รายงานผลการปฏิบัติงาน
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
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รายงานผลการปฏิบัติงาน งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562
ด้วยงำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม มีภำรกิจหลักในกำรดูแล บำรุงรักษำ
สภำพภูมิทัศน์ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ภำยในมหำวิทยำลัยให้สวยงำมอยู่สม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลรักษำควำม
สะอำดพื้นที่ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ในกำรนี้ งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือนมีนำคม 2562 ดังนี้
1. งานดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เช่น
1.1 กำรดูแลรักษำควำมสะอำดบนพื้นผิวถนนกำรจรำจร
1.2 กำรดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณจุดพักขยะ
1.3 กำรดูแลรักษำควำมสะอำดตำมพุ่มไม้ในมหำวิทยำลัย
1.4 กำรเช็ดทำควำมสะอำดถังขยะที่ตั้งบนพื้นที่ส่วนกลำงในมหำวิทยำลัย
1.5 กำกับดูแล และประสำนงำนกับเทศบำลตำบลศำลำยำ เรื่องกำรจัดเก็บขยะในมหำวิทยำลัย
2. งานให้บริการ
2.1 บริกำรให้ยืมโต๊ะ เก้ำอี้ คูลเลอร์น้ำ พัดลม และถังขยะ แก่นักศึกษำ บุคลำกร หรือหน่วยงำน
ต่ำงๆ เพื่อใช้สำหรับกำรจัดกิจกรรมในมหำวิทยำลัย
2.2 บริกำรให้ใช้สถำนที่ส่วนกลำง เช่น ลำนมหิ ดล ลำนเป็ดขำว ศำลำ 8 เหลี่ยม ถนนคนเดิน
สนำมฟุตบอลหลังหอพักนักศึกษำพยำบำลรำมำธิบดี ฯลฯ
2.3 บริกำรรถยนต์ พร้อมพนักงำนขับรถยนต์ ในกำรขนย้ำยสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ
2.4 บริกำรจัดสถำนที่ เวทีโต๊ะ เก้ำอี้ งำนพิธีกำรต่ำงๆ
ให้บริการอุปกรณ์ต่างๆ ในกิจกรรมต่อไปนี้
 กิจกรรมค่ำยเยำวชนสู่วิศวกรรมเคมี
 กิจกรรมค่ำยเด็กวิทย์หัวใจศิลป์
 กิจกรรมสำนสัมพันธ์อักษรศิลป์ (One Arts) 2019
 กิจกรรมฟุตบอลประเพณีสี่เส้ำ (คณะเภสัชศำสตร์)
 กิจกรรม MU Sharing Festival 2019
 กิจกรรม MUCU steth game1#
 กิจกรรม กำรแข่งขันกีฬำยูโดประเพณี 6 สถำบัน
 กิจกรรม ตลำดนัดนักศึกษำ (ประจำเดือน มีนำคม)
สรุปงำนบริกำรเดือน มีนำคม รวมทั้งสิ้น 8 งำน
รายงานการให้บริการ ประจาเดือนมีนาคม
1. โต๊ะ
จำนวน
2. เก้ำอี้
จำนวน
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8
8

ครั้ง
ครั้ง
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พัดลม
ถังขยะ
คูลเลอร์น้ำ

