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ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   1 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
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 ท าความสะอาด และจัดเก็บถุงด าเศษก่ิงไมใ้บไม้ บริเวณพื้นท่ีส่วนกลางภายใน มก. เช่น บริเวณลานเสาวิทยุ, 

บริเวณอาคารจักรพันธ์, บริเวณส านักพิพิธภัณฑ์ฯ, บริเวณสวน 100 ปีฯ , บริเวณอาคารพุทธเกษตร, บริเวณหลังธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา และบริเวณหอประชุม 

บริเวณลานเสาวิทยุ 

   
 

บริเวณอาคารจักรพันธ ์

  
 

บริเวณส านกัพิพธิภัณฑฯ์ 

   
 

บริเวณสวน 100 ปีฯ 
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บริเวณอาคารพุทธเกษตร 

  
บริเวณหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

  
 

บริเวณหอประชุม 

     

1.2 ตัดแต่งต้นพุทธรักษาบริเวณเกาะกลาง และไหล่ทางถนนไพฑรูย์อิงคสุวรรณ ตั้งแต่หน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี ถึง 
คณะอุสาหกรรมเกษตร 

   
1.3 การดน้ าต้นดาวเรืองตามพื้นท่ีส่วนกลางต่างๆ ภายใน มก. เช่น เกาะกลางถนนจันทรสถิตย์, เกาะกลางถนนสุวรรณ

วาจกกสิกิจ เป็นต้น 
เกาะกลางถนนจันทรสถิตย์ 
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เกาะกลางถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ 

   
 

1.4  ซ่อมแซมคอกขยะ เช่น บริเวณคณะศึกษาศาสตร์, บริเวณอาคารจักรพันธ์, บริเวณหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ
บริเวณคณะอุสาหกรรมเกษตร 

บริเวณหลังธนาคารกรุงศร ี

  
 

1.5 ก าจัดวัชพืชคูคลองริมรั้ว ถนนงามวงศ์วาน บริเวณ Ku Avenue  

   
 

1.6 บ ารุงรักษาเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ า บริเวณศูนย์ผลิตภัณฑ์นม บริเวณส านักส่งเสริมและฝึกอบรมสถานีวิทยุ มก. 
และบริเวณสวน 60 ปี 

บริเวณศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 
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บริเวณส านักส่งเสริมและฝึกอบรมสถานีวิทยุ มก. 

  
 

บริเวณสวน 60 ปี 

  
 

1.7  ติดตั้งเครื่องปั้มน้ า บริเวณหนา้อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

  
 

1.8 ลอกท่อบริเวณฟุตบาท แนวถนนจันทรสถิตย์ คณะบริหาร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะบริหาร 

   
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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1.9 เดินท่อน้ าเพื่อใช้ส าหรับรดน้ าต้นพุทธรักษา บริเวณด้านหน้าคณะอุสาหกรรมเกษตร 

   
 

1.10 จัดสถานท่ีในงานปลูกต้นรวงผ้ึงไม้มงคลประจ ารัชกาลท่ี 10 บริเวณส านักพิพิธภัณฑ์ฯ 

   
 

1.11 รายงานผลการขอจ้างตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ประสานงานดูแลการตดัต้นไม ้บริเวณสวนท่ีอยู่ระหว่าง สวพ. กับ ศร.1 จ านวน 7 ต้น ดังนี้ 

  1.  ต้นประดูบ้าน จ านวน  1  ต้น ตัดก่ิงผุ 
  2.  ต้นประดู่บ้าน   จ านวน  1  ต้น โค่น 
  3.  ต้นประดู่บ้าน   จ านวน  1  ต้น ตัดก่ิงแห้งและก่ิงท่ีเอียงมีความเส่ียงในการหัก 
  4.  ต้นจามจุร ี จ านวน  1  ต้น ตัดก่ิงแห้งและผุ 
  5.  ต้นยูคาลิปตัส จ านวน  3  ต้น โค่น   

ในการนี้ไดด้ าเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่าใช้จ่าย 20,200 บาท (สองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี
ภาพถ่ายดังนี ้
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1.12.  โครงการตัดแต่งต้นไม้ภายในมก. คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ 350,000 บาท โดยใช้เงินรายไดก้องยานพาหนะฯ 
งบอุดหนุนค่าใช้จา่ยเงินอุดหนุนอ่ืน โครงการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่  

บริเวณแนวถนนไพฑรูย์อิงคสุวรรณ ตั้งแต่ ร.ร.สาธิตเกษตรศาสตร์ ถึง แยกคณะอุสาหกรรมเกษตร 

     
 

บริเวณถนนจันทรสถิตย์ ถึงแยกสถานพยาบาล 

   
 

สวน 60 ปี มก. 

