง  

 
 

6.2 โครงการเขตพ้ืนท่ีปลอดภัย (SAFETY ZONE) โครงการเขตพื้นท่ีปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วม
ระหว่างสถานีต ารวจนครบาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน  ซ่ึงเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2550  และด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยสรุปผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม 2562  โดยรับแจ้งเหตตุ่าง ๆ  
ดังนี ้

เหตุการณ์ท่ีเกิด เดือนมีนาคม 2562 (คร้ัง) 
เหตุลักทรัพย์ 3 
อ่ืน 7 

 

6.3 การจัดระบบการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด าเนินการบริหารจัดการภารกิจเก่ียวกับการดูแล
รักษาความปลอดภัย การจัดระบบการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยฯ และงานพิธีต่าง ๆ ซ่ึงมีผลการด าเนินงานในการก ากับ 
ติดตามผู้ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ มีรายได้ และรายจ่าย ดังนี้ 

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

1 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์ 291 145,500.00 
2 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย  และล้อเล่ือน 4 800.00 
3 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง 1 200.00 
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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 มีนาคม ดังนี้ 

รายการ รายได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
1.  รายได้จากการบริหารงาน     
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  50  ปี 7,500.00 97,500.00 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.1 0.00 1,675,400 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.2 10,950.00 261,950 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.3   1,400.00 549,950 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.4 0.00 862,110 

 -  ค่าเช่ารา้นค้า  ศร.1 14,400.00   
 -  ค่าเช่ารา้นค้า  ศร.3 7,200.00   
 -  ค่าเช่ารา้นค้า  ศร.4 13,000.00   

 -  ค่าจอดรถอาคารหอประชุม  มก. 146,880.00   
 -  ค่าปรับบัตรจอดรถหอประชุมหาย 3,000.00   

 -  ค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์ฯ 90,000.00   
 -  ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ 900.00 93,000 

 -  ค่าธรรมเนียมใช้ส านักพิพิธภัณฑ์ 28,500.00   
 -  ค่าธรรมเนียมจอดรถบริเวณส านักพิพิธภัณฑ์ 8,000.00   
 -  ค่าธรรมเนียมบัตรผ่าน  เข้า - ออก  มก. 1,100.00   
 -  ค่าธรรมเนียมปรับต่อมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ าประปา 800.00   
 -  ค่าปรับบัตรผ่านเข้าออก  มก.  ช ารุด 100.00   
 -  ค่าปรับช าระล่าช้า 216.00   
 -  ค่าปรับล็อคล้อรถยนต์ 145,500.00   
 -  ค่าปรับจักรยานยนต์จอดผิดระเบียบ 200.00   
 -  ค่าปรับหาบเร ่ แผงลอย 800.00   
 -  ค่าบ ารงุรักษารถยนต ์ 10,300.00   
 -  ค่าสมัครสอบ  พนง. 300.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.1 36,000.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.3 20,000.00   
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รายการ รายได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.4 3,000.00   
 -  ค่าเอกสาร  (ขอเช่าพื้นท่ี) 3,000.00   
2.  รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น     

 -  ค่าธรรมเนียมยืมอุปกรณ์ 120.00   

 -  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ 11,000.00   

 -  ค่าธรรมเนียมจดัตกแต่งสถานท่ี 2,000.00 21,840.00 

 -  ค่ารถบรรทุกน้ า / รถกระเช้า / รถอีแต๋น 3,200.00 6,600.00 

รายได้อาคารจอดรถ  มก.  (325)     

     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 283,229.83 21,720.00 

     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 351,711.32 6,600.00 

     รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก. 198,363.65 2,010.00 

     รายได้อาคารวิภาวดีรังสิต  มก. 103,380.00 22,500.00 

     รายได้คา่เช่าท่ีดิน อ.ราชพัสดุ  (อ.งามวงศ์วาน 1,2,วิภาฯ) 2,545,818.00  
รายได้อาคารสวัสดิการ มก.  (326)     
     รายได้อาคารสวัสดิการ  มก. 476,523.00   
รายได้ค่าสาธารณูปโภค  (381)     
     รายได้ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟา้ ประปาและโทรศัพท์ 381) 2,489,945.00   

รวม 4,528,391.80 3,621,180.00 
 

8. การให้บริการจัดท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนมีนาคม) 
 

ล าดับ ประเภทของบัตร จ านวนบัตร 
1 บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 
2 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 44 
3 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 3 
4 ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ 0 
5 บุคคลภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยฯ  0 

