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ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี   1 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ส านักงานอธิการบดี 
 
ชื่องานริเริ่ม/ได้รับมอบหมาย 
 เป็นศูนย์รวมการให้บริการสนับสนุนภารกิจด้านด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค 
ความปลอดภัย การจราจร ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี เพ่ือเกิดความสะอาด สะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทาง
ราชการ นิสิต บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
จุดเด่นและโอกาส: 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนการบ ารุงรักษาอาคาร
กิจกรรมนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพ่ือสนองนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
 
เป้าประสงค์ :  

1. เพ่ือสนับสนุนการให้บริการด้าน อาคารสถานที่ การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ความปลอดภัย 
การจราจร  สวน การรักษาความสะอาด การบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพ่ือสนอง
นโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. เพ่ือสนับสนุนการให้บริการด้านการตกแต่งสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การจราจรยานพาหนะ อาคาร
สถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณ์ในงานพิธีต่าง ๆ เพ่ือสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ผลการด าเนินงาน : 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มก.  
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคารสถานที่และพ้ืนที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง 
4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก. 
5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก. 
7. การบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
8. การจัดท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์   
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1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มก. 
1.1 ล้อมมุ้งเพ่ือก าจัดแมลงต้นนนทรีทรงปลูก 9 ต้น บริเวณบ่อน้ าหอประชุม โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และยา

ก าจัดแมลงทั้งสิ้น 8,760 บาท  

  
 

1.2 ลอกท่อแนวถนนทวีศักดิ์เสสะเวศ ตั้งแต่สะพานหมา ถึงบ้านพักบุคลากร เพ่ือป้องกันท่อน้ าอุดตัน 

       
 

1.3 ซ่อมแซมศาลเจ้าแม่หนองผักชี บริเวณสวน 60 ปี มก. มีค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น 12,965 บาท  

 
 

1.4 จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิต
และบุคลากรคณะวนศาสตร์ บริเวณอาคาร KU VILLE ซอยพหลโยธิน 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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1.5 เปลี่ยนต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ต่างภายใน มก. เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

เกาะกลางด้านหน้าสนามกีฬา 

  
 

บริเวณแยกคณะอุสาหกรรมเกษตร                                          บริเวณประตูงามวงศ์วาน2 

       
 

1.6 ตัด และถอนหญ้า บริเวณเกาะกลางถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

   
 

1.7 ตัดแต่งต้นพุทธ บริเวณเกาะกลางแนวถนนไพฑรูย์อิงคสุวรรณ ตั้งแต่ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ถึง คณะอุสาหกรรม
เกษตร และ ด้านแนวคูคลองอาคารสารนิเทศ 50 ปี 
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1.8 เพาะต้นกล้าดาวเรือง บริเวณชั้น 6 อาคารจอดรถวิภาวดี และขยายกระถางต้นดาวเรือง บริเวณเรือนเพาะช า ซอย
พหลโยธิน 45 

    บริเวณชั้น 6 อาคารจอดรถวิภาวดี                             บริเวณเรือนเพาะช า ซอยพหลโยธิน 45 

      
 

1.9 ท าคอกขยะชั่วคราวบริเวณด้านหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

  
 

1.10 บ ารุงรักษาเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ าภายใน มก. และติดตั้งเพ่ิมเติมบริเวณบ่อน้ าด้านหลังอาคารระพีสาคริก  
    บริเวณศูนย์เรียนรวม 4                                                   บริเวณบ่อน้ าด้านหลังอาคารระพีสาคริก 

      
 

1.11 โครงการตัดแต่งต้นไม้ภายในมก. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 350,000 บาท โดยใช้เงินรายได้กองยานพาหนะฯ 
งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอ่ืน โครงการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ 
                   บริเวณถนนจักรพันธ์แยกคณะศึกษาสาสตร์                                         แนวถนนระพีสาคริก 
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   แนวถนนจันทรสถิตย์ บริเวณสนามอินทรีย์จันทรสถิตย์                         บริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ 

              
 

                      บริเวณบ่อน้ าหอประชุม                                                บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

       
 

1.12 ตัดแต่งต้นไม้โค่นล้มเนื่องจากฝนตกลมแรง ภายใน มก. 
                        สวน 100 ปี สุวรรณฯ                                                      บริเวณสวนวรุณาวัน 

       
 

                   บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์                           บริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

        
 

บ่อบวัด้านข้างหอประชุม 
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1.13 ท าความสะอาดบริเวณด้านหลังงานสวนฯ และท าความสะอาดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ภายในมก. 
                           บริเวณด้านหลังงานสวนฯ                                            อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

      
 

บริเวณแยกสถานพยาบาล 

   
 

2. พฒันาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ด าเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและพ้ืนที่ส่วนกลาง   

ใช้งบประมาณ  6,846 บาท  ประกอบด้วย     
 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างที่นั่งอ่านหนังสือข้างคูน้ าอาคารมนุษยศาสตร์  บริเวณถนนรอบบ่อน้ าหน้าหอประชุม มก. 

