รายงานประจําปงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ปรัชญา
เขียว สะอาด สะดวก ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ

วิสัยทัศน (Vision)
เปนหนวยงานที่เขมแข็ง มุงมั่นบริการ สนับสนุนภารกิจดานอาคารสถานที่
ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและมีภูมิทัศนที่ดี
เพื่อมุงไปสูการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ

ภารกิจ (Mission)
เปนศูนยรวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน ตามนโยบายและภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผูบริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

นายสมศักดิ์ รักสนิท
ผูชวยผูอํานวยการกองยานพาหนะ ฯ

หัวหนางานสวนและรักษาความ

นางสาวสุชีพ จันทอง

หัวหนางานบริหารและธุรการ

นายมานพ เทียนเมืองปก

หัวหนางานอาคารและสถานที่

นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล

นายอัศวิน ศิริธรรม

นายสมชาย จกะวัฒนากุล

หัวหนางานซอมบํารุง

หัวหนางานยานพาหนะ

หัวหนางานรักษาความปลอดภัย

นายวิเชียร คนฟู

นายวิเชียร ลอมวงค

หัวหนางานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต หัวหนางานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ

คํานํา
รายงานประจําปงบประมาณ 2551 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี
ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมการบริหารจัดการและผลการดําเนินงานของกองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ สํานักงานอธิการบดี ในรอบปงบประมาณ 2551 ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 – ถึงวันที่ 30
กันยายน 2551 เพื่อเปนการเผยแพรผลการบริหารและพัฒนาของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
สํานักงานอธิการบดี ในดานตาง ๆ ตลอดจนเปนการนํากลไกตาง ๆ มาปรับใชเพื่อพัฒนาระบบราชการ
อยางตอเนื่อง อาทิ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน การจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ ทั้งใน
ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงภารกิจของ
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดกับนิสิต บุคลากร และประชาคมโดยรวม
ตอไป
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ขอขอบคุณคณะทํางานรวบรวมและงานจัดทํารายงาน
ประจําป และบุคลากรทุกฝายที่ทําใหการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ 2551 สําเร็จลุลว งดวยดี
และหวังวารายงานประจําปฉบับนี้ จะอํานวยประโยชนตอทานผูเกีย่ วของและผูส นใจ

(นายนิพนธ ลิม้ แหลมทอง)
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
มิถุนายน 2552
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

ขอมูลพื้นฐานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
1.1 ชื่อหนวยงานกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
1.2 ที่ตั้ง
1.3 ประวัตคิ วามเปนมา
1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน ภารกิจและวัตถุประสงค
1.5 นโยบาย/แผนกลยุทธ และแผนพัฒนา
1.6 ภารกิจหลัก และภารกิจรอง
1.7 โครงสรางองคกร และการบริหาร
1.8 ขอมูลบุคลากร
1.9 ขอมูลงบประมาณ
ผลการดําเนินงานตามฝาย/หนวยงานยอย
2.1 การดําเนินงานตามภารกิจหลัก
2.2 ผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัตริ าชการ 4 ป
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- โครงการพัฒนากายภาพ
- ดานประกันคุณภาพ
- งานตรวจสอบภายใน
- ดานวิจัยสถาบัน
- การพัฒนาดานการใหบริการ
- โครงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการ
ผลการดําเนินงานเดนในรอบป
3.1 โครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล
ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรวบรวมผลการดําเนินงานฯ
- แบบสํารวจ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาฯ
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
1.1 ชื่อหนวยงาน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
1.2 ที่ตั้ง
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ อยูประตูทางเขา-ออก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดานถนนวิภาวดีรังสิต

ที่ตั้ง
ขางประตูทางเขา-ออก ดานถนนวิถาวดีรังสิต

1.3 ประวัติความเปนมา
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดจัดตั้งขึ้น
เมื่อประมาณ ป พ.ศ. 2514 ครั้งแรกชื่อวา “หนวยบริการกลาง” มีหนาที่ใหบริการตาง ๆ อาทิ
ดานยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ตอมาไดรับการแบงสวนราชการ มีฐานะเปนกองหนึ่ง
ในจํานวน 7 กอง ของสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบงสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519) ตอมาทบวงมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงการแบง
สวนราชการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซึ่งไดแบงสวนราชการของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ออกเปน 6 งาน ประกอบดวย งานธุรการ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ งานซอมบํารุง งาน
รักษาความปลอดภัย และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยใหมีหนาที่ใหบริการและสนับสนุน
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ดานยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่
เกษตรกลางบางเขนที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพือ่ สนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ
ตอมาไดมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การ
ปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซึ่งอนุมัติโดยสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ใหปรับโครงสราง
การแบงสวนราชการภายในกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ออกเปน 8 งาน มีหนาที่ใหบริการและ
สนับสนุนดานยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด
ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนใหการดําเนิน
กิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

งานบริหารและธุรการ
งานอาคารและสถานที่
งานซอมบํารุง
งานยานพาหนะ
งานสวนและรักษาความสะอาด
งานรักษาความปลอดภัย
งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
งานบริหารกลุม งานอาคารพิเศษ

1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน ภารกิจและวัตถุประสงค
1.4.1 ปรัชญา
เขียว สะอาด สะดวก ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ
1.4.2 วิสัยทัศน (Vision)
เปนหนวยงานที่เขมแข็ง มุงมั่นบริการ สนับสนุนภารกิจดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและมีภูมิทัศนที่ดี เพื่อมุงไปสูการใหบริการเบ็ดเสร็จ
ณ จุดบริการ
1.4.3 ภารกิจ (Mission)
เปนศูนยรวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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1.4.4 วัตถุประสงค
4.4.1 เพื่อสนับสนุนการใหบริการดาน อาคารสถานที่ การซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภค
ยานพาหนะ ความปลอดภัย การจราจร สวน การรักษาความสะอาด การบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
และการบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.4.2 เพื่อสนับสนุนการใหบริการดานการตกแตงสถานที่ การรักษาความปลอดภัย
การจราจร ยานพาหนะ อาคารสถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณในงานพิธีตา ง ๆ เพื่อสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.4.5 เปาหมาย
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี ใหบริการดานตาง ๆ แก ผูบริหาร
นิสิต บุคลากร หนวยงาน คณะ สํานัก และสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประชาชนทัว่ ไป
และหนวยงานภายนอก ที่มาขอใชบริการ
1.4.6 กลุมเปาหมาย
เพื่อใหผูบริหาร นิสิต บุคลากร หนวยงาน คณะ สํานัก และสถาบัน ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประชาชนทัว่ ไป และหนวยงานภายนอกที่มาขอใชบริการ กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ สํานักงานอธิการบดี ใหมีความสะดวก รวดเร็ว ในการใหบริการ
1.5 นโยบาย /แผนกลยุทธ และแผนพัฒนา
1.5.1 นโยบาย
พัฒนาศักยภาพการใหบริการดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ
การซอมบํารุงระบบ
สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศนที่ดี ตลอดจนการบํารุงรักษาอาคารกิจกรรมนิสิต
และการบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ เพือ่ สนองนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.5.2 แผนกลยุทธ/แผนพัฒนา
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ตารางที่ 1 เปาหมายการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2551 – 2554
กลยุทธ 2

ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดย
มุงเนนการพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาตอ รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด :

1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
2. จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร
3. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

4. จํานวนฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร
5. จํานวนแผนพัฒนาบุคลากร
6. ขอมูล Job work ของบุคลากร
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปฐาน
2550

เปาหมาย
2552
2553

2551

กองยานพาหนะฯ

2551-2554

10 โครงการ

10

10

10

10

350 คน

350

350

350

350

0 ฐาน

1

1

1

1

0 แผน

1

1

1

1

2554

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน
1.1

โครงการฝกอบรม/สัมมนา
การอบรมสัมมนาบุคลากร

1) จํานวนโครงการ
2) จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา
3) จํานวนฐานขอมูลการ
พัฒนาบุคลากร
4. จํานวนแผนพัฒนา
บุคลากร
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ตารางที่ 1 เปาหมายการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2551 – 2554
กลยุทธ 3

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหบริการที่มีคุณภาพ มุงสูมหาวิทยาลัยอิเลคทรอนิกสที่มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานตาง ๆ และการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานกับหนวยงานตาง
ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไดอยางสอดคลอง เปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยพัฒนา
ระบบงานดานแผนงาน วิเทศสัมพันธ และความรวมมือกับสถาบันและองคกรในตางประเทศ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการจัดทําระบบขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของผูบริหาร รวมทั้งพัฒนาระบบใหบริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและการกีฬา การจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน ความสะอาด และ
ความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัย

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด :

1. จํานวนกระบวนงานที่มีการลดขั้นตอน
2. จํานวนฐานขอมูลที่ไดรับการพัฒนา
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

ระยะเวลา

ปฐาน

ดําเนินการ

2550

2551

2552

2553

2554

กองยานพาหนะฯ

2551-2554

1 ฐาน

2

2

2

2

กองยานพาหนะฯ

2551-2554

10 เรื่อง

12

13

14

15

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

1) จํานวนฐานขอมูลที่
ไดรับการพัฒนา
2) จํานวนขอมูลที่เผยแพร
ในเว็บไซด

เปาหมาย

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

ปฐาน

เปาหมาย

ดําเนินการ

2550

2551

2552

2553

2554

2551-2554

11,338 คน

11,338

11,338

11,338

11,338

120 เลม

120

120

120

120

2. โครงการพัฒนากายภาพ
1) โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม
มก. ประจําป

1) จํานวนนิสิตและ
บุคลากรที่เขารวม
2) จํานวนรายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
2) โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม ณ 1) จํานวนนิสิตและ
พุทธมณฑล
บุคลากรที่เขารวม
3) พัฒนาระบบการรักษาความ
1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
ปลอดภัยพื้นที่และอาคารสวนกลาง
การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2) ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
4) พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ 1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
สวนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การพัฒนา
2) ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
5) พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศน 1. จํานวนโครงการที่ไดรับ
ภายในอาคารและพื้นที่สวนกลาง
การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

1-6

กองยานพาหนะฯ
งานบริหารฯ
กองยานพาหนะฯ

2551-2554

120 คน

120

120

120

120

งาน รปภ.

2551-2554

3 โครงการ

3

3

3

3

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

2551-2554

3.27
คะแนน
2 โครงการ

2

2

2

2

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

2551-2554

3.21
คะแนน
5 โครงการ

4

5

4

5

3.44
คะแนน

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

กองยานพาหนะฯ
งาน รปภ.
กองยานพาหนะฯ
งานสวนฯ/
งานซอมบํารุง
กองยานพาหนะฯ

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

6) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายใน
พื้นที่สวนกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
1. จํานวนครั้งที่มีการ
สํารวจและจําหนายพัสดุ
2. จํานวนรายการพัสดุที่
จําหนาย

งานซอมบํารุง

7) กิจกรรม 5 ส

ระยะเวลา

ปฐาน

ดําเนินการ
2551-2554

2550
2 โครงการ

2551
2

2552
2

2553
2

2554
2

3.3 คะแนน

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

1 ครั้ง

1

1

1

1

40 รายการ

40

40

40

40

2 ฉบับ

3

2

3

3

20 เลม

20

20

20

20

กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ

2551-2554

เปาหมาย

3. ดานประกันคุณภาพ
1) จัดทํารายงานผลการประเมิน

1) รายงานการประชุม

คุณภาพภายใน

2) รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ที่เผยแพร

กองยานพาหนะฯ

2551-2554

4. ดานวิจัยสถาบัน
1) สํารวจความพึงพอใจและความ

1) รายงานผลการวิจัย

กองยานพาหนะฯ

2551-2554

1 เรื่อง

1

1

1

1

คณะกรรมการ

2551-2554

60 ฉบับ

60

60

60

60

ตองการของผูรับบริการ
5. ดานการเผยแพรประชาสัมพันธ
โครงการจัดทําขาวประชาสัมพันธ
กองยานพานะฯ

1) จํานวนขาว
ประชาสัมพันธทางเว็บไซด
ของกอง
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

ปฐาน

เปาหมาย

ดําเนินการ

2550

2551

2552

2553

2554

2551-2554

5 นาที

5

5

5

5

3.7 คะแนน

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

6. การพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ ในการสนับสนุนการดําเนินงาน
1) การทําบัตรอนุญาตผาน
เขา-ออก มก.

2) การสนับสนุนงานพิธีการสวนกลาง
มก. และหนวยงานตาง ๆ
3) การประหยัดพลังงาน

1. จํานวนระยะเวลาในการ
ใหบริการ
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
1) จํานวนงาน/ครั้ง
ที่สนับสนุน
1) จํานวนโครงการที่
ประหยัดพลังงาน

งานบริหารฯ
กองยานพาหนะฯ
กองยานพาหนะฯ

2551-2554

6 ครั้ง

1

1

1

1

กองยานพาหนะฯ

2551-2554

2 โครงการ

2

2

2

2

1) จํานวนรายไดที่เพิ่มขึ้น

กองยานพาหนะฯ

2551-2554

5.9

6

6.1

6.2

2) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา
1) จํานวนรายไดที่เพิ่มขึ้น

กองยานพาหนะฯ

5.7
ลานบาท
2 โครงการ

2

2

2

2

1.09
ลานบาท
3.5 คะแนน

1.1

1.15

1.2

1.15

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

3 โครงการ

3

2

2

3

7. การพัฒนาดานการใหบริการ
1) พัฒนาการใหบริการอาคารจอดรถ
มก.

