ปที่ 20 ฉบับที่ 1 วันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2560
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร บางเขน จั ด พิ ธีทํ าบุ ญ ตั ก บาตร เนื่ องในการเสด็ จสวรรคต ครบ 100 วัน เพื่ อ น อ มถวายเป น พระราชกุศ ลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ การนี้ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนิสิต มก. นอมใจทําบุญถวายเปนพระราช
กุศล นําโดย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ และรักษาการแทนอธิการบดี ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน พรอมผูบริหารเขารวมในพิธี
ดังกลาว โดยทําการนิมนตพระสงฆจากวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จํานวน 10 รูปมารับบิณฑบาต กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดรับมอบหมายให
ดําเนินการจัดและตกแตงสถานที่ จัดวางโตะเกาอี้ ชุดเครื่องเสียง จัดยานพาหนะรับ-สงพระสงฆ ขนสงสิ่งของทําบุญไปยังวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง พิธี
ทําบุญตักบาตรดังกลาวจัดขึ้นในวันศุกรที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 7.00 น. ณ ลานดานหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป

ดร.ดํารงค ศรีพระราม รักษาการรองอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน เปนประธานในการประชุมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ครั้งที่
1/2560 เพื่อติดตามการดําเนินงานตางๆ และมอบหมายภารกิจแกกองยานพาหนะฯ พรอมนี้ ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร รักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝาย
บริหารกิจการภายใน นางสาวสุชีพ จันทอง ผูอํานวยการกองยานพาหนะฯ ผูชวยผูอํานวยการฯ หัวหนางาน หัวหนาหนวย และบุคลากรรวมประชุมโดย
พรอมเพรียงกัน การประชุมดังกลาวจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมวิภาวดี 1 ชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต กอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดรับมอบหมายใหดําเนินภารกิจรวมกับหนวยงานภายใน และประสานงานหนวยงานภายนอก (กองพระราช
พิธีสํานักพระราชวัง,กองออกแบบและกอสรางพลับพลาพิธี กรมโยธาธิการและผังเมือง) จัดเตรียมงานเกษตรแฟร ประจําป 2560 “ศาสตรแหงแผนดิน ทํา
กินตามคําพอสอน” จัดขึ้นระหวางวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2560 ณ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 2. รวมจัดเตรียมงานประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 55 “เกษตรศาสตร ศาสตรแหงแผนดิน ” จัดขึ้นระหวางวันที่ 31 มกราคม – 3 กุ มภาพั นธ 2560 ณ อาคารจุฬาภรณ พิ ศาลศิลป คณะ
มนุษยศาสตร และอาคารศูนยเรียนรวม 3 3. รวมจัดเตรียมงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบ 74 ป จัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ
2560 ณ อนุสาวรียสามบูรพาจารย และหอประชุม มก. 4. ฯลฯ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดรวบรวมเจาหนาที่และบุคลากร จัดเตรียมอาคาร
สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ในการจัดกิจกรรมและใหบริการแกผูที่มารวมงานฯ เพื่อใหกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีมาตรการปองกันควบคุมโรคไขเลือด จึงมอบหมายกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ โดยงานสวนและรักษาความ
สะอาดดําเนินการควบคุมการแพรระบาดของไขเลือดออกในพื้นที่สวนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามแผนที่กําหนดในเดือน ธันวาคม 2559 นั้น
การนี้ งานสวนและรักษาความสะอาด เริ่มเขาดําเนินการฉีดพนยากําจัดยุงตามอาคารเรียนสวนกลาง อาคารเรียนรวม ๑ – ๔ และอาคารของปฏิบัติงาน กอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ และ พื้นที่เรือนเพาะชําซอยพหลโยธิน 45 และ โครงการเฟองฟาเกษตรกาวสูทศวรรษที่ 7

งานสวนจัดสถานพรอมทําความสะอาดบริเวณสามบูรพาจารยและหอประชุม บริเวณดานหนาสถาบันเกษตราธิการ และหอประชุม โดยลางทํา
ความสะอาด และลงน้ํามัน

ตัดแตงตนไมภายใน มก. บริเวณดานขางสํานักบริการคอมพิวเตอร บริเวณสามบูรพาจารย บริเวณดานหนากองยานพาหนะฯ

กําจัดวัชพืชคูคลองภายในมก. บริเวณดานหลังหอพักนิสิตหญิงตลอดแนว คูคลองฝงตรงขามอาคารสารนิเทศ 50 ป