ลานจอดรถและอนุสาวรีสามบูรพาจารย์ ถนนซอยพหลโยธิน 45 บ้านพักข้าราชการและตัดกิ่งไม้ที่ทับสายไฟฟ้าแรงสูง 
 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมปลั๊กไปในพิธีปลูกตันไม้ สวนอโรคยาอุทยาน ณ.ซอยพหลโยธิน 45(สวนเฟื่องฟ้า) 
 รว่มมือกับหน่วยช่างก่อสร้างด าเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 18 เมตร งานปลูกต้นไม้ 
 ร่วมมือกับหน่วยโทรศัพท์ด าเนินการจัดระเบียบสายเคเบิลโทรศัพท์บริเวณคณะวนศาสตร์ 
 ร่วมกับงานสวนรักษาความสะอาดติดตั้งตู้เปิด-ปิด พร้อมเครื่องเติมอากาศบ่อน้ าด้านหลังอาคารระพีสาคริก 
 ร่วมกับการไฟฟ้าบางเขนตัดก่ิงไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณประตูงามวงศ์วาน3 ถึงประตงูามวงศ์วาน1 
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2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารศูนย์เรียนรวม และอาคารสถานที่พื้นที่ส่วนกลาง ด าเนินการ
ปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและพ้ืนที่ส่วนกลางใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 5,428 บาท ประกอบด้วย 

 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริเปลี่ยนลูกลอยเครื่องปรับอากาศซ่อมท่อประปารั่ว ซ่อมสุขเครื่องสุขภัณฑ์ห้องรับรอง 
 ถนนระพีสาคริกฝั่งสถานพยาบาล ด าเนินการประสานงานกับการประปานครหลวงเข้ามาซ่อมท่อน้ าประปาช ารดุ  
 อาคารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เปลี่ยนโถปัสสาวะที่ช ารุด และเก็บท่อที่น้ าประปาสวนเฟ่ืองฟ้าซอย

พหลโยธิน 45 
 ซ่อมปั้มรถน้ าบริเวณประตูงามวงศ์วาน 3 และซอ่มโถปัสสาวะคนพิการเนื่องจากมีช้อนติดอยู่  
 บริเวณหอนาฬิกา ซ่อมท่อรดน้ าต้นไม้ เปลี่ยนฟุตวาล์วสูบน้ าสวน 60ปี ซ่อมท่อน้ าประปารั่ว เกาะกลางประตู

งามวงศ์วาน 3 

     
 

     
 

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง  
3.1 พัฒนาระบบประปาเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา โดยใช้งานรายได้ส่วนกลาง จ านวน 13,420 บาท  
  อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมแซมก๊อกน้ าและอ่างล้างหน้า เปลี่ยนสายช าระท่ีช ารุด 
  อาคารศูนย์เรียนรวม 4  ซ่อมแซมและเปลี่ยนสายช าระท่ีช ารุด  
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3.2 พัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา อาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง 
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 บริษัท อาร์เอส โซลูชั่น ซิสเท็ม จ ากัด เข้ามาด าเนินการเปลี่ยนฟลอดโปรเจคเตอร์จ านวน 9 หลอด 

 
 

 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 3  เลขที่สัญญา B3104/97/2562 โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบ 2562 จ านวนเงิน 21 ,985,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 3 
เมษายน 2562 - 27 มกราคม 2563 โดยแบ่งเป็น 6 งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1 ปรับปรุงห้องเรียน 300 ที่นั่ง ชั้น 4 (จ านวน 4 ห้อง) รื้อฝ้าเพดานพร้อมโคมไฟ และพ้ืนกระเบื้องยาง
พร้อมขนทิ้ง เดินสายไฟร้อยท่อ ติดตั้งฝ่าเพดานอะคูสติกบอร์ด พร้อมโครงเคร่า T-BAR ภายในห้องเรียน ติดตั้งฉนวนกันความ
ร้อนใยแก้วชนิดมีฟอยด์หุ้ม หนา 1 นิ้ว เหนือฝ้าเพดาน ภายในห้องเรียน ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด พร้อมเคร้าโครง ภายใน
ห้องเรียน ติดตั้งโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ LED ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งพัดลมโคจร ,สวิทซ์,ปลั๊ก ภายใน
ห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพักอาจารย์ ติดแผ่นอะครีลิคภายในห้องพักอาจารย์ 
ปรับปรุงแท่นบรรยาย กรุลามิเนตลายไม้,ขัดแต่ง,ทาสี ปูพื้นกระเบื้องยาง ปรับปรุงโต๊ะเรียน กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่งและทาสี 
ปรับปรุงเปลี่ยนแผ่นกระดานไวท์บอร์ด ขัดแต่งและทาสีกล่องเหนือกระดานและราง ปรับพ้ืน ปูพ้ืนกระเบื้องพร้อมติดตั้งจมูก
ยาง ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งประตูห้องพักอาจารย์และปรับปรุงซ่อมแซมประตู -หน้าต่างห้องเรียน ทาสี
ภายในห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และฝ้าเพดาน ติดตั้งอ่างล้างมือ กระจกเงา พร้อมวางท่อระบบน้ าดี - น้ าเสียห้องพักอาจารย์ 
ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. กันชื้น โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ติดโคมไฟของเดิม พร้อมต่อเชื่อมสายไฟ ชั้น 4 บริเวณ
โถงทางเดิน ทดสอบงานระบบไฟ รื้อพ้ืนระบบกันซึม ปรับพื้นที่ ที่เป็นแอ่ง จัดท าระบบกันซึม ชั้นดาดฟ้า  
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งวดที่ 2 ปรับปรุงห้องเรียน 300 ที่นั่ง ชั้น 3 (จ านวน 4 ห้อง) รื้อเพดานพร้อมโคมไฟ และพ้ืนกระเบื้องยาง
พร้อมขนทิ้ง เดินสายไฟร้อยท่อ ติดตั้งโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ LED ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งพัดลมโคจร 
สวิทซ์ ปลั๊ก ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพักอาจารย์ ติดแผ่นอะรีลิค ภายใน
ห้องพักอาจารย์ ปรับปรุงแท่นบรรยาย กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่ง ทาสี ปูพ้ืนกระเบื้องยาง ปรับปรุงโต๊ะเรียน กรุลามิเนตลาย
ไม้ ขัดแต่งและทาสี ปรับปรุงเปลี่ยนแผ่นกระดานไวท์บอร์ด ขัดแต่งและทาสีกล่องเหนือกระดานและราง ปรับพ้ืน ปูพ้ืน
กระเบื้องยางพร้อมติดตั้งจมูกยาง ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งประตูห้องพักอาจารย์ และปรับปรุงซ่อมแซม
ประตู – หน้าต่างห้องเรียน ทาสีภายในห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และฝ้าเพดาน ติดตั้งอ่างล้างมือ กระจกเงา พร้อมวางระบบ
ท่อน้ าดี – น้ าเสีย ห้องพักอาจารย์ ทดสอบงานระบบไฟฟ้า  