จำนวน
จำนวน
จำนวน

รถยนต์และพนักงำนขับรถยนต์

พนักงำนขนย้ำย
ให้บริกำรต้นไม้
ผ้ำคลุมระบำยโต๊ะ

จำนวน
จำนวน
จำนวน

4
8
3
จำนวน 20

4
7
2

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

3. งานดูแลภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัย เช่น
3.1 งานจัดจ้างผู้รับเหมาดูแลสวนหย่อมต้นไม้ สนามหญ้า และคูคลอง
3.2 งานประดับตกแต่งต้นไม้ ภายในอาคารสานักงานอธิการบดี
3.3 งานปลูกซ่อมแซมต้นไม้ และพัฒนาพื้นที่สวนหย่อม
3.4 งานให้บริการ จัดประดับตกแต่งต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ในงานพิธีการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
4. โครงการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยงำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ได้ให้ควำมสำคัญกับ ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกขยะประเภทต่ำงๆ ไม่ว่ำจะ
เป็นขยะจำกเศษพืช หรือขยะจำกกำรอุปโภคบริโภคของประชำกรในพื้นที่ จึงได้เริ่มดำเนินกิจกรรมเพื่อ เป็นกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบรรเทำปัญหำต่ำงๆ ตำมโครงกำรดังนี้
4.1 โครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล
4.2 โครงกำรปุ๋ยหมัก ระบบกองเติมอำกำศ
4.3 โครงกำรน้ำหมักชีวภำพ
4.4 โครงกำร MU GARDEN
4.1 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เริ่มดำเนินโครงกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 2552 จนถึงปัจจุบัน ภำยใต้กำร
กำกับดูแลของคณะกรรมกำรจัดกำรขยะ ภูมิทัศน์ และกำรอนุรักษ์พลังงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. รณรงค์สร้ำงจิตสำนึกในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้ำงวินัยในกำรแยกและ
ทิ้งขยะให้กับนักศึกษำและบุคลำกร
2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำและบุคลำกรในกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัย โดย
กำรลดภำระกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและปัญหำมลพิษจำกขยะมูลฝอย
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรขยะของมหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำให้มีประสิทธิภำพ ลดปริมำณขยะ
และสำมำรถเปลี่ยนขยะให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
4. สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของมหำวิทยำลัยในด้ำนที่เป็นสถำบันกำรศึกษำที่ตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อม
และรับผิดชอบต่อสังคม
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ธนำคำรขยะรีไซเคิล เปิดทำกำรทุกวันที่อำคำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เวลำ 08.00 – 16.00 น. และทุกวัน
พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลำ 08.00-12.00 น. ได้จัดเจ้ำหน้ำที่ มำให้บริกำร ณ บริเวณอำคำรสิ่งแวดล้อมพัฒ นดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
ปัจจุบันมีสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล ทั้งสิ้น 2,362 รำย
สรุปการดาเนินงาน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ประจาเดือน มีนาคม 2562
สมำชิกเพิ่มขึ้น
=
1
สมำชิก
ปริมำณขยะรีไซเคิลรับฝำก
=
21,413.84 กิโลกรัม
ยอดรับฝำก (รวมเป็นเงิน)
=
161,706.08 บำท
ยอดจำหน่ำยให้ร้ำนรับซื้อ
=
183,756.60 บำท
กำไรจำกกำรจำหน่ำย
=
22,050.52 บำท

แผนภูมิแสดงผลกำรดำเนินงำนโครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล
เดือนตุลำคม-เดือนมีนำคม ปีงบประมำณ 2562
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แผนภูมิเปรียบเทียบยอดรำยได้โครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล
เดือนตุลำคม – เดือนมีนำคม ปีงบประมำณ 2561-2562
4.2 โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืช (ระบบกองเติมอากาศ)
งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เริ่มดำเนินโครงกำรผลิตปุ๋ยหมักจำกเศษพืช (ระบบกองเติมอำกำศ) ตั้งแต่
เดือนกันยำยน 2552 โดยทำกำรศึกษำวิธีกำรทำปุ๋ยจำกเศษพืชและพบว่ำกำรผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
มีควำมเหมำะสมที่จะนำมำใช้เพื่อกำรแก้ปัญหำขยะจำกเศษพืชได้ดีที่สุด และสำมำรถผลิตได้ในระยะเวลำเพียง 30
วัน กระบวนกำรทำงำนง่ำย ไม่ต้องมีโรงเรือน กำรหมักปุ๋ยด้วยระบบกองเติมอำกำศเป็นกระบวนกำรย่อยสลำย
อินทรีย์สำรทำงชีวภำพด้วยจุลินทรีย์ชนิดที่ใช้ออกซิเจน ทำให้ได้ปุ๋ยหมักที่ไม่มีกลิ่น มีลักษณะนุ่มมือ ร่ วนซุย มี
ประโยชน์ในกำรปรับดินที่เสื่อมสภำพให้สมบูรณ์
วัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ เพื่อ
1. สร้ำงระบบกำรผลิตปุ๋ยหมักจำกเศษพืชด้วยระบบกองเติมอำกำศ
2. นำขยะจำกเศษกิ่งไม้ ใบไม้ กลับมำใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
3. เป็นต้นแบบในกำรแก้ไขปัญหำสภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ
รูปแบบการจาหน่าย
แบบผง
: แบบผง จำหน่ำยกิโลกรัมละ 6 บำท
: บรรจุถุงเล็ก ถุงละ 4 กิโลกรัม จำหน่ำยรำคำ 25 บำท/ถุง
: บรรจุถุงใหญ่ ถุงละ 10 กิโลกรัม จำหน่ำยรำคำ 60 บำท/ถุง
แบบอัดเม็ด : บรรจุแบบเม็ด ถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ำยรำคำ 30 บำท/ถุง
สถานที่จาหน่าย
1. อำคำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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2. อำคำรเพำะชำ
3. ร้ำน The Harmony by MU อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล
ผลการดาเนินงานประจาเดือน มี.ค. 62
ปุ๋ยหมักในโรงปุ๋ย
ยอดยกมำ ณ 1 มี.ค.. 2562
ยอดผลิตเดือน 31 มี.ค. 2562
รวม
หัก ยอดเบิกปุ๋ยหมักเพื่อบรรจุถุง
หัก ยอดจำหน่ำยแบบผง
ยอดคงเหลือ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

