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ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ดํารงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ผศ.รัชด
ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยอธิการบดีฯ ร่วมต้อนรับนักวิ่งในกิจกรรม ไทยพีบีเอส มินิ
มาราธอน ครั้ ง ที่ 2 “แสงจากพ่ อ สู่ ค วามยั่ ง ยื น ”ระยะทาง 5 และ 10 กิ โ ลเมตร โดยเส้ น ทางการวิ่ ง ผ่ า นเส้ น ทางและพื้ น ที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การนี้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลงชื่อ-เขียนข้อความลงบนป้ายที่ระลึกจํานวน 2 ป้าย บริเวณหน้าสนามอินทรีจันทรสถิตย์ และด้านหน้า
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร กิจกรรม ไทยพีบีเอส มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์
2560 ณ ไทยพีบีเอส-> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นประธานในการจับสลากห้องพักของอาคารสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซอยพหลโยธิน 45 ที่ว่างจํานวน 6 ห้อง โดยมีบุคลากร มก. ยื่นแบบ อก.มก.๑ จํานวน 75 ราย แต่มีบุคลากรมาใช้สิทธิ์จับฉลาก
จํ า นวน 70 ราย และมี ผู้ จั บ ฉลากได้ สิ ท ธิ์ ใ นการพั ก อาศั ย จํ า นวน 6 ราย (จะประกาศรายชื่ อ ในวั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2560) ที่
http://www.vehicle.ku.ac.th/infonews/y2017/namerent.pdf การนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุชีพ จันทอง ผู้อํานวยการกองยานพาหนะฯ และท่าน
กรรมการจากหลายหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในการจับฉลากห้องพักฯ ครั้งนี้ การจับสลากห้องพักของอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ทําความสะอาดสวนปาล์มอาวุโส

ตัดแต่งต้นไม้ภายใน มก. บริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ แนวถนนสุธรรมอารีกุล แนวถนนจันทรสถิตย์ บริเวณหน้าป้ายประตูวิภาวดี บริเวณหน้า
ป้ายประตูงามวงศ์วาน 1 2 และ 3 บริเวณหน้ากองยาน เป็นต้น

เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ํา เช่น บริเวณ ศร.4 บริเวณอาคารจักรพันธ์ บริเวณสวน 100 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ บริเวณคณะสังคม
บริเวณสํานักงานส่งเสริมและฝึกอบรมฯ สวน 60 ปี เป็นต้น