ปรับปรุง/ซอมแซมระบบไฟแสงสวาง ดําเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง อาคารและพื้นที่สวนกลาง ใชงบประมาณ 10,055 บาท
ประกอบดวย
 ดําเนินการติดตั้งโคมไฟสปอรตไลทบริเวณถนนระพีสาคริกและถนนจงรักษ ปรีชานนท ซอมไฟฟาแสงสวางถนนจันทรสถิตย
 รวมกับงานสวนและรักษาความสะอาดตรวจสอบและแกไขเครื่องเติมอากาศบอน้ําหนาอาคารจักรพันธเพ็ญศิริบริเวณฝงตนไทร ซอมไฟฟา
แสงสวางอาคารโรงจอดรถกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
 ติดตั้งเมนสายไฟฟาใหกับศูนยเกษตรรวมใจ 2 ซอยพหลโยธิน 45 ซอมไฟแสงสวางอนุสาวรียส ามบูรพาจารย ซอมไฟฟาแสงสวางที่จอด
รถจักรยานหนากองยานพาหนะฯ

ปรับ ปรุงซ อ มแซมระบบสาธารณู ป โภค อาคารสถานที่ แ ละพื้ น ที่ สวนกลาง ดํ าเนิ น การปรับ ปรุง /ซ อ มแซมอาคารและพื้ น ที่ ส วนกลาง ใช
งบประมาณรายไดสวนกลาง เปนเงิน 3,500 บาท ประกอบดวย
 ตรวจสอบติดตั้งปมน้ําอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ซอมทอน้ําประปารั่วบนฝาเพดานหองน้ําหญิง ชั้น 5
จอดวิภาวดี ใหความอนุเคราะหซอ มทอน้ําทิ้ง สุขภัณฑ หองน้ําสหกรณออมทรัพย เปลี่ยนชาพอาง งานรักษาความปลอดภัย ซอมทอน้าํ ประปารั่วบนฝา
เพดานหองน้ําหญิง ชั้น 5 จอดวิภาวดี
ปรับปรุงสภาพแวดลอมอาคารเรียนสวนกลาง ดําเนินการปรับปรุงและ ซอมแซมวัสดุ อุปกรณ
ของอาคารสวนกลางใชงบประมาณรายไดสวนกลาง เปนเงิน 3,400 บาท ประกอบดวย
 อาคารศูนยเรียนรวม 3 ซอมโถปสสาวะหองน้ําชาย เชื่อมเหล็กทําบารับฝาทอระบายน้ํา

พัฒนาระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
 ซอมแซมหลอดไฟ ภายในอาคารเรียน แสงสวางหองพักอาจารย ทางเดินโคมไฟ ภายในอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอาคารศูนยเรียนรวม
1,2,3 และ 4 ซอมแซมโมไฟ ศาลาหกเหลีย่ ม ซอมแซมหลอดไฟ โคมผนัง โคมไฟทางเดินบริเวณโดยรอบ อาคารหอประชุม

พัฒนาระบบอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ใชงบประมาณรายไดสวนกลาง เปนเงิน - บาท
 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบอุปกรณ ซอมแซมวิชวลไลเซอร อาคารศูนยเรียนรวม 1, 2, 3 และ4
 จัดเตรียมความพรอมงานประชุมวิชาการ ซอมแซมบอรด มือจับประตูหอง อาคารศูนยเรียนรวม 3

พัฒนาระบบประปาและหองสุขา
 ซอมแซมทอระบายน้ําหองสุขา ซอมแซมหองสุขา ซอมแซมกอกน้ํา สายชําระหองสุขาและกอกน้ําโถปสสาวะ อาคารศูนยเรียนรวม 1, 2, 3
และ4

พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้ําเย็น
 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ลางฟลเตอรแอร อาคารศูนยเรียนรวม 1, 2, 3 และ4

พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ใชงบประมาณรายไดสวนกลาง เปนเงิน - บาท
 ตรวจเช็คบํารุงรักษาระบบอัคคีภัย สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ศร.4

พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอม อาคารสวนกลางและอาคารเรียนสวนกลาง ใชงบประมาณรายไดสว นกลาง เปนจํานวนเงิน จํานวนเงิน - บาท
 โครงการจางปรับปรุงอาคารโรงละคร ฯ โดยเบิกจายจากเงินผลผลิตผูส ําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร งบประมาณประจําป 2560 เปนเงิน
3,500,000 บาท