งวดที่ 3 ปรับปรุงห้องเรียน 200 ที่นั่ง (จ านวน 2 ห้อง) ห้องเรียน 100 ที่นั่ง (จ านวน 4 ห้อง) รื้อฝ้าเพดาน
พร้อมโคมไฟ และพ้ืนกระเบื้องยางพร้อมขนทิ้ง เดินสายไฟร้อยท่อ ติดตั้งโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ LED ภายในห้องพักอาจารย์
และห้องเรียน ติดตั้งพัดลมโคจร สวิทซ์ ปลั๊ก ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องพัก
อาจารย์ ติดแผ่นอะครีลิค ภายในห้องพักอาจารย์  ปรับปรุงแท่นบรรยาย กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่ง ทาสี ปูพ้ืนกระเบื้องยาง 
ปรับปรุงโต๊ะเรียน กรุลามิเนตลายไม้ ขัดแต่งและทาสี ปรับปรุงเปลี่ยนแผ่นกระดานไวท์บอร์ด ขัดแต่งและทาสีกล่องเหนือ
กระดานและราง ปรับพ้ืน ปูพ้ืนกระเบื้องยางพร้อมติดตั้งจมูกยาง ภายในห้องพักอาจารย์และห้องเรียน ติดตั้งประตูห้องพัก
อาจารย์และปรังปรุงซ่อมแซมประตู - หน้าต่างห้องเรียน ทาสีภายในห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และฝ้าเพดาน ติดตั้งอ่างล้าง
มือ กระจกเงา พร้อมวางระบบท่อน้ าดี - น้ าเสีย ห้องพักอาจารย์ ทดสอบระบบไฟฟ้า 
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งวดที่ 4 ปรับปรุง WC MEN 2 , WC WOMEN 1 และระบบงานสุขาภิบาล (ตั้งแต่ชั้น 1-ชั้นดาดฟ้า) รื้อ
ระบบท่อน้ าดี - น้ าทิ้ง และระบบน้ าฝน รื้อถอนสุขภัณฑ์ ประตูและผนังส าเร็จรูป รื้อโคมไฟพร้อมสายไฟและฝ้าเพดาน รื้อพ้ืน
กระเบื้องเดิมและผนังกระเบื้องเดิม ปูพ้ืนกระเบื้องแกรนิตโต้ ก่ออิฐมวลเบา บุกระเบื้องผนัง ติดตั้งฝ้ายิบซั่มบอร์ดกันชื้นพร้อม
โครงเคร่า จัดท าเคาน์เตอร์ พร้อมบุผิวแกรนิตสีด า ติดตั้งสุขภัณฑ์ ประตูและผนังส าเร็จรูป เปลี่ยนประตูใหม่ ทาสีผนังและฝ้า
เพดาน ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด LED สวิทช์ พัดลม พร้อมเดินสายไฟฟ้าภายในห้องน้ า ทดสอบงานระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบ
ท่อน้ าดี - น้ าทิ้งและระบบน้ าฝน ทดสอบงานระบบท่อสุขาภิบาล จัดท าระบบกันซึมในถังเก็บน้ า (CEMENT BASE) ขุดลอกราง
ระบายน้ า บ่อเกรอะ - บ่อซึมของเดิม สูบน้ าออก ท าการเติมเชื้อจุลทรีย์ เปลี่ยนซ่อมกระจก ประตู - หน้าต่าง บริเวณที่ช ารุด
เสียหาย 

 
 

 อาคารโรงละครฯ ขอให้ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพ่ือใช้ส าหรับซ่อมแซมสายไมค์โครโฟน และสายสัญญาณเสียง โดยใช้เงิน
รายได้ส่วนกลาง เป็นจ านวนเงิน 6,300 บาท 

 
  อาคารศูนย์เรียนรวม 4 จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ า เพ่ือใช้ส าหรับซ่อมแซมปั๊มน้ าประปาที่ช ารุด โดยใช้เงินรายได้
ส่วนกลาง เป็นจ านวนเงิน 70,000 บาท 