2) พัฒนาการใหบริการหองประชุม/
สัมมนา

2) ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
3) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา
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กองยานพาหนะฯ

2551-2554

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ
3) พัฒนาการใหบริการรถโดยสาร
สวัสดิการ

4) พัฒนาการใหบริการรถสวนกลาง

5) พัฒนาการใหบริการอาคารเรียน
สวนกลาง

6) พัฒนาการใหบริการอาคารกิจกรรม
นิสิต

7) พัฒนาการใหบริการอาคาร
สวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา
2) จํานวนรถโดยสาร
สวัสดิการเพิ่มขึ้น
3) ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับการ
1) จํานวนรถที่ใหบริการ
เพิ่มขึ้น
2) ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา
2) ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา
2) ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
1) จํานวนโครงการที่ไดรับ
การพัฒนา

งานบริหารฯ

ระยะเวลา

ปฐาน

ดําเนินการ
2551-2554

2550
2 โครงการ

เปาหมาย
2551

2552
2

2553
2

2554
2

2
กองยานพาหนะฯ

5 คัน

6

7

8

9

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

กองยานพาหนะฯ

2551-2554

3.38
คะแนน
3 คัน

3

3

3

3

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

2551-2554

3.33
คะแนน
3 โครงการ

4

3

3

2

3.5 คะแนน

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

2 โครงการ

2

2

2

2

รอยละ 88

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

2 โครงการ

2

2

2

2

กองยานพาหนะฯ

กองยานพาหนะฯ

กองยานพาหนะฯ

2551-2554

2551-2554
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ตารางที่ 1 เปาหมายการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2551 – 2554
กลยุทธ 4

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานกฏหมายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดการทรัพยสิน สิทธิประโยชน และทรัพยสินทางปญญา การจัดหารายได การใหบริการวิชาการ
ในเชิงพาณิชย การพัฒนาวิชาการ และการอนุรักษ รักษา จัดเก็บขอมูลประวัติและจอดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสนองตอบความตองการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกได
อยางรวดเร็วและครบถวน

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด :

1. จํานวนโครงการที่บรรลุเปาหมาย
2. จํานวนรายไดที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

ปฐาน

เปาหมาย

ดําเนินการ

2550

2551

2552

2553

2554

1. โครงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
1) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริการ
วิชาการ
1) พัฒนาการใหบริการวิชาการ
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1) จํานวนโครงการ

กองยานพาหนะฯ

2551 - 2554

10
โครงการ

10

10

10

10

1) จํานวนโครงการที
ใหบริการ
2) จํานวนรายไดที่เพิ่มขึ้น

กองยานพาหนะฯ

2551 - 2554 1 โครงการ

2

2

2

2

286,300

300,000 300,000 300,000 300,000

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ตารางที่ 2 ประมาณการงบประมาณประจําป 2551 - 2554
กลยุทธ 2

ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดย
มุงเนนการพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาตอ รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด :

1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
2. จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน
1.1
โครงการฝกอบรม/สัมมนา
1) การอบรมสัมมนาบุคลากรให

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณเงินแผนดิน
2551 2552 2553 2554

-

-

-

-

2551

งบประมาณเงินรายได
2552
2553

รวม
2554

2551

2552

2553

2554

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ตารางที่ 2 ประมาณการงบประมาณประจําป 2551 - 2554
กลยุทธ 3

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพ มุงสูมหาวิทยาลัยอิเลคทรอนิกสที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบงานตาง ๆ และการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จทีผ่ ูใชบริการมีความพึงพอใจ รวมทัง้ สรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถ
ปฏิบัติตามนโยบาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไดอยางสอดคลอง เปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยพัฒนาระบบงานดานแผนงาน วิเทศสัมพันธ และความรวมมือกับสถาบันและองคกรใน
ตางประเทศ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการจัดทําระบบขอมูลเพือ่ การตัดสินใจของผูบริหาร รวมทั้งพัฒนาระบบใหบริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและการกีฬา การ
จัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน ความสะอาด และความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัย

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด :

1. จํานวนกระบวนงานที่มีการลดขั้นตอน
2. จํานวนฐานขอมูลที่ไดรับการพัฒนา
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณเงินแผนดิน
2551 2552 2553 2554

2551

งบประมาณเงินรายได
2552
2553

รวม
2554

2551

2552

2553

2554

50,000

50,000

60,000

72,000

50,000

50,000

60,000

72,000

387,000

387,000

464,400

557,280

387,000

387,000

464,400

557,280

95,000

95,000

114,000

136,800

95,000

95,000

114,000

136,800

20,160,000

12,000,000

14,000,000

16,800,000

20,160,000

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

-

2. โครงการพัฒนากายภาพ
1) โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก.
ประจําป
2) โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม ณ
พุทธมณฑล
3) พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย
พื้นที่และอาคารสวนกลาง มก.
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-

-

-

-

-

-

-

12,000,000 14,000,000 16,800,000
-

-

-

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ
2551
4) พัฒนาระบบการจราจร
ภายในพื้นที่สวนกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5) พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศนภายในอาคารและพื้นที่
สวนกลาง มก.
6) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายในพื้นที่สวนกลาง มก.
7) กิจกรรม 7 ส

-

งบประมาณเงินแผนดิน
2552
2553

2554

2551

งบประมาณเงินรายได
2552
2553

รวม
2554

2551

2552

2553

2554

-

-

-

500,000

500,000

600,000

720,000

500,000

500,000

600,000

720,000

-

-

-

-

1,000,000

1,200,000

1,440,000

1,728,000

1,000,000

1,200,000

1,440,000

1,728,000

-

-

-

-

500,000

600,000

720,000

864,000

500,000

600,000

720,000

864,000

-

-

-

-

50,000

50,000

60,000

72,000

50,000

50,000

60,000

72,000

3. ดานประกันคุณภาพ
1) จัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
กองยานพาหนะฯ
4. ดานวิจัยสถาบัน

-

-

-

-

30,000

30,000

36,000

43,200

30,000

30,000

36,000

43,200

1) สํารวจความพึงพอใจและ
ความตองการของผูรับใชบริการ
5. ดานการเผยแพรประชาสัมพันธ

-

-

-

-

30,000

30,000

36,000

43,200

30,000

30,000

36,000

43,200

-

-

30,000

32,000

38,400

46,080

30,000

32,000

38,400

46,080

-

-

100,000

100,000

120,000

144,000

100,000

100,000

120,000

144,000

1) โครงการจัดทําขาว
ประชาสัมพันธกองยานพาหนะฯ
6. พัฒนา/ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ ในการสนับสนุนการดําเนินงาน
1) การทําบัตรอนุญาตผานเขาออก มก

-
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ
2551
2) การสนับสนุนงานพิธีการ
สวนกลาง มก. และหนวยงาน
ตาง ๆ
3) การประหยัดพลังงานของกอง
ยานพาหนะฯ
7. พัฒนาดานการใหบริการ

22

2554

2551

งบประมาณเงินรายได
2552
2553

รวม
2554

2551

2552

2553

2554

-

-

-

-

6,000,000

7,000,000

8,400,000

10,080,000

6,000,000

7,000,000

8,400,000

10,080,000

-

-

-

-

50,000

50,000

60,000

72,000

50,000

50,000

60,000

72,000

3,213,000

3,855,600

4,626,720

3,060,000

3,213,000

3,855,600

4,626,720

3,675,000

4,410,000

5,292,000

8,500,000

8,675,000

9,410,000

10,292,000

6,300,000

7,560,000

9,072,000

5,800,000

6,300,000

7,560,000

9,072,000

1,200,000

1,440,000

1,728,000

1,000,000

1,200,000

1,440,000

1,728,000

2,880,000

5,000,000

5,000,000

5,400,000

5,880,000

1) พัฒนาการใหบริการอาคาร
3,060,000
จอดรถ
2) โครงการพัฒนาการใหบริการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,500,000
หองประชุม/สัมมนา
3) พัฒนาการใหบริการรถ
5,800,000
โดยสารสวัสดิการ
4) พัฒนาการใหบริการรถ
1,000,000
สวนกลาง
5) พัฒนาการใหบริการอาคาร
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000
เรียนสวนกลาง
6) โครงการพัฒนาการใหบริการ
2,000,000
อาคารกิจกรรมนิสิต
7) โครงการพัฒนาการใหบริการ
1,500,000
อาคารสวัสดิการ มก.
โครงการทํานุบํารุง
400,000
ศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น
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งบประมาณเงินแผนดิน
2552
2553

2,000,000

2,400,000

2,100,000

2,520,000

3,024,000

2,000,000

2,100,000

2,520,000

3,024,000

1,600,000

1,920,000

2,304,000

1,500,000

1,600,000

1,920,000

2,304,000

400,000

480,000

576,000

400,000

400,000

480,000

576,000

53,534,400

64,241,280

48,082,000

52,612,000

61,534,400

72,241,280

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 40,082,000 44,612,000

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ตารางที่ 2 ประมาณการงบประมาณประจําป 2551 - 2554
กลยุทธ 4

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานกฎหมายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดการทรัพยสิน สิทธิประโยชน และทรัพยสินทางปญญา การจัดหารายได การใหบริการวิชาการในเชิง
พาณิชยการพัฒนาวิชาการ และการอนุรักษ รักษาจัดเก็บขอมูลประวัติและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสนองตอบความตองการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกไดอยางรวดเร็วและ
ครบถวน

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการบริหารจัดการนโยบายเฉพาะเรื่อง
ตัวชี้วัด :

1. จํานวนโครงการที่บรรลุเปาหมาย
2. จํานวนรายไดที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณเงินแผนดิน
2551
2552
2553
2554

1. โครงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
1.1
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการ
2.1
การพัฒนาการบริการ
วิชาการ
0
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

0

0

0

2551

งบประมาณเงินรายได
2552
2553

รวม
2554

2551

2552

2553

2554

400,000

400,000

480,000

576,000

400,000

400,000

480,000

576,000

300,000

300,000

360,000

432,000

300,000

300,000

360,000

432,000

700,000

700,000

840,000

1,008,000

700,000

700,000

840,000

1,008,000
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ตารางที่ 1 เปาหมายการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2551
กลยุทธ 2

ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยมุงเนนการ
พัฒนาการฝกอบรม การศึกษาตอ รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด :

1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
2. จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน
1.1
โครงการฝกอบรม/สัมมนา
การอบรมสัมมนาบุคลากร
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ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

1) จํานวนโครงการ
2) จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา
3) จํานวนฐานขอมูลการ
พัฒนาบุคลากร
4. จํานวนแผนพัฒนา
บุคลากร

กองยานพาหนะฯ

เปาหมาย
2551

10
350
1
1

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2551
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ตารางที่ 1 เปาหมายการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2551
กลยุทธ 3

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหบริการที่มีคุณภาพ มุงสูมหาวิทยาลัยอิเลคทรอนิกสที่มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบงานตาง ๆ และการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไดอยางสอดคลอง เปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยพัฒนาระบบงานดานแผนงาน วิเทศสัมพันธ
และความรวมมือกับสถาบันและองคกรในตางประเทศ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการจัดทําระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร รวมทั้งพัฒนาระบบใหบริการ
ตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและการกีฬา การจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน ความสะอาด และความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัย
ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด :

1. จํานวนกระบวนงานที่มีการลดขั้นตอน
2. จํานวนฐานขอมูลที่ไดรับการพัฒนา
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย
2551

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2551
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) จํานวนฐานขอมูลที่
ไดรับการพัฒนา
2) จํานวนขอมูลที่
เผยแพรในเว็บไซด

กองยานพาหนะฯ

1 ฐาน
10 เรื่อง
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย
2551

2. โครงการพัฒนากายภาพ

1) โครงการวันพัฒนาและปลูก
ตนไม มก. ประจําป

1. จํานวนนิสิตและ
บุคลากรที่เขารวม
2. จํานวนรายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน
2) โครงการวันพัฒนาและปลูก 1. จํานวนนิสิตและ
ตนไม ณ พุทธมณฑล
บุคลากรที่เขารวม
3) พัฒนาระบบการรักษาความ 1. จํานวนโครงการที่
ปลอดภัยพื้นที่สวนกลาง มก.
ไดรับการพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
4) พัฒนาระบบการจราจร
1. จํานวนโครงการที่
ภายในพื้นที่สวนกลาง มก.
ไดรับการพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
5) พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิ 1. จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา
ทัศนภายในอาคารและพื้นที่
สวนกลาง มก.
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
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กองยานพาหนะฯ

11,338 คน
120 เลม

กองยานพาหนะฯ

120 คน

กองยานพาหนะฯ

3 โครงการ
≥ 3.5

กองยานพาหนะฯ

2 โครงการ
≥ 3.5

กองยานพาหนะฯ

2 โครงการ

≥ 3.5

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2551
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

1. จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

งานซอมบํารุง

2551
2 โครงการ

กองยานพาหนะฯ

3.5 คะแนน

1) จํานวนครั้งที่มีการ
สํารวจ
2) จํานวนรายการพัสดุ
ที่จําหนาย

กองยานพาหนะฯ

1

1) จัดทํารายงานผลการประเมิน 1) รายงานการประชุม
ประกันคุณภาพภายใน
2) รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ที่
เผยแพร

กองยานพาหนะฯ

6) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายในพื้นที่สวนกลาง มก.

7) กิจกรรม 5 ส

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2551
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

40

3. ดานประกันคุณภาพ

4. ดานวิจัยสถาบัน
1) สํารวจความพึงพอใจและ
ความตองการของผูรับใชบริการ
5. ดานการเผยแพรประชาสัมพันธ

3
20

1) รายงานผลการวิจัย

กองยานพาหนะฯ

1

1) โครงการประชาสัมพันธขาว 1) จํานวนขาว
ประชาสัมพันธกองยานพาหนะฯ ประชาสัมพันธทางเว็บ
ไซคของกองฯ

กองยานพาหนะฯ

60
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย
2551

6. การพัฒนา/ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ ในการสนับสนุนการดําเนินงาน
1) การทําบัตรอนุญาตผานเขาออก มก.

1) ระยะเวลาในการ
ใหบริการ
2) ระดับคะแนนความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ
2) การสนับสนุนงานพิธีการ
1) จํานวนงาน/ครั้งที่
สวนกลาง มก. หนวยงานตาง ๆ สนับสนุน
3) การประหยัดพลังงาน
1) จํานวนโครงการที่
ประหยัดพลังงาน
7. การพัฒนาดานการใหบริการ
1) พัฒนาการใหบริการอาคาร
จอดรถ มก.

2) พัฒนาการใหบริการหอง
ประชุม/สัมมนา
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1) จํานวนรายไดที่
เพิ่มขึ้น
2) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา
1) จํานวนรายไดที่
เพิ่มขึ้น
2) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา
3) ระดับคะแนนความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ

กองยานพาหนะฯ

5
3.50

กองยานพาหนะฯ

6

กองยานพาหนะฯ

2

กองยานพาหนะฯ

5.9
ลานบาท
2

กองยานพาหนะฯ

1.09
ลานบาท
3
3.50

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2551
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
3) พัฒนาการใหบริการรถ
โดยสารสวัสดิการ

4) พัฒนาการใหบริการรถยนต
สวนกลาง

5) พัฒนาการใหบริการอาคาร
เรียนสวนกลาง

6) พัฒนาการใหบริการอาคาร
กิจกรรมของงานบํารุงรักษา
อาคารกิจการนิสิต

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

1) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา
2) จํานวนรถโดยสาร
สวัสดิการที่เพิ่มขึ้น
3) ระดับคะแนนความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ
1) จํานวนรถที่
ใหบริการเพิ่มขึ้น
2) ระดับคะแนนความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ
1) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา
2) ระดับคะแนนความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ
1) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา

กองยานพาหนะฯ

2) ระดับคะแนนความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ

เปาหมาย
2551
2

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2551
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

6
3.50

กองยานพาหนะฯ

3
3.5

กองยานพาหนะฯ

4
3.50

กองยานพาหนะฯ

4

3.50
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
7) พัฒนาการใหบริการอาคาร
สวัสดิการ มก. ของงานบริหาร
กลุมงานอาคารพิเศษ

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

1) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา

เปาหมาย
2551
4

กองยานพาหนะฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2551
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ตารางที่ 1 เปาหมายการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2551
กลยุทธ 4

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานกฏหมายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดการทรัพยสิน สิทธิประโยชน และทรัพยสินทางปญญา การจัดหารายได การใหบริการวิชาการในเชิง
พาณิชย การพัฒนาวิชาการ และการอนุรักษ รักษา จัดเก็บขอมูลประวัติและจอดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสนองตอบความตองการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกไดอยางรวดเร็ว
และครบถวน

ผลผลิตระดับกลยุทธ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด :

1. จํานวนโครงการที่บรรลุเปาหมาย
2. จํานวนรายไดที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย
2551

1. โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
1) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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1) จํานวนโครงการ

กองยานพาหนะฯ

10

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2551
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

เปาหมาย
2551

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2551
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการ
1) พัฒนาการใหบริการ
วิชาการของงานสวนและ
รักษาความสะอาด

1) จํานวนโครงการที่
ใหบริการ

กองยานพาหนะฯ

2

2) จํานวนรายไดที่
เพิ่มขึ้น
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