 ขัดลางทําความสะอาดบริเวณหองโถงและทางเดิน อาคารศูนยเรียนรวม 3

 ซอมแซมเกาอี้นั่งภายในหองเรียนที่ชํารุด ศร.3, 4

 ซอมแซมปายที่ชํารุด อาคารโรงละคร

การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ ใชงบประมาณรายไดสวนกลาง เปนจํานวนเงิน 33,914 บาท ประกอบดวย
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟนีออน สตารทเตอร หลอดไฟ LED โคมไฟ
 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรอุปกรณตอสายอินเตอรเน็ตเพื่อใชในการเรียนการสอน
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงานและวัสดุงานบานงานครัว เชน ทะเบียนรับ-สงหนังสือ ลวดเย็บ-เสียบกระดาษ ปากกาไวทบอรด เทปพันสายไฟ
ชาปน้ําทิ้ง กอกอางน้ํา สายน้ําดี สายชําระ วาลวตางๆ ถังน้ํา ไมกวาดออน ไมกวาดเทศบาล น้ํายาทําความสะอาด
งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสติ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการอาคารกิจกรรมนิสิต โดยพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอม และภูมิทัศน
ของอาคารหอพัก – ตึกพัก อาคารกิจการนิสิต อาคารกองกิจการนิสิต และชมรมตางๆ โดยมีภาพกิจกรรม ดังนี้
พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนบริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต
 แกไขทอระบายน้าํ ทิ้งอุดตัน น้ําทวมขังลานกิจกรรมหนาอาคารเทพศาสตรสถิตย (พื้นที่จัดงานเกษตรแฟร)

พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต
 เปลี่ยนหลอดไฟฟาและอุปกรณ อาคารสภาผูแทนนิสิต,อาคารชมรมดนตรีไทย และตึกพักหอพักชาย -หญิง ไดแก ตึกพักชายที่ 5,ตึกพักชาย
ที่ 12, ตึกพักชายที่ 13, ตึกพักชายที่ 15, หอพักชายที่ 14, หอพักชายที่ 15 ,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค ตึกพักหญิงคัทลียา ตึกพักหญิงขจรรัตน
ตึกพักหญิงมหาหงส ตึกพักหญิงบุษกร ตึกพักหญิงราชาวดี และตึกพักหญิงพุทธรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
 เปลี่ยนทอน้ําประปาแตก ตึกพักหญิงชงโค,ตึกพักหญิงมหาหงษ เพื่อปองกันน้ํารั่วและใชงานไดตามปกติ
 เปลี่ยนปมน้ําดื่ม ตึกพักชายที่ 5 เพื่อใหสามารถใชตูน้ําดื่มไดตามปกติ
 เปลี่ยนสายน้ําดีเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น ตึกพักหญิงชวนชม เพื่อปองกันน้ํารั่วและใชงานไดตามปกติ

พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑประจําอาคารกิจกรรมนิสิต
 ซอมแซมและเปลี่ยนมุงลวด ประตู หนาตาง และชองลม ตึกพักหอพักชาย-หญิง ไดแก ตึกพักชายที่ 5, ตึกพักชายที่ 12, ตึกพักชายที่ 13, ตึก
พักชายที่ 15, หอพักชายที่ 14, หอพักชายที่ 15 ,ตึกพักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค ตึกพักหญิงคัทลียา ตึกพักหญิงขจรรัตน ตึกพักหญิงมหาหงส ตึกพัก
หญิงบุษกร ตึกพักหญิงราชาวดี และตึกพักหญิงพุทธรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
 ซอมแซมเตียงหักและเปลี่ยนไมกระดาน ตึกพักชายที่ 15 เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
 ซอมแซมตูเสื้อผาชํารุด ตึกพักชายที่ 13 เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

การใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ งานยานพาหนะ ไดรับมอบหมายใหบริหารจัดการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปจจุบัน
หนวยรถสวัสดิการ มีรถโดยสารสวัสดิการเปนรถบัส 25 ที่นั่งจํานวน 5 คัน และรถราง จํานวน 13 คัน รวมเปน 18 คัน พนักงานขับรถยนต จํานวน 13
คน และไดกําหนดสายและเสนทางการเดินรถบริการรับ – สง นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 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 ใหบริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. โดยใหบริการสาย 1 (จํานวน 2 คัน), สาย 3 (จํานวน 1 คัน), สาย 4 (จํานวน 3
คัน), สาย 5 (จํานวน 2 คัน) รวม 8 คัน เพื่อรับสงนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเขา-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
รถบริการวันหยุดและวันนักขัตฤกษ ใหบริการ เวลา 07.00 – 17.00 น. โดยใหบริการสาย 1 (จํานวน 2 คัน) , สาย 4 (จํานวน 2 คัน) ,
สาย 5 (จํานวน 1 คัน) รวม 5 คัน โดยผานถนนอิงคสุวรรณ ผานคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผานอาคารสารนิเทศ 50 ป เพื่อรับสงนิสิตในเขตการเรียนการ
สอนไปหอพักนิสิตและประตูเขา-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
 พัฒ นาซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดําเนินการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ และรถรางนนทรี
จํ า นวน 18 คั น เพื่ อ ให บ ริ ก ารแก นิ สิ ต และบุ ค ลากรได ต ลอดตามช ว งเวลาที่ กํ า หนด โดยใช ง บประมาณเงิ น รายได ก องทุ น สวั ส ดิ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร เปนเงิน 146,213.00 บาท เพื่อวิ่งใหบริการทั้ง 5 สาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงไดมอบหมายให
สาขาวิศวกรรมขนสง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ดําเนินโครงการปรับปรุงการใหบริการรถสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร บางเขน (KU SMART BUS) เปนการพัฒนาระบบแจงขอมูลการเดินรถสวัสดิการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหรือ KU SMART
BUS ผานระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถสวัสดิการ ผูใชบริการสามารถทราบสายรถที่ผานสถานที่นั้น ๆ และขอมูลการเดินรถไดตลอดเวลา ตลอดจนทราบ
ระยะเวลาในการรอรถแตละสายทําใหสามารถวางแผนการเดินทางไดอยางเหมาะสมผานจอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ หรือผาน
แอปพริเคชันบนมือถือ Smartphone ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยในโครงการ โดยมีคาใชจายในการดูแลระบบเดือนละ 18,000 บาท
 การใหบริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อกอใหเกิดรายได สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายใหมีการใชทรัพยากรรวมกันภายใน
มหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหนวยงาน คณะ สถาบัน สํานัก และกอง โดยเก็บคําบํารุงรักษารถ และมีผูขอติดปายประชาสัมพันธ
ขางรถโดยสารสวัสดิการ โดยเก็บคาธรรมเนียม เพื่อทําใหมีรายไดสําหรับการบริหารจัดการรถรางโดยสารสวัสดิการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
ยังมีหนวยงาน คณะ สถาบัน สํานัก และกอง ขอยกเวนคาบํารุงรักษารถยนต
 พัฒนาการใหบริการรถยนตสวนกลาง งานยานพาหนะ ไดรับมอบหมายใหควบคุม ดูแล บริหารจัดการรถยนตสวนกลาง เครื่องจักรกล
ขนาดหนัก รถจักรยานยนต รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจํานวน 107 คัน โดยการซอมแซมบํารุงรักษารถยนต คาเบี้ยประกันภัย คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคา
ผานทางพิเศษ ใชงบประมาณเงินรายไดเปนเงิน189,210.75 บาท เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ
นอกจากนั้น ยังไดดําเนินการเชารถยนตมาใชในราชการจากบริษัทนัมเบอรวันคารเรนทัล เปนรถยนตนั่ง ยี่หอ โตโยตา จํานวน 12 คัน ใชงบประมาณเงิน
รายไดเปนเงิน 170,986.00 บาท เพื่อใหบริการยานพาหนะผูบริหารระดับสูง ไดแก นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝายตางๆ และ
หนวยงานที่ขอใชบริการ ใหบริการงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย งานที่เปนกิจกรรมของนิสิตงานโครงการตาง ๆ ดานการเรียนการสอนของอาจารย และ
นิสิต หนวยงานคณะ สานัก สถาบัน จํานวน 250 ครั้ง อาทิ ใหบริการงานผูบริหารระดับสูง และงานสวนกลางตาง ๆ