 
 

  อาคารโรงละครฯ ตรวจสอบระบบเครื่องปรับอากาศเพ่ือเตรียมความส าหรับงาน “สอนน้อง ร้องเพลง”  
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  อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ขออนุเคราะห์งานสวนและรักษาความสะอาดเข้ามาตัดไม้เพ่ือไม่ให้ใบไม้ไปพาดกับ
สายไฟ 

 
 

 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 บริษัทจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด เลขท่ีสัญญา B3104/1/2562 ท าความสะอาด
บริเวณภายในอาคารและโดยรอบอาคารเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับเปิดภาคเรียนปี 2562 

 
บุคลากรงานอาคารและสถานที่ ส่งมอบของใหก้ับจ้าของ ดังนี้ 
 เจ้าหน้าที่อาคารศูนย์เรียนรวม 1,4 และอาคารวิจัยฯ เก็บโทรศัพท์ของนิสิต ที่ลืมไว้ในห้องเรียน นิสิตมารับคืน

เรียบร้อยแล้ว 
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การให้บริการการขอใช้อาคารส่วนกลาง  งานส่วนกลางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงานการให้บรกิาร ของงานอาคารและสถานที่ 

 
4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก. 

4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต 
- พัฒนางานซ่อมแซมฝ้าเพดานช ารุด ตึกพักหญิงชวนชม เพื่อความปลอดภัยและดูสวยงาม 

  

4.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต 
- พัฒนาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า หลอดLED และอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต, อาคารชมรมดนตรีไทย, อาคารศูนย์

เรียนรวม 1  อาคารชมรม KU BAND, อาคารชมรมรวมดาวกระจุย และตึกพักหอพักชาย -หญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5,ตึกพัก
ชายที่ 12,ตึกพักชายที่ 13,หอพักชายที่ 14,ตึกพักหญิงวาสนา,  ตึกพักหญิงดารารัตน์,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, ตึก
พักหญิงคัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา,ป้อม
ชวนชมและป้อมมหาหงส์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 

ล าดับ รายการ 
ผลการด าเนินงาน (เดือนกรกฎาคม 2562)        

รายรับ (บาท) 
ยกเว้น

ค่าธรรมเนียม 
รวม (บาท) 

1 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 1 4,050.00 2,675,150 2,675,150 

2 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 2 1,800.00 198,050 214,050 

3 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 3 0.00 - - 

4 ค่าธรรมเนียมศูนย์เรียนรวม 4 65,300.00 541,350 607,050 

5 ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม 21,000.00 - - 

6 ค่าธรรมเนียมอาคารพุทธเกษตร 13,000.00 - - 

7 ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนา 1,800.00 72,400 74,200 

8 ค่าธรรมเนียมอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร 6,750.00 38,510 42,510 

9 ค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์อาคารหอประชุม 127,250.00 - 121,970 

10 อาคารศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ - - - 

รวม 240,950.00 3,525,460 3,734,930 
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- พัฒนาเปลี่ยนท่อประปาและอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต, อาคารชมรมดนตรีไทย, อาคารศูนย์เรียนรวม 1  
อาคารชมรม KU BAND, อาคารชมรมรวมดาวกระจุย และตึกพักหอพักชาย -หญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5,  ตึกพักชายที่ 12,
ตึกพักชายที่ 13,หอพักชายที่ 14,ตึกพักหญิงวาสนา,ตึกพักหญิงดารารัตน์,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, ตึกพักหญิง
คัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา,ป้อมชวนชมและ
ป้อมมหาหงส์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

 

    
 

     
 

    

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

ประตูหน้าต่าง ตึกพักหอพักชาย-หญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5,  ตึกพักชายที่ 12,ตึกพักชายที่ 13,หอพักชายที่ 14,ตึกพักหญิง
วาสนา,ตึกพักหญิงดารารัตน์,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค, ตึกพักหญิงคัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์
,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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- พัฒนางานเปลี่ยนพื้นไม้รองเตียง ตึกพักชายที่ 5 และ หอพักชายที่ 13 เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 

    
 

   
 

 
5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.1 การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.  การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายให้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ภายในมหาวิทยาลัยฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถราง ภายใต้โครงการ KU - Green Campus 
Healthy Community ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง ปัจจุบันหน่วยรถสวัสดิการ มีรถบัสโดยสารขนาด 25 ที่นั่งจ านวน 5 คัน  
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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 คัน รถเสริม 
จ านวน 1 คัน (เวลา 07.00 – 10.00 น.) 