1.6 ภารกิจหลัก และภารกิจรอง
1.6.1 ภารกิจหลัก
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดานบริการ
ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสามารถดําเนินภารกิจหลัก เกี่ยวกับ การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาคมโดยรวมของมหาวิยาลัยมากที่สดุ ประกอบดวย
6.1.1 งานบริหารและธุรการ เพื่อใหบริการและสนับสนุนเกี่ยวกับ งานสารบรรณ
การบุคคล การเงิน การบัญชี การพัสดุ การงบประมาณ การจัดเก็บคาธรรมเนียม การดําเนินงานดาน
สาธารณูปโภค การทําบัตรอนุญาตผานเขาออกมหาวิทยาลัย การจัดทําแผนผัง ปายแสดงการจราจร ตาง ๆ
เพื่อใหเกิดประโยชนตอภารกิจหลักของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
6.1.2 งานอาคารและสถานที่ ใหบริการอาคารสถานที่ สําหรับการเรียนการสอน การประชุม
สัมมนา ไดแก อาคารศูนยเรียนรวม 1 อาคารศูนยเรียนรวม 2 อาคารศูนยเรียนรวม 3 อาคารหอประชุม
อาคารพุทธเกษตร ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ และบานพักสวัสดิการและทะเบียนราษฎร
6.1.3 งานยานพาหนะ ใหบริการยานพาหนะ สําหรับผูบริหาร หนวยงานคณะ สํานัก สถาบัน
กิจกรรมนิสิต บุคลากรและนิสิต นอกจากนั้น ยังใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ และเครื่องจักรกล ทะเบียน
ยานพาหนะและการประกันภัยรถยนต
6.1.4 งานซอมบํารุง ใหบริการดานสาธารณูปโภคของสวนกลาง ไดแก ซอมแซมและ
บํารุงรักษาระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบโทรศัพท ระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารสวนกลาง ถนน ระบบ
บําบัดน้ําเสีย รถยนต และอุปกรณสื่อสารใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา
6.1.5 งานสวนและรักษาความสะอาด ใหการบริการดานสวนและรักษาความสะอาดพื้นที่
สวนกลาง ไดแก การบํารุงรักษาบริเวณ การรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล การเพาะชําไม
ดอก ไมประดับ การจัดสวนหยอมและการจัดสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยให
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี
6.1.6 งานรักษาความปลอดภัย ใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยบริเวณพืน้ ที่และ
อาคารสวนกลาง ไดแก การอํานวยการผานเขาออกบริเวณประตูมหาวิทยาลัยทุกประตู การอํานวยความ
สะดวกดานการจราจรบริเวณทางแยก ดูแลและรักษาความปลอดภัยตอทรัพยสินบริเวณพื้นที่และอาคาร
สวนกลางที่ไดรับมอบหมาย และประสานงานดานการรักษาความปลอดภัยกับหนวยงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยใหเกิดความปลอดภัยตอทรัพยสิน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางตอเนือ่ งและมี
ประสิทธิภาพ
6.1.7 งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ใหบริการบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ไดแก การ
ดูแลและบํารุงรักษาอาคารหอพักนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารกองกิจการนิสิต นอกจากนั้น ยังดูแลและ
บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของอาคาร เกี่ยวกับ ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ตลอดจน
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ดําเนินการออกแบบและประมาณราคาการกอสรางของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ที่ไดรับ
มอบหมาย
6.1.8 งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ ใหบริการอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ป
และอาคารสวัสดิการ มก. อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 อาคารจอดรถบางเขน และงานอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย
1.6.2 ภารกิจรอง
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
สนับสนุนการใหบริการเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่ การรักษาความสะอาด บริการยานพาหนะ
สาธารณูปโภค การจราจร การรักษาความปลอดภัยและการใหยืมอุปกรณตาง ๆ เพื่อใชงานพิธีตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บรรลุตามวัตถุประสงค ซึง่ ประกอบดวย
6.2.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปฏิบัตหิ นาที่เกี่ยวกับการตกแตงสถานที่บริเวณ
พิธีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สว นกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย
การบํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท การทําประตูจําลองสําหรับ
บัณฑิตถายภาพ การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ การตกแตงเวทีที่ประทับ การประดับธงชาติ ธง
ประจําพระองคเสนทางเสด็จพระราชดําเนินและอาคารพิธีเปด ติดตอประสานงานกับสวนราชการภายนอก
และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6.2.2 งานวันเกษตรแฟร ปฏิบัติหนาทีเ่ กีย่ วกับการตกแตงสถานทีบ่ ริเวณพิธี การดูแลรักษา
ความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษา
อาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ
การตกแตงเวทีที่ประทับ การประดับธง ธงประจําพระองคเสนทางเสด็จพระราชดําเนิน และตกแตงสถานที่
บริเวณพิธีเปด ติดตอประสานงานกับสวนราชการภายนอก และงานอื่น ๆ
ที่ไดรับมอบหมาย
6.2.3 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่เกีย่ วกับการตกแตงสถานทีบ่ ริเวณพิธี
การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย
การบํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท การบริการยานพาหนะ
ใหกับฝายตาง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6.2.4 งานประชุมทางวิชาการ ปฏิบัติหนาทีเ่ กีย่ วกับการตกแตงสถานทีบ่ ริเวณพิธี การดูแล
รักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษา
อาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ และ
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6.2.5 งานกาชาด ปฏิบัตหิ นาที่เกี่ยวกับการตกแตงสถานที่บริเวณพิธี การดูแลรักษาความสะอาด
การรักษาความปลอดภัย ดูแลระบบไฟฟา ขนอุปกรณไปจัดสถานทีท่ ี่สวนอัมพร ดําเนินการกอสรางศาลา
จําหนายสลากกาชาดของมหาวิทยาลัยฯ สรางหองพักเจาหนาที่ ขนโตะ เกาอี้ บอรด และอุปกรณ
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ตาง ๆ ประสานงานกับฝายตาง ๆ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
5.2.6 งานพระกฐินพระราชทาน ทําหนาที่ใหบริการยานพาหนะ อํานวยความสะดวกใน
การเดินทางไปถวายผาพระกฐินพระราชทานและงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
6.2.7 โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ทําหนาที่เขียนโครงการนําเสนอที่ประชุม
คณบดี แจงขอความรวมมือใหทุกหนวยงานรวมวันพัฒนา จัดเก็บขยะ และงานอื่น ๆ
1.7 โครงสรางองคกร และการบริหาร
แผนภูมิที่ 1.1 โครงสรางองคกร
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

งานบริหารและธุรการ
- หนวยสารบรรณ
- หนวยการเจาหนาที่
- หนวยการเงิน
- หนวยบัญชี
- หนวยงบประมาณ
- หนวยจัดเก็บคาธรรมเนียม
และคาสาธารณูปโภค
- หนวยพัสดุ
- หนวยทะเบียนขอมูลและ
บัตรอนุญาตผานเขาออก มก.
- หนวยเทคนิคคอมพิวเตอร
- หนวยประชาสัมพันธ
งานสวนและรักษาความสะอาด

- หนวยธุรการและพัสดุ
- หนวยดูแลและตกแตงสวน
- หนวยบํารุงรักษาบริเวณและถนน
- หนวยรักษาความสะอาด
และจัดเก็บขยะมูลฝอย
- หนวยเรือนเพาะชําและไมประดับ
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งานซอมบํารุง

- หนวยธุรการและพัสดุ
- หนวยบริการหอประชุมใหญ
- หนวยบริการอาคาร ศร. 1
- หนวยบริการอาคาร ศร. 2
- หนวยบริการอาคาร ศร. 3
- หนวยบริการอาคารพุทธเกษตร
- ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ
- หนวยบานพักสวัสดิการและ
ทะเบียนราษฎร
- อาคารวิจัยและพัฒนา

งานรักษาความปลอดภัย

งานยานพาหนะ

- หนวยธุรการและพัสดุ
- หนวยธุรการและพัสดุ
- หนวยชางยนต
- หนวยบริการยานพาหนะ
- หนวยชางกอสราง
และเครื่องจักรกล
- หนวยชางไฟฟา
- หนวยรถสวัสดิการ
- หนวยชางโทรศัพท
- หนวยทะเบียนยานพาหนะ
- หนวยชางประปา
และการประกันภัย
- หนวยชางปรับอากาศ
- หนวยจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง
- หนวยชางเชื่อมโลหะ
และหลอลื่น
- หนวยชางอิเล็กทรอนิกส
และสื่อสาร
- หนวยบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย

งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสติ

- หนวยธุรการและพัสดุ
- หนวยบังคับการและสนับสนุน
การปฏิบัติการ
- หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1
- หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2
- หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3
- หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4
- หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5
- หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6
- หนวยบริการวิทยุคมนาคม

- หนวยธุรการและพัสดุ
- หนวยชางไม
- หนวยชางประปา
- หนวยชางไฟฟา
- หนวยชางเชื่อมโลหะ
- หนวยชางปูน
- หนวยชางสี
- หนวยชางโครงการ
- หนวยสํารวจออกแบบ

งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ

- หนวยธุรการและพัสดุ
- อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
- อาคารสารนิเทศ 50 ป
- อาคารสวัสดิการ มก.
- อาคารจอดรถงามวงศวาน 1
- อาคารจอดรถบางเขน
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แผนภูมิที่ 1.2 โครงสรางการบริหาร

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนา

ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนา

ผูอํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

หัวหนางานบริหารและธุรการ

หัวหนางานยานพาหนะ

หัวหนางานอาคารและสถานที่

หัวหนางานสวนและรักษาความสะอาด

หัวหนางานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต

หัวหนางานซอมบํารุง

หัวหนางานรักษาความปลอดภัย

หัวหนาบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ
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1.8 ขอมูลบุคลากร
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดจําแนกตามประเภทของปงบประมาณ 2550
เทียบกับปงบประมาณ 2551
ประเภทของบุคลากร
ขาราชการสาย ก
ขาราชการสาย ข
ขาราชการสาย ค
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม

1-28

จํานวนบุคลากรป 2550
มีตัวครอง
อัตราวาง
3
21
4
1
2
13
111
300
46
452
49

จํานวนบุคลากรป 2551
มีตัวครอง
อัตราวาง
3
21
5
2
3
30
100
273
54
435
56

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ตารางที่ 1.3 แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดจําแนกหนวยงานที่สังกัดปงบประมาณ 2550 เทียบกับปงบประมาณ 2551
หนวยงาน

ผูอํานวยการกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่
งานบริหารและธุรการ
งานอาคารและสถานที่
งานซอมบํารุง
งานยานพาหนะ
งานสวนและรักษาความ
สะอาด
งานรักษาความปลอดภัย
งานบํารุงรักษาอาคารกิจการ
นิสิต
งานบริหารกลุมงานอาคาร
พิเศษ
รวม

ขาราชการ
2550
มีตัว
วาง
ครอง
1
-

ลูกจางประจํา

2551
มีตัว
วาง
ครอง
1
-

2550
มีตัว
วาง
ครอง
-

พนักงาน

2551
มีตัว
วาง
ครอง
-

2550
มีตัว
วาง
ครอง
-

2551
มีตัว
วาง
ครอง
-

ลูกจางชั่วคราว
2550
2551
มีตัว
วาง
มีตัว
วาง
ครอง
ครอง
-

รวม
2550
มีตัว
วาง
ครอง
1
-

2551
มีตัว
วาง
ครอง
1
-

5
3
9
1
1

-

5
3
9
1
1

-

5
3
9
17
10

-

5
2
8
16
11

-

5
3
1
2

2
1

9
5
6
4
3

-

11
21
24
39
71

1
4
1
6
3

8
18
21
33
63

4
1
9
10

26
30
42
58
84

1
4
3
6
4

27
28
44
54
78

4
1
9
10

1
2

-

1
2

-

47
18

-

39
17

-

2
1

-

4
2

-

85
4

18
-

85
3

16
-

135
25

18
-

129
24

16
-

1

-

1

-

2

-

2

-

3

-

5

2

45

13

42

14

51

13

50

16

24

-

24

-

111

-

100

-

17

3

38

2

300

46

273

54

452

49

435

56
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ตารางที่ 1.4 แสดงจํานวนบุคลากรทั้งหมดที่มีตัวครองจําแนกตามประเภทของปงบประมาณ 2550 เทียบกับปงบประมาณ 2551
วุฒิการศึกษา
ประเภทของ
บุคลากร

ขาราชการสาย ก
ขาราชการสาย ข
ขาราชการสาย ค
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม

1-30

ป 2550
ต่ํากวาตรี
ป.ตรี
ป.โท ป.เอก
ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ.

ช.

8
2
1
102
237
350

3
17
4
8
5
5
2
2
6
7
5
103 8 91
254 92 182
390 111 228

- - 2
- 5
- 5
- 4 3
8 1
83 17
95 33

3
3
9
15

1
4
2
7

1
1

-

-

รวม
ญ.

ต่ํากวาตรี
ช. ญ.

ป.ตรี
ช. ญ.

- 2
- 5
- 6
- 1
5 10
8 1
74 11
87 35

3
8
6
17

ป 2551
ป.โท
ช ญ
. .
- 1 4 1
- - 2 - - 7 1

ป.เอก
ช ญ

ช.

ญ.

-

3
17
5
3
17
92
193
330

4
13
8
80
105

-

รวม

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
1.9 ขอมูลงบประมาณ
ตารางที่ 1.5 รายรับ/รายจาย จากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได จําแนกตามหมวด (จายจริง 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551)
ลําดับที่
1

2
3
4

รายรับ
เงินบํารุงมหาวิทยาลัยและเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
1.1 เงินบํารุงการศึกษา
1.2 เงินคาหนวยกิต
1.3 เงินคาธรรมเนียมการศึกษา
เงินจัดสรรจากการจัดการเรียนการภาคพิเศษ
เงินรายไดจากการบริหารงาน
รายไดไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ
4.1 โครงการตกแตงตนไมและขยายพันธุไมเพื่อจําหนาย
4.2 โครงการเก็บขยะครบวงจร ระยะที่ 2

5

6.
7

เงินรายไดอาคารจอดรถ มก.
5.1 รายไดอาคารจอดรถงามวงศวาน 1
5.2 รายไดอาคารจอดบางเขน
รายไดอาคารสวัสดิการ มก.
เงินอื่น ๆ
7.1 คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปาและโทรศัพท) 381
รวมรายรับ

งบประมาณแผนดิน
ไดรับ
จายจริง
คงเหลือ

งบประมาณเงินรายได
ไดรับ
จายจริง
คงเหลือ

5,342,562

0.00

5,342,562

451,000
51,000

451,000
51,000

0.00
0.00

5,516,351
521,386
4,317,095

2,771,408
1,124,288
2,336,855

2,744,943
602,902
1,980,240

17,540,254
33,739,648

489,462
7,224,013

17,050,792
26,515,635
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับที่
1

2

3

4
5
6

งบประมาณแผนดิน
ไดรับ
จายจริง
คงเหลือ

รายจาย
งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 คาจางประจํา
1.3 คาจางลูกจางตามสัญญาพนักงาน
1.4 คาจางลูกจางชั่วคราว
1.5 คาประกันสังคม
งบดําเนินการ
2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
2.2 คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ
3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
เงินรายไดสํานักงานอธิการบดี (110)
ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
รวมเปนเงิน

1-32

6,956,800
17,842,900
219,900

6,956,800
17,842,900
219,900

0.00
0.00
0.00

5,095,000

4,993,266

3,659,747

3,419,990

33,774,347

33,432,856

งบประมาณเงินรายได
จายจริง
คงเหลือ
ไดรับ

1,600,378
23,891,870
1,194,140

1,398,152
23,568,678
1,107,577

202,226
323,192
86,563

101,734

27,403,046

20,265.005

7,138,041

239,757

25,904,125
2,808,098
1,407,000
102,500

24,845,633
2,578,551
1,199,907
83,142

1,058,492
229,547
207,093
19,358

7,117,774
91,428,931

7,117,774
82,164,418

0.00
9,264,513

341,491

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

สวนที่ 2
ผลการดําเนินงาน
จากการปฏิบตั ิงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2550
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 เปนผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2551 มีผลการดําเนินงาน ตาม
ภารกิจหลัก และผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัตริ าชการ 4 ป ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ดังนี้
2.1 การดําเนินงานตามภารกิจหลัก
สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก แบงตามโครงสรางการบริหารของกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ ออกเปน 8 งาน ประกอบดวย
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานอาคารและสถานที่
3. งานซอมบํารุง
4. งานยานพาหนะ
5. งานสวนและรักษาความสะอาด
6. งานรักษาความปลอดภัย
7. งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
8. งานบริหารกลุม งานอาคารพิเศษ
2.1.1 งานบริหารและธุรการ
ทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในการสนับสนุนใหการปฏิบตั ิงานของกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ เกี่ยวกับ สารบรรณ การเจาหนาที่ การเงิน บัญชี พัสดุ การจัดเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ
การทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก ม.ก. และเทคนิคคอมพิวเตอร และงานอื่น ๆ โดยแบงการบริหารงาน
ออกเปน 10 หนวย และมีผลการปฏิบตั งิ านดังนี้

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ
จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ฉบับ
124,728/431,709/6,741
เรื่อง/ครั้ง/ฉบับ
85/663/13,549
เรื่อง/ครั้ง
1,043/7,431
เรื่อง/ครั้ง
5,819/1,446
เรื่อง
10,170

หนวยงาน
1. หนวยสารบรรณ
2. หนวยการเจาหนาที่
3. หนวยการเงิน
4. หนวยบัญชี
5. หนวยจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาสาธารณูปโภค
6. หนวยพัสดุ
7. หนวยงบประมาณ
8. หนวยทะเบียนขอมูลและบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.
9. หนวยเทคนิคคอมพิวเตอร

เรื่อง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง

19,057
156/333
37,025/21,237
3,246

10. หนวยประชาสัมพันธ

ฉบับ/แผน

10/7500

อนึ่ง ในการบริหารจัดการ และใหบริการของงานบริหารและธุรการดังกลาว ซึ่งในหนวยทะเบียน
ขอมูลและบัตรอนุญาตผานเขาออก มก. ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551
มี
เงินรายไดคาธรรมเนียมบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. เปนเงิน 565,950 บาท และมีผูใชบริการ ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5

จํานวน (คน)

ผูใชบริการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูปกครอง
บุคคลภายนอก
รวม

896
361
1,068
2,829
454
5,608

3000
2,829

2500

500

454

1,068

1000

361

1500

บุคลากร มก.
บุคลากร กษ.

