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งานตัดต้นไม้โค่นล้มภายใน มก. เนื่องจากฝนตกลมแรงดังนี้ หน้าหอประชุมนนทรีทรงปลูก,แนวรั้วด้านธนาคารออมสินแนวถนน
พหลโยธิน , ต้นนนทรีบริเวณศาลาหกเหลีย่ ม และแนวรัว้ พหลโยธิน, ต้นก้ามปูหลังกองกิจการนิสิต, ต้นสนหอพักนิสิตชายตึก 14, แนว
ต้นสนหน้าสถานพยาบาล, ต้นไม้บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี

กําจัดวัชพืชในคูคลองภายใน มก. ดังนี้ บริเวณหอพักนิสิตหญิง บริเวณถนนระพีสาคลิก บริเวณสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร

ปลูกต้นพุทธรักษาบริเวณระหว่าง อาคารสํานักงานปรมาณูกับสวนกล้วยไม้ระพีสาคริก

เปลีย่ นถ่ายน้ํามันเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ํา เช่น บริเวณคณะสังคม เป็นต้น

ติดตั้งและวางท่อน้ําเพื่อรดน้ําต้นไม้สวนวรุณาวัน

ปูตัวหนอนแนวถนนระพีสาคริก

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ดําเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณ 27,285 บาท ประกอบด้วย
 ดําเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเส้นทางเดินรถจักรยานถนนชูชาติกําภู ตัดกิ่งไม้ใกล้สายแรงสูงด้านหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี ซ่อมไฟฟ้าแสง
สว่างถนนด้านหลังคณะมนุศาสตร์
 ติดตั้งสวิทซ์กระตุกเปิด-ปิดและเปลี่ยนสวิทซ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่ห้องผู้อํานวยการกองยานพาหนะฯ และห้องธุรการงานซ่อมบํารุง
 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ และซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างอาคารกองยานพาหนะฯ เจาะพื้นผิวถนนจันทรสถิตย์ หาฝาท่อแนวน้ํา
ไปยังอาคารบ่อบําบัดน้ําเสียรวม มก. ร่วมกับช่างเครื่องยนต์ และ งานสวนรักษาความสะอาดซ่อมแซมเครื่องกังหันชัยพัฒนาบริเวณบ่อน้ําข้างอาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ
 เปลี่ยนตู้ปั้มน้ําอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชั้นล่างอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ติดตั้งปลั๊กไฟสําหรับใช้กับที่ตรวจอาวุธด้านบน
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ฝั่งทางขึ้นอาคารศูนย์เรียนรวม 2 งาน“การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”
 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สปอร์ตไลท์ LED ขนาด 50 วัตต์ ทางเดินริมรั้วแยกเกษตร – สะพานลอยข้ามตลาดอมรพันธ์ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
สะพานข้ามคูน้ําตรงข้ามตลาดอมรพันธ์ ตรวจสอบแก้ไขเครื่องเติมอากาศคูน้ําข้างอาคารพุทธเกษตร ตรวจสอบแก้ไขปั้มน้ําอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง ดําเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณ
รายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 450 บาท ประกอบด้วย
 เปลี่ยนก๊อกตู้น้ําเย็นชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดี เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก อาคารพุทธเกษตร
 ตรวจสอบท่อน้ําเสียแตก บริเวณอาคารจอดบางเขน และอาคารสํานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร

 ตรวจสอบท่อรั่วบริเวณศูนย์ชีวินทรี ซ่อมท่อน้ําประปาบริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แจ้งการประปานคร

หลวงมาดําเนินการ เปลี่ยนเช็ควาล์วปั๊มน้ําอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดําเนินการปรับปรุงและ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ของอาคารส่วนกลางใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง
เป็นเงิน 2,020 บาท ประกอบด้วย
 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมท่อประปาแตกและปูตัวหนอน

อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมแซมบอร์ดติดประชาสัมพันธ์ ซ่อมโถปัสสาวะชํารุด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า พื้นที่ส่วนกลาง
 ดําเนินการปรับปรุงตัวหนอนปรับปรุงทางเท้า แนวถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ และบริเวณหน้าเรือนกล้วยไม้ระพีสาคริก โดยใช้เงินปรับงบกลาง
มก.ครั้งที่74/60