การเพิ่มเส้นทางการให้บริการสาย 5 
1. มอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดเส้นทางการเดินรถ โดยพิจารณาก าหนดเพ่ิมเส้นทาง สาย 

5 จากเดิมออกจากหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 เลี้ยวซ้ายแยกสิ่งทอ แล้วมากลับรถตรงแยกไปรษณีย์เก่า ให้เพิ่มเติมโดยการ
เลี้ยวซ้ายแยกไปรษณีย์เก่า ผ่านคณะวนศาสตร์ ตรงไปผ่านสี่แยกเข้าประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และออกทางประตูคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย์ ผ่านสี่แยกตรงไปคณะวนศาสตร์แล้วเลี้ยวขวาแยกไปรษณีย์เก่าไปส านักหอสมุด แยกสิ่งทอเลี้ยวขวาไป
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 าหนดชื่อป้ายจุดจอดเทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตวแพทยศาสตร์ใน GPS ด้วย 

2. มอบงานรักษาความปลอดภัยช่วยติดตั้งป้ายชั่วคราวทางเข้า-ทางออกบริเวณประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
และเคลื่อนย้ายป้ายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มาไว้ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ จัดเส้นทางการเดินรถ โดยพิจารณาก าหนดเพ่ิมเส้นทาง สาย 5 จากเดิมออกจากหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 เลี้ยว
ซ้ายแยกสิ่งทอ แล้วมากลับรถตรงแยกไปรษณีย์เก่า 

3. เพิ่มเติมโดยการเลี้ยวซ้ายแยกไปรษณีย์เก่า ผ่านคณะวนศาสตร์ ตรงไปผ่านสี่แยกเข้าประตูคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ และออกทางประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผ่านสี่แยกตรงไปคณะวนศาสตร์แล้วเลี้ยวขวาแยกไปรษณีย์เก่าไป
ส านักหอสมุด แยกสิ่งทอเลี้ยวขวาไปหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 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 าหนดชื่อป้ายจุดจอดเทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตว
แพทยศาสตร์ใน GPS ด้วย 

4. มอบงานรักษาความปลอดภัยช่วยติดตั้งป้ายชั่วคราวทางเข้า-ทางออกบริเวณประตูคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
และเคลื่อนย้ายป้ายจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มาไว้ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์  

5. มอบให้คณะวนศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ประสานงานในรายละเอียด
ส าหรับการใช้พ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือติดตั้งป้ายจุดจอดรถโดยสารสวัสดิการบริเวณคณะเทคนิค-การสัตวแพทย์ เนื่องจากมีพ้ืนที่
ส าหรับกลับรถได้ โดยก าหนดชื่อป้าย เทคนิคการสัตวแพทย์ – สัตวแพทยศาสตร์นอกจากนี้ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการให้นิสิตและบุคลากรภายในคณะฯทราบต่อไป โดยเริ่มให้บริการตามเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 
เป็นต้นไป 
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รถบริการนอกเวลาราชการ เพ่ือรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนกลับหอพักนิสิตและส่งตามประตูเข้า-ออกของ

มหาวิทยาลัยฯดังนี้ 
- 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 คัน), สาย 5 (จ านวน 2 คัน) รวม 6 คัน  

2. พัฒนาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร
สวัสดิการและรถรางนนทรีจ านวน 18 คันเพ่ือให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยใช้งบประมาณ
เงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นเงินค่าซ่อมแซมรถราง 35,930 บาท เพ่ือให้บริการทั้ง 5 สาย
นอกจากนี้ การด าเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

3. การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯจึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงานคณะ สถาบันส านักและกองโดยเก็บค่า
บ ารุงรักษารถและมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการโดยเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือท าให้มีรายได้ส าหรับการ
บริหารจัดการรถรางโดยสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานคณะสถาบันส านักและกองขอยกเว้น
ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ตามรายละเอียดดังนี้ 
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การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการระบบไฟฟ้า 
Zero Emission Vehicles (ZEV) policy on campus 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล็งเห็นถึงความส าคัญของการลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในเกษตรกลาง
บางเขนจึงจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพ่ือให้บริการ รับ -ส่งนิสิต บุคลากร และผู้มาติดต่อหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่บริหารจัดการ โดยจัดแบ่งรถไปในสายต่างๆ 
ทั้งหมด 5 สาย ในช่วงแรกจะให้บริการเสริมกับรถรางสวัสดิการแบบเดิม รถโดยสารสวัสดิการขนาด 25 ที่นั่ง และรถปรับ
อากาศพลังงานไฟฟ้า(EV) ซึ่งแบ่งประเภทรถท่ีให้บริการ ดังนี้ 

 

1. โครงการพัฒนาระบบ Digital Society @ KU ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มอบรถโดยสารขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) ระบบปิดขนาด 21ที่นั่ง 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 
คันโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับรถรางไฟฟ้ากรณีเข้ามาจอดชาร์จไฟฟ้า 

2. โครงการเช่ารถไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่งจ านวน 15 คัน พร้อมสถานีชาร์จ   สัญญาเลขที่ B3104/1/62 
ระยะเวลา 36 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2564 ภายในวงเงินทั้งสิ้น 22,950,000 บาท ด้วยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2563 เป็นสัญญาเช่าระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอ็มเอ เพาเวอร์ โซลูชั่น จ ากัด ค่าเช่ารถไฟฟ้าจ านวน 15 
คัน 637,500 บาท 

รถยนต์เป็นรถรางไฟฟ้า สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 23 ที่นั่ง (ห้ามยืน) โดยขึ้น-ลงด้านซ้ายมือ ด้านเดียวใช้ความเร็ว 
25 กม./ชม. ติดตั้ง GPS เพ่ือแสดงผลใน Application สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถและข้อมูลได้ โดยทดลองวิ่ง
ให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เพ่ือปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งานตามสัญญาเช่า 
 