896

2000

นิสิต มก.
ผูปกครอง
บุคคลภายนอก

0

รูปภาพที่ 1 จํานวนผูใชบริการทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

2.1.2 งานอาคารและสถานที่
ทําหนาที่ใหบริการและดูแลซอมบํารุงรักษาอาคารหอประชุมใหญ อาคารศูนยเรียนรวม 1
อาคารศูนยเรียนรวม 2 อาคารศูนยเรียนรวม 3 อาคารพุทธเกษตร อาคารศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ
หนวยบานพักสวัสดิการฯ และอาคารวิจยั และพัฒนา โดยแบงการบริหารงานออกเปน 9 หนวย
และมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเภทของงาน
หนวยธุรการและพัสดุ
หนวยบริการหอประชุมใหญ
หนวยบริการอาคารศูนยเรียนรวม 1
หนวยบริการอาคารศูนยเรียนรวม 2
หนวยบริการอาคารศูนยเรียนรวม 3
หนวยบริการอาคารพุทธเกษตร
หนวยบานพักสวัสดิการและทะเบียนราษฎร
อาคารวิจัยและพัฒนา

หนวยนับ
เรื่อง
ครั้ง
ชั่วโมง/คน
ชั่วโมง/คน
ชั่วโมง/คน
ครั้ง
เรื่อง
ครั้ง

จํานวน
2,664
55
19,338 ชม./1,986,936 คน
43,068 ชม./1,073,350 คน
29,988.45 ชม./2,660,146 คน
252
470
177

2.1.3 งานซอมบํารุง
ทําหนาที่ดูแลและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย อาทิ รถยนต ไฟฟา
ประปา โทรศัพท ระบบเชื่อมโลหะ ระบบปรับอากาศ ถนน โตะ เกาอี้ ประตู หนาตาง อาคาร ระบบบําบัด
น้ําเสีย และปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งแบงออกเปน 10 หนวย และมีผลการปฏิบตั งิ านดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ประเภทของงาน
หนวยธุรการและพัสดุ
หนวยชางเครือ่ งยนต
หนวยชางกอสราง
หนวยชางไฟฟา
หนวยชางประปา
หนวยชางโทรศัพท
หนวยชางเชื่อมโลหะ
หนวยชางปรับอากาศ
หนวยชางอิเล็กทรอนิกส
หนวยบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย

หนวยนับ
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

จํานวน
6,344
2,986
1,117
665
396
497
156
132
23
12
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

2.1.4 งานยานพาหนะ
ทําหนาที่ใหบริการรถยนตสว นกลางและเครื่องจักรกล รถสวัสดิการ ควบคุมและสรุป
รายงานการเบิกจายวัสดุเชือ้ เพลิงและหลอลื่น ดําเนินการดานการจดทะเบียน การโอน การตรวจ
สภาพ การตอภาษี การจําหนายรถยนตและรถจักรยานยนต การแกไขเปลีย่ นแปลงลักษณะรถ และ
การประกันภัยรถยนตของสวนกลางและรถสวัสดิการ งานดานธุรการและพัสดุ สนับสนุนการบริหาร
จัดการ ตามนโยบาย และภารกิจ ของมหาวิทยาลัย โดยแบงการปฏิบัตงิ านออกเปน 5 หนวย และมี
ผลการปฏิบตั งิ านดังนี้
หนวยงาน
1. หนวยธุรการและพัสดุ
2. หนวยบริการยานพาหนะและเครื่องจักรกล
3. หนวยรถสวัสดิการ
4. หนวยทะเบียนยานพาหนะและการประกันภัย
5. หนวยจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ
จํานวน
ครั้ง
1,682
ครั้ง
1,382
ครั้ง
744
ครั้ง
138
ครั้ง
686

หมายเหตุ

2.1.5 งานสวนและรักษาความสะอาด
ทําหนาที่ดานการบํารุงรักษาบริเวณ การรักษาความสะอาด การเพาะชําไมดอก ไมประดับ
การกําจัดสิ่งปฏิกูล และการเก็บขยะ ตกแตงสถานทีง่ านพิธี และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายแบงการ
ปฏิบัติงานออกเปน 5 หนวย และมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
หนวยงาน
1.หนวยธุรการและพัสดุ
1.1 รับเอกสาร
1.2 รับสงหนังสือ
2.หนวยเรือนเพาะชําและไมประดับ
2.2 งานขยายพันธุไมดอกไมประดับ
3.หนวยรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอย
3.1 การจัดเก็บขยะมูลฝอยภายใน มก. 39 จุด
4.หนวยดูแลและตกแตงสวน
4.1 จัดสถานที่ตกแตงไมดอกไมประดับ
4.2 ดูแลตัดแตงสนามหญาพื้นที่สวนกลาง
4.3 งานปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายใน มก.
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ผลการดําเนินงาน
755
896
12,737

หมายเหตุ

ครั้ง 755 เรือ่ ง
ครั้ง 896 เรือ่ ง
กระถาง

288

ครั้ง 2,015,280 กิโลกรัม
(2015.28 ตัน)

101
42
4

ครั้ง 101 หนวยงาน
ครั้ง
ครั้ง

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

หนวยงาน
5. หนวยบํารุงรักษาบริเวณ
5.1 งานโครงการ
5.2 งานปรับปรุงพื้นที่ซอ มแซมพืน้ ผิวจราจร
5.3 งานปรับปรุงพื้นที่ปูทางเดินเทา
5.4 งานควบคุมดูแลการขุดลอกระบายน้ํา และ
กําจัดวัชพืชตามคูน้ําโดยรอบวิทยาเขต
5.5 งานอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6.งานขอความอนุเคราะห
6.1 ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่
6.2 ขอความอนุเคราะหตดั แตงตนไม
6.3 ขอความอนุเคราะหยมื ไมดอกไมประดับ
6.4 ขอความอนุเคราะหพนั ธุพุทธรักษา
6.5 ขอความอนุเคราะหทงิ้ เศษวัสดุ ขยะกิ่งไม และดิน
บริเวณจุดทิ้งขยะ ซ. พหลโยธิน 45

ผลการดําเนินงาน
19
13
3
5

โครงการ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

8

ครั้ง

33
40
10
5
115

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

หมายเหตุ

33 หนวยงาน
40 หนวยงาน
10 หนวยงาน
21 หนวยงาน

สรุปปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ ภายใน มก.
เดือน
ตุลาคม
2550
พฤศจิกายน 2550
ธันวาคม
2550
มกราคม
2551
กุมภาพันธ 2551
มีนาคม
2551
เมษายน
2551
พฤษภาคม 2551
มิถุนายน 2551
กรกฎาคม 2551
สิงหาคม 2551
กันยายน 2551
รวม

ปริมาณขยะ(กิโลกรัม)/เดือน
169,310
186,510
163,870
160,570
181,310
168,640
146,970
181,380
193,640
261,010
223,860
221,750
2,258,820

ที่มา : ใบชั่งน้ําหนัก สถานีขนถายมูลฝอย แขวงออเงิน สํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร
(ในแตละวันทีท่ ิ้งขยะ)
2-5

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

150,000
100,000
50,000

169,310
186,510
163,870
160,570
181,310
168,640
146,970
181,380
193,640

200,000

0

221,750

261,010

250,000

223,860

300,000

ตุลาคม 2550
พฤศจิกายน 2550
ธันวาคม 2550
มกราคม 2551
กุมภาพันธ 2551
มีนาคม 2551
เมษายน 2551
พฤษภาคม 2551
มิถุนายน 2551
กรกฎาคม 2551
สิงหาคม 2551
กันยายน 2551

ปริมาณขยะ (กิโลกรัม/เดือน)

รูปภาพที่ 2 สรุปปริมาณขยะที่จัดเก็บภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.1.6 งานรักษาความปลอดภัย
มีหนาที่ในดานการรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการ ควบคุมดูแลจัดระบบ
การจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงการควบคุมการใหบริการของกลุมรถจักรยานยนต
บริการ ควบคุมหาบเรแผงลอยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และใหบริการในดานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับการรองขอ โดยแบงการดําเนินงานออกเปนหนวย 9 หนวย มีผลการปฏิบตั ิงานดังนี้
หนวยงาน
1. หนวยธุรการและพัสดุ
2. หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 1
3. หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 2
4. หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 3
5. หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 4
6. หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 5
7. หนวยรักษาความปลอดภัย ชุดที่ 6
8. หนวยบังคับการและสนับสนุนการปฏิบัติการ
9. หนวยบริการวิทยุคมนาคม
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ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ จํานวน
เรื่อง
18,328
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
225
ครั้ง
225
ครั้ง
225
ครั้ง
329
ครั้ง
1,450
ครั้ง
2,137

รายได
(บาท)

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

หนวยงาน

ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ จํานวน

10. และปฏิบัติงานอื่นๆ ประจําวัน ดังนี้
- รับแจงเหตุและบันทึกประจําวัน
- มีอุบัติเหตุภายใน มก.
- ปรับผูฝ า ฝนระเบียบการล็อคลอรถยนต
- ปรับผูฝ า ฝนระเบียบหาบเร แผงลอย และลอเลื่อน
- ปรับผูฝ า ฝนระเบียบรถจักรยานยนตรับจาง

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

รายได
(บาท)

74
46
1,813
13,500
-

181,300
27,000
-

2.1.7 งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
ทําหนาที่ใหบริการซอมแซม สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน
ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา
อาคารและสถานที่และสิ่งปลูกสรางอื่นๆที่อยูในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต
และงานที่ไดรับ
หมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ซึ่งมีพื้นทีในเขตความรับผิดชอบ ประมาณ 57 ไร โดยแบงอาคาร
ตาง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อาคารหอพักนิสิต ชาย หญิง
ลานกีฬาในหอพักนิสิต
เรือนรับรองหอพักนิสิตหญิง
อาคารกิจกรรมนิสิต
อาคารที่ทําการกองกิจการนิสิต
อาคารปมน้ํา
อาคารโรงบําบัดน้ําเสีย
อาคารสถานพยาบาล มก.

จํานวน 18 หลัง
จํานวน 6 สนาม
จํานวน 2 หลัง
จํานวน 6 หลัง
จํานวน 1 หลัง
จํานวน 4 หลัง
จํานวน 1 หลัง
จํานวน
1 หลัง

งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต แบงออกเปน 9 หนวย มีผลการปฏิบัติงานดังนี้
หนวยงาน
หนวยธุรการและพัสดุ
หนวยชางไม
หนวยชางประปา
หนวยชางไฟฟา
หนวยชางเชื่อม
หนวยชางปูน
หนวยชางสี
หนวยชางโครงการ
หนวยชางเขียนแบบ
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ
จํานวน
4,985
989
713
921
97
69
16
38
10
43

หมายเหตุ

2-7

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

2.1.8 งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ
ทําหนาที่บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ป
อาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 อาคารจอดรถบางเขน ให
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยฯ มาก
ที่สุด งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ แบงออกเปน 1 หนวย 5 อาคาร และมีผลการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
แผนงาน
1. หนวยธุรการและพัสดุ
2. อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
3. อาคารสารนิเทศ 50 ป
4. อาคารสวัสดิการ มก.
5. อาคารจอดรถงามวงศวาน 1
6. อาคารจอดรถบางเขน
รวมเปนเงิน

ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ
จํานวน
เรื่อง
14,696
ครั้ง
1,964
ครั้ง
52,792
ครั้ง
46,484
ครั้ง
24,680
ครั้ง
22,289

งบประมาณ
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท)
368,000.00
867,800.00
4,370,053.00
5,516,351.00
521,386.00
11,643,590

1,200,220.00
11,542,962.64
1,657,099.01
2,423,906.83
1,017,964.58
17,842,153.06

อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
12,000,000.00

อาคารสารนิเทศ 50 ป
อาคารสวัสดิการ มก.