 ดําเนินการปรับปรุงตัวหนอนทางเท้าบริเวณหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัย ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นจํานวนเงิน 18,850บาท ประกอบด้วย
 ตรวจสอบบํารุงรักษาหลอดไฟ ระบบไฟแสงสว่างภายในอาคารเรียน และห้องพักอาจารย์ ทางเดินโคมไฟ ภายในอาคารเรียนและบริเวณ
โดยรอบอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4
 ซ่อมแซมโคมไฟสนาม บริเวณรอบอาคาร ศร.4
 ซ่อมแซมโคมไฟสนาม บริเวณอาคารพุทธเกษตร

พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ใช้เงินงบประมาณประจําปี 2560 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 18,211,400 บาทประกอบด้วย
 โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจําปี 2560 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 18,211,400 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 – วันที่ 30 มีนาคม 2560
อยู่ระหว่างดําเนินการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 จํานวน 6 รายการ ดังนี้
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จํานวน 24 เครื่อง
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 62 เครื่อง
- เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาด ANSILUMENS จํานวน 86 เครื่อง

- เครื่องฉายภาพ 3 มิติข นาดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล ระบบการการซูมภาพรวม 200 เท่า จํานวน86เครื่อง
- เครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอ ขนาด 250 วัตต์ จํานวน 86 เครื่อง
- เครื่องผสมสัญญาณ 12 ช่อง จํานวน 86 เครื่อง

 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องขยายเสียงภายในห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4

พัฒนาระบบประปาและห้องสุขา ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 2,485 บาท ประกอบด้วย
 ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องสุขาที่ชํารุด ชุดน้ําเข้า จํานวน 3 ชุด อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เป็นเงิน 940 บาท
 ซ่อมแซมห้องสุขา ซ่อมแซมฝานั่งชักโครก จํานวน 2 ชุด แกนนําเข้าจํานวน 3 ชุด อาคารศูนย์เรียนรวม 4 เป็นเงิน 1,545 บาท
 ซ่อมแซมปั๊มน้ํา อาคารโรงละครฯ

พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้ําเย็น ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 1,440 บาท ประกอบด้วย
 ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ4
 ซ่อมแซมทาสีท่อส่งน้ําของระบบเครื่องปรับอากาศ Chiller อาคารโรงละคร ฯ

 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบความปลอดภัยภายในลิฟต์ ประจําเดือน อาคาร ศร.4

พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารส่วนกลาง และอาคารเรียนส่วนกลาง ใช้เงินรายได้ส่วนกลาง
 ซ่อมแซมบอร์ดที่ชํารุด อาคาร ศร.3 เป็นเงิน
 ฉีดพ่นกําจัดยุงลาย บริเวณภายในห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณโดยรอบ อาคาร ศร.2

เป็นเงิน1,250บาท ประกอบด้วย

 โครงการจ้างปรับปรุงอาคารโรงละคร ฯ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยเบิกจ่ายจากเงินผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน งบอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 3,500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 – วันที่ 29 มีนาคม 2560
ดังนี้
- หลังเวทีแสดงชั้น 4 ปรับปรุงขัดรื้อผิวพื้นเดิม ทําพื้นฉากหลังด้วยพื้น PU FLOOR รื้อฝ้าเพดาน รื้องานระบบไฟฟ้าของเดิมพร้อมติดคืน ทําฝ้า
ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ทาสีน้ําอะคริลิคกึ่งเงา/กึ่งด้าน ผนัง,เสาฉากและฝ้าเพดานรื้อกระเบื้อง ยางบันไดทางขึ้น ทั้งสองด้าน ปูกระเบื้องยาง
บันไดทางขึ้น ทาสีราวบันไดและราวกันตก ซีลซิลิรอยต่อขอบหน้าต่างรออาคาร
- หลังเวทีแสดงชั้น 5, 6, 7 ปรับปรุงขัดรื้อผิวพื้นเดิม ทําพื้นฉากหลังด้วยพื้น PU FLOOR รื้อฝ้าเพดาน รื้องานระบบไฟฟ้าของเดิมพร้อมติดคืน
ทําฝ้าฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ทาสีน้ําอะคริลิคกึ่งเงา/กึ่งด้าน ผนัง, เสาฉากและฝ้าเพดาน รื้อกระเบื้อง ยางบันไดทางขึ้น ทั้งสองด้าน ปูกระเบื้อง
ยางบันไดทางขึ้น ทาสีราวบันไดและราวกันตก ซีลซิลิรอยต่อขอบหน้าต่างรอบอาคาร
- หลังเวทีแสดงชั้น 8 ปรับปรุงขัดรื้อผิวพื้นเดิม ทําพื้นฉากหลังด้วยพื้น PU FLOOR รื้อฝ้าเพดาน รื้องานระบบไฟฟ้าของเดิมพร้อมติดคืน ทํา
ฝ้าฉาบเรียบ ทาสีน้ําอะคริลิคกึ่งเงา/กึ่งด้าน ผนัง, เสา ฉากและฝ้าเพดาน

พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต
 พัฒนาปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตทางเดิน อาคารกิจกรรมชมรมนิสิต ตึก 8 เพื่อความสวยงาม และป้องกันน้ําท่วมขัง

พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต
 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต, อาคารชมรมดนตรีไทย และตึกพักหอพักชาย –หญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5,ตึกพักชาย
ที่ 12,ตึกพักชายที่ 13,ตึกพักชายที่15,หอพักชายที่14,หอพักชายที่15,ตึกพักหญิงชวนชม,ตึกพักหญิงชงโค, ตึกพักหญิงคัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพัก
หญิงมหาหงส์,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพักหญิงพุทธรักษา,ป้อมชวนชมและป้อมมหาหงส์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 พัฒนาวางท่อระบายน้ําทิ้งห้องน้ํา หอพักชายที่ 13 เพื่อแก้ไขการระบายน้ําทิ้งในห้องน้ําให้ดียิ่งขึ้น
 ปรับปรุงแก้ไขท่อน้ําประปารั่วซึม ตึกพักหญิงคัทลียา เพื่อป้องกันน้ํารั่วซึม
พัฒนาติดตั้งพัดลมเพดาน อาคารกิจกรรมชมรมนิสิต ตึก 8 (ชมรมเห็ด)เพื่อสะดวกในการใช้งานของนิสิต
 พัฒนาเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและตั้งเสาไฟฟ้า ตึกพักหญิงชงโค เพื่อให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ
 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้า และอุปกรณ์ภายใน ตึกพักหญิงชวนชม เพื่อให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ

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
 ซ่อมแซมผนังยิปซั่มแตก ตึกพักหญิงคัทลียา เพื่อความปลอดภัยและความสวยงาม
 ซ่อมแซมประตูตู้เสื้อผ้าหลุด ตึกพักหญิงชงโค เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยในการใช้งาน

การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ
การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน
หน่วยรถสวัสดิการ มีรถโดยสารสวัสดิการเป็นรถบัส 25 ที่นั่งจํานวน 5 คัน และรถราง จํานวน 13 คัน รวมเป็น 18 คัน พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 12
คน และได้กําหนดสายและเส้นทางการเดินรถบริการรับ – 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)
กองยานพาหนะฯ ได้ขยายเส้นทางรถโดยสารสวัสดิการและรถราง สาย 1, 2 และ 3 ไปยังหอประชุมใหญ่ มก. ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นต้น
ไป
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 ให้บริการ เวลา 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 เพื่อรับส่งนิสิตใน
เขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
 พัฒนาซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดําเนินการซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ และรถรางนนทรี จํานวน
18 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่กําหนด โดยใช้งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็น
เงิน 272,248.80 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 งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล บริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาด
หนัก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจํานวน 107 คัน โดยการซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และค่าผ่าน
ทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน 265,306.68 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ
นอกจากนั้ น ยั ง ได้ ดํ า เนิ น การเช่ า รถยนต์ ม าใช้ ใ นราชการจากบริ ษั ท นั ม เบอร์ วั น คาร์ เ รนทั ล เป็ น รถยนต์ นั่ ง ยี่ ห้ อ โตโยต้ า จํ า นวน 12 คั น
ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน 170,986.00 บาท เพื่อให้บริการยานพาหนะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย
ต่างๆ และหน่วยงานที่ขอใช้บริการ ให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย งานที่เป็นกิจกรรมของนิสิตงานโครงการต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอนของ
อาจารย์ และนิสิต หน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน อาทิ ให้บริการงานผู้บริหารระดับสูง และงานส่วนกลางต่าง ๆ
 การให้บริการรถส่วนกลางเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมี
บริการรถยนต์ส่วนกลางให้กับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง โดยเก็บค่าบํารุงรักษารถยนต์ เพื่อทําให้มีรายได้สําหรับการบริหารจัดการรถยนต์
ส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การประชุมแถวเจ้าหน้าที่ยามก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ (ต่อเนื่อง) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และชี้แจงระเบียบในการปฏิบัติ
หน้าที่ สรุปผลการดําเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม 2560 คือ มีการประชุมแถวทั้งหมด 116 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่ยามเข้าประชุมแถวทั้งหมด 88 นาย

พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารส่วนกลาง มก. งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้พัฒนา
ระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแล
จัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการควบคุมการให้บริการของกลุ่มรถจักรยานยนต์บริการ ควบคุมหาบเร่แผงลอยภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการปฏิบัติงานดังนี้
ลําดับที่
รายการ
หน่วยนับ (ครั้ง)
จํานวน (บาท)
229
1
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์
114,500
2
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย และล้อเลื่อน
9
1,800
โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE)เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตํารวจนครบาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2550 และดําเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดําเนินงานโดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ประจําเดือนมีนาคม 2560 ดังนี้
เหตุการณ์ที่เกิด
เหตุลักทรัพย์
เหตุอื่น ๆ

เดือนมีนาคม (ครั้ง)
6
2

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

โครงการตรวจสอบพื้นที่ป้องกันเหตุภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลากลางคืน งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการจัดชุดพิเศษออก
ตรวจสอบพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลา 18.00 – 06.00 น.

6.6 พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้
พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 ดังนี้

 การจัดการจราจรขาเข้าบริเวณประตูทางเข้า-ออก และทางแยกต่างๆ ภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัยดําเนินการจัดการจราจรบริเวณทาง

แยกต่างๆ ภายใน มก. เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการจราจรภายใน มก. เป็นโครงการต่อเนื่องโดยได้ดําเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

จัดกําลังเจ้าหน้าที่ประจําจุด จัดกําลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ประจําจุด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นิสิต บุคลากร ดูแล
ทรัพย์สินทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ออํานวยความสะดวกและจัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช้งบประมาณในการดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือน มีนาคม 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 16,996.95 บาท
 งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ 500 บาท บริเวณถนนหน้ากอง
ยานพาหนะฯ จนถึงแยกโครงการหลวง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้
เส้นทาง
 งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ 500 บาท บริเวณถนนโรงเรียนค
หกรรมเด็กเล็ก เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
 งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท บริเวณถนนไพทูลย์อิงคสุวร
รณ หน้าตึกสารนิเทศ 50 ปี เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
 งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณถนนจันทรสถิตย์
เกาะกลางหน้าศูนย์อเวนิว เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
 งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณนี้ โดยเด็ดขาด บริเวณถนนสุวรรณวาจกกสิ
กิจ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
 งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่จอดเฉพาะมีสติกเกอร์ มก.เท่านั้นฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ 500 บาท ห้ามจอดซ้อน
คัน บริเวณที่จอดรถข้างโรงยิมเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง

 งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณนี้ โดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนจับปรับ ครั้งละ 200

บาท บริเวณแยกสารนิเทศ 50 ปี เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้
เส้นทาง

โครงการจักรยานพี่ให้น้อง
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการใช้จักรยานภายในวิทยาเขตบางเขน ได้มอบหมายให้สภาผู้แทนนิสิตจัดสรร รถจักรยาน โดยสภานิสิตฯ ได้จัดสรร
ไว้สําหรับให้บริการยืม – คืน แบบรายวัน เพื่อบริการแก่นิสิต และบุคลากร โดยงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ ประสานงานบริษัทรักษา
ความปลอดภัย ที่ลานจอดรถจักรยานฯ ตามจุดบริการ และสรุปการยืมคืนจักร ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 ดังต่อไปนี้
ลําดับที่
สถานที่
จํานวนผู้ยืม (คน)
จํานวนผู้คืน (คน)
1
ลานจอดพหลโยธิน
789
789
2
ลานจอดงามวงศ์วาน 1
237
237
3
ลานจอดงามวงศ์วาน 3
218
218
4
ลานจอดวิภาวดี
799
799
5
ลานจอด ศร.1
ยอดรวม
2,043
2,043
การบริหารอาคารและหน่วยงานภายในขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้หน่วยงานคณะ สถาบัน สํานัก ใช้ทรัพยากรร่วมกัน
สําหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้บริหารจัดการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านอาคารสําหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่ง
สถานที่ ซึ่งมีรายรับและหน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจําเดือน มีนาคม ดังนี้