5.2 พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลางงานยานพาหนะได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลบริหารจัดการรถยนต์
ส่วนกลางเครื่องจักรกลขนาดหนักรถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพ่ือการเกษตรรวมจ านวน 95 คัน โดยการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
รถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงินวงเงินประมาณ 93,400 
บาท เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้นยังได้ด าเนินการเช่า
รถยนต์มาใช้ในราชการจากบริษัทนัมเบอร์วันคาร์เรนทัล จ ากัด เป็นรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า จ านวน 7 คัน ใช้งบประมาณเงิน
รายได้เป็นเงิน 317,637.07 บาท  เพ่ือให้บริการยานพาหนะผู้บริหารระดับสูงได้แก่นายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายต่างๆและหน่วยงานที่ขอใช้บริการให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยงานที่เป็นกิจกรรมของนิสิตงาน
โครงการต่างๆด้านการเรียนการสอนของอาจารย์และนิสิตหน่วยงานคณะสานักสถาบันอาทิให้บริการงานผู้บริหารระดับสูงและ
งานส่วนกลางต่าง ๆ 
 
 
 
 
 



 
ผลการด าเนินงานรอบ 1 เดือน  กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี  

 18 
 

6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก. 
6.1  งานเพิ่มจุดดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์เกษตรรวมใจแห่งที่ 2 บริเวณหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 เพ่ือให้

การรักษาความปลอดภัยต่อนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่พักอาศัยภายในพื้นที่ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง  

 
 

6.2 โครงการส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องการประชุมแถวพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ (ต่อเนื่อง) เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และชี้แจงระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ 
สรุปผลการด าเนินงานระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562 คือมีการประชุมแถวทั้งหมด 113 ครั้ง มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
เข้าประชุมแถวทั้งหมด 89 นาย 

   
 

6.3 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) โครงการเขตพ้ืนที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วม
ระหว่างสถานีต ารวจนครบาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพ่ือดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน  ซึ่งเ ริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2550  และด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยสรุปผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562  โดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ  
ดังนี้ 

เหตุการณ์ที่เกิด เดือนกรกฎาคม (ครั้ง) 
เหตุลักทรัพย์ 5 
อ่ืน 1 

 

6.4 การจัดระบบการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด าเนินการบริหารจัดการภารกิจเกี่ยวกับการดูแล
รักษาความปลอดภัย การจัดระบบการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยฯ และงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งมีผลการด าเนินงานในการก ากับ 
ติดตามผู้ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ มีรายได้ และรายจ่าย ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ หน่วยนับ (ครั้ง) จ านวน (บาท) 

1 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์ 107 53,500.00 
2 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง 1 200.00 
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6.5 โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน(จยย.ISO) 
มีการดูแลควบคุมรถจักรยานยนต์บริการที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  ห้ามวิ่งเข้าภายในเขตการ

เรียนการสอนโดยจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ประจ าตามจุดทางแยกเขตการเรียนการสอนเพ่ือควบคุมมิให้
รถจักรยานยนต์บริการวิ่งภายในเขตการเรียนการสอน เป็นโครงการต่อเนื่องด าเนินการตั้งแต่ปี  2545  จนถึงปัจจุบัน 

6.6 เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย ด าเนินการทาสีขอบฟุตบาทบริเวณถนนทวีศักดิ์เสสะเวช 

   
 

    
 

   
 

7. การบริหารงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน             
การบริหารอาคารและหน่วยงานภายในขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร กองยานพาหนะ  อาคารและสถานที่ 

ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ให้หน่วยงานคณะ สถาบัน ส านัก ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส าหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้บริหารจัดการ
ด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านอาคารส าหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานที่ ซึ่งมีรายรับและหน่วยงานขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจ าเดือน กรกฎาคม ดังนี้ 

 

รายการ รายได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
1.  รายได้จากการบริหารงาน    
 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  50  ปี 9,100.00 88,000.00 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.1 4,050.00 2,675,150 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.2 1,800.00 198,050 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคาร  ศร.4 65,300.00 541,350 
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รายการ รายได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 -  ค่าเช่าร้านค้า  ศร.1 56,200.00  0.00 
 -  ค่าเช่าร้านค้า  ศร.4 18,500.00  0.00 
 -  ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม  มก. 21,000.00  0.00 
 -  ค่าจอดรถอาคารหอประชุม  มก. 127,250.00  0.00 
 -  ค่าปรับบัตรจอดรถหอประชุมหาย 2,200.00  0.00 
 -  ค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์ฯ 103,500.00 174,000.00 

 -  ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ 1,800.00 72,400 

 -  ค่าธรรมเนียมพุทธเกษตร 13,000.00   0.00 

 -  ค่าธรรมเนียมใช้ส านักพิพิธภัณฑ์ 6,750.00 38,510 

 -  ค่าธรรมเนียมจอดรถบริเวณส านักพิพิธภัณฑ์ 12,000.00  0.00 
 -  ค่าธรรมเนียมบัตรผ่าน  เข้า - ออก  มก. 5,900.00  0.00 
 -  ค่าธรรมเนียมปรับต่อมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ าประปา 600.00  0.00 
 -  ค่าปรับช าระล่าช้า 108.00  0.00 
 -  ค่าปรับล็อคล้อรถยนต์ 53,500.00  0.00 
 -  ค่าปรับจักรยานยนต์จอดผิดระเบียบ 200.00  0.00 
 -  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 500.00  0.00 
 -  ค่าบ ารุงรักษารถยนต์ 18,000.00 12,000.00 
 -  ค่าสมัครสอบ  พนง. 300.00  0.00 
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.1 28,500.00  0.00 
 -  ค่าสนับสนุนการศึกษา  ศร.4 3,500.00  0.00 
2.  รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน    
 -  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ 13,000.00  0.00 
 -  ค่าธรรมเนียมจัดตกแต่งสถานที่ 5,300.00  0.00 
 -  ค่ารถบรรทุกน้ า / รถกระเช้า / รถอีแต๋น 300.00  0.00 
 -  ค่าจ าหน่ายพัสดุช ารุดหรือเสื่อมสภาพ 38,300.00  0.00 
รายได้อาคารจอดรถ  มก.  (325)     