 รวม 59 
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9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ท าหน้าท่ีบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ   อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสวัสดิการ

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

แผนงาน 
  

งบประมาณ 
ยกเวน้ค่าธรรมเนียม รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

 1.  หน่วยธุรการและพัสด ุ    
 2. อาคารจกัรพันธ์เพญ็ศิริ -  126,295.08 
 3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี 97,500.00  90,000.00 1,082,249.58  
 4.  อาคารสวัสดกิาร มก. - 7,500.00 289,140.42 
 5.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 21,720.00 283,229.83 504ล770.08 
 6.  อาคารจอดรถบางเขน 2,010.00 198,363.65 144,927.64 
 7.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 6,600.00 351,711.32 379,244.83 
8.  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
9.  อาคารระพีสาคริก 

22,500.00 103,380.00 244,425.23 

รวมเป็นเงิน 150,330.00 1,034,184.80 768,597.7 
 

โครงการติดต้ังระบบจอดรถ Parking Management System Cashless.พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ มก. ตามท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามความ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
เพื่อพัฒนาระบบการใช้จ่ายเงิน ภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นสังคมไร้เงนิสด (Cashless Society)  โดยใช้งบประมาณโครงการ
ความร่วมมือฯ ซ่ึงได้มีโครงการตดิตั้งระบบ Parking Management System Cashless. ณ  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และ
อาคารจดรถบางเขน ซ่ึงท้ัง 2 อาคาร ได้ขออนุมัติเปิดให้บริการพื้นท่ีจอดรถด้วยระบบจอดรถ Parking Management System 
Cashless. ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2562  เป็นต้นไป  
 

  
 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  

 18 

 

 พัฒนาปรับปรุงอาคารระพีสาคริก กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี  มีหน้าท่ีให้บริการและสนับสนุนด้านอาคารและ
สถานท่ี  โดยซ่อมแซมส่วนประกอบอาคาร รักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดในพื้นท่ีส่วนกลางอาคารระพีสาคริก ซ่ึง
มีภารกิจดูแลบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและระบบต่างๆ 9 ระบบ อาทิ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าทางออกฉุกเฉิน ระบบกล้องวงจรปิด 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบดับเพลิง และระบบอัดอากาศและระบายอากาศ เป็นต้น    

 ดูแลและบ ารุงรักษาระบบ ระบบไฟฟ้า ได้แก่ ตู้เมนไฟฟ้า MDB(Main Distribution Board)  โคมไฟฉุกเฉิน  ระบบไฟ
หรี่ (Dimmer) หม้อแปลงไฟฟ้า โคมไฟประหยัดพลังงานเอ็กตราไบรท์ มิเตอร์ไฟฟ้า  

 

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

        
 

10. การให้บริการงานพิธีและหน่วยงานต่างๆท่ีขอความอนุเคราะห์ 
10.1 งานซ่อมบ ารุงได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้  
 ด าเนินการจัดสถานท่ีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง 

เป็นเงิน 34,339 บาท และงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางปรับงบกลาง มก. 52/62 เป็นเงิน 67,155 บาทประกอบด้วย 
จับผ้าระบายเหลือง-ขาวบริเวณริมรั้วประตูงามวงศ์วานท้ัง 2 ฝ่ัง ฝ่ังละ 50 เมตร  
 ด าเนินการเทปูนปักเสาก้ันรถยนต์เข้ากลับรถ บริเวณทางเข้าสวนเวรุณาวัน ส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม

การเกษตร และซ่อมถนนทางเข้าสวนเวรุณาวัน 
จับผ้าระบายประตูเข้า-ออก งามวงศ์วาน3 และรั้วประตูเข้า-ออก พหลโยธิน ร่างแบบและตัดแบบกรอบพระบรม

ฉายาลักษณ์รัชกาลท่ี10  
ตัดไม้อัดตีโครงไม้กรอบตีโครงป้ายรูปแกะโฟมลายกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมจัดท ากรอบพระบรมฉายา

ลักษณ์รัชกาลท่ี 10  
จับผ้าระบายริมรั้วประตูเข้า-ออกวิภาวดี และจัดท ากรอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จัดท ากรอบพระบรมฉายาลักษณ์

ฯ ส าหรับติดตั้งประตูวิภาวดี ตีโครงไมจ้ัดท าฐานส าหรับตดิป้าย"ทรงพระเจริญ"  
จัดท าซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลท่ี 10 ติดตั้งบริเวณประตูพหลโยธิน 
ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 18 เมตรงานสงกรานต์ประจ าปี 2562 และงานปัจฉิมนิเทศ  

ด าเนินการจดัท าซุ้มแกะโฟมลายซุ้มและทาสีเหลืองรองพื้นพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ติดตัง้บริเวณประตูพหลโยธิน 

 ซ่อมโทรศัพท์หมาย 029428315 ร่วมกับบริษัทซีเมนต์เข้าส ารวจสายสัญญาณโทรศัพท์อาคารสารนิเทศ50 ปี  
ตรวจสอบท่อระบายน้ าและส ารวจแนวสายเคเบิลโทรศัพท์ใต้ดินโครงการก่อสร้างดาดคูคลองเส้นถนน 
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ระพีสาคริกและถนนก าพลอดุลวิทย์ 

    
 

    
 

   
 

   
 

10.2 งานยานพาหนะได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University RanKing) ดร.ด ารงค์ ศรีพระราม รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช น าโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะรวม 3 ท่าน และ
การนี้ รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ผู้อ านวยการกองยานพาหนะฯ ผู้อ านวยการ
กองกลาง บุคลากรกองยานพาหนะฯ ได้เข้าร่วมตอบข้อซักถามและแลกเปล่ียนเรียรู้ในหัวข้อดังกล่าว พร้อมน าคณะศึกษาดู
งานฯเข้าเย่ียมชมสวนวรุณาวันและต้นไม้ทรงปลูก จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 9 
อาคารสารสนเทศ 50 ปี และสวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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 จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 25 ท่ีนั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รถบัสไฟฟ้า SCB จ านวน 1 คัน รับ-ส่งผู้บริหาร

ร่วมงานเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2562 

  
 

 จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ท่ีนั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งบุคลากรส านักอธิการบดีร่วมงานสัมมาทิฐิ 
ณ โรงแรมไฮธารา จ.เพชรบุรี เมื่อวันท่ี 14-16 มีนาคม 2562 

   
 

 จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 25 ท่ีนั่ง จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรศึกษาดูงาน ณ บริษัทยูโร
เบสท์ เทคโนโลยี จ ากัด นวนคร รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2562 

  
 จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 25 ท่ีนั่ง จ านวน 1 คัน รับ-ส่งบุคลากรกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา เมื่อวันท่ี 22-23 มีนาคม 2562 
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 จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 45 ท่ีนั่ง จ านวน 1 คัน รถบรรทุก 4 ล้อ จ านวน 1 คัน ท่ีนั่ง จ านวน 1 คัน รับ -ส่ง

นิสิตโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งท่ี3/2562 ณ บ้านนนทเวท เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2562 

   
 

จัดท าตราสัญลักษณ์ให้รถหน่วยงานภายใน มก. 
 คณะวนศาสตร ์

  
 คณะสัตวแพทย์ 

 
 ส านักวิจัยและพัฒนาพันธ์พืช 

  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

 
 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

   
 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

   
 คณะบริหารธุรกิจ 
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 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 

   
10.3 งานรักษาความปลอดภัยสนับสนุนงานพิธีการของหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอความอนุเคราะห์ 
 ให้ความอนุเคราะห์จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ให้กับหน่วยงานคณะ ส านัก สถาบัน สโมสรนิสิต ท่ีขอความอนุเคราะห์ ระหว่างเดือนมีนาคม 2562 จ านวน 3 ครั้ง และ
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน เป็นเงิน 32,100 บาท 

1.  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 มี.ค. 62 เป็นเงิน 840 บาท 
2.  คณะสังคมศาสตร์ 7 มี.ค. 62 เป็นเงิน 600 บาท 
3.  คณะวนศาสตร์ 8 มี.ค. 62 เป็นเงิน 1,680 บาท 
4.  กรมการข้าว 11 มี.ค. 62  
5.  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 มี.ค. 62 เป็นเงิน 3,360 บาท 
6.  คณะส่ิงแวดล้อม 23 มี.ค. 62 เป็นเงิน 2,400 บาท 
7.  คณะศึกษาศาสตร์ 23 มี.ค. 62 เป็นเงิน 840 บาท 
8.  คณะวิทยาศาสตร์ 24 มี.ค. 62 เป็นเงิน 32,000 บาท 
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