รายการ

รายได้

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

1.รายได้จากการบริหารงาน (107)

2.
-

ค่าธรรมเนียมอาคาร 50 ปี
ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.1
ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.2
ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.3
ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.4
ค่าเช่าร้านค้า ศร.1
ค่าเช่าร้านค้า ศร.3
ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม
ค่าจอดรถอาคารหอประชุมใหญ่
ค่าปรับบัตรจอดรถหอประชุมหาย
ค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์ฯ
ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ
ค่าธรรมเนียมสํานักพิพิธภัณฑ์
ค่าธรรมเนียมบัตรผ่าน เข้า - ออก มก.
ค่าธรรมเนียมปรับต่อมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ําประปา
ค่าปรับล็อคล้อรถยนต์
ค่าปรับหาบเร่ แผงลอย
ค่าบํารุงรักษารถยนต์
ค่าสมัครสอบ พนง.
ค่าสิทธิประโยชน์
ค่าบริการถ่ายเอกสาร

450.00
15,350.00
16,800.00
22,150.00
20,100.00
62,000.00
60,000.00
24,500.00
23,270.00
400.00
34,000.00
900.00
4,000.00
1,100.00
400.00
120,500.00
1,800.00
6,995.00
200.00
121,150.00
450.00

85,500.00

86,900
416,800
724,950
804,075

28,000

147,000.00
4,900

62,302.50

รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น

500.00
9,000.00
2,000.00

ค่าธรรมเนียมยืมอุปกรณ์
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ
ค่าธรรมเนียมจัดตกแต่งสถานที่

รายได้อาคารจอดรถ มก. (325)

- รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1

4,001,119.00

- รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2

469,360.00

- รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก.

184,210.00

- รายได้ลานจอดรถหอประชุม มก.

127,040.00

- รายได้อาคารวิภาวดีรังสิต มก.

143,150.00

21,850.00
13,200.00
6,370.00
22,500.00

รายได้อาคารสวัสดิการ มก. (326)

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

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

491,093.00
1,402,360.00
7,366,347.00

2,424,347.50

จํานวนบัตร
32
18
2
1
0
53

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
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
1. หน่วยธุรการและพัสดุ
2. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี
4. อาคารสวัสดิการ มก.
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
6. อาคารจอดรถบางเขน
7. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
8. อาคารจอดรถวิภาวดีรงั สิต
9. อาคารระพีสาคริก
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

147,000.00
85,500.00
21,850.00
6,370.00
13,200.00
22,500.00

34,000.00
450.00
491,093.00
4,001,119.00
184,210.00
469,360.00
143,150.00

105,845.32
1,081,878.86
262,390.67
480,337.93
159,211.69
331,571.17
219,253.79

296,420.00

5,323,382.00

2,640,489.43

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 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ทําสัญญาจ้าง บริษัท โพรเกร็ส เพาเวอร์ จํากัด สัญญาเลขที่ B3104/44/2560 ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 กําหนดเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

 จัดพิธีถวายอาลัย กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จัดตกแต่งสถานที่บริเวณอาคารสารนิเทศ

50 ปี

ดําเนินการจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง
เป็นเงิน 6,323 บาท ประกอบด้วย
ติดตั้งเวทีพร้อมฉากหลังชมรมยิงธนู และติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ซ่อมปูนขอบเวทีสํานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร
ดําเนินการจัดทําฉากหลังจอภาพ เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บนอาคารจักรพันธ์

เพ็ญศิริ
ติดตั้งป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรี งาน “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”
ติดตั้งประชาสัมพันธ์ขนาด 18 เมตร งานสืบสานวันสงกรานต์ในรั้วนนทรี และปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีสุดท้าย เรื่อง การวางแผน 4.0 ณ อาคาร

จักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมผ้าระบายบริเวณรอบรั้ว มก.

facebook.com/pages/กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