  -  รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 136,580.16 21,910.00 

  -  รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 229,143.39 7,200.00 

  -  รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก. 152,661.11 1,620.00 

  -  รายได้อาคารวิภาวดีรังสิต  มก. 87,780.00 27,000.00 

  -  รายได้ค่าเช่าที่ดิน อ.ราชพัสดุ  (อ.งามวงศ์วาน 1,2,วิภาฯ) 1,208,693.00 0.00  

รายได้อาคารสวัสดิการ มก.  (326)     
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รายการ รายได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
  -  รายได้อาคารสวัสดิการ  มก. 494,002.00 0.00  
รายได้ค่าสาธารณูปโภค  (381)     

  -  รายได้ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ 381) 3,183,906.00 0.00 

รวม 6,103,223.66 3,857,190.00 
 

8. การให้บริการจัดท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือน กรกฎาคม) 
 

ล าดับ ประเภทของบัตร จ านวนบัตร 
1 บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 
2 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 39 
3 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 
4 ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ 21 
5 บุคคลภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยฯ  3 

 รวม 82 
 

9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ท าหน้าที่บริหารจัดการ 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 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

 1.  หน่วยธุรการและพัสด ุ    
 2. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 174,000.00 103,500.00 132,803.68 
 3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี 88,000.00 9,100.00 1,113,028.56  
 4.  อาคารสวัสดิการ มก. - 494,002.00 313,877.48 
 5.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 21,910.00 136,580.16 507912.38 
 6.  อาคารจอดรถบางเขน 1,620.00 152,661.11 144,924.91 
 7.  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 7,200.00 229,143.39 379,878.49 
8.  อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
9.  อาคารระพีสาคริก 

27,000.00 87,780.00 244,425.23 

รวมเป็นเงิน 319,730.00 1,212,766.66 2,836,850.73 
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 พัฒนาปรับปรุงอาคารระพีสาคริก  
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านอาคารและสถานที่  โดยซ่อมแซม

ส่วนประกอบอาคาร รักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ส่วนกลางอาคารระพีสาคริก ซึ่งมีภารกิจดูแล
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  
ระบบไฟหรี่ (Dimmer) หม้อแปลงไฟฟ้า โคมไฟประหยัดพลังงานเอ็กตราไบรท์ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น 

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

        
 

10. การให้บริการงานพิธีและหน่วยงานต่างๆทีข่อความอนุเคราะห์ 
10.1 งานซ่อมบ ารุงได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้  
 ด าเนินการจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน  

64,940 ประกอบด้วย 
 

 ซ่อมกรอบพระฉายาลักษณ์ฯทาสีทอง และจัดท าท่ีแขวนพระฉายาลักษณ์ฯ รูปเล็กส าหรับติดตั้งที่หอประชุม มก. 
 จบัผ้าระบายราวบันได ติดตั้งเวทีและฉากเวทีหมากล้อมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
 ปรับพื้นเพ่ือค านวณลูกข้ันทางลาดพระบาทบริเวณเนินทรงปลูกต้นไม้ 
 จัดท าฉากติดป้ายบูธ มก. ติดตั้งฉากป้ายบูธ มก. 3 ด้าน 
 ด าเนินการจัดท ากล่องต้นไม้ทรงปลูกตีโครงไม้ทางลาดพระบาทบริเวณจุดทรงปลูกต้นไม้ 
 งานเพ่ือนพึ่ง(ภาฯ) และท าโครงส าหรับแขวนต้นไม้ 
 จัดสถานที่พิธีถวายพระพรฯอาคารสารนิเทศ 50 ปี  
 ปรับพื้นตีโครงปูไม้อัดขั้นบันไดทางลาดพระบาทและทาสี ตีโครงไม้ทางลาดพระบาทบริเวณจุดทรงปลูกต้นไม้ต่อ

ประมาณ 30 เมตร ติดตัวอักษร..ป้าย อโรคยาอุทยานฯ  ติดป้ายฉากเวทีหอประชุมใหญ่ครับติดป้าย 
อโรคยาอุทยาน  

 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ฯ บริเวณ อโรคยาอุทยานและบริเวณมุมทางเท้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่งานสวนและรักษาความสะอาด ติดตัวอักษรป้าย AROKAYA PARK 
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 จัดท าแท่นวางอุปกรณ์ฯ ส าหรับทรงปลูกต้นไม้ จ านวน 5 ชุด ตีพื้นไม้บริเวณจุดทรงปลูกต้นไม้ 5 ต้น ตั้งกล่อง
ต้นไม้ทรงปลูก และแท่นวางอุปกรณ์ฯ ติดธงเส้นทางเสด็จฯ จากประตูงามวงศ์วาน 1 ถึงทางเข้าToo Fast to Sleep ท าความ
สะอาดดินบริเวณข้ันบันไดทางลาดพระบาท 