   
 

บริเวณถนนชูชาติก าภู ตั้งแต่ศูนย์เรียนรวม 1 (ป้ายรถเมย์) ถงึ บริเวณด้านหน้าคณะสังคมศาสตร์ 
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2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานท่ีและพ้ืนท่ีส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ด าเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและพื้นท่ีส่วนกลาง  

ใช้งบประมาณ 20,969 บาท ประกอบด้วย 
 ประดับไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณประตูพหลโยธิน ประตูงามวงศ์วาน1 , 2 , 3 และประตูวิภาวดี บริเวณถนนตรงโรง

อาหาร2 บริเวณถนนทางโค้งส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เกาะกลางถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ 
 ติดตั้งโคมฉายบริเวณเสาธงและบริเวณหน้าหอประชุม มก. 
 ร่วมกับหน่วยช่างประปา เจ้าหน้าท่ีหอประชุมตรวจสอบและแก้ไขป้ัมสูบน้ าพุบ่อน้ าหน้า 

หอประชุม มก. ซ่อมไฟถนนบริเวณหน้าประตูพหลโยธินและท่ีจอดรถจักรยานตู้เซฟตี้ ช ารุด เปล่ียนเป็นเบรกเกอร์3เฟส 
เปล่ียนโคมแสงจันทร์ 80 วัตต์เป็นโคม LED ถนนทางแยกโรงสูบ-หน้าคอกไก่ 

 ติดตั้งโคม 400 วัตต์ จ านวน 2 ชุด ถนนระหว่างด้านข้างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ถึง อาคารศูนย์เรียนรวม 2 
 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนทวีศักดิ์เสสเวศ  ถนนพหลโยธินซอย 45 เปล่ียนโคมแสงจันทร์ 80วัตต์เป็นโคม LED 

บริเวณถนนหน้าหอประชุม มก. 

    
 

   
 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารศูนย์เรียนรวม และอาคารสถานท่ีพ้ืนท่ีส่วนกลาง  ด าเนินการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและพื้นท่ีส่วนกลางใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 57,476 บาท ประกอบด้วย 
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3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง  
3.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้งานรายได้ส่วนกลาง จ านวน 1,425 บาท 
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมแซมและเปล่ียนหลอดไฟ จัดเตรียมห้องร้านค้า  
 อาคารโรงละครฯ ซ่อมแซมแก้ไขและติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณซุ้มพญานาค เวทีแสดงกลางแจ้ง 

 
 

3.2 พัฒนาระบบประปาเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา โดยใช้งานรายได้ส่วนกลาง จ านวน 1,850 บาท  
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ช่างประปาเข้ามาซ่อมน้ าไหลจากก าแพงห้องน้ าชายช้ัน1 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 เปล่ียนสายช าระแตกท่ีห้องน้ าชาย 
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3.3 พัฒนาระบบเคร่ืองปรับอากาศ และบ ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องน้ าหญิงช้ัน 1 น้ ายาแอร์รั่ว โดยช่างจาก CNC  

 

 
 

3.4 พัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา อาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง 
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 บริษัทนิวซีโน่ฯ เข้ามาเปล่ียนเครื่องคอมพิวเตอร์อออินวันท่ีส่งซ่อมห้อง101 
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 บริษัทนิวซีโน่ฯ  เข้าด าเนินการซ่อมจอไฟฟ้าและฝาครอบปุ่มจอไฟฟ้า  
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3.5  พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารส่วนกลางและอาคารเรียนส่วนกลาง 
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 จัดซ้ือ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Razr Wall Mount Speaker รุ่น WL312B  โดยได้รับจัดสรร