 การใหบริการรถสวนกลางเพื่อกอใหเกิดรายได สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายใหมีการใชทรัพยากรรวมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ
จึงมีบริการรถยนตสวนกลางใหกับหนวยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง โดยเก็บคาบํารุงรักษารถยนต เพื่อทําใหมีรายไดสําหรับการบริหารจัดการรถยนต
สวนกลางใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีหนวยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเวนคาบํารุงรักษารถยนต
การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดําเนินการตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยมีการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลเพื่อใชกับ
รถบรรทุกการเกษตร
รายละเอียด
จัดเก็บวัตถุดบิ
ดําเนินการผลิต
ใชสําหรับรถบรรทุกการเกษตร ไดแก
รถอีแตน, รถดัม๊ เปอร

จํานวน
1
1
3

ปริมาณ (ลิตร)
140
140
60

โครงการสงเสริมบุคลากรใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่และชี้แจงระเบียบในการปฏิบัติ
หนาที่ สรุปผลการดําเนินงานระหวางเดือนมกราคม 2560 คือ มีการประชุมแถวทั้งหมด 113 ครั้ง มีเจาหนาที่ยามเขาประชุมแถวทั้งหมด 90 นาย

พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารสวนกลาง มก. งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ไดพัฒนา
ระบบการรั ก ษาความปลอดภั ย พื้ น ที่ ส ว นกลาง มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร มี ห น าที่ ในด า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ในทรัพ ย สิ น ของทางราชการ
ควบคุมดูแลจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงการควบคุมการใหบริการของกลุมรถจักรยานยนตบริการ ควบคุมหาบเรแผงลอย
ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการปฏิบัติงานดังนี้
หนวยนับ
จํานวน (บาท)
ลําดับที่
รายการ
(ครั้ง)
1
ปรับผูฝ าฝนระเบียบการล็อคลอรถยนต
28
14,000
2
ปรับผูฝ าฝนระเบียบหาบเร แผงลอย และลอเลื่อน
39
7,800
โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เปนโครงการรวมระหวางสถานีตํารวจนครบาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อดูแล
ความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยตลอดจนเปนการปองกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต
เดือนมิถุนายน 2550 และดําเนินการตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยสรุปผลการดําเนินงานโดยรับแจงเหตุตาง ๆ ประจําเดือนมกราคม 2560 ดังนี้
ตารางสรุปเหตุการณ
เหตุการณที่เกิด
เดือนมกราคม (ครั้ง)
เหตุลักทรัพย
4
เหตุอื่น ๆ
3

โครงการติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศวาน 1 ดําเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศวาน 1 เพื่อตรวจสอบการเขา-ออก ของ
รถยนตและบุคคลตางๆ ตั้งแตเวลา 22.00 น. เพื่อความปลอดภัยตอนิสิต บุคลากร และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เริ่มดําเนินการในวันที่ 8 มีนาคม
2551 และดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

โครงการตรวจสอบพื้นที่ปองกันเหตุภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในเวลากลางคืนงานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการจัดชุดพิเศษออก
ตรวจสอบพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและปองกันเหตุตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในเวลา 18.00 – 06.00 น.

พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่สวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพัฒนา
ระบบการจราจรภายในพื้นที่สวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางเดือนมกราคม 2560 ดังนี้
 การจัดการจราจรขาเขาบริเวณประตูทางเขา-ออก และทางแยกตางๆ ภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการจัดการจราจรบริเวณ
ทางแยกตางๆ ภายใน มก. เพื่ออํานวยความสะดวกดานการจราจรภายในมก. เปนโครงการตอเนื่องโดยไดดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน

 จัดกําลังเจาหนาที่ประจําจุด งานรักษาความปลอดภัย จัดกําลังเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหนาที่ประจําจุด เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหแกนิสิต บุคลากร ดูแลทรัพยสินทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผูใชเสนทาง

โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธดานการจราจร
 ดําเนินการติดตั้งปายประชาสัมพันธ เพื่ออํานวยความสะดวกและจัดการจราจรใหเปนระเบียบเรียบรอยใชงบประมาณในการดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2560 ประจําเดือน มกราคม 2560 เปนเงินทั้งสิ้น 25,423.20 บาท
ติดปายหามเลี้ยว
- ติดปายประชาสัมพันธอัตราคาโดยสาร
- ติดปายประชาสัมพันธงานเกษตรแฟร ประจําป 2560
- ดําเนินการตั้งแผงจราจร-ขึงเชือก พรอมติดปาย หามจอดตลอดแนว
- ฝาฝน ล็อคลอ ปรับ 500 บาท
เพื่อเตรียมความพรอมงานเกษตรแฟร ประจําป 2560 บริเวณถนนจันทรสถิตย ตั้งแตประตูงามวงศวาน 1 ถึงประตูงามวงศวาน 3 เพื่อใหผูขับขี่รถยนต
ปฏิบัติตามกฎจราจร และเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผูใชเสนทาง
 ดําเนินการตั้งแผงจราจร-ขึงเชือก พรอมติดปาย หามจอดตลอดแนว พื้นที่กางเต็นทโดม เพื่อเตรียมความพรอมงานเกษตรแฟร ประจําป
2560 บริเวณถนนจักรพันธ ตั้งแตแยกพุทธเกษตร ถึงแยกสระวายน้ํา เพื่อใหผูขับขี่รถยนตปฏิบัติตามกฎจราจร และเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่ม
ความสะดวกปลอดภัย ของผูใชเสนทาง
 ดําเนินการตั้งแผงจราจร-ขึงเชือก พรอมติดปายหามจอดตลอดแนว จุดติดตั้งไฟฟา เพื่อเตรียมความพรอมงานเกษตรแฟร ประจําป 2560
บริเวณหลังสระวายน้ํา เพื่อใหผูขับขี่รถยนตปฏิบัติตามกฎจราจร และเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผูใชเสนทาง

พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่สวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดการจราจรขาเขาบริเวณประตูทางเขา-ออก และทางแยกตางๆ
ภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัยดําเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกดานการจราจรภายใน มก.

โครงการจักรยานพี่ใหนอง
ตามที่คณะกรรมการสงเสริมการใชจักรยานภายในวิทยาเขตบางเขน ไดมอบหมายใหสภาผูแทนนิสิตจัดสรร รถจักรยาน โดยสภานิสิตฯ ได
จัดสรรไวสําหรับใหบริการยืม – คืน แบบรายวัน เพื่อบริการแกนิสิต และบุคลากร โดยงานรักษาความปลอดภัย มีหนาที่ดูแล ตรวจสอบ ประสานงานบริษัท
รักษาความปลอดภัย ที่ลานจอดรถจักรยานฯ ตามจุดบริการ และสรุปการยืมคืนจักร ระหวางเดือนมกราคม 2560 ดังตอไปนี้
ลําดับที่
สถานที่
จํานวนผูยืม (คน)
จํานวนผูคืน (คน)
1
ลานจอดพหลโยธิน
904
904
2
ลานจอดงามวงศวาน 1
542
545
3
ลานจอดงามวงศวาน 3
505
505
4
ลานจอดวิภาวดี
570
570
ยอดรวม
2,521
2,521
ดําเนินการซอมกรวยเสนทางจักรยานงานรักษาความปลอดภัย พรอมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยชุดที่๓ ดําเนินการซอมกรวยเสนทางจักรยาน
บริเวณเสนทางจักรยานรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อทดแทนกรวยเดิมที่ชํารุดเสียหาย

ดําเนินการซอมแซมแผงการจราจร เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ดําเนินการซอมแซมแผงการจราจร เพื่อทดแทนกรวยเดิมที่ชํารุดเสียหาย

การบริหารอาคารและหนวยงานภายในขอยกเวนคาธรรมเนียมการใชอาคาร กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใหหนวยงานคณะ สถาบัน สํานัก ใชทรัพยากรรวมกัน
สําหรับในสวนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดบริหารจัดการดานอาคารเรียนสวนกลาง ดานอาคารสําหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแตง
สถานที่ ซึ่งมีรายรับและหนวยงานขอยกเวนคาธรรมเนียม ประจําเดือน มกราคม ดังนี้
รายการ
รายไดจากการบริหารงาน (107)
- คาธรรมเนียมอาคาร 50 ป
- คาธรรมเนียมอาคาร ศร.1
- คาธรรมเนียมอาคาร ศร.2
- คาธรรมเนียมอาคาร ศร.3
- คาธรรมเนียมอาคาร ศร.4
- คาเชารานคา ศร.1
- คาเชารานคา ศร.3
- คาเชารานคา ศร.4
- คาธรรมเนียมอาคารจักรพันธฯ
- คาธรรมเนียมอาคารวิจยั และพัฒนาฯ
- คาธรรมเนียมสํานักพิพิธภัณฑ
- คาธรรมเนียมอาคารหอประชุม
- คาธรรมเนียมบัตรผาน เขา - ออก มก.
- คาธรรมเนียมปรับตอมิเตอรไฟฟาและน้ําประปา
- คาปรับชําระลาชา
- คาปรับขับรถชนเสาจราจร
- คาปรับล็อคลอรถยนต
- คาปรับหาบเร แผงลอย
- คาชดใชคาเสียหาย
- คาบํารุงรักษารถยนต
- คาบํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ
- คาสมัครสอบ พนง.
- คาสิทธิประโยชน
- คาสนับสนุนการศึกษา
รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
- คาธรรมเนียมตัดตนไม
- คาธรรมเนียมยืมอุปกรณ
- คาธรรมเนียมเก็บขยะ