กําจัดวัชพืชบริเวณแยกหอพักนิสิตหญิง

ตัดต้นไม้บริเวณมูลนิธิโครงการหลวง และ ตัดต้นสนที่ทับหลังคาหอพักนิสิตชายหอตึก 14

ซ่อมแซมสนามหญ้าบริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ดํา เนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและพื้น ที่ส่วนกลาง ใช้ง บประมาณ 7,165 บาท
ประกอบด้วย
 ดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานวันสถาปนา มก.วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณถนนแยกประตูงามวงศ์วาน 1ถึงแยก
กรมประมง
 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนป้ายรถสวัสดิการหน้ากองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ติดตั้งตู้เปิด-ปิดปั้มน้ําล้างรถที่กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่
 ดําเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างอาคารหอประชุม มก. ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและเปลี่ยนโคมไฟถนนชูชาติกําภู ติดตั้งตู้เซตตี้ไฟฟ้าให้นิสิตคณะ
บริหารธุรกิจ เพื่อจัดกิจกรรมบริเวณทางเดินแนวต้นสน จากบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ถึงโรงอาหารกลาง1
 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างประตูวิภาวดีรังสิต ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ระสายไฟฟ้าแรงสูงหน้าตึกบัณฑิตวิทยาลัยซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟสนามบริเวณ
ทางเดิ น เรื อ นกล้ ว ยไม้ ร ะพี ส าคริ ก ถึ ง คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ติ ด ตั้ ง ตู้ เ ซตตี้ ใ ห้ ห น่ ว ยงานที่ ข อความอนุ เ คราะห์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการวิ่ ง มาราธอนครั้ ง ที่ 2
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมระบบสาธารณู ป โภค อาคารสถานที่ แ ละพื้ น ที่ ส่ ว นกลาง ดํ า เนิน การปรั บ ปรุ ง /ซ่ อ มแซมอาคารและพื้น ที่ ส่ ว นกลาง ใช้
งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 4,972 บาท ประกอบด้วย
 เก็บอุปกรณ์น้ําพุบริเวณหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมท่อน้ําทิ้งเครื่องปรับอากาศอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตรวจสอบท่อน้ําทิ้งอุดตัน
อาคารสวัสดิการบุคลากรซอยพหลโยธิน45
 เปลี่ยนสายชําระและฝารองนั่งห้องน้ําชั้น 3 อาคารจอดวิภาวดีรังสิต ตรวจสอบและแก้ไขวางท่อน้ําปั้มน้ําสําหรับล้างรถบริเวณด้านหลังกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่
 ซ่อมท่อน้ําประปารั่วบริเวณหอประชุม มก. ซ่อมท่อรดน้ําต้นไม้แตกรั่วบริเวณศาลาหกเหลี่ยม และสวนหย่อมบริเวณประตูงามวงศ์วาน3 ซ่อม
หัวสปริงเกอร์บริเวณหอนาฬิกา ซ่อมห้องน้ําอาคารศูนย์เกษตรรวมใจประตูงามวงศ์วาน3

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดําเนินการปรับปรุงและ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ของอาคารส่วนกลางใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง
เป็นเงิน 500 บาท ประกอบด้วย
 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เปลี่ยนแกนน้ําเข้า และเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้า

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า พื้นที่ส่วนกลาง
 ดําเนินการปรับปรุงตัวหนอนทางเท้าบริเวณหน้าป้ายสํานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตรระยะทาง15 ตรม.และบริเวณหน้าเรือนกล้วยไม้
ระพีสาคริก โดยใช้เงินปรับงบกลาง มก.ครั้งที่ 74/60

 ดําเนินการปรับปรุงตัวหนอนทางเท้าบริเวณด้านหน้าเรือนกล้วยไม้ระพีสาคริก

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง มก. จํานวน 4 โครงการ มี
รายจ่ายเป็นเงิน 21,867 บาท
พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
 ซ่อมแซมหลอดไฟ ระบบไฟแสงสว่างภายในอาคารเรียน และห้องพักอาจารย์ ทางเดินโคมไฟ ภายในอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอาคาร
ศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 ซ่อมแซมโคมไฟ ศาลาหกเหลี่ยม ซ่อมแซมหลอดไฟ โคมผนัง โคมไฟทางเดินบริเวณโดยรอบ อาคารหอประชุม เปลี่ยนบัลลาทส์
ไฟแสงสว่างภายในอาคารเรียน เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างชั้นล่าง อาคาร ศร.4
 ซ่อมแซมหลอดไฟแสงสว่าง ภายในอาคารเรียน โคมไฟ บริเวณถนนรอบอาคารโรงละคร ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นจํานวนเงิน
9,300 บาท

พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 โครงการครุภัณ ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6 รายการ อาคารศู นย์ เรียนรวม 1,2,3และ4 โดยเบิก จ่ายจากเงินผลผลิตผู้สํ าเร็จการศึกษาด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 18,211,400 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการ ติดตั้งและเดิน
ระบบ สายไมโครโฟน เดินสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ ระบบสายไฟภายในห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3และ4

 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบอุปกรณ์ ซ่อมแซมวิชวลไลเซอร์ ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงภายในห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ4

 จัดเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการ ซ่อมแซมบอร์ด ซ่อมแซมมือจับประตูห้องเรียน จํานวน 6 ห้อง อาคารศูนย์เรียนรวม 3

พัฒนาระบบประปาและห้องสุขา
 ซ่อมแซมห้องสุขา ซ่อมแซมก๊อกอ่างล้างหน้า อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 2,220 บาท

พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้ําเย็น
 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ล้างฟิลเตอร์แอร์ ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ4

พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารส่วนกลางและอาคารเรียนส่วนกลาง
 ซ่อมแซมประตูห้องเรียน อาคาร ศร.2 ซ่อมแซมโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ภายในห้องเรียนที่ชํารุด อาคาร ศร. 4 ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็น
เงิน 2,640 บาท

 โครงการจ้างปรับปรุงอาคารโรงละครฯ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยเบิกจ่ายจากเงินผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 3,500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 – วันที่ 29 มีนาคม 259 อยู่
ระหว่างดําเนินการ ดังนี้
- ห้องเครื่อง ปรับปรุงขัดรื้อผิวพื้นเดิม ทําพื้นฉากหลังด้วยพื้น PU FLOOR ซ่อมผนังห้องเครื่องปรับอากาศ ทุบผนังปูนห้องไฟฟ้าเครื่องปรับ
อากาศ ก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ เปลี่ยนบานประตูอลูมิเนียมบานคู่ เปลี่ยนวงกบเหล็ก ให้องน้ํา ซีลซิลิโคนรอยต่อขอบหน้าต่างรอบอาคาร ทาสีน้ําอะคริลิค รื้อ
กระเบื้องยางของเดิม ปูกระเบื้องเคลือบ
- โถงทางเข้า รื้อโคมไฟระย้าพร้อมติดตั้งโคม งานขัดล้างทําความสะอาดพื้น งานขัดล้างทําความสะอาดผนังกรวดล้าง ซ่อมสีลวดลายฉลุ ไม้
สัก พร้อมเคลือบยูรีเทน ด้านหน้าทางเข้า รื้อฝ้าเพดานด้านหน้าทางเข้า ทําฝ้าฉาบเรียบ ทาสีฝ้าเพดานด้านหน้าทางเข้า งานนั่งร้าน งานติดตั้งอุปกรณ์กันนก
เกาะ
- หลังเวทีแสดงชั้น 3 ปรับปรุงขัดรื้อผิวพื้นเดิม ทําพื้นฉากหลังทาสีน้ําอะคริลิคกึ่งเงา/กึ่งด้าน ผนังหลังเสาฉากและฝ้าเพดาน รื้อกระเบื้อง
ยางบันไดทางขึ้น ทั้งสองด้าน ปูกระเบื้องยางบันไดทางขึ้น ทาสีราวบันไดและราวกันตก ซีลซิลิรอยต่อขอบหน้าต่างรอบอาคาร

งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ดําเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรมนิสิต โดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของอาคารหอพัก–ตึกพักอาคารกิจการนิสิต อาคารกองกิจการนิสิต และชมรมต่างๆ โดยมีภาพกิจกรรม ดังนี้
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต
- พัฒนาทําฝาปิดท่อบ่อเกรอะ ตึกพักชายที่ 13 และ 15 เพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์และมีความปลอดภัย
- ปรับปรุงซ่อมแซมปูตัวหนอนทางเดิน ตึกพักหญิงชงโค เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม
- พัฒนาทําเหล็กที่กั้นรถยนต์เข้า-ออก อาคารชมรมรวมดาวกระจุย เพื่อกั้นรถยนต์ที่เข้าไปจอดหน้าชมรม

พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต,อาคารชมรมดนตรีไทย และตึกพักหอพักชาย -หญิง
ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5,ตึกพักชายที่ 12,ตึกพักชายที่ 13,ตึกพักชายที่15,หอพักชายที่ 14,หอพักชายที่15,ตึกพักหญิงชวนชม,ตึกพักหญิงชงโค, ตึกพักหญิง
คัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา,ป้อมชวนชมและป้อมมหาหงส์ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
- เปลี่ยนท่อน้ําประปาแตก ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักชายที่ 14 เพื่อป้องกันน้ํารั่วและใช้งานได้ตามปกติ

พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ประจําอาคารกิจกรรมนิสิต
- ซ่อมแซมและเปลี่ยนมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง และช่องลม ตึกพักหอพักชาย-หญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5, ตึกพักชายที่ 12, ตึกพักชายที่ 13,
ตึกพักชายที่ 15, หอพักชายที่ 14, หอพักชายที่ 15 ,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค ตึกพักหญิงคัทลียา ตึกพักหญิงขจรรัตน์ ตึกพักหญิงมหาหงส์ ตึก
พักหญิงบุษกร ตึกพักหญิงราชาวดี และตึกพักหญิงพุทธรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เปลี่ยนโถส้วมแตก ตึกพักหญิงชงโค เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ
 งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันหน่วยรถสวัสดิการ มีรถโดยสาร
สวัสดิการเป็นรถบัส 25 ที่นั่งจํานวน 5 คัน และรถราง จํานวน 13 คัน รวมเป็น 18 คัน พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 13 คน และได้กําหนดสายและ
เส้นทางการเดินรถบริการรับ – ส่ง นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
สาย 1 ระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร
สาย 2 ระยะทางประมาณ 4.9 กิโลเมตร
สาย 3 ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร
สาย 4 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร
สาย 5 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร (สายหอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45)
รถบริการนอกเวลา ให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. โดยให้บริการสาย 1 (จํานวน 2 คัน), สาย 3 (จํานวน 1 คัน), สาย 4 (จํานวน 3 คัน), สาย 5
(จํานวน 2 คัน) รวม 8 คัน เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
รถบริการวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 07.00 – 17.00 น. โดยให้บริการสาย 1 (จํานวน 2 คัน) , สาย 4 (จํานวน 2 คัน) , สาย
5 (จํานวน 1 คัน) รวม 5 คัน โดยผ่านถนนอิงคสุวรรณ ผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไป
หอพักนิสิตและประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
 พัฒนาซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดําเนินการซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ และรถรางนนทรี จํานวน
18 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่กําหนด โดยใช้งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็น
เงิน 152,300.00 บาท เพื่อวิ่งให้บริการทั้ง 5 สาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มอบหมายให้สาขาวิศวกรรมขนส่ง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดําเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

บางเขน (KU SMART BUS) เป็นการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการเดินรถสวัสดิการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KU SMART BUS ผ่านระบบ GPS ที่ติดตั้งใน
รถสวัสดิการ ผู้ใช้บริการสามารถทราบสายรถที่ผ่านสถานที่นั้น ๆ และข้อมูลการเดินรถได้ตลอดเวลา ตลอดจนทราบระยะเวลาในการรอรถแต่ละสายทําให้
สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมผ่านจอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ หรือผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ Smartphone ที่พัฒนา
โดยทีมนักวิจัยในโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเดือนละ 18,000 บาท
 การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายใน
มหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สํานัก และกอง โดยเก็บคําบํารุงรักษารถ และมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้าง
รถโดยสารสวัสดิการ โดยเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อทําให้มีรายได้สําหรับการบริหารจัดการรถรางโดยสารสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล บริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาด
หนัก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจํานวน 107 คัน โดยการซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และค่าผ่าน
ทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน403,319.51 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ
นอกจากนั้น ยังได้ดําเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการจาก บริษัท นัมเบอร์วันคาร์เรนทัล เป็นรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า จํานวน 12 คัน ใช้งบประมาณเงิน
รายได้เป็นเงิน 170,986.00 บาท เพื่อให้บริการยานพาหนะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และ
หน่วยงานที่ขอใช้บริการ ให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย งานที่เป็นกิจกรรมของนิสิตงานโครงการต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ และ
นิสิต หน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน อาทิ ให้บริการงาผู้บริหารระดับสูง และงานส่วนกลางต่าง ๆ
 การให้บริการรถส่วนกลางเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ
จึงมีบริการรถยนต์ส่วนกลางให้กับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง โดยเก็บค่าบํารุงรักษารถยนต์ เพื่อทําให้มีรายได้สําหรับการบริหารจัดการรถยนต์
ส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงการส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และชี้แจงระเบียบในการปฏิบัติ
หน้าที่ สรุปผลการดําเนินงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คือ มีการประชุมแถวทั้งหมด 103 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่ยามเข้าประชุมแถวทั้งหมด 90 นาย เพื่อ
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และชี้แจงระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการดําเนินงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คือ มีการประชุมแถว
ทั้งหมด 113 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่ยามเข้าประชุมแถวทั้งหมด 90 นาย

พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารส่วนกลาง มก. งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้พัฒนา
ระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแล
จัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการควบคุมการให้บริการของกลุ่มรถจักรยานยนต์บริการ ควบคุมหาบเร่แผงลอยภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการปฏิบัติงานดังนี้
ลําดับที่
รายการ
หน่วยนับ (ครั้ง)
จํานวน (บาท)
1
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์
144
72,000
2
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย และล้อเลื่อน
53
10,600
โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตํารวจนครบาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแล
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2550 และดําเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดําเนินงานโดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
เหตุการณ์ที่เกิด
เดือนกุมภาพันธ์ (ครั้ง)
เหตุลักทรัพย์
2
เหตุอื่น ๆ
4

โครงการติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 ดําเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 เพื่อตรวจสอบการเข้า-ออก ของ
รถยนต์และบุคคลต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เพื่อความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เริ่มดําเนินการในวันที่ 8 มีนาคม
2551 และดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โครงการตรวจสอบพื้นที่ป้องกันเหตุภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลากลางคืนงานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการจัดชุดพิเศษออก
ตรวจสอบพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลา 18.00 – 06.00 น.

พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้
พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
 การจัดการจราจรขาเข้าบริเวณประตูทางเข้า-ออก และทางแยกต่างๆ ภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการจัดการจราจรบริเวณ
ทางแยกต่างๆ ภายใน มก. เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการจราจรภายใน มก. เป็นโครงการต่อเนื่องโดยได้ดําเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

 จัดกําลังเจ้าหน้าที่ประจําจุด งานรักษาความปลอดภัย จัดกําลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ประจําจุด เพื่อดูแลรักษาความ

ปลอดภัยให้แก่นิสิต บุคลากร ดูแลทรัพย์สินทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ออํานวยความสะดวกและจัดการจราจรให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใช้งบประมาณในการดําเนินการในปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 25,423.20 บาท
 ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณข้างโรงยิมฯ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตาม
กฎจราจร เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

 ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณทางเข้า – ออก คณะประมง เพื่อให้ผู้ขับขี่

รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
 ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณถนนกําพลอดุลวิทย์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์
ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

โครงการจักรยานพี่ให้น้อง
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการใช้จักรยานภายในวิทยาเขตบางเขน ได้มอบหมายให้สภาผู้แทนนิสิตจัดสรร รถจักรยาน โดยสภานิสิตฯ ได้จัดสรร
ไว้สําหรับให้บริการยืม – คืน แบบรายวัน เพื่อบริการแก่นิสิต และบุคลากร โดยงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ ประสานงานบริษัทรักษา
ความปลอดภัย ที่ลานจอดรถจักรยานฯ ตามจุดบริการ และสรุปการยืมคืนจักร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดังต่อไปนี้
ลําดับที่
สถานที่
จํานวนผู้ยืม (คน)
จํานวนผู้คืน (คน)
858
858
1
ลานจอดพหลโยธิน
362
362
2
ลานจอดงามวงศ์วาน 1
329
329
3
ลานจอดงามวงศ์วาน 3
631
631
4
ลานจอดวิภาวดี
ยอดรวม
2,180
2,180
ดําเนินการตั้งด่านตรวจจักรยานยนต์รับจ้างผิดระเบียบมก. จัดกําลังเจ้าหน้าที่จราจรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อตั้งด่านตรวจจักรยานยนต์รับจ้าง
ผิดระเบียบมหาวิทยาลัยฯ บริเวณถนนจันทรสถิตย์ แยกหอพักหญิง เพื่อให้ผู้ขับขีรถจักรยานยนต์รับจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด

การบริหารอาคารและหน่วยงานภายในขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้หน่วยงานคณะ สถาบัน สํานัก ใช้ทรัพยากรร่วมกัน
สําหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้บริหารจัดการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านอาคารสําหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่ง
สถานที่ ซึ่งมีรายรับและหน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจําเดือน มกราคม ดังนี้
รายการ

รายได้

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

1.รายได้จากการบริหารงาน (107)

-

ค่าธรรมเนียมอาคาร 50 ปี
ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.1
ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.2
ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.3
ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.4
ค่าเช่าร้านค้า ศร.1
ค่าเช่าร้านค้า ศร.3
ค่าเช่าร้านค้า ศร.4

- ค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์ฯ

32,000.00
0.00
0.00
26,090.00
0.00
77,000.00
32,000.00
13,000.00

125,000.00

0.00

240,000.00

88,950.00
397,400.00
687,900.00
808,200.00

รายการ

รายได้

- ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ
- ค่าธรรมเนียมพุทธเกษตร
- ค่าธรรมเนียมสํานักพิพิธภัณฑ์
- ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม
- ค่าธรรมเนียมบัตรผ่าน เข้า - ออก มก.
- ค่าธรรมเนียมปรับต่อมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ําประปา
- ค่าปรับชําระล่าช้า
- ค่าปรับขับรถชนเสาจราจร
- ค่าปรับล็อคล้อรถยนต์
- ค่าปรับหาบเร่ แผงลอย
- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
- ค่าบํารุงรักษารถยนต์
- ค่าบํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ
- ค่าสมัครสอบ พนง.
- ค่าสิทธิประโยชน์
- ค่าสนับสนุนการศึกษา
- ค่าติดป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าเช่าที่ดินอาคารราชพัสดุ
2. รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
- ค่าธรรมเนียมตัดต้นไม้
- ค่าธรรมเนียมยืมอุปกรณ์
- ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ
- ค่าธรรมเนียมจัดตกแต่งสถานที่
รายได้อาคารจอดรถ มก. (325)

4,500.00
13,000.00
4,000.00
0.00
1,200.00
2,000.00
0.00
0.00
70,000.00
12,800.00
0.00
10,707.50
0.00
0.00
106,150.00
15,000.00
2,160.00
0.00

- รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1

515,010.00

- รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2

476,525.00

- รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก.

167,740.00

- รายได้ลานจอดรถหอประชุม มก.

117,250.00

- รายได้อาคารวิภาวดีรังสิต มก.

196,420.00

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

2100.00

40,000.00

108,522.50
600.00

0.00
200.00
9,000.00
2,000.00

20,500.00
13,200.00
3,720.00
22,500.00

รายได้อาคารสวัสดิการ มก. (326)

- รายได้อาคารสวัสดิการ มก.
รายได้ค่าสาธารณูปโภค (381)
- รายได้ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ 381)
รวม

440,230.00
1,889,306.33
4,235,288.83

การให้บริการจัดทําบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนกุมภาพันธ์)
ลําดับ
ประเภทของบัตร
1
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
5
บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ
รวม

2,558,592.50

จํานวนบัตร
38
6
1
1
0
46

พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทําหน้าที่บริหารจัดการควบคุมดูแล อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถบางเขน อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
และอาคารระพีสาคริก ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ งาน
บริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ แบ่งออกเป็น 1 หน่วย 8 อาคาร และมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
แผนงาน
1. หน่วยธุรการและพัสดุ
2. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี
4. อาคารสวัสดิการ มก.
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
6. อาคารจอดรถบางเขน
7. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
8. อาคารจอดรถวิภาวดีรงั สิต
9. อาคารระพีสาคริก

ผลการดําเนินงาน
หน่วย จํานวน
นับ
เรื่อง
793
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
240,000.00
125,000.00
20,500.00
3,720.00
13,200.00
22,500.00