 ด าเนินการซ่อมแซมและทาสีทองพระบรมฉายาลักษณ์ฯ บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เปลี่ยนธงชาติ ธงวปร. และจบัผ้าระบายเหลืองขาว บริเวณรั้วประตูวิภาวดี  

 ซ่อมโทรศัพท์โอเปอร์เรเตอร์กองยานพาหนะๆ  หมายเลข777และ775ช ารุดภายในตู้สาขาเปลี่ยนเคเบิลใหม่ใช้
งานได้ตามปกติ ซ่อมโทรศัพท์อาคารพุทธเกษตรเลขหมาย 61-1589 

 ช่างตู้โทรศัพท์ตู้สาขา Panasonic ร่วมกับช่างโทรศัพท์ ตรวจสอบระบบโอเปอเรเตอร์กองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่พร้อมเช็ดเลขหมายโทรศัพท์ภายใน  
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10.2 งานบ ารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้  
- พัฒนางานท ารั้วกั้นริมถนน บริเวณศูนย์เกษตรรวมใจ2 ซอยพหลโยธิน 45 เพ่ือความสวยงาม 

 

   
 

      
 

          

10.3 งานยานพาหนะได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ดังนี้ 
- จัดยานพาหนะ รถรางจ านวน 2 คัน รับ-ส่งนักดนตรีวง Ku Wind Symphony และขนเครื่องดนตรีจากอาคาร

จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ไปยังหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
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- จัดยานพาหนะ รถรางจ านวน 3 คัน รับ-ส่งนิสิตใหม่โครงการปฐมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 
2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

 
- จัดยานพาหนะ รถรางจ านวน 3 คัน รับ-ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ณ ส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

 
 

- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40 ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งคณะผู้บริหาร
และสื่อมวลชน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 

  
 

- จัดการฝึกอบรม เรื่อง “วิธีการขับรถไฟฟ้าและการบ ารุงรักษา” โดยบริษัท เอ็มเอ เพาเวอร์ โซลูชั่น จ ากัด ซึ่งเป็น
คู่สัญญาฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 

    
 

- จัดยานพาหนะ รถไฟฟ้า จ านวน 3 คัน รับ-ส่งนิสิตโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพักปี 1 ณ ซอยพหลโยธิน45 ไปส่ง
บริเวณลานจอดรถอาคารระพีสาคริก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
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- จัดยานพาหนะ รถบรรทุก 6ล้อ จ านวน 2 คัน รถโดยสาร 40 ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ -ส่งนิสิตน าวง
ดนตรีไปแสดงงานเพ่ือนพึงภาฯ 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 

  
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินไปทรง

ปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 5 
ต้น ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นนนทรี  ต้นพะยูง ต้นจ าปีสิรินธร ต้นยางนา โดยมี ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ด ารงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณะบดี
คณะวนศาสตร์พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตคณะวนศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จฯ จัดยานพาหนะ รถไฟฟ้า จ านวน 10 คัน รับ- ส่งนิสิต
คณะวนศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562ณ อโรคยาอุทยาน 77 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

   
 

- จัดยานพาหนะ รถไฟฟ้าจ านวน 2 คัน รับ-ส่งนักเรียน IPP อนุบาล3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40ท่ีนั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งกองวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงาน ณ อ.หัวหิน    
จ.ประจวบคีรัขันธ์ เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 
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- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ-ส่งนิสิตคณะมนุษศาสตร์อัดรายการบันเทิง ณ 
สตูดิโอช่องวัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 

  
 

- จัดยานพาหนะ รถโดยสาร 40ที่นั่งปรับอากาศ จ านวน 1 คัน รับ -ส่งบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงาน ณ 
อ าเภอชะอ า จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 

  
 

จัดท าตราสัญลักษณ์ให้รถหน่วยงานภายใน มก. 
 คณะวนศาสตร์ 

   
 

 คณะสัตวแพทย์ 

  
 

 ส านักวิจัยและพัฒนาพันธ์พืช 
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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

  
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

  
 

 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

  
 

 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

  
 

 คณะบริหารธุรกิจ 
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 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

    
  

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักโลกประจ าประเทศไทย (World Vegetable Center) 

   
 

 คณะสัตวแพทย์ 

    
 

10.4 งานรักษาความปลอดภัยได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานดังนี้  
- ให้ความอนุเคราะห์ด าเนินการจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ 

การจราจร ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 จ านวน 2 ครั้ง และหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน เป็นเงิน 13,200 บาท  
1.  กองกิจการนิสิต 4 ก.ค. 62 
2.  กองกลาง 16 ก.ค. 62 เป็นเงิน 13,200 บาท  

- ให้ความอนุเคราะห์แผงจัดการจราจร การให้บริการเดือนกรกฎาคม 2562 มีหน่วยงานที่ขอยืมแผงจราจรทั้งสิ้น  
2 ครั้ง จ านวนแผงจราจรที่ให้บริการมีจ านวนทั้งสิ้น 215 แผง ดังนี้ 

1. องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 10 – 11 ก.ค. 62 จ านวน 200 แผง  
2. กองกิจการนิสิต 10 – 11 ก.ค. 62 จ านวน 15 แผง 
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