รายได
35,000.00
19,700.00
21,600.00
4,260.00
0.00
24,000.00
85,000.00
13,000.00
23,000.00
0.00
0.00
0.00
600.00
400.00
0.00
300.00
14,000.00
7,800.00
300.00
27,482.50
0.00
100.00
106,150.00
15,000.00
4,500.00
1,940.00
7,000.00

ยกเวนคาธรรมเนียม
125,000.00
195,500
207,400
371,125
352,000

220,000.00
16,000
13,500

33,527.50
1,912.00

รายการ
- คาธรรมเนียมจัดตกแตงสถานที่
รายไดอาคารจอดรถ มก. (325)
- รายไดอาคารจอดรถงามวงศวาน 1
- รายไดอาคารจอดรถงามวงศวาน 2
- รายไดอาคารจอดรถบางเขน มก.
- รายไดลานจอดรถหอประชุม มก.
- รายไดอาคารวิภาวดีรังสิต มก.
รายไดอาคารสวัสดิการ มก. (326)
- รายไดอาคารสวัสดิการ มก.
รายไดคาสาธารณูปโภค (381)
- รายได คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปาและโทรศัพท 381)
รวม
การใหบริการจัดทําบัตรอนุญาตผานเขา - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เดือนมกราคม)
ลําดับ
ประเภทของบัตร
1 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2 บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4 ผูปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
5 บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ
รวม

รายได
2,000.00

ยกเวนคาธรรมเนียม

359,530.00
385,360.00
192,070.00
94,040.00
165,110.00

20,900.00
13,200.00
4,200.00
96,430
22,500.00

489,899.00
1,811,080.00
3,910,221.50

1,693,194.50

จํานวนบัตร
30
8
1
4
43

ใหบริการอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 อาคารจอดรถ
บางเขน อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต และอาคารระพีสาคริก ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยฯ งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ แบงออกเปน 1 หนวย 8 อาคาร และมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
งบประมาณ
แผนงาน
ยกเวน
รายรับ (บาท)
รายจาย (บาท)
คาธรรมเนียม
2. อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
220,000.00
23,000.00
106,933.52
3. อาคารสารนิเทศ 50 ป
125,000.00
35,000.00
459873.79
4. อาคารสวัสดิการ มก.
489,899.00
206,278.59
5. อาคารจอดรถงามวงศวาน 1
20,900.00
359,530.00
460,037.67
6. อาคารจอดรถบางเขน
4,200.00
192,070.00
156,142.53
7. อาคารจอดรถงามวงศวาน 2
13,200.00
385,360.00
309,007.14
8. อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
22,500.00
165,110.00
199,068.00
รวมเปนเงิน
405,800
1,649,969.00
1,897,341.24

 โครงการซอมแซมและปรับปรุงหองน้ํา ชั้น 1 , 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยไดรบั จัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ในวงเงิน 4,675,000.00 บาท และไดดําเนินการประกวดราคาจัดจาง ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสเปนเงิน 3,600,000.00 บาท โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดทําสัญญาจาง บริษัท โพรเกร็ส เพาเวอร จํากัด สัญญาเลขที jB3104/44/2560 ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 7 เดือนธันวาคม
พ.ศ.2559 กําหนดเสร็จบริบูรณภายในวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

ใหบริการงานพิธีและหนวยงานตางๆที่ขอความอนุเคราะห
 งานแขนขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส” ติดตั้งโครงเหล็กและกางแสลนดานขางสนามบาสเกตบอลในรม โรงเรียนสาธิต

 เตรียมงานเกษตรแฟรประจําป 2560 จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ และติดตั้งโครงเหล็กกางแสลนภายใน มก. ทําความสะอาดบริเวณจัดงานและ
เสนทางพิธี

 จัดพิธีถวายอาลัย กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ในพระบรมโกศ จัดตกแตงสถานที่บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ป