10,000,000.00

อาคารจอดรถงามวงศวาน 1
8,000,000.00

อาคารจอดรถบางเขน

6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

รายได

รายจาย

รูปภาพที่ 3 สรุปรายได - รายจายของอาคาร
2-8

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

2.2 ผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดดําเนินตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30
กันยายน 2551 ตามแผนกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธ ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดย
2
มุงเนนการพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาตอ รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

เอกสาร/
หลักฐานอางอิง

ปญหา/
อุปสรรค

1. โครงการพัฒนาบุคลาการเพื่อพัฒนางาน
1.1

โครงการฝกอบรม/สัมมนา
การอบรมสัมมาบุคลากร

1) จํานวนโครงการ

10

1) สงบุคลากรเขารับการอบรม/
สัมมนา/ประชุม จํานวน 51 โครงการ
2) สงบุคลากรไปศึกษาดูงานจํานวน 9
โครงการ
3) กองยานพาหนะฯ จัดอบรมพัฒนา
บุคลากร จํานวน 5 โครงการ
4) อนุญาตใหบุคลากรลาศึกษาตอ
จํานวน 11 โครงการ
5) สงบุคลากรเขาปฐมนิเทศจํานวน 1
โครงการ
รวม 77 โครงการ

การพัฒนา
1,500 บุคลากร
83,995
203,991
369,000
5,400
663,886
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับที่

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด
2) จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา

3) จํานวนฐานขอมูล
การพัฒนาบุคลากร
4) จํานวน
แผนพัฒนาบุคลากร
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เปาหมาย

350

ผลการดําเนินงาน
1) สงบุคลากรเขารับการอบรม/
สัมมนา/ประชุม จํานวน 87 คน
2) สงบุคลากรไปศึกษาดูงานจํานวน
65 คน
3) กองยานพาหนะฯ จัดอบรมพัฒนา
บุคลากร จํานวน 205 คน
4) อนุญาตใหบุคลากรลาศึกษาตอ
จํานวน 12 คน
5) สงบุคลากรเขาปฐมนิเทศ
จํานวน 1 คน
รวมจํานวน 370 คน
รวมเปนเงิน
1) สรุปผลการพัฒนาบุคลากร

1
1) แผนพัฒนาบุคลากร
1

งบประมาณ
(บาท)

เอกสาร/
หลักฐานอางอิง

การพัฒนา
1,500 บุคลากร
83,995
203,991
369,000 รายงานประจําป
5,400
663,886
การพัฒนา
บุคลากร
แผนการพัฒนา
บุคลากร

ปญหา/
อุปสรรค

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กลยุทธ 3

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหบริการที่มีคุณภาพ มุงสูมหาวิทยาลัยอิเลคทรอนิกสที่มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานตาง ๆ และการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานกับหนวยงานตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไดอยางสอดคลอง เปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยพัฒนาระบบงาน
ดานแผนงาน วิเทศสัมพันธ และความรวมมือกับสถาบันและองคกรในตางประเทศ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการจัดทําระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจของ
ผูบริหาร รวมทั้งพัฒนาระบบใหบริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและการกีฬา การจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน ความสะอาด และความปลอดภัย
ภายในมหาวิทยาลัย

ลําดับที่ กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

เอกสาร/หลักฐานอางอิง

ปญหา/
อุปสรรค

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2) จํานวนขอมูลที่
เผยแพรในเว็บไซด
โครงการพัฒนากายภาพ
1) โครงการวันพัฒนาและ
ปลูกตนไม มก. ประจําป

1) จํานวนนิสิตและ
บุคลากร
ที่เขารวมโครงการ

2) จํานวนรายงานผล
สรุปผลการดําเนินงาน

2 ฐาน

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ
ขอมูลบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. และการ
ใหบริการสมัครเขารวมโครงการใบโอดีเซล

0
http://www.vehicle.ku.ac.th/

2) จํานวนโครงการที่เผยแพรในเว็บไซด
12 เรื่อง

12

11,338

120

1) มีบุคลากรเขารวมโครงการ
จํานวน 4,723 คน
2) มีนิสิตเขารวมโครงการ
จํานวน 10,685 คน
รวมจํานวนผูเขารวม 15,408 คน
1) รายงานสรุปผลการดําเนินงานจํานวน
150 เลม

382,713 สรุปผลวันพัฒนา

สรุปผลวันพัฒนาฯ
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับที่ กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ
2) โครงการวันพัฒนาและ
ปลูกตนไม ณ พุทธมณฑล

ตัวชี้วัด
1) จํานวนนิสิตและ
บุคลากรที่เขารวม
โครงการ

เปาหมาย
120

ผลการดําเนินงาน
1) มีบุคลากรเขารวมโครงการจํานวน
100 คน
2) มีนิสิตเขารวมโครงการ
จํานวน 50 คน

งบประมาณ
(บาท)
ประมาณการ
95,000 บาท

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
รายงานประจําป

จายจริง 31,040 บาท
คงเหลือ 63,960
บาท

รวมจํานวนผูเขารวม 150 คน
1) จํานวนโครงการที่
3) พัฒนาระบบการรักษา
ไดรับการพัฒนา
ความปลอดภัยพื้นที่
สวนกลางมก ของงานรักษา
ความปลอดภัย
2) ระดับคะแนน
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
4) พัฒนาระบบการจราจร
ภายในพื้นที่สวนกลาง มก. 1) จํานวนโครงการที่
ของงานรักษาความ
ไดรับการพัฒนา
ปลอดภัย
2) ระดับคะแนน
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
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3

รายงานประจําป
1) พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย
พื้นที่สวนกลางจํานวน 8 โครงการ

3.50

3

11,188,147.00

2) ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 3.37

รายงานการวิจัย

1) พัฒนาระบบปายจราจรภายใน มก.
จํานวน 5 โครงการ

รายงานประจําป

2) ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 3.20

397,712.00
รายงานประจําป

ปญหา/
อุปสรรค

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับที่

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

5) พัฒนาสภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศนภายในอาคาร และ
พื้นที่สวนกลาง มก. ของงาน
สวนฯ/งานซอมบํารุง

1) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา

3

1) พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศนภายในอาคารและพื้นที่
สวนกลาง มก. จํานวน 22 โครงการ

2) ระดับคะแนน
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
6) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 1) จํานวนโครงการที่
ภายในพื้นที่สวนกลาง มก.
ไดรับการพัฒนา
ของงานซอมบํารุง
2) ระดับคะแนน
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
7) กิจกรรม 5 ส
1) จํานวนครั้งที่มีการ
สํารวจ

งบประมาณ
(บาท)

เอกสาร/หลักฐานอางอิง

ปญหา/
อุปสรรค

รายงานประจําป
2,986,370.00

3.50

2) ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 3.44

รายงานการวิจัย

3

1) พัฒนาระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายใน มก. จํานวน 12 โครงการ

3.50

2) ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 3.27

รายงานวิจัย

1

1) มีการสํารวจพัสดุที่ชํารุดเพื่อ
จําหนาย จํานวน 4 ครั้ง
2) มีการสํารวจและทําลายเอกสาร
ตามระเบียบงานสารบรรณ
จํานวน 2 ครั้ง

รายงานประจําป

182,913.00 รายงานประจําป
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับที่

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

ดานประกันคุณภาพ
1) จัดทํารายงานผลการ
ประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน

ดานวิจัยสถาบัน
1) สํารวจความพึงพอใจและ
ความตองการของผูรับใช
บริการ

2-14

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)
ไดรับเงิน
471,776 บาท

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
รายงานประจําป

2) จํานวนรายการ
พัสดุที่จําหนาย

40

1) มีการจําหนายพัสดุที่ชํารุด/
เสื่อมสภาพ จํานวน 4 ครั้ง/
103 รายการ ไดรับเงินจากการ
จําหนายพัสดุ
เปนเงิน 471,776 บาท

1) รายงานการ
ประชุม

3

รายงานการประชุม

2) รายงานการ
ประเมินตนเอง
(SAR) ที่เผยแพร

20

1) ประชุมกองและประชุม
คณะทํางานรวบรวมผลงาน
จํานวน 9 ครั้ง
1) มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) จํานวน 20 เลม

1) รายงาน
ผลการวิจัย

1

1) มีการสํารวจความพึงพอใจและ
ความตองการของผูใชบริการ
จํานวน 5 โครงการ

รายงานผลการวิจัย

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานประจําป

ปญหา/
อุปสรรค

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับที่

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด

ดานการเผยแพรประชาสัมพันธ
1) จํานวนขาว
1) โครงการจัดทําขาว
ประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธทาง
กองยานพาหนะฯ
เว็บไซดของกองฯ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

เอกสาร/หลักฐานอางอิง

ปญหา/
อุปสรรค

60

1) จํานวนขาวประชาสัมพันธทาง
9,600 รายงานประจําป
เว็บไซดของกองฯ จํานวน 259 เรื่อง
2) จํานวนขาวประชาสัมพันธ
ที่จัดทําเปนเอกสารเผยแพร
ประจําเดือน จํานวน 12 ฉบับ/
960 แผน
การพัฒนา/ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ ในการสนับสนุนการดําเนินงาน
รายงานประจําป
มีรายได
1) มีการใหบริการทําบัตรอนุญาต
1) ระยะเวลาในการ
1) การทําบัตรอนุญาตผาน
คาธรรมเนียมฯ
ผานเขา-ออก มก. ไมเกิน 5 นาที
ใหบริการ
เขา-ออก มก.
เปนเงิน 509,550
5 นาที
บาท
2) ระดับคะแนน
3.50
2) ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
รายงานประจําป
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 3.74
ผูรับบริการ
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับที่

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

2) การสนับสนุนงานพิธีการ
สวนกลาง มก. และหนวยงาน
ตาง ๆ

1) จํานวนงาน/ครั้ง ที่
สนับสนุน

6

ผลการดําเนินงาน
1) สนับสนุนงานพิธีการสวนกลาง
มก. จํานวน 11 งาน/ครั้ง
2) สนับสนุนหนวยงานตาง ๆ
จํานวน 33 งาน/ครั้ง

3) การประหยัดพลังงาน

การพัฒนาดานการใหบริการ
1) พัฒนาการใหบริการอาคาร 1) จํานวนรายไดที่
จอดรถ มก.
เพิม่ ขึ้น
2) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา
2) พัฒนาการใหบริการหอง
1) จํานวนรายไดที่
ประชุม/สัมมนา
เพิ่มขึ้น
2) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา
3) ระดับคะแนน
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
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1) โครงการที่ประหยัดพลังงาน
2 จํานวน 2 โครงการ

1) จํานวนโครงการที่
ประหยัดพลังงาน

5.9 ลาน
บาท 1) มีรายไดจากการบริหาร
2
2) พัฒนาการใหบริการอาคารฯ
จํานวน 3 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
รายงานประจําป

1,611,960.00
หนวยงาน
รับผิดชอบ
คาใชจาย

รายงานประจําป

รายงานประจําป
187,170.00

6,037,737.00

รายงานประจําป

รายงานประจําป
1.09 ลานบาท

3
3.50

1) มีรายไดจากคาธรรมเนียมฯ
2) โครงการที่พัฒนาการใหบริการ
จํานวน 12 โครงการ
3) ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 3.52

1,389,365.00
10,828,347.00
รายงานการวิจัย

ปญหา/
อุปสรรค

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับที่

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ
3) พัฒนาการใหบริการรถ
โดยสารสวัสดิการ

ตัวชี้วัด
1) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา

2) จํานวนรถโดยสาร
สวัสดิการที่เพิ่มขึ้น
3) ระดับคะแนน
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
4) พัฒนาการใหบริการรถยนต 1) จํานวนรถที่
สวนกลาง
ใหบริการเพิ่มขึ้น
2) ระดับคะแนน
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
5) พัฒนาการใหบริการอาคาร 1) จํานวนโครงการที่
เรียนสวนกลาง
ไดรับการพัฒนา
2) ระดับคะแนน
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

เปาหมาย

2

ผลการดําเนินงาน
1) พัฒนาการการใหบริการรถ
โดยสารสวัสดิการ 4 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
มก. จาย
1,584,115
บริษัทฯ จาย
16,656,000

2) มีรถโดยสารสวัสดิการเพิ่มขึ้น
6 จํานวน 12 คัน
3.50
3) ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 3.64

3
3.50

1) ซอมแซม/บํารุงรักษารถยนต
สวนกลาง จํานวน 67 คัน
3) ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 3.29

1) พัฒนาการใหบริการอาคารเรียน
4 สวนกลาง จํานวน 6 โครงการ
3.50
3) ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 3.82

เอกสาร/หลักฐานอางอิง

ปญหา/
อุปสรรค

รายงานประจําป

รายงานประจําป

รายงานประจําป
1,545,100
รายงานการวิจัย

33,610,099.00

รายงานประจําป
รายงานการวิจัย
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับที่

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

6) พัฒนาการใหบริการอาคาร
กิจกรรมนิสิตของงานบํารุง
รักษาอาคารกิจกรรมนิสิต

1) จํานวนโครงการที่
ไดรับการพัฒนา

4

2) ระดับคะแนน
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
7) พัฒนาการใหบริการอาคาร 1) จํานวนโครงการที่
สวัสดิการ มก. ของงานบริหาร ไดรับการพัฒนา
กลุมงานอาคารพิเศษ
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ผลการดําเนินงาน
1) พัฒนาการใหบริการอาคาร
กิจกรรมนิสิต จํานวน 11 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
รายงานประจําป

6,105,648.00

3.50

3) ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 3.32

รายงานประจําป

4

1) พัฒนาการใหบริการอาคาร
สวัสดิการ มก. จํานวน 6 โครงการ

รายงานประจําป
854,432.00

2) มีรายไดคาเชาอาคารสวัสดิการ
มก.

4,317,095.00

รายงานประจําป

ปญหา/
อุปสรรค

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กลยุทธ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานกฎหมายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดการทรัพยสิน สิทธิประโยชน และทรัพยสินทางปญญา การจัดหารายได การใหบริการวิชาการ
4
ในเชิงพาณิชยการพัฒนาวิชาการ และการอนุรักษ รักษาจัดเก็บขอมูลประวัติและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสนองตอบความตองการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกได
อยางรวดเร็วและครบถวน
ลําดับที่

กลยุทธ/ผลผลิต/โครงการ

โครงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
1) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

จํานวนโครงการ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการ
1) พัฒนาการใหบริการวิชาการ 1) จํานวน
ของงานสวนฯ
โครงการที่
ใหบริการ
2) จํานวนรายได
ที่เพิ่มขึ้น

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

10

1) จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 13 โครงการ

2

1) โครงการจัดตกแตงสวนและ
ขยายพันธไมเพื่อจําหนาย
มีรายไดเปนเงิน 451,000 บาท
2) โครงการเก็บขยะครบวงจร
ระยะที่ 2 มีรายไดเปนเงิน
51,000 บาท
รวมจํานวน 2 โครงการ มี
รายไดเปนเงิน 502,000 บาท

300,000

งบประมาณ
(บาท)
779,766.50

502,000.00

เอกสาร/หลักฐาน
อางอิง

ปญหา/อุปสรรค

รายงานประจําป

โครงการพัฒนา
วิชาการ
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ โดยมุงเนนการพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาตอ รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวย
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน
การอบรม/สัมมนา/ประชุม
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพฒ
ั นาบุคลากร โดยไดจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา ประชุม ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
ลําดับ
ที่
1

2
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ชื่อบุคลากร

น.ส.สุชีพ จันทอง
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นางสาคร พงษนิล
น.ส.สุชีพ จันทอง
นางสาคร พงษนิล
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นางสุกัญญา อินทอง
นางสุมาลี ภูรัตน
น.ส.วันดี เพิ่มทวีทรัพย

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

4-ต.ค.-50

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
ครึ่งวัน

ประชุมชี้แจงแนวทางในการ
บันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง

กองคลัง

หนวยงานที่จัด

0

ประชุมชี้แจงแนวทางในการ
บันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง

กองคลัง

19-ต.ค.-50

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

3

น.ส.สุชีพ จันทอง
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายสมศักดิ์ รักสนิท
นายวิเชียร คนฟู
นายวิเชียร ลอมวงค
นายประเพลิน เ กษมโอภาส
นางสาคร พงษนิล
น.ส.นิตยา ขันทอง
นางสุกัญญา อินทอง
น.ส.ชลธิชา ลอมวงค
นายศรราม รักสกุล
นายวิเชียร คนฟู
นายปรีชา เกื้อแกว
นายวิโรจน พวงพิกุล

ประชุมพิจารณาตัดสิน
โครงการรางวัลคุณภาพ มก.
ประจําป 2550

สํานักประกันคุณภาพ

ประชุมชี้แจงขอมูลและรับฟง การรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย
ความคิดเห็นโครงการ
รถไฟฟาสายสีมวงชวงบาง
ใหญ-บางซื่อ
อบรม "การบริหารความเสี่ยง
สํานักหนวยตรวจสอบ
และการควบคุมภายใน มก."
ภายใน

4

5

น.ส.สุชีพ จันทอง
น.ส.นิตยา ขันทอง

6

นายนิพนธ ปานสอน

เขารวมพิธีเปดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการสัมมนาทาง
วิชาการ ไอซีทีเพื่อการศึกษา
ICTED 2008

สํานักบริการคอมพิวเตอร

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

25-ต.ค.-50

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

31-ต.ค.-50

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

5-พ.ย.-50

1 วัน

หนวยงานที่จัด

0

7-พ.ย.-50

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่
7

8

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

น.ส.สุชีพ จันทอง
น.ส.นิตยา ขันทอง
นายศรราม รักสกุล
นางสุมาลี ภูรัตน
น.ส.ชลธิชา ลอมวงค

ประชุมหารือการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยง

สํานักงานอธิการบดี

โครงการสัมมนาการจัดการ
ความรูการจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณ พ.ศ.2551

9

นายสมเจต จักษุรัตน

10

นางสุกัญญา อินทอง

11

น.ส.สุชีพ จันทอง
นายประกาศิต สุมแกว
นายพัลลภ พรหมพา
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พิธีเซ็นสัญญาความรวมมือใน
การจัดการวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืนระหวาง
วงษพาณิชยและอีโคสยาม
อบรมชี้แจงการจัดทําคําขอ
งบประมาณแผนดินประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 และ
การจัดทําแผน/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณ พ.ศ.2551 ใน
ระดับปฏิบัติการ
สัมมนา NETDAY 2007

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

13-พ.ย.-50

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

กองคลัง

19-พ.ย.-50

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

บริษัทวงษพาณิชย

20-พ.ย.50

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

กองแผนงาน

28-พ.ย.-50

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

สํานักบริการคอมพิวเตอร

18-19-ธ.ค.-50

1 วัน

หนวยงานที่จัด

0

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่
12

13

ชื่อบุคลากร

น.ส.สุฑามาศ พิมพา
นายพรณรงค รุงกรุด
นายนิพนธ บุญโปรง
นางพิไลพร จินดารักษ
นายสมชาย ทองวิลัย
น.ส.สุชีพ จันทอง
น.ส.นิตยา ขันทอง
นายศรราม รักสกุล
น.ส.ชลธิชา ลอมวงค

14

นายประเพลิน เ กษมโอภาส
นายจอม เกิดพุม
นายฉัตรชัย วิสุวรรณ

15

น.ส.สุชีพ จันทอง
นางสุกัญญา อินทอง

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

20-ธ.ค.-50

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
ครึ่งวัน

ฟงการบรรยายพิเศษของ
ธนาคารไทยพาณิชย

กองการเจาหนาที่

หนวยงานที่จัด

0

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
"การพัฒนาดัชนีประเมินและ
เกณฑมาตรฐานระบบประกัน
คุณภาพ มก."