งบประมาณ เงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2562  จ านวนเงิน 120,000 บาท 

 
 

   อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,4 บริษัทจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด เลขท่ีสัญญา B3104/1/2562 บริเวณ
ภายในอาคารและโดยรอบอาคารเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  

 
 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 เจ้าหน้าท่ีงานสวนฯ ด าเนินเข้าฉีดยุงบริเวณภายในห้องเรียนและบริเวณรอบอาคาร  
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 จ้างก าจัดปลวกอาคารโรงละครฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร โดยใช้เงินรายได้ส่วนกลาง 
35,000 บาท 

 
 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 3  เลขท่ีสัญญา B3104/97/2562 โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ประจ าปีงบ 2562 จ านวนเงิน 21,985,000 บาท (ย่ีสิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต้ังแต่วันท่ี 3 เมษายน 
2562 – 27 มกราคม 2563 โดยแบ่งเป็น 6 งวด ดังน้ี 
 งวดท่ี 1 ปรับปรุงห้องเรียน 300 ท่ีน่ัง ชั้น 4 (จ านวน 4 ห้อง) รื้อฝ้าเพดานพร้อมโคมไฟ และพื้นกระเบื้องยางพร้อม
ขนท้ิง เดินสายไฟร้อยท่อ ติดตั้งฝ่าเพดานอะคูสติกบอร์ด พร้อมโครงเคร่า T-BAR ภายในห้องเรียน ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้วชนิด
มีฟอยด์หุ้ม หนา 1 นิ้ว เหนือฝ้าเพดาน ภายในห้องเรียน ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด พร้อมโครงเคร่า ภายในห้องเรียน ติดตั้งโคมไฟ พร้อม
หลอดไฟ LED ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งพัดลมโคจร,สวิทซ์,ปล๊ัก ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพักอาจารย์ ติดแผ่นอะครีลิคภายในห้องพักอาจารย์ ปรับปรุงแท่นบรรยาย กรุลามิเนตลายไม้,ขัดแต่ง,ทาสี 
ปูพื้นกระเบื้องยาง ปรับปรุงโต๊ะเรียน กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่งและทาสี ปรับปรุงเปล่ียนแผ่นกระดานไวท์บอร์ด ขัดแต่งและทาสีกล่อง
เหนือกระดานและราง ปรับพื้น ปูพื้นกระเบื้องพร้อมติดตั้งจมูกยาง ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งประตูห้องพักอาจารย์และ
ปรับปรุงซ่อมแซมประตู-หน้าต่างห้องเรียน ทาสีภายในห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และฝ้าเพดาน ติดตั้งอ่างล้างมือ กระจกเงา พร้อมวางท่อ
ระบบน้ าดี – น้ าเสียห้องพักอาจารย์ ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ด 9 มม. กันช้ืน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ติดโคมไฟของเดิม พร้อม
ต่อเช่ือมสายไฟ ช้ัน 4 บริเวณโถงทางเดิน ทดสอบงานระบบไฟ รื้อพื้นระบบกันซึม ปรับพื้นท่ี ท่ีเป็นแอ่ง จัดท าระบบกันซึม ช้ันดาดฟ้า  
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  งวดท่ี 2 ปรับปรุงห้องเรียน 300 ท่ีน่ัง ชั้น 3 (จ านวน 4 ห้อง) รื้อเพดานพร้อมโคมไฟ และพื้นกระเบื้องยางพร้อมขน
ท้ิง เดินสายไฟร้อยท่อ ติดตั้งโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ LED ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งพัดลมโคจร สวิทซ์ ปล๊ัก ภายใน
ห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพักอาจารย์ ติดแผ่นอะรีลิค ภายในห้องพักอาจารย์ ปรับปรุงแท่น
บรรยาย กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่ง ทาสี ปูพื้นกระเบื้องยาง ปรับปรุงโต๊ะเรียน กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่งและทาสี ปรับปรุงเปล่ียนแผ่น
กระดานไวท์บอร์ด ขัดแต่งและทาสีกล่องเหนือกระดานและราง ปรับพื้น ปูพื้นกระเบื้องยางพร้อมติดตั้งจมูกยาง ภายในห้องพักอาจารย์
และห้องเรียน ติดตั้งประตูห้องพักอาจารย์ และปรับปรุงซ่อมแซมประตู – หน้าต่างห้องเรียน ทาสีภายในห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และ
ฝ้าเพดาน ติดตั้งอ่างล้างมือ กระจกเงา พร้อมวางระบบท่อน้ าดี – น้ าเสีย ห้องพักอาจารย์ ทดสอบงานระบบไฟฟ้า  
 