411 กิโลกรัม
3,298 กิโลกรัม
3,709 กิโลกรัม
1,517 กิโลกรัม
2,000 กิโลกรัม
192 กิโลกรัม

แผนภูมิแสดงรำยได้โครงกำรปุ๋ยหมักจำกเศษพืช(ระบบกองเติมอำกำศ)
เดือนตุลำคม-เดือนมีนำคม ปีงบประมำณ 2562
รำยได้จำกกำรจำหน่ำย ตุลำคม 2561
รำยได้จำกกำรจำหน่ำย พฤศจิกำยน 2561
รำยได้จำกกำรจำหน่ำย ธันวำคม 2561
รำยได้จำกกำรจำหน่ำย มกรำคม 2562
รำยได้จำกกำรจำหน่ำย กุมภำพันธ์ 2562
รำยได้จำกกำรจำหน่ำย มีนำคม 2562
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จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

40,170 บำท
17,350 บำท
4,225 บำท
9,825 บำท
18,375 บำท
21,100 บำท
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แผนภูมิเปรียบเทียบรำยได้โครงกำรปุ๋ยหมักจำกเศษพืช(ระบบกองเติมอำกำศ)
เดือนตุลำคม-เดือนมีนำคม ปีงบประมำณ 2561-2562

แผนภูมแิ สดงผลกำรผลิตโครงกำรปุ๋ยหมักจำกเศษพืช(ระบบกองเติมอำกำศ)
เดือนตุลำคม – เดือนมีนำคม ปีงบประมำณ 2562
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เดือนตุลาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561
เดือนธันวาคม 2561
เดือนมกราคม 2562
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
เดือนมีนาคม 2562

: ยอดผลิต
: ยอดผลิต
: ยอดผลิต
: ยอดผลิต
: ยอดผลิต
: ยอดผลิต

6,700
3,000
700
1,000
3,431
3,298

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

4.3 โครงการน้าหมักชีวภาพ
งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินโครงกำรน้ำ
หมักชีวภำพตั้งแต่ประมำณเดือนพฤษภำคม 2552 โดยในเบื้องต้นกำรไฟฟ้ำฯ ได้มำให้ควำมรู้เกี่ยวกับประโยชน์
ของน้ำหมัก วิธีดำเนินกำร ตลอดจนสนับสนุนถังไฟเบอร์บรรจุน้ำชีวภำพ ขนำด 1,000 ลิตร 2 ถัง และถังไฟ
เบอร์บรรจุหัวเชื้อน้ำชีวภำพ ขนำด 300 ลิตร จำนวน 1 ถัง
วัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ เพื่อ
1. กระตุ้นให้เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร และนักศึกษำ มีควำมเข้ำใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ลดปัญหำกำรใช้สำรเคมี
3. ขจัดกลิ่นเหม็นจำกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลบริเวณที่พักขยะ
4. ลดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงและแมลง
5. พัฒนำสภำพแวดล้อมให้ดีขึ้น
ปั จ จุ บั น นอกจำกกำรผลิ ต เพื่อ ใช้ในพื้ นที่ ตำมวัต ถุประสงค์ดังกล่ ำวข้ำงต้นแล้ ว ยังสำมำรถผลิ ต เพื่ อ
แจกจ่ำยให้แก่ เจ้ำหน้ำที่และบุคคลทั่วไป โดยนำภำชนะมำขอรับน้ำหมักชีวภำพได้ที่อำคำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
วัน และเวลำรำชกำร
ต้นทุนการผลิตน้าหมักชีวภาพ
ค่ำหัวเชื้อ E.M. จำนวน 20 ลิตรๆ ละ 85 บำท รวม
ค่ำกำกน้ำตำล จำนวน 30 ลิตรๆ ละ 12 บำท รวม