สํานักประกันคุณภาพ

21-ธ.ค.-50

1 วัน

หนวยงานที่จัด

0

อบรมโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโดยการนํา
วิศวกรรมคุณคา (VE) Value
Engineering มาประยุกตใช
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยเพื่อ
การประหยัดพลังงาน
อบรมการจัดทํางบประมาณ
เงินรายได

บริษัท เอ็นเนอรยี่ แอนด
ครี
เอติวิติ้ คอนซัลแตนทส
จํากัด

8-ม.ค.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

กองคลัง

15-ม.ค.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

16

นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายศรายุทธ จรจัด
นายนิพนธ ปานสอน
นายทวีศักดิ์ อินทโชติ
นางวิชชุตา ทองพันชั่ง
นายจักรพงศ จารุสาร
น.ส.กฤษกร ปรุงเมือง
น.ส.พัชรินทร จรจัด
นายชัยรัตน นาหนอง
นายจักรพงศ จารุสาร

สัมมนาผูบริหารเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการ
ความขัดแยงในองคกร

กองการเจาหนาที่

โครงการฐานความรูสูงาน
คุณภาพ เรื่อง " การประกัน
คุณภาพในชีวิตประจําวัน"

นายปรีชา เกื้อแกว
น.ส.ณัชชา หาทรัพย
นางพิไลพร จินดารักษ
น.ส.ปรียารัตน ทิมเจริญ
นางวิชชุตา ทองพันชั่ง
นายทวีศักดิ์ อินทโชติ
นายวิญู ตันทรรศนีย
นายโกเมศ สุรทิน

โครงการฐานความรูสูงาน
คุณภาพ เรื่อง " การประกัน
คุณภาพในชีวิตประจําวัน"

17

18
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แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวน
เงิน (บาท)

22-ม.ค.-51

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
1 วัน

หนวยงานที่จัด

0

สํานักประกันคุณภาพ

23-ม.ค.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

สํานักประกันคุณภาพ

8-ก.พ.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

19

20

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวน
เงิน (บาท)

14-ก.พ.-51

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
ครึ่งวัน

นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
นายสมศักดิ์ รักสนิท
นายสนิท ปนประดับ
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายประเพลิน เ กษม
โอภาส
นายวิเชียร คนฟู
นายวิเชียร ลอมวงค
น.ส.สุชีพ จันทอง
นางสาคร พงษนิล
นางสุกัญญา อินทอง
น.ส.ชลธิชา ลอมวงค
น.ส.นิตยา ขันทอง
นายศราม รักสกุล

โครงการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพ สํานักงาน
อธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

หนวยงานที่จัด

0

นายมานพ เทียนเมืองปก

ประชุมโครงการดูงานในและ
ตางประเทศของผูบริหาร
สังกัดสํานักงานอธิการบดี

กองแผนงาน

15-ก.พ.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

กองการเจาหนาที่

21

น.ส.สุชีพ จันทอง
นายอัศวิน ศิริธรรม
น.ส.นิตยา ขันทอง
น.ส.ณัชชา หาทรัพย
นายปรีชา นอยเหนี่ยง
นายณัฐวัฒน ปรีชากูล
นางนันทธิมา แฉง
ประเสริฐ
น.ส.กฤษกร ปรุงเมือง
น.ส.รัตติกร กงเพชร
น.ส.ปรียารัตน ทิมเจริญ
น.ส.ศยามน ทองพันธ
นายทวีศักดิ์ อินทโชติ
นางวิชชุตา ทองพันชั่ง

ประชุมใหญสามัญประจําป
พ.ศ.2550

22

น.ส.สุชีพ จันทอง

23

น.ส.สุชีพ จันทอง
น.ส.นิตยา ขันทอง
นายศรราม รักสกุล

โครงการฝกอบรมผูประเมิน
คุณภาพภายในของ มก.
ประจําป 2551
ประชุมสัมมนา "การถายทอด
ตัวชี้วัด:ประโยชนและ
แนวทางปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพ"
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แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวน
เงิน (บาท)

28-ก.พ.-51

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

สํานักประกันคุณภาพ

17-18-มี.ค.51

2 วัน

หนวยงานที่จัด

1,500

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ
(ก.พ.ร)

19-มี.ค.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่
24

นายวิชัย มินสุวรรณ

สัมมนา " The Business
Success Through IT-Based
Communications"

บริษัท ซีเมนส บิสสิเนส
คอมูนิเคชัน ซีสเต็มส จํากัด

21-มี.ค.-51

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
ครึ่งวัน

25

น.ส.นิตยา ขันทอง
นายฉัตรชัย ดานกลาง

ประชุมชี้แจงการจัดทํา "นามา
นุกรม มก. ป พ.ศ.2551
(ขาราชการและพนักงาน)"
ผานระบบเครือขาย

กองแผนงาน

26-มี.ค.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

26

น.ส.สุชีพ จันทอง
นางสาคร พงษนิล
นางสุกัญญา อินทอง
น.ส.วันดี เพิ่มทวีทรัพย
นางสุกัญญา อินทอง

ประชุมเพื่อซักซอมแนวทางใน
การแกไขปญหาและชี้แจงแนว
ปฏิบัติดานการเงิน บัญชี

สํานักงานตรวจสอบภายใน

3-เม.ย.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

สหกรณออมทรัพย มก.

9-เม.ย.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

27

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑและ
วิธีการสมัครเปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวน
เงิน (บาท)

หนวยงานที่จัด

0
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

คณะวิศวกรรมศาสตร

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ
มก.(ก.พ.ร)

28

นายสนิท ปนประดับ
นายยงยุทธ เปยมขําดี
นายวิเชียร ลอมวงค
นายครรชิต แรงครุฑ
นายมาโนชย คงเล็ก
นายไพรัช ศรีทองทรัพย
นายวิญู ตันทรรศนีย

รวมงานแถลงขาวและบรรยาย
พิเศษเรื่อง Solar Taxi จาก
สวิสเซอรแลนด

29

นายสมศักดิ์ รักสนิท
น.ส.สุชีพ จันทอง
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
นายวิเชียร คนฟู
นายวิเชียร ลอมวงค
นายประเพลิน เ กษมโอภาส
นางสาคร พงษนิล
นางสุกัญญา อินทอง
น.ส.ชลธิชา ลอมวงค
น.ส.นิตยา ขันทอง
นายศรราม รักสกุล

โครงการประชุมชี้แจงเรื่อง
"การถายทอดตัวชี้วัดสูคณะ
สถาบัน และสํานัก"
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แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวน
เงิน (บาท)

9-เม.ย.-51

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

22-เม.ย.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

30

นายประกาศิต สุมแกว
นายจตุรงค เพชรพรหมมาศ

สํานักบริการคอมพิวเตอร

31

นายนิพนธ ปานสอน
นายประเพลิน เ กษมโอภาส
น.ส.นิตยา ขันทอง
น.ส.สายชล มวงประเสริฐ
นายสมเจตน จักษุรัตน
นางสุกัญญา อินทอง
นางสุมาลี ภูรัตน
นางรัตนา รุงกรุด
น.ส.ณัชชา หาทรัพย
วาที่ ร.ต.ทัศวรา ฉัตรวิไล
นายปรัชญา ปณิธิกุล
นายธานี คําเมือง
นางวัฒนา เกษมโอภาส

อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร
การปรับแตงเซิรฟเวอร เพื่อ
จัดเก็บขอมูลตาม พ.ร.บ ICT
พ.ศ.2550
ประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ.
2550 (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
มก. ซึ่งจดทะเบียนแลว)

32

นายอัศวิน ศิริธรรม
นายประเพลิน เ กษมโอภาส

โครงการสัมมนาผูบริหาร มก.
"กลยุทธการเปนผูนํา"

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวน
เงิน (บาท)

8-พ.ค.-51

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
1 วัน

หนวยงานที่จัด

0

กองการเจาหนาที่

21-พ.ค.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

กองการเจาหนาที่

6-มิ.ย.-51

1 วัน

หนวยงานที่จัด

0
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

33

นายนิพนธ ปานสอน

กองการเจาหนาที่

34

นายพัลลภ พรหมพา

35

นางปราณี เทียนเมืองปก
นางสาคร พงษนิล

ประชุมชี้แจง "การประกันกลุม
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย"
โครงการสัมมนาผูบริหาร มก.
"กลยุทธการเปนผูนํา"
สัมมนาผูบริหาร มก."กลยุทธ
การสรางและบริหารทีมงาน"

36

นายสมศักดิ์ รักสนิท
นายอัศวิน ศิริธรรม
น.ส.สุชีพ จันทอง
นางปราณี เทียนเมืองปก
นางสาคร พงษนิล
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นายประกาศิต สุมแกว

37

นายมานพ เทียนเมืองปก
นายวิเชียร ลอมวงค
นายอดิศร ศิริสุรักษ
นายปรีชา เกื้อแกว
นายพัลลภ พรหมพา
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
นายวิโรจน พวงพิกุล
นายตั๋น นิลมาติ

38
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แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวน
เงิน (บาท)

13-มิ.ย.-51

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

กองการเจาหนาที่

19-มิ.ย.-51

1 วัน

หนวยงานที่จัด

0

กองการเจาหนาที่

4-ก.ค.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ
สัญจร อาคารสารนิเทศ 50 ป
มก.

กองการเจาหนาที่

15-ก.ค.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาคารเสี่ยงภัยภาครัฐฯ
เขตจตุจักร

สํานักงานเขตจตุจักร

25-ก.ค.-51

1 วัน

หนวยงานที่จัด

0

29-ก.ค.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
สถานีตํารวจนครบาล
และติดตามผลการบริหารงาน
บางเขน
ระดับสถานีตํารวจนครบาลบางเขน

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

39

นายจําลอง มีพรอม

40

นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
นายวิเชียร คนฟู
นายวิเชียร ลอมวงค
นายบุญถิ่น จรจัด
นายคงกฤช รักษสังข
น.ส.สุชีพ จันทอง
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายสมศักดิ์ รักสนิท
นายสมชาย จกะวัฒนากุล
นายวิเชียร คนฟู
นายวิเชียร ลอมวงค
นางปราณี เทียนเมืองปก
นายศรราม รักสกุล
น.ส.นิตยา ขันทอง
นายประกาศิต สุมแกว
นายจตุรงค เพชรพรหมมาศ

41

42

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวน
เงิน (บาท)

5-6 ส.ค.51

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
2 วัน

โครงการสัมมนาอาสาสมัครคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการสัมมนาการปรับเปลี่ยน
ระบบการแยกตําแหนงจาก
ระบบ
ซี สูระบบ "แทง" มก.

สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หนวยงานที่จัด

0

คณะวิทยาศาสตร

6-ส.ค.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

โครงการสัมมนาบุคลากร มก.
การจัดการความรูอยางไรใหได
ผลเปนรูปธรรม

กองการเจาหนาที่

13-ส.ค.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

อบรม "การจัดการคอมพิวเตอร
ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. ระดับ
คณะ มก.

สํานักบริการคอมพิวเตอร

18-ส.ค.-51

1 วัน

หนวยงานที่จัด

0
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

43

44

45
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นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
นายวิโรจน พวงพิกุล
นายตั๋น นิลมาติ
น.ส.สุชีพ จันทอง
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายวิเชียร คนฟู
นายวิเชียร ลอมวงค
น.ส.สุชีพ จันทอง
นางปราณี เทียนเมืองปก
นางสาคร พงษนิล
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นายประกาศิต สุมแกว
นายพัลลภ พรหมพา
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายยงยุทธ เปยมขําดี
นายสนิท ปนประดับ
นายอดิศร ศิริสุรักษ
นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
นายวิเชียร คนฟู
นายวิเชียร ลอมวงค

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวน
เงิน (บาท)

20-ส.ค.-51

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
ครึ่งวัน

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามผลการบริหารงาน
ระดับสถานีตํารวจนครบาล
บางเขน
โครงการสัมมนาผูบริหาร มก.
การบังคับบัญชาโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ขององคกร

สถานีตํารวจนครบาล
บางเขน

หนวยงานที่จัด

0

กองการเจาหนาที่

22 ส.ค.51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

โครงการสัมมนาการปรับเปลี่ยน
ระบบการแยกตําแหนงจาก
ระบบ "ซี" สูระบบ "แทง" มก.

กองการเจาหนาที่

25-ส.ค.-51

ครึ่งวัน

3

0

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

46

โครงการสัมมนาการเตรียมตัว
กอนเกษียณ

49

นายสมเวียง คงสืบ
นายสมาน พรหมหาญ
นายเกษม โพธิ์ชัย
นายชาติ นอยเหนี่ยง
นายธงชัย แสงนํารัก
นายสมบูรณ แตงออน
นางสารินี มาเนียม
น.ส.ยุพิน ทองคํา
น.ส.กนกวรรณ มณีรัตนเลิศ
วานิช
นางปราณี เทียนเมืองปก
น.ส.นิตยา ขันทอง
นายฉัตรชัย ดานกลาง
น.ส.สายชล มวงประเสริฐ
นายวิเชียร ลอมวงค

50

น.ส.สุชีพ จันทอง

51

นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
นายวิโรจน พวงพิกุล

รับการประเมินคุณภาพภายในของ
มก. ประจําปการศึกษา 2550
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามผลการบริหารงาน
ระดับสถานีตํารวจนครบาลบางเขน

47

48

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวน
เงิน (บาท)

26-28 ส.ค.51

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
3 วัน

กองการเจาหนาที่,
วัดพิกุลทองและวัดอัมพวัน
จ.สิงหบุรี

หนวยงานที่จัด

0

1-ก.ย.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

5-ก.ย.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

กองการเจาหนาที่

9 ก.ย.51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

สํานักประกันคุณภาพ

15-ก.ย.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

สถานีตํารวจนครบาล
บางเขน

18-ก.ย.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

บริษัท ซีเมนส มิสสิเนส
โครงการสัมมนา "มุมมอง
เทคโนโลยีระบบการสื่อสารและ คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็มส
บทบาทหใมสู CALL CENTER" จํากัด
โรงแรมอมารีฯ กรุงเทพฯ
โครงการสัมมนาเครือขาย
กองการเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคล ประจําป 2551
โครงการสัมมนาผูบริหาร มก.
"การบังคับบัญชาโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ขององคกร" รุนที่ 2
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

52

น.ส.สุชีพ จันทอง
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
นายสมศักดิ์ รักสนิท
นายสมชาย จกะวัฒนากุล
นายวิเชียร คนฟู
นายวิเชียร ลอมวงค
นางสมสุข เกษมกุล
วาที่ ร.ต.หญิงสายฝน มนตอุน
น.ส.นิตยา ขันทอง
นายฉัตรชัย ดานกลาง
น.ส.กฤษกร ปรุงเมือง
น.ส.รัตติกร กงเพชร
นางพิไลพร จินดารักษ
น.ส.สุฑามาศ พิมพา
นางวัฒนา เกษมโอภาส
น.ส.ณัชชา หาทรัพย
นางวิชชุตา ทองพันชั่ง

รับการประเมินคุณภาพภายใน
ของ มก. ประจําปการศึกษา
2550 ของ มก.