งบประมาณ
รายรับ (บาท)

125,000.00
440,230.00
515,010.00

167,740.00
476,525.00
196,420.00

รายจ่าย (บาท)

128,224.90
1,043,995.92
264,284.33
322,379.26
159,208.36
316,850.26
219,253.79

รวมเป็นเงิน
424,920
1,920,925.00
2,454,196.82
โครงการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารจอดรถบางเขน เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน จํานวน 2 เครื่อง โดยใช้
งบประมาณจากการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินบริหารกลุ่มอาคารจอดรถ มก. (325) ประจําปีบัญชี 2560 จาก งบดําเนินงาน เป็นงบลงทุนหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ในวงเงิน 42,400 บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดําเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ํา ชั้น 1, 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในวงเงิน 4,675,000.00 บาท และได้ดําเนินการประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 3,600,000.00 บาท โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทําสัญญาจ้าง บริษัท โพรเกร็ส เพาเวอร์ จํากัด สัญญาเลขที่ B3104/44/2560 ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2559 กําหนดเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยได้รับอนุมัติปรับแผนการใช้เงินจางบกลาง
มก. 49/2559 ประจําปีบัญชี 2560 ในวงเงิน 2,280,000 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560

การให้บริการงานพิธีและหน่วยงานต่างๆที่ขอความอนุเคราะห์
 งานเกษตรแฟร์ประจําปี 2560 จัดเก็บโครงเห็ก แสลน และทําความสะอาดบริเวณจัดงาน

 จัดพิธีถวายอาลัย กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จัดตกแต่งสถานที่บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี

 ดําเนินการจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง
เป็นเงิน 9,230 บาท ประกอบด้วย
 ติดตั้งเวทีดนตรีไทยจับผ้าระบายราวบันไดบริเวณหน้าหอประชุม มก. และติดป้ายพิธีรดน้ําคารวะบูรพาจารย์
จับผ้าบริเวณเต็นท์งานวันสถาปนา มก. และจับผ้าระบายเต็นท์ และติดตั้งขาพวงมาลา จํานวน 200 อัน
 ตัดโฟมทําโมเดลชื่อกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ติดบริเวณด้านหน้าอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตจัดทําป้ายฟิวเจอร์บอร์ดติดสติกเกอร์ป
ระชุมสภา มก. ณ ห้องประชุม กําพลอดุลวิทย์ ติดตั้งป้ายฯและตัดไม้อัดรูปคนวิ่งติดตั้งตรงบริเวณถ่ายรูป งานวิ่งมาราธอนครั้งที่ 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 อาคารหอประชุม ให้บริการงานวันสถาปนา มก. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

 อาคารโรงละครฯ ให้บริการงานเกษตรแฟร์ วันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560

 จัดรถรางให้บริการงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560

 จัดยานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน เพื่อรับ-ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560

 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางและรถโดยสารสวัสดิการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 ให้ความอนุเคราะห์วิทยุสื่อสารมือถือตามที่หน่วยงานต่างๆร้องขอ โดยดําเนินการจัดเตรียมพร้อมทั้งตรวจเช็ควิทยุสื่อสารมือถือเพื่อให้

พร้อมใช้งาน และจัดวิทยุสื่อสารตามจํานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีหน่วยงานที่ขอยืมวิทยุสื่อสารมือถือ
ทั้งสิ้น 2 ครั้ง วิทยุสื่อสารที่ให้บริการทั้งหมดมีจํานวน 20 เครื่อง
 ให้ความอนุเคราะห์แผงจัดการจราจรตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดําเนินการจัดเตรียมและตรวจเช็คแผงจราจรเพื่อให้พร้อมใช้งาน
และจัดแผงจราจรตามจํานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีหน่วยงานที่ขอยืมแผงจราจรทั้งสิ้น 2 ครั้ง จํานวนแผง
จราจรที่ให้บริการมีจํานวนทั้งสิ้น 40 แผง

facebook.com/pages/กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