ดําเนินการจัดสถานที่ใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห ใชงบประมาณรายไดสวนกลาง
เปนเงิน 48,822 บาท ประกอบดวย จัดทําตัวอักษรที่หลุดหาย พรอมนําไปติดใหม และทาสีตราสัญลักษณ มก. และติดตัวอักษรปายสํานักพิพิธภัณฑเพื่อ
การเกษตร
ดําเนินการติดตั้งปายสวนวัฒนธรรมไทย ทาสีกันซึมบริเวณชั้น 6 อาคารจอดรถวิภาวดี ติดตั้งโทรศัพทศูนยเกษตรรวมใจ 2 ซอยพหลโยธิน 45
ตัดเหล็กทํารั้วและทาสีแผงกั้นรั้วศูนยเกษตรรวมใจ 2

 ดําเนินการติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพิ่มเติมถนนชูชาติกําภู จัดเตรียมสถานที่งานเกษตรแฟร ประจําป 2560 ใชงบประมาณ งานเกษตรแฟร
เปนเงิน 259,531 บาทประกอบดวย

 ดําเนินการตอทอน้ําประปาบริเวณคณะเศรษฐศาสตร อาคารจักรพันธเพ็ญศิรฯิ กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาและอาคารยูโด ตอทอน้ําประปา
บริเวณสวน ๑๐๐ ป และบริเวณสนามตะกรอ จนถึงคณะประมง

ดําเนินการซอมกรอบพระบรมฉายาลักษณฯ และทาสีทองใหมเปลี่ยนที่บริเวณประตูวภิ าวดี
ซอมกรอบพระบรมฉายาลักษณฯ และทาสีทองใหมเปลี่ยนที่ประตูงามวงศวาน 1 ทําโครงปายจุดเริ่มงานประตูวภิ าวดี ตีโครงปายงานบริเวณประตูงามวงศ
วาน 1 และทาสีพื้น จัดทําซุมทางเขางาน และติดตั้งบริเวณแยกโรงยิมเนเซียม ติดตั้งซุมจุดเริม่ งาน บริเวณประตูวิภาวดี
 ดําเนินการตัดเหล็กทําขอตอขาตั้งเต็นท จํานวน 248 ตัว ทาสีกันสนิมขอตอขาตั้งเต็นท จํานวน 163 ตัว ตัดเหล็กแปบทอประปาทําที่กั้น
เต็นท จํานวน 72 ตัว ตัดเหล็กแผนทําแผนพื้นที่กั้นเต็นท จํานวน 80 ตัว เจาะรูขาตั้งเต็นท จํานวน 472 รู ซอมและดัดทอแปบประปา จํานวน 10 ตัว

 จัดเตรียมระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟ จัดเตรียมสถานที่ หองรับรองผูบริหาร งานวันสถาปนา บริเวณอาคารหอประชุม มก.

 จัดเตรียมระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟ จัดเตรียมสถานที่ หองสุขา ใหบริการพิธีเปดงานเกษตร และใหบริการผูเขาชมงาน เกษตรแฟร
ประจําป 2560 บริเวณอาคารโรงละครฯ

 งานที่ใหความอนุเคราะหจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยตามทีห่ นวยงานตางๆ รองขอดําเนินการจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรใหกับหนวยงานคณะ สํานัก สถาบัน สโมสรนิสติ ที่ขอความอนุเคราะห ระหวางเดือนมกราคม 2560
จํานวน 11 ครัง้ และหนวยงานเปนผูรับผิดชอบคาตอบแทน เปนเงิน 2,100 บาท
 ใหความอนุเคราะหวิทยุสื่อสารมือถือตามที่หนวยงานตางๆ รองขอ โดยดําเนินการจัดเตรียมพรอมทั้งตรวจเช็ควิทยุสื่อสารมือถือ เพือ่ ให
พรอมใชงานและจัดวิทยุสื่อสารตามจํานวนที่หนวยงานตางๆรองขอ สรุปผลการใหบริการ เดือนมกราคม 2560 มีหนวยงานที่ขอยืมวิทยุสื่อสารมือถือทั้งสิ้น
1 ครั้ง วิทยุสื่อสารที่ใหบริการทั้งหมดมีจํานวน 10 เครื่อง
 จัดรถรางใหบริการงานเกษตรแฟร ประจําป พ.ศ. 2560 ระหวางวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2560

facebook.com/pages/กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
มก.