สํานักประกันคุณภาพ

เขาฟงการนําเสนอการจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบไฟล
อิเลคทรอนิคส

กองกลาง

53
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แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

19-ก.ย.-51

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

30-ก.ย.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

รวมเปนเงิน

1,500

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

การศึกษาดูงาน
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพฒ
ั นาบุคลากร โดยไดจัดสงบุคลากรเขารับศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
ลําดับ
ที่
1

2

3

ชื่อบุคลากร

นายนิพนธ ปานสอน
นายวิโรจน พวงพิกุล
นายจอม เกิดพุม
นายสุชีพ แยมโคกสูง
นายสันติพงษ บรรจาย
นายอภิชาติ เฉลยอาจ
นายฉัตรชัย วิสุวรรณ
นายธวัชชัย อองจันทร
นายสุริยา ดีพรหม
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
นายสมเจตน จักษุรัตน
นายศรราม รักสกุล
นายสมาน มวงงาม
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
นายวรชิต สุวรรณประสาท

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

ดูงานการประยุกตเทคนิคการ บริษัทเอ็นเนอรยี่ แอนด ครี
ตรวจวินิจฉัยเพื่อการประหยัด
เอติวิตี้ คอนซัลแตนทส
พลังงาน โดยเนนที่ "การ
จํากัด
มองขามคน" เปน เทคนิค
(DSM by HAT) ใน 4 อาคาร
หลักของ มก.

8-ก.พ.-51

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)
1 วัน

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

หนวยงานที่จัด

0

ดูงานระบบบริหารจัดการขยะ
รีไซเคิล หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย

19-ก.พ.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานที่จัด

0

ศึกษาดูงานชมสวนนงนุช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

29 ก.พ. 51 –
1มี.ค. 51

2 วัน

รายไดกองฯ

1,500
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

4

นายศรราม รักสกุล

5

นางวัฒนา เกษมโอภาส

6

นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
นายสมศักดิ์ รักสนิท
นายวิเชียร ลอมวงค
น.ส.สุชีพ จันทอง
นายประกาศิต สุมแกว
นายประเพลิน เ กษมโอภาส
นายตั๋น นิลมาติ
นายวิโรจน พวงพิกุล
นายวิชิต ออนละมูล
นายพยนตศักดิ์ พันธุเอี่ยม
นายมนตรี วงษสุวรรณ
น.ส.ศิริญญา รักสนิท
นายฉัตรชัย ดานกลาง
นายวีรพัฒน นามกระโทก
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ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

20 มี.ค.-51

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)
1 วัน

โครงการศึกษาและดูงานเพื่อ
พัฒนางานจดหมายเหตุ มก.
ศึกษาดูงานวิทยาเขต
กําแพงแสน มก. และ
จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการแขงขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธไมตรี
"จตุรมิตรไมตรีสีเขียว"
ครั้งที่ 5 (ศึกษาและดู
งานวิทยาเขตศรีราชา)

หอจดหมายเหตุ มก.

3

0

กองการเจาหนาที่

1-2 พ.ค.51

2 วัน

3

0

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา

10 พ.ค. 51

1 วัน

5

35,175

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

นางรัตติกร กงเพชร
น.ส.ณัชชา หาทรัพย
นายอุเทน ชูแสง
น.ส.กัญญารัตน แกวกุดเลาะ
น.ส.วรุณยุพา ไทยสีลา
นายพรวศิน พฤกษกุลฑล
น.ส.นวนฉวี มาลัย
นางพิไลพร จินดารักษ
นางวิชชุตา ทองพันชั่ง
น.ส.ดวงกมล ขุนทอง
นายไพรัช ศรีทองทรัพย
นายสมยศ เงินดี
นายศักดิ์ณรงค หวังพลายเจริญสุข

นายสมพงษ บุญธรรม
นายธวัชชัย มุยศาสตรา
นายอธิพงศ ทองพูล
นายระนินท หอมหวน
นายสายชล คลายหนองลี
นายศรายุทธ จรจัด
น.ส.พัชรินทร จรจัด
น.ส.นิตยา ขันทอง
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

7
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ชื่อบุคลากร

น.ส.สุฑามาศ พิมพา
น.ส.พลอย โทลัยหะ
น.ส.เหรียญ ทีอุทิศ
นายจักรพงศ จารุสาร
นางวัฒนา เกษมโอภาส
น.ส.กฤษกร ปรุงเมือง
นางสุภัทร ปานสอน
นายเอนก ศรีสังวาลย
นายศรราม รักสกุล
น.ส.อภิญญา มวงสีสุก
นายวิญญา โพธิ์นาง
นายประพันธ อินจาย
นายสมศักดิ์ รักสนิท
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายวิเชียร คนฟู
น.ส.สุชีพ จันทอง

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

โครงการศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กองแผนงาน

15-พ.ค.-51

1 วัน

รายไดกอง

จํานวนเงิน
(บาท)

7,550
7,550
7,550
7,550
7,550
7,550

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

18-20 มิ.ย.51

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)
2 วัน

8

นายวราคม ยิ้มนอย
นายไพรัช ศรีทองทรัพย

ดูงาน "โครงการหลวง 39 "
จังหวัดเชียงใหม

มูลนิธิโครงการหลวง

9

นายยงยุทธ เปยมขําดี

ดูงาน "การจัดการความรูของ
สํานักงานเลขานุการ
คณะสัตวแพทย"

กองการเจาหนาที่

จํานวนเงิน
(บาท)

25-มิ.ย.-51

ครึ่งวัน

หนวยงานจัด

0

รวมเปนเงิน

84,295

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

เงินรายได
กองยานพาหนะฯ

39,496

รายไดกอง

2,320

การจัดพัฒนาบุคลากรของหนวยงานเอง
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพฒ
ั นาบุคลากร โดยไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเอง ดังนี้
ลําดับ
ที่
1

ชื่อบุคลากร

น.ส.สุพรรณิการ แกวสงา
น.ส.สุภาภรณ ปุรินันท
นายสําเริง คิดสนอง
นายจําเนียร เสมแยม

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย

งานรักษาความปลอดภัย
กองยานพาหนะฯ

24-ต.ค.-50

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)
1 วัน
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

นายประวิทย ลิ้มจู
นายสุวัจน เจริญใจ
นายสมควร วนิชาคม
นายศุภฤกษ พันธสิงหโต
นายไพรัช เมตรไตร
นายสุรชัย โพธิ์รอด
นายเกษม โพธิ์ชัย
นายสมชาย ทองอุม
นายวีรพล พัวพันประเสริฐ
นายเชื้อ เชิงฉลาด
นางจุฑามาศ พวพันประเสริฐ
นายทรัพย ขําสุนทร
นายเสนห พกกลาง
นายอดิศักดิ์ ผาเจริญ
นายกิตติศักดิ์ สุวัฒนภักดีพงศ
นายชัชชัย ขันธวงษ
นายสมทรง ปอมฤทธิ์
นายวิโรจน ประสิทธิ์วิเศษ
นางสายชล ลาทน
นายสมาน สกุลทอง
นายบุญเลิศ ลีจาด
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ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

น.ส.ทองเลื่อน พรหมภักดี
นายเกรียงศักดิ์ กล่ําเครือ
นายรุงศักดิ์ สวนชูผล
นายอาทิตย ภูสีฤทธิ์
นายอธิพงศ ทองพูล
นายธวัชชัย มุยศาสตรา
นางมีนา สีมาพันธ
นายมานะ ศรีสวัสดิ์
นายอิทธิพล ปญญา
ส.ต.กิตติชัย เสรีสําราญ
นายทวี ทรัพยกุล
นายอนุสรณ ทองนวล
นายนุกล เปรมสุข
นางสมคิด สติมั่น
นายทนงศักดิ์ พูลตาล
น.ส.บังอร เนื้อขํา
นายธนวัฒน ทองมา
นายสุรศักดิ์ พึ่งสมบุญ
นายประวิทย แซซิ้ม
นายสมาน สิงหใหญ
นายวิชิต ออนละมูล
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

นายมานพ นพคุณ
นายวิชาญ ภูมิจํานงค
นายธนากร สังขมาลย
นายวินัย รักงาม
นายสมควร แสงนาค
นายสําเริง สวนชูผล
น.ส.อัญชลี สันเต็น
นายดิเรก ปรีดากุล
นายไวพจน ชัยเขต
นายเสมา มารมย
นายประเวศ ทองกําพรา
นายสุทธิ์ศักดิ์ เกตุจตุรัส
นายสุชาติ ผิวสวย
นายบุญรุง พวงทอง
นายสําเริง หุนทอง
นายวรรณศักดิ์ สุดสาคร
นายมนัส นพคุณ
นายวิระ ศรีสังวาลย
นายสุรพล พึ่งสมบุญ
นายอารมย ยิ้มสบาย
นายสมยศ เงินดี
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ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

นายทรัพยสิริ สุภะคะ
นายพรศักดิ์ งามชื่น
นางวรรณเพ็ญ พาที
นายสมพงษ แยมเพชร
นายสุดใจ กันเย็น
นายพยุง พันธุเอี่ยม
นางขวัญเรือน กันเย็น
นายจัตุพร พรหมหาญ
นายสุพัฒน สติมั่น
นายพยนตศักดิ์ พันธุเอี่ยม
นายจรัล ศรีสังวาลย
นายเนือง เอี่ยมจํารูญ
นายเอิบ พืชจันทร
นายณรงค มวงสีสุก
นายจําลอง มีพรอม
นายประชา พยัคตรี
นายสมหมาย กายะบูรณ
นายประจวบ บัวชุมสุข
นายคํารณ มวงสีสุก
นายบุญล่ํา ขันขาว
นายวิโรจน วิมุติศรี
นายวิชา กลั่นจันทร
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

นายสุเมศ ทิพรส
นายสุรศักดิ์ โพธิ์พันธ
นายวิเชียร เทพนอก
นายปรีชา เหมรา
นายสมศักดิ์ สวางสุข
นายธวัช สะอาดเอี่ยม
นายบุญเลิศ กาบตุม
นายบุญชู สวางสุข
นายสมเจต จั่นเพิ้ง
นายเลี่ยม กลิ่นหอม
น.ส.กิตติมา สังขอราม
นายบรรจง ทองคํา
นายสมศักดิ์ ชัยสวัสดิ์
นายชนะ ผาเมืองปก
นายวันชัย วนิชาคม
นายทองเกณ ขนทรัพย
นายสนอง ฉวีวรรณ
นายเฉลิม เสือผอง
นายสุนทร กาบตุม
นายวิมล นครเอี่ยม
นางมาลัย ฉิมพุฒ
นายประกอบ มณีวงศ
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ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

2

ชื่อบุคลากร

น.ส.ญาตา หอมหวล
นายสุรชัย แจมศรี
นายชัยวัฒน เพชรเทพ
นายสุระ ทารเพชร
นายสมปอง บุญเกิดรอด
นายสมชาย ตรึกตรอง
นายกิตติพงษ เพิ่มพร
นายนิคม หงษโต
นางหวัด ปุยออก
น.ส.อัมพัน หมืน่ เทพ
นางรุงนภา เดชะบุญชนะ
น.ส.นวนฉวี มาลัย
นางสุธามณี ขําประดิษฐ
นายสมาน มวงงาม
นายบุญชวย บุญเชียงราก
นายสุไลมาน ฮับเซาะ
นายสมพงษ ทิมทวี
นายอภิชาติ เฮงมี
นางเกศรัชฎา ผุดผอง
น.ส.สานิตย แสงกระจาง
น.ส.วลีรัตน คงไทย

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

อบรมการคัดแยกขยะรี
ไซเคิล
มก. ครั้งที่ 1

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

งานสวนและรักษาความ
สะอาด

31-ต.ค.-50

ครึ่งวัน

รายได
กองยานพาหนะฯ

10,570

กองยานพาหนะฯ
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

น.ส.กัญญารัตน แกวกุดเลาะ
น.ส.กระดังงา บรรดา
น.ส.พลอย โทลัยหะ
นางบานเย็น สระแกว
นางบุญธรรม ปลีกลาง
นางบุญทัน ดํารงคศิริ
นางบุญยืน ลิวัลย
นางวันดี ประชา
นางอรัญญา ออนจันทร
นางอุบล ขันธวงษ
นายกฤษฏา ออนละมูล
นายจันทวี สุขอวน
นายสมพร ภูแพ
นายสมพร หอมหวล
นายทอดี คดพิมพ
นายมนัส นิ่มนวล
นายชัชวาลย ชูวิเชียร
นายทอง แกวศรีงาม
นายจํานงค คําแสน
นายอรรถพร อรรถหิรัญ
นายมนัส มั่นจันทร
นายมนัส คําสี
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ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

กองยานพาหนะฯ

17-18-พ.ค.-51

2 วัน

รายได
กองยานพาหนะฯ

95,803

นายสุเมธ กมลกลาง
นายมานิต ปญญาคูณ
นายชอ ขันธวงษ
นายอุดม พรมราช
นายวิชัย เสมาสูงเนิน
นายนําพล นาคทั่ง
นายอภินันท ขันธวงษ
นายขจร เทียมญาติ
นายนิพนธ ปานสอน
นายสุชีพ แยมโคกสูง
นายธานี คําเมือง
นายวราคม ยิ้มนอย
3

นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
น.ส.สุชีพ จันทอง
นางปราณี เทียนเมืองปก
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นางสาคร พงษนิล
นายประกาศิต สุมแกว
นางวิไลลักษ ขวัญจิตต
นางสมสุข เกษมกุล
น.ส.นิตยา ขันทอง
น.ส.สายชล มวงประเสริฐ

โครงการพัฒนาบุคลากร
กองยานพาหนะฯ
เรื่อง "การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน"
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

นางสุมาลี ภูรัตน
นางสุกัญญา อินทอง
น.ส.วันดี เพิ่มทวีทรัพย
น.ส.ศิริญญา รักสนิท
นายกฤษพิมาณ หัสไทย
นายฉัตรชัย ดานกลาง
นายศรราม รักสกุล
นางชลธิชา ปณิธิกุล
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายพัลลภ พรหมพา
นายประเพลิน เ กษมโอภาส
นายปรัชญา ปณิธิกุล
น.ส.กฤษกร ปรุงเมือง
นายฉัตรชัย วิสุวรรณ
นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
นายกฤษฎา โพธิรักษ
นายบุญถิ่น จรจัด
นายวิชัย มินสุวรรณ
นายสมพงษ ทั่งบุญ
นายสนิท ปนประดับ
นายภัทรชัย แกวเกตุ
น.ส.นงเยาว สินโคกสูง
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ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