บุคลากรงานอาคารและสถานท่ี ส่งมอบของให้กับจ้าของ ดังน้ี 

 เจ้าหน้าท่ีอาคารศูนย์เรียนรวม 1 เก็บโทรศัพท์ของนิสิต ท่ีลืมไว้ในห้องเรียน นิสิตมารับคืนเรียบร้อยแล้ว 
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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 (เดือนพฤษภาคม 2562)        

รายรับ (บาท) ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

1 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 1 12,550.00 2,255,900 

2 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 2 11,700.00 100,350 

3 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 3  - 

4 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 4 192,550.00 560,400 

5 ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม - - 

6 ค่าธรรมเนียมอาคารพุทธเกษตร 13,000.00 - 

7 ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนา  43,650 

8 ค่าธรรมเนียมอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร 10,000.00 - 

9 ค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์อาคารหอประชุม - - 

10 อาคารศาลาหกเหล่ียมเฉลิมพระเกียรติ 124,870 - 

รวม 141,070 2,960,300 
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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 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 14 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 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  

3. เพ่ิมเติมโดยการเล้ียวซ้ายแยกไปรษณีย์เก่า ผ่านคณะวนศาสตร์ ตรงไปผ่านส่ีแยกเข้าประตูคณะเทคนิคการสัตว
แพทย์ และออกทางประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผ่านส่ีแยกตรงไปคณะวนศาสตร์แล้วเล้ียวขวาแยกไปรษณีย์เก่าไป
ส านักหอสมุด แยกส่ิงทอเล้ียวขวาไปหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานวันธรรมดาจันทร์ -ศุกร์ตั้งแต่ 
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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 คก าร 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 เป็นเงินค่าซ่อมแซมรถราง 1,642 บาท เพื่อให้บริการท้ัง5 สายนอกจากนี้ การ
ด าเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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3. การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากท่ีมหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯจึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงานคณะ สถาบันส านักและกองโดยเก็บค่า
บ ารุงรักษารถและมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการโดยเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อท าให้มีรายได้ส าหรับการ
บริหารจัดการรถรางโดยสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานคณะสถาบันส านักและกองขอยกเว้น
ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ตามรายละเอียดดังนี้  

การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการระบบไฟฟ้า 
Zero Emission Vehicles (ZEV) policy on campus 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล็งเห็นถึงความส าคัญของการลดมลพิษและรักษาส่ิงแวดล้อมภายในเกษตรกลาง
บาง เขนจึงจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพื่ อให้บริการ รับ- ส่งนิ สิต บุคลากร และผู้มาติดต่อหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ีบริหารจัดการ โดยจัดแบ่งรถไปในสายต่างๆ 
ท้ังหมด 5 สาย ในช่วงแรกจะให้บริการเสริมกับรถรางสวัสดิการแบบเดิม รถโดยสารสวัสดิการขนาด 25 ท่ีนั่ง และรถปรับ
อากาศพลังงานไฟฟ้า(EV) ซ่ึงแบ่งประเภทรถท่ีให้บริการ ดังนี้ 

 

1. โครงการพัฒนาระบบ Digital Society @ KU ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มอบรถโดยสารขับเคล่ือนด้วย
พลังงานไฟฟ้า (EV) ระบบปิดขนาด 21ท่ีนั่ง พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 6 คัน และติดตั้งระบบไฟส าหรับแท่นชาร์จไฟฟ้า จ านวน 1 
จุด ตั้งอยู่บริเวณหน้าลานจอดรถ อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตจ านวน 1 คัน สาย 4 จ านวน 2 คันและสาย 5จ านวน 1 คันโดย
สับเปล่ียนหมุนเวียนกับรถรางไฟฟ้ากรณีเข้ามาจอดชาร์จไฟฟ้า 

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-ลงด้านซ้ายมือ ด้านเดียวใช้ความเร็ว 
25 กม./ชม. ติดตั้ง  GPS เพื่อแสดงผลใน Application สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถและข้อมูลได้ โดยทดลองว่ิง
ให้บริการตั้งแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 เพื่อปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งานตามสัญญาเช่า 
 

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 317,637.07 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 าเนินงานระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562  โดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ  
ดังนี้ 

เหตุการณ์ท่ีเกิด เดือนพฤษภาคม (คร้ัง) 
เหตุลักทรัพย์ 4 
อ่ืน 4 

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 32 16,000.00 
2 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง 3 600.00 

 
6.4 โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน(จยย.ISO) 

มีการดูแลควบคุมรถจักรยานยนต์บริการท่ีได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  ห้ามว่ิงเข้าภายในเขตการ
เรียนการสอนโดยจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ประจ าตามจุดทางแยกเขตการเรียนการสอนเพื่อควบคุมมิให้
รถจักรยานยนต์บริการว่ิงภายในเขตการเรียนการสอน เป็นโครงการต่อเนื่องด าเนินการตั้งแต่ปี  2545  จนถึงปัจจุบัน 

6.5 ด าเนินการต้ังด่านตรวจจักรยานยนต์รับจ้างผิดระเบียบ มก.  จัดก าลังเจ้าหน้าท่ีจราจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพื่อตั้งด่านตรวจจักรยานยนต์รับจ้างผิดระเบียบมหาวิทยาลัยฯ บริเวณแยกศูนย์เรียนรวม 1 แยกประตูงามวงศ์วาน 2 และแยก
สหกรณ์ร้านค้า เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  

 21 

 

     
 

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 พฤษภาคม ดังนี้ 

รายการ รายได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
1.  รายได้จากการบริหารงาน     
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  50  ปี 0.00 44,000.00 
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.1 12,550.00 2,255,900.00 
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.2 11,700.00 100,350.00 
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.4 192,550.00 560,400.00 
 -  ค่าเช่ารา้นค้า  ศร.1 56,200.00   
 -  ค่าจอดรถอาคารหอประชุม  มก. 123,980.00   
 -  ค่าปรับบัตรจอดรถหอประชุมหาย 1,400.00   
 -  ค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์ฯ 50,000.00 35,000.00 
 -  ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ 0.00 43,650.00 
 -  ค่าธรรมเนียมพุทธเกษตร 13,000.00   
 -  ค่าธรรมเนียมใช้ส านักพิพิธภัณฑ์ 10,000.00   
 -  ค่าธรรมเนียมบัตรผ่าน  เข้า - ออก  มก. 24,690.00   
 -  ค่าธรรมเนียมปรับต่อมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ าประปา 1,100.00   
 -  ค่าปรับช าระล่าช้า 108.00   
 -  ค่าปรับล็อคล้อรถยนต์ 16,000.00   
 -  ค่าปรับจักรยานยนต์จอดผิดระเบียบ 600.00   
 -  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 500.00   
 -  ค่าบ ารงุรักษารถยนต ์ 39,500.00 14,000.00 
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รายการ รายได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
-  ค่าบ ารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ 0.00 6,500.00 
 -  ค่าสมัครสอบ  พนง. 300.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.1 28,500.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.3 0.00   
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.4 0.00   
 -  ค่าเอกสาร  (ขอเช่าพื้นท่ี) 0.00   
 -  ค่าเอกสารและส่ิงพิมพ์ 1,200.00   
2.  รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น     
 -  ค่าธรรมเนียมยืมอุปกรณ์ 730.00   
 -  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ 7,600.00   
 -  ค่าธรรมเนียมจดัตกแต่งสถานท่ี 1,000.00   
 -  ค่ารถบรรทุกน้ า / รถกระเช้า / รถอีแต๋น 500.00  
3. รายได้อาคารจอดรถ  มก.  (325)     
     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 143,654.15 21,270.00 
     รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 253,885.76 7,200.00 
     รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก. 166,124.24 3,460.00 
     รายได้อาคารวิภาวดีรังสิต  มก. 79,180.00 22,500.00 
4. รายได้อาคารสวัสดิการ มก.  (326)    
     รายได้อาคารสวัสดิการ  มก. 494,800.00   
5. รายได้ค่าสาธารณูปโภค  (381)    
     รายได้ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ 381) 3,037,816.00   

รวม 4,769,168.15 3,114,230.00 
 

8. การให้บริการจัดท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนพฤษภาคม) 
 

ล าดับ ประเภทของบัตร จ านวนบัตร 
1 บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 
2 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 27 
3 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2 
4 ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ 179 
5 บุคคลภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยฯ  7 

 รวม 224 
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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 35,000.00 50,000.00 138,385.40 
 3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี 44,000.00  - 999,987.58  
 4.  อาคารสวัสดกิาร มก. - 494,800.00 376,266.97 
 5.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 21,270.00 143,654.15 497,670.80 
 6.  อาคารจอดรถบางเขน 3,460.00 166,124.24 140,868.26 
 7.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 7,200.00 253,885.76 387,261.28 
8.  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
9.  อาคารระพีสาคริก 

22,500.00 79,180.00 244,425.23 

รวมเป็นเงิน 133,430.00 1,187,644.15 2,784,865.52 
 

 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    

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

ระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ระบบประปา ระบบระบายน้ าท้ิง ระบบบ าบัดน้ าเสีย  สุขภัณฑ์ ถังบ าบัดน้ าเสีย มิเตอร์
น้ าประปา เป็นต้น    
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10. การให้บริการงานพิธีและหน่วยงานต่างๆท่ีขอความอนุเคราะห์ 
10.1 งานซ่อมบ ารุงได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้  
 ด าเนินการจัดสถานท่ีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณงานโครงการจัดภูมิทัศน์ปีมหา

มงคลในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลท่ี10 และงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 90,505 บาท 
ประกอบด้วย 

 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลท่ี 10 บริเวณประตูเข้า-ออกวิภาวดี ประตูงามวงศ์วาน ๑ และประตูพหลโยธิน  
และเปล่ียนธงตราพิธีราชาภิเษกรัชกาลท่ี 10 บริเวณริมรั้วทุกประตูเข้า-ออก  

 จัดท าป้ายทรงพระเจริญตดิฐานพระบรมฉายาลักษณฯ์ ประตูงามวงศ์วาน 1  
  ติดตั้งเสาพญานาคทางเข้าอุโมงค์น้ า จัดท าป้ายงานสงกรานต ์2 ป้าย ลงสีพญานาค เก็บวัสดุอุปกรณ์ต้นไม ้
 ซ่อมผ้าระบายท่ีลมพัดหลุดบริเวณรั้วประตูงามวงศ์ 2 ท้ังสองฝ่ัง 
 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณฯ์ บริเวณแยกโรงยิมเนเซ่ียม 
 ส ารวจพื้นท่ีจุดตัง้พระบรมฉายาลักษณฯ์ ภายในมหาวิทยาลัย 2 จุด บริเวณแยกโรงสูบ กับส านักพิพิธภัณฑ์เพื่อ

วัฒนธรรมการเกษตร 
 เปล่ียนแผ่นไม้พื้นโต๊ะอาจารย์ประจ าอาคารศูนย์เรียนรวม 2 จ านวน 11 ตัว 
 จัดท าซุ้มจัดท าฐานรองทาสีทองตราสัญลักษณ์ฯบริเวณประตูงามวงศ์วาน 2 และประตูงามวงศ์วาน 3  
 ติดโฟมลายขอบซุ้มตราสัญลักษณ์ฯ ประตงูามวงศ์วาน 2 และประตูงามวงศ์วาน 3 
 ทาสีทองขอบแท่นวางพานพุ่ม-เทียนแพ ติดตั้งตราพิธีบรมราชาภิเษก เกาะกลางแยกประตูงามวงศ์วาน1 ติดตั้ง
ซุ้มตราพิธีบรมราชาภิเษกบริเวณประตูงามวงศ์วาน 2 และประตูงามวงศ์วาน 3  
 ติดโครงไมต้ิดรูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จ านวน 2 รูป ติดตั้งบริเวณโรงอาหารกลาง 2  
 ติดตราพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บนซุ้มตราสัญลักษณฯ์ ด าเนินการตดิตั้ง บริเวณหน้าประตูงามวงศ์วาน 1 และ

ประตูงามวงศ์วาน 2  

 เปล่ียนธงชาติ และธงพิธีบรมราชาภิเษก ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณฯ์ บริเวณส านักพิพิธภัณฑ์เพือ่วัฒนธรรม
การเกษตร 

 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณฯ์หน้าอาคารหอประชุม มก. 
 จัดระเบียบสายเคเบิลสายโทรศัพท์บริเวณแยกคณะบริหารธุรกิจ 
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10.2 งานยานพาหนะได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้ 
- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ท่ีนั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประชุมเครือข่ายบุคลากร จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันท่ี 3-4 พฤษภาคม 2562 

      
 

- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 25 ท่ีนั่ง จ านวน 1 คัน รถบรรทุก 4 ล้อ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตโครงการปันรักสู่น้อง
ครั้งท่ี 5 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 21 ท่ีนั่ง จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ณ โรงพิมพ์ธนบัตร พุทธมณฑล
สาย7 และธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 
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 - จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ท่ีนั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ -ส่งนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

 
 

- จัดยานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ -ส่งขนข้อสอบนิสิตส านักทะเบียนและประมวลผล ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันท่ี 13-24 พฤษภาคม 2562 

 
 

- จัดยานพาหนะ รถรารงจ านวน 3 คัน รับ-ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าท่ีส านักส่งเสริมและฝึกอบรม
ก าแพงแสน ณ ส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถราง จ านวน 3 คัน รับ-ส่งบุคลากรร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถราง จ านวน 3 คัน รับ-ส่งผู้เข้าฝึกอบรมเก่ียวกับสถาบันเกษตราธิการส านักงานปลัดและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 
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- จัดยานพาหนะ รถราง จ านวน 2 คัน รับ-ส่งผู้นักเรียนโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
บางเขน เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถบรรทุก จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตคณะวนศาสตร์ ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันท่ี 25-26 พฤษภาคม 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 21 ท่ีนั่ง จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตคณะประมงศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา 
จ.ชลบุรี เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  

 28 

 

จัดท าตราสัญลักษณ์ให้รถหน่วยงานภายใน มก. 
 คณะวนศาสตร ์

  
 

 คณะสัตวแพทย์ 

  
 

 ส านักวิจัยและพัฒนาพันธ์พืช 

  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

   
 

 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
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 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

  
 

 คณะบริหารธุรกิจ 

    
 

    
 

 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักโลกประจ าประเทศไทย (World Vegetable Center) 
 

   
 

10.3 งานรักษาความปลอดภัยสนับสนุนงานพิธีการของหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอความอนุเคราะห์ 

 ให้ความอนุเคราะห์จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานคณะ ส านัก สถาบัน สโมสรนิสิต ท่ีขอความ
อนุเคราะห์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 2 ครั้ง และหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน เป็นเงิน 4,000 บาท  

1.  องค์การบริหาร องค์การนิสิต มก. บางเขน 11 พ.ค. 62 เป็นเงิน 4,000 บาท 
2.  กองกลาง 18 พ.ค. 62 

  โครงการ KU Night EAT&READ เจ้าหน้าท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าท่ีดูแลรกัษาความ
ปลอดภัยในโครงการก KU Night EAT&READ เพื่อดูแลความปลอดภัย ทรัพย์สิน บุคคล สถานท่ี และการจราจร ตรวจสอบ
เหตุกรณีมีเหตุด่วนเหตุร้าย โดยใช้เงินรายได้กองยานพาหนะฯ (107) เป็นเงิน 40,800 บาท 
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