1,700 บำท (ต่อเชื้อใช้ผลิตได้อีก 7 ครั้ง)
360 บำท

ต้นทุนการผลิตน้าหมักชีวภาพ ปริมาณ 1,000 ลิตร
ค่ำหัวเชื้อ E.M. โดยเฉลี่ย (1,700 บำท/8 ครั้ง)
จำนวนเงิน
212.50 บำท
ค่ำกำกน้ำตำล 30 ลิตรๆ ละ 12 บำท จำนวนเงิน
360.00 บำท
รวมต้นทุนในการผลิต
จานวนเงิน
572.50
บาท
รวมต้นทุนในการผลิต / ปริมาณผลผลิตที่ได้รับ = (572.50 / 1,000 = 0.5725)
ต้นทุนการผลิตน้าหมักชีวภาพ
= 0.5725 บาท/ลิตร
สรุปการให้บริการน้าหมักชีวภาพ ประจาเดือน มีนาคม 2562
จำนวนผู้มำขอรับบริกำร
29 ครัง้
งานภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อม
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ปริมำณน้ำหมักชีวภำพที่ให้บริกำร
บวก น้ำหมักชีวภำพที่จำหน่ำย
รวม ปริมำณน้ำหมักชีวภำพทั้งสิ้น
รายได้จากการจาหน่าย

332
103
437
515

ลิตร (ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย)
ลิตร
ลิตร
บาท

แผนภูมิแสดงผลกำรดำเนินโครงกำรน้ำหมักชีวภำพ เดือนตุลำคม – เดือนมีนำคม ปีงบประมำณ 2562
เดือนตุลาคม 2561 : ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 31 รำย ปริมำณ 538 ลิตร รำยได้
395 บำท
เดือนพฤศจิกายน 2561 : ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 25 รำย ปริมำณ 440 ลิตร รำยได้
300 บำท
เดือนธันวาคม 2561 : ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 26 รำย ปริมำณ 379 ลิตร รำยได้
100 บำท
เดือนมกราคม 2562 : ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 28 รำย ปริมำณ 479 ลิตร รำยได้
450 บำท
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 27 รำย ปริมำณ 450 ลิตร รำยได้
615 บำท
เดือนมีนาคม 2562 : ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 29 รำย ปริมำณ 437 ลิตร รำยได้
515 บำท

งานภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อม
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แผนภูมิเปรียบเทียบรำยได้โครงกำรน้ำหมักชีวภำพ เดือนตุลำคม – เดือนมีนำคม ปีงบประมำณ 2561-2562
4.4 โครงการ MU GARDEN
งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงกำร MU GARDEN ขึ้นตั้งแต่เดือน มิถุนำยน 2553 และ
ได้เปิดโครงกำรอย่ำงเป็นทำงกำรในงำน Salaya Green Fest. สัปดำห์ไม้ดอกไม้ประดับและตลำดนัดเพื่อสุขภำพ
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2553 เพื่อเป็นกำรสร้ำงระบบกำรดูแลรักษำ โดยกำรผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
เพื่อใช้ในกำรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนให้สภำพภูมิทัศน์ภำยในมหำวิทยำลัยมหิดลมีควำมสวยงำม และเกิดควำมคงทน
ถำวรตลอดไป ซึ่งสำมำรถนำไปประดับตกแต่งในสถำนที่ หรืองำนเทศกำลต่ำงๆ เพื่อควำมสวยงำม และเพื่ อ
จำหน่ำยให้กับผู้ที่มีควำมสนใจ โดยนำรำยได้เข้ำกองทุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ
1. เพื่อผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ประดับตกแต่งพื้นที่ภำยในมหำวิทยำลัยให้เกิดควำมสวยงำม
2. เพื่อกำรจัดสร้ำงโรงเรือน ที่เหมำะสมต่อกำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3. เพื่อสร้ำงบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
4. เพื่อจำหน่ำยให้กับผู้ที่สนใจ โดยนำรำยได้เข้ำกองทุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่จาหน่าย
อำคำรเพำะชำ งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินโครงการ MU GARDEN
รายการเพาะชาต้นไม้
1. ต้นดำวเรือง 8 นิ้ว จำนวน 5,000 กระถำง
งานภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อม
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งานให้เช่ายืมต้นไม้แก่บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
1. 1 มี.ค. 62 สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน มหำวิทยำลัยมหิดล ขอควำมอนุเครำะห์ต้นไม้ประดับตกแต่ง
สถำนที่ งำนแสดงกตเวทิตำจิต แด่ ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ธีระ รำมสูค และศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ
ดร.พันธ์ทิพย์ รำมสูต และร่วมแสดงควำมยินดีในโอกำสได้รับรำงวัล “มหิดลทยำกร” ในวันศุกร์ที่ 1
มีนำคม 2562 เวลำ 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมบุญศิริ อำคำรฝึกอบรม สถำบันพัฒนำสุขภำพอำ
เซ๊ยน คิดเป็นมูลค่ำ 2,534 บำท
2. 1 มี.ค. 62 คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ฯ สำนักงำนอธิกำรบดี ขอควำมอนุเครำะห์ต้นไม้ประดับตกแต่ง
สถำนที่ ด้วยมหำวิทยำลัยมหิดล กำหนดจัดงำนครบรอบ 50 ปี วันพระรำชทำนนำม 131 ปีในวันศุกร์ที่ 1
มีนำคม 2562 ณ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล คิดเป็นมูลค่ำ 5,120 บำท
3. 2 มี.ค. 62 กองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยมหิดล ได้รับมอบหมำยให้จัดประดับต้นไม้ งำน
MU BLUENIGHT ในวันเสำร์ ที่ 2 มีนำคม 2562 เวลำ 16.00. – 22.00 น. บริเวณด้ำนหน้ำอำคำรมหิดล
สิทธำคำร คิดเป็นมูลค่ำ 4,000 บำท
4. 8 มี.ค. 62 คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกีฬำบุคลำกร มหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 ขอควำมอนุเครำะห์ต้นไม้ประดับตกแต่งสถำนที่ งำนพิธีเปิดกีฬำมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.
2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนำคม 2562 เวลำ 10.00 น. บริเวณอัฒจรรย์สนำมฟุตบอล 1 คิดเป็นมูลค่ำ
2,750 บำท
5. 13 มี.ค. 62 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ขอควำมอนุเครำะห์ต้นไม้ประดับตกแต่งสถำนที่
จัดงำนพิธีเปิดศูนย์พัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม ภำยใต้ชื่อ “ Mahidol Engineering Innogineer
Studio “ ในวันพุธที่ 13 มีนำคม 2562 เวลำ 13.00 ณ ชั้น 1 อำคำร 3 คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล คิดเป็นมูลค่ำ 2,850 บำท
6. 27 มี.ค. 62 งำนพัฒนำนักศึกษำ กองกิจกำรนักศึกษำ ขอควำมอนุเครำะห์ต้นไม้ประดับตกแต่งรอบเวที
เพื่อจัดโครงกำรตลำดนัดนักศึกษำ ในวันพุธที่ 27 มีนำคม 2562 เวลำ 15.30 – 21.30 น. ณ ลำนบ้ำน
ศรีตรัง (หอ11) มหำวิทยำลัยมหิดลคิดเป็นมูลค่ำ 2,950 บำท
7. 29 มี.ค. 62 คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกีฬำบุคลำกร มหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 ขอควำมอนุเครำะห์ต้นไม้ประดับตกแต่งสถำนที่ งำนพิธีปิดกีฬำมหำวิทยำลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.
2562 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนำคม 2562 เวลำ 15.00 น. บริเวณอัฒจรรย์สนำมฟุตบอล 1
มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ คิดเป็นมูลค่ำ 2,400 บำท
รายได้ ประจำเดือน มีนำคม 2562
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยต้นไม้
งานภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อม

0 บำท
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(กำรให้บริกำรจัดตกแต่งสถำนที่คิดเป็นมูลค่ำ)

(22,604) บำท

แผนภูมิแสดงรำยได้โครงกำร MU GARDEN เดือนตุลำคม – เดือนมีนำคม ปีงบประมำณ 2562
เดือนตุลาคม 2561
: จำหน่ำยสินค้ำทำงเกษตร จำนวน 0 บำท
เดือนพฤศจิกายน 2561
: จำหน่ำยสินค้ำทำงเกษตร จำนวน 0 บำท
เดือนธันวาคม 2561
: จำหน่ำยสินค้ำทำงเกษตร จำนวน 345 บำท
เดือนมกราคม 2562
: จำหน่ำยสินค้ำทำงเกษตร จำนวน 0 บำท
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
: จำหน่ำยสินค้ำทำงเกษตร จำนวน 0 บำท
เดือนมีนาคม 2562
: จำหน่ำยสินค้ำทำงเกษตร จำนวน 0 บำท

งานภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อม
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แผนภูมเิ ปรียบเทียบรำยได้โครงกำร MU GARDEN เดือนตุลำคม – เดือนมีนำคม ปีงบประมำณ 2561-2562
สรุปรายได้จากกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจาเดือนมีนาคม 2562
 โครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล
จำนวนเงิน 22,050.52 บำท
 โครงกำรปุ๋ยหมัก
จำนวนเงิน 21,100.00 บำท
 โครงกำรน้ำหมักชีวภำพ(E.M)
จำนวนเงิน
515.00 บำท
 โครงกำร MU GARDEN
จำนวนเงิน
- บำท
รวมทั้งสิ้น 43,665.52 บาท

งานภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อม
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งานภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อม

หน้า 14

รหัส

รายการ

1
กระดาษขาวดา A4
2
กระดาษกล่องสีนาตาล
3
กระดาษหนังสือพิมพ์
4
กระดาษ สมุด หนังสือ กระดาษรวม กระดาษเล่ม
5
กระป๋องเครื่องดืม่ อลูมเิ นียม
6
ขวดเหล้า เบียร์ นาหวาน รวมมาเป็นลัง
7
ขวดนาพลาสติกใส
8
ขวดนาพลาสติกขุ่น
9
ขวดนาพลาสติกรวม
10
ท่อ PVC สายยางท่อนา
11
ขวดแก้วรวม
12
กระป๋อง สปอนเซอร์ เบอร์ดี กระป๋องรวม
13
เหล็กหนา
14
เหล็กบาง
15
ถุงพลาสติกสะอาด
16
นามันพืชใช้แล้ว
สรุปรวมทัง้ หมด (กิโลกรัม)
ยอดรวมรับซือ้ จากสมาชิก (บาท)
ยอดจาหน่ายให้ร้านรับซือ้ (บาท)
ผลกาไรเข้ากองทุนอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม (บาท)
งานภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อม

ปริมาณขยะทีธ่ นาคารรับฝาก (กิโลกรัม)
สรุปรวม
ยอดรวม
ปี 2562
(กิโลกรัม)
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ก.ค. 2552 - ก.ย. 2561 มกราคม
523,233.82 3,934.50
2,700.50
1,958.50
531,827.32
331,412.70 4,146.00
1,897.50
4,167.80
341,624.00
39,292.29
56
53.5
118.5
39,520.29
391,582.65 3,986.50
2,206.50
3,358.00
401,133.65
16,749.52
32.6
3,065.54
194.2
20,041.86
179,219.06
83.5
379
212
179,893.56
207,958.76 1,246.00
1,365.00
1,234.00
211,803.76
2,336.90
0
8
0
2,344.90
86,749.20
397
590.8
488.5
88,225.50
8,667.50
14.5
0.5
4
8,686.50
180.500.70 1,683.00
1,182.00
1,160.00
4,025.00
19,646.80
149.5
116
119
20,031.30
35,557.60
233.5
4,638.50
436.5
40,866.10
44,126.80
491
561.5
392.5
45,571.80
31,048.84
77
86.7
152
31,364.54
2,207.00
22.5
35.5
168
2,433.00
1,959,291.98 17,281.20 10,908.60 21,413.84 2,008,895.62
10,382,550.43 77,448.85 47,746.00 161,706.08 10,669,451.36
12,054,384.04 88,875.50 55,028.25 183,756.60 12,382,044.39
1,671,533.66 11,426.65
7,282.25 22,050.52 1,712,293.08
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