น.ส.รัตติกร กงเพชร
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายพรณรงค รุงกรุด
น.ส.ดวงกมล ขุนทอง
น.ส.พัชรินทร จรจัด
นายวรชิต สุวรรณประสาท
น.ส.อภิญญา มวงสีสุก
นายสมศักดิ์ รักสนิท
นายสมเจตน จักษุรัตน
นางนันทธิมา แฉงประเสริฐ
น.ส.สุฑามาศ พิมพา
นายไพรัช ศรีทองทรัพย
นายมาโนชย คงเล็ก
นายเกษมสันต มาลัย
นายตั๋น นิลมาติ
นางวัฒนา เกษมโอภาส
นายศรายุทธ จรจัด
น.ส.นวนฉวี มาลัย
นายวิเชียร ลอมวงค
นายอดิศร ศิริสุรักษ
นายวิโรจน พวงพิกุล
นายนิพนธ ปานสอน
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานการรักษา
ความปลอดภัยสําหรับ
เจาหนาที่ยาม
งานรักษาความปลอดภัย
และผูประสานงานดานการ
รักษาความปลอดภัย
จากหนวยงานภายใน

งานรักษาความปลอดภัย
กองยานพานะอาคารและ
สถานที่

12-ก.ค.-51

1 วัน

2

23,962

นายธานี คําเมือง
นางวิชชุตา ทองพันชั่ง
น.ส.ทวีวรรณ จันทรศักดิ์
นายทวีศักดิ์ อินทโชติ
น.ส.กมลรัตน หลําขํา
นายปานประวัฒน มโนมัธย
นายจักรพงศ จารุสาร
นายเอนก ศรีสังวาลย
นายวิเชียร คนฟู
นายคงกฤช รักษสังข
นายปรีชา นอยเหนี่ยง
น.ส.ณัชชา หาทรัพย
นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี
น.ส.ขนิษฐา รุกขชาติ
4
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น.ส.สุพรรณิการ แกวสงา
นายสําเริง คิดสนอง
นายประวิทย ลิ้มจู
นายสุวัฒน เจริญใจ
นายไพรัช เมตรไตร
นายสุรชัย โพธิ์รอด
นายสมชาย ทองอุม
นายเชื้อ เชิงฉลาด

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

นายทรัพย ขําสุนทร
นายอดิศักดิ์ ผาเจริญ
นายชัชชัย ขันธวงษ
นายวิโรจน ประสิทธิ์วิเศษ
น.ส.ศศิธร ใจชื้น
นายเกรียงศักดิ์ กล่ําเครือ
นายอธิพงศ ทองพูล
นายจู อรสินธ
นายวิทยา ยืนยง
นายทวี ทรัพยกุล
นายนุกูล เปรมสุข
นายสุรศักดิ์ พึ่งสมบุญ
นางสมคิด สติมั่น
นายธนากร สังขมาลย
นายสําเริง สวนชูผล
นายดิเรก ปรีดากุล
น.ส.สุภาภรณ ปุรินันท
นายจําเนียร เสมแยม
นายสมยศ ชังมอญ
นายสมควร วนิชาคม
นางขวัญเรือน กันเย็น

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

มหาวิทยาลัย รุนที่ 1
สําหรับเจาหนาที่ยาม งาน
รักษาความปลอดภัย มก.

2-51

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

นายเกษม โพธิ์ชัย
นายวีรพล พัวพันประเสริฐ
นายเสนห พกกลาง
นายกิติศักดิ์ สุวัฒนภักดีพงศ
นางจุฑามาศ พัวพันประเสริฐ
นายสมทรง ปอมฤทธิ์
นายอาทิตย ภูสีฤทธิ์
นายสมาน สกุลทอง
นายอิทธิพล ปญญา
นายอนุสรณ ทองนวล
ส.ต.กิตติชัย เสรีสําราญ
นายมานะ ศรีสวัสดิ์
นายวิชิต ออนละมูล
นายประวิทย แซซิ้ม
น.ส.บังอร เนื้อขํา
นายสมควร แสงนาค
น.ส.อัญชลี สันเต็น
นายไวพจน ชัยเขต
นายธวัฒนชัย มุยศาสตรา
นายบุญรุง พวงทอง
นายวรรณศักดิ์ สุดสาคร
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ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

นายสุรพล พึ่งสมบุญ
นายไชยยศ นิ่มสนอง
นายไพทูล พาที
นายเสมา มารมย
นายชัยยงค เล็กจันทร
นายสุดใจ กันเย็น
นายสุพัฒน สติมั่น
นายพยนตศักดิ์ พันธุเอี่ยม
นายเนือง เอี่ยมจํารูญ
นายประจวบ บัวชุมสุข
นายบุญล่ํา ขันขาว
นายสุเมศ ทิพรส
นายวิเชียร เทพนอก
นายบุญชู สวางสุข
นายบรรจง ทองคํา
นายวันชัย วนิชาคม
นายจําลอง มีพรอม
นายมนัส นพคุณ
นายสยามชัย ธงทอง
นายประกอบ มณีวงค
นายอนันท เพ็ชรชุมพล
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

นายสมชาย ตรึกตรอง
นายสมปอง บุญเกิดรอด
นายประเวศ ทองกําพรา
นายสําเริง หุนทอง
นายวิระ ศรีสังวาลย
นายทรัพยสิริ สุภะคะ
นางวรรณเพ็ญ พาที
นายพรศักดิ์ งามชื่น
นายสุชาติ ผิวสวย
นายสมยศ เงินดี
นายสัญญา งามมาก
นายจัตุพร พรหมหาญ
นายจรัล ศรีสังวาลย
นายประชา พยัคตรี
นายคํารณ มวงสีสุก
นายวิชา กลั่นจันทร
นายสุรศักดิ์ โพธิ์พันธ
นายธวัช สะอาดเอี่ยม
น.ส.กิตติมา สังขอราม
นายสมศักดิ์ ชัยสวัสดิ์
นายทองเกณ ขนทรัพย
นายสมศักดิ์ สวางสุข
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ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

5

ชื่อบุคลากร

นายวิมล นครเอี่ยม
น.ส.ญาตา หอมหวน
นายวิชาญ ภูมิจํานงค
น.ส.กฤตธีรา พรหมภักดี
นายสุระ ทารเพชร
นายละไม ขานมา
น.ส.กัญญารัตน แกวกุดเลาะ
น.ส.กระดังงา บรรดา
น.ส.พลอย โทลัยหะ
นางบานเย็น สระแกว
นางบุญธรรม ปลีกลาง
นางวันดี ประชา
นางอรัญญา ออนจันทร
นางอุบล ขันธวงษ
นายจันทนป ตะวงศา
นายชุมพล สุขีวงค
นายทอง แกวศรีงาม
นายนําพล นาคทั่ง
นายนําพล นาคทั่ง
นายนิรุศ ริมปรงั สี
นายประพันธ บุญโปรง
นายปยะ ดารา

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
ชุมชน มก.

กองยานพาหนะฯ

17-ก.ย.-51

1 วัน

2

34,159.75
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

นายมานพ ชีวะเจริญ
นายระนินท หอมหวน
นายวีระยุทธ หอมจิตร
นายวุฒิศักดิ์ แกวกุดเลาะ
นายสนอง ปลีกลาง
นายอภิชาติ เฮงมี
นายสมศักดิ์ รักสนิท
นายวิเชียร ลอมวงค
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายวิเชียร คนฟู
นายอัศวิน ศิริธรรม
นายสุทธิชยั สุพิพัฒนมงคล
นายบุญถิ่น จรจัด
นายสุริยา แกวรอดฟา
นายปรีชา เกื้อแกว
นายพัลลภ พรหมพา
นายประกาศิต สุมแกว
นายสมเจตน จักษุรัตน
นายวราคม ยิ้มนอย
นายไพรัช ศรีทองทรัพย
นายมาโนชย คงเล็ก
นายศรราม รักสกุล
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ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัด
กิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการพัฒนา
(วัน)

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

รวมเปนเงิน

203,991

นายฉัตรชัย ดานกลาง
นายวิชัย ปรีชาวาท
นายคาย พลโยธา
น.ส.สุชีพ จันทอง
นางปราณี เทียนเมืองปก
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นางสาคร พงษนิล
น.ส.สายชล มวงประเสริฐ
นางสุกัญญา อินทอง
น.ส.สุฑามาศ พิมพา
นางนันทธิมา แฉงประเสริฐ
นางสุมาลี ภูรัตน
นางวิไลลักษณ ขวัญจิตต
นางรัตนา รุงกรุด
น.ส.สุมาลี ภูระหงษ
นางอุไร ปริวัตรกุล
น.ส.วันดี เพิ่มทวีทรัพย
น.ส.นิตยา ขันทอง
นางสมสุข เกษมกุล
วาที่ ร.ต.หญิงสายฝน มนตอุน
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

การพัฒนาบุคลากรโดยอนุมัติใหลาศึกษาตอ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพฒ
ั นาบุคลากร โดยไดอนุมัติใหบุคลากรลาศึกษาตอ ดังนี้
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
ไดรับการ
พัฒนา (วัน)
2 ป

แหลงที่มาของ
คาใชจาย

จํานวนเงิน
(บาท)

ทุนสวนตัว

40,000
20,000

20,000

1

น.ส.ณัชชา หาทรัพย

ลาศึกษาตอ

บัณฑิตวิทยาลัย มก.

3 มิย. 51-2 มิย. 53

2

นางสุกัญญา อินทอง

ลาศึกษาตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

14-มี.ค.-49 -1-มิ.ย.51

2 ป 4 เดือน

3

นายวันชัย ชมดง

"

"

"

"

กองทุนพัฒนา
มก. ประจําป
การศึกษา 2550
ทุนสวนตัว

4

นางสุมาลี ภูรัตน

ลาศึกษาตอ

4 ป

ทุนสวนตัว

10,000

5

น.ส.สายชล มวงประเสริฐ

4 ป

ทุนสวนตัว

10,000

6

นายเพิ่มยศ ชัยขวัญ

ลาศึกษาตอ

2 ป

ทุนสวนตัว

20,000

7

นายธวัชชัย อองจันทร

ลาศึกษาตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

1 มิ.ย.50-31 พ.ค.52

2 ป

ทุนสวนตัว

25,000

8

นายประเพลิน เ กษมโอภาส

ลาศึกษาตอ

บัณฑิตวิทยาลัย มก.

4 มิ.ย.50-3 มิ.ย.52

2 ป
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"

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1-มิ.ย.50 เปนตนไป
"

"

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท สถาบัน 1 มิ.ย.50-31 พ.ค.52
การอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2

40,000

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ
ที่

ชื่อบุคลากร

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

จํานวนวันที่
แหลงที่มาของ
ไดรับการพัฒนา
คาใชจาย
(วัน)
2 ป
ทุนสวนตัว

จํานวนเงิน
(บาท)

9

นายตั๋น นิลมาติ

ลาศึกษาตอ

"

"

40,000

10

น.ส.สายฝน ภูหนองโอง

ลาศึกษาตอ

วิทยาลัยมวยไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง

24 มิ.ย.50 เปนตน
ไป

2 ป

ทุนสวนตัว

44,000

11

นายกฤษพิมาณ หัสไทย

ลาศึกษาตอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

31 ต.ค.52 เปนตน
ไป

2 ป

ทุนสวนตัว

100,000

รวมเปนเงิน

369,000

การพัฒนาบุคลากรโดยการเขาปฐมนิเทศ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพฒ
ั นาบุคลากร โดยสงบุคลากรเขาปฐมนิเทศ ดังนี้
ลําดับ
ที่
1

ชื่อบุคลากร

นางวัฒนา เกษมโอภาส

ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนา

ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม

วันที่ไดรับการ
พัฒนา

ปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รุนที่ 20

กองการเจาหนาที่

28 เมย.-2 พค. 50

จํานวนวันที่
แหลงที่มาของ
ไดรับการพัฒนา
คาใชจาย
(วัน)
5
รายไดกอง

รวมเปนเงิน

จํานวนเงิน
(บาท)
5,400

5,400
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใช
เทคโนโลยีปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพ มุงสูมหาวิทยาลัยอิเลคทรอนิกสทมี่ ีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบงานตาง ๆ และการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจ รวมทั้งสรางเครือขาย
ความรวมมือในการดําเนินงานกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถ
ปฏิบัตติ ามนโยบาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไดอยางสอดคลอง เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยพัฒนาระบบงานดานแผนงาน วิเทศสัมพันธ และความรวมมือกับสถาบันและองคกรใน
ตางประเทศ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการจัดทําระบบขอมูลเพือ่ การตัดสินใจของ
ผูบริหาร รวมทั้งพัฒนาระบบใหบริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและการกีฬา การจัดการ
อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน ความสะอาด และความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
1. พัฒนาฐานขอมูลบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. โดยกองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ ไดดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลเพือ่ ใหนิสิต บุคลากร และผูใชบริการสามารถตรวจสอบขอมูล
เกี่ยวกับการขอทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. ไดจาก http://www.vehicle.ku.ac.th/ ซึ่งสามารถ
download แบบฟอรมตาง ๆ ได
2. พัฒนาฐานขอมูลการสมัครสมาชิกโครงการไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เกี่ยวกับการบริจาคหรือแลกเปลี่ยนน้ํามันพืชที่ใชแลวในโครงการฯ โดยสามารถดูรายละเอียดไดจาก
http://www.vehicle.ku.ac.th/download/form_biodiesel.pdf
โครงการพัฒนากายภาพ
1. โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดจัดวันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจําป 2551 ขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรวมเฉลิม
พระเกียรติ เนื่ องในวโรกาส สมเด็จพระเจ าลูกเธอฯ เจาฟาจุ ฬาภรณวลั ยลั ก ษณ อั ค รราชกุ มารี
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา และเพื่อสงเสริมความสามัคคี สรางจิตสํานึกของบุคลากร และ
นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ ตลอดจนการรักษาความ
สะอาด การปลู ก ต น ไม และการบํ า รุ ง รั ก ษาต น ไม อ ย า งต อ เนื่ อ ง โดยมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได เ ล็ ง เห็ น
ความสําคัญของความรมรื่นของตนไม ความสะอาดของอาคารและสถานที่ เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ ของ
เรามีความสะอาด เกิดความรมรื่น สวยงาม สรางสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่ดีใหกับทุกหนวยงานของ
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มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร โดยใชงบอุด หนุน ทั่ว ไป เปน เงิ น 387,000 บาท และจ า ยจริ ง เปน เงิ น
360,713 บาท มีเงินคงเหลือ 26,287 บาท และไดรับบริจาคเงินจากสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด
เปนเงิน 20,000 บาท และรานสหกรณ มก. จํากัด เปนเงิน 2,000 บาท รวมเงินของสวนกลางที่ใช
สนับสนุน เปนเงิน 382,713 บาท ซึ่งดําเนินการเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติ โครงการและคาใชจาย
จัดเตรียมอาหาร น้ําดื่ม ใหกับผูรวมพัฒนาในพื้นที่สวนกลาง จัดเตรียมเงินเพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ
จัดหาวัสดุอุปกรณสนับสนุนการพัฒนา ทําหนังสือขอความอนุเคราะหหนวยงานตาง ๆ จัดเตรียมผลไม
สําหรับผูบริหารมอบใหทุกหนวยงานที่รวมวันพัฒนาฯ สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ จํานวน 150
เลม และสงหนังสือสรุปผลการดําเนินงานโครงการใหหนวยงานเรียนรอยแลว ผูเขารวมโครงการฯ
ทั้งหมด จํานวน 15,,408 คน ประกอบดวย นิสิต 10,685 คน นักเรียน ครูและผูปกครองนักเรียนสาธิตฯ
250 คน บุคลากร 4,333 คน และเจาของรถจักยานยนตบริการ เจาหนาที่จากหนวยราชการภายนอก
140 คน

2. โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม ครั้งที่ 5 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มอบหมายใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดใหมีวัน
พัฒนาและปลูกตนไม ครั้งที่ 5 ณ พื้นที่แปลงที่ 27 พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31 พฤษภาคม
2551 เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 62 ป ในปพุทธศักราช 2551 และเพือ่ สงเสริมความสามัคคี สรