งานบริหารสินทรัพย์
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

1. ดูแลบริหารจัดการที่ดินคณะฯ รวมถึงการบ�ำรุงรักษา ท�ำการรังวัด สอบเขต แบ่งแยกโฉนดในที่ดินต่างๆ ของคณะฯ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 172 โฉนด รวมเนื้อที่ 912 ไร่ โดยให้คณะฯ ใช้ประโยชน์หรือให้เช่า/ขาย ทั้งนี้การบริหารจัดการที่ดินดังกล่าวอยู่ภายใต้
ประกาศ ค�ำสั่ง ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมธนารักษ์ โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินคณะฯ ก�ำกับ
ดูแล และในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้รับการบริจาคที่ดินเพิ่มอีกจ�ำนวน 3 แปลงคือ 1. ที่ดินบริเวณอ�ำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุร  ี 2. ที่ดินบริเวณอ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  3. ที่ดินบริเวณอ�ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
2. บริหารจัดการด้านการประกันภัยอาคารและทรัพย์สินของคณะฯ (IAR) อาคารจ�ำนวน 66 อาคาร อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
จ�ำนวน 142 รายการ รวมทุนประกันภัยทัง้ สิน้ 22,718 ล้านบาท อีกทัง้ คณะฯ ยังได้จดั ท�ำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (PL)
เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สินบุคคลภายนอก โดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันหลัก และบริษัท ไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันรอง
3. บริหารจัดการคลังวัสดุภาควิชา จ�ำนวน 27 ภาควิชาและหน่วยงาน โดยควบคุมดูแลจัดระบบกระบวนการท�ำงาน มูลค่า
การใช้วัสดุด�ำเนินการ และให้ค�ำแนะน�ำการใช้งานและวิธีการบันทึกข้อมูลวัสดุในระบบ SAP เพื่อสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการบริหาร
จัดการได้อย่างถูกต้อง โดยในปีงบประมาณ 2557 คณะฯ มีมูลค่าการใช้วัสดุต่อปี 1,046 ล้านบาท และมีมูลค่าวัสดุคงคลัง 226 ล้านบาท
มูลค่าวัสดุคงคลัง
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4. บริหารจัดการด้านการจัดเก็บเอกสารของภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะฯ กับบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และเช่าพื้นที่บริษัท บี.ไอ.ที. แลนด์ จ�ำกัด เพื่อจัดเก็บเอกสาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร
คณะฯ จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างโกดังเก็บเอกสารของคณะฯ ในที่ดินบริเวณพุทธมณฑลสาย 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2559
ล้านบาท : million baht

สรุปจำ�นวนกล่องเอกสารและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
Summary of the number of document cartons and keeping expense
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พิธีปิดการแข่งขันงานกีฬาแห่งชาติ ประจ�ำปี 2556 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
The closing ceremony of Siriraj National Sports Day 2013

Key performance

1. Real estate management. Managing the Faculty’s real estates: including maintenance, land survey,
boundary verification, land subdivision of certificate titles of the faculty, in the total amount of 172 titles (912 rai).
The Faculty can make use of these lands by selling or hiring.  Nonetheless, management of those real estates is under
the announcement, order and regulation of Mahidol University and the Treasury Department of Ministry of Finance,
under supervision of the Sub-committee of Land Utilization.  In the fiscal year 2014, the faculty received donated land
for 3 parcels: 1) Bang Yai District, Nonthaburi  2) Muang District, Samutsakhon and  3) Wang Muang District, Saraburi.
2. Insurance management. Arranging building and property insurance (IAR) of the Faculty, in the total of
66 buildings, 142 medical equipments, with a sum insured of 22,718 million baht.  In addition, the faculty also arranged
insurance for third-party liability (TPL) to reduce liability expenses and to be responsible for physical and property damages
of third-party, through Muang Thai Life Insurance Public Co., Ltd. (as the main insurer) and Thai Insurance Public Co., Ltd.
(as the secondary insurer).
3. Inventory management. Controlling and designing the work processes, of 27 departments and divisions,
as well as providing advice on using and recording the supply information into the SAP system, in order to provide
information for proper management and administration.  In the fiscal year 2014, the Faculty utilized supplies in the amount
of 1,064 million baht and had supply stock of 226 million baht.
(see graph page 191)
4. Document management. Managing documents of departments and divisions was provided by Subsrithai
Public Co. Ltd.  The Faculty leased document storage from B.I.T. Land Co., Ltd.  In order to facilitate on document
keeping and reduce expenses, the Faculty initiated a construction project for document storage located at
Phutthamonthon Sai 3 Road, to be completed in the fiscal year 2016.
(see graph page 192)
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สัปดาห์เทศน์มหาชาติ “เวสสันดรชาดก 86 พระพรรษา เฉลิมพระเกียรติกษัตรา มหาทานบารมี” เฉลิมพระเกียรติ
และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
5 ธันวาคม 2556  ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Tet Mahachart, a sermon on the incarnation of Lord Buddha week “The story of Vessantara“ was
held to commemorate HM the King’s 86th birthday anniversary on 5 December 2013, at the hall of 100th year Somdej
Phrasrinagarindra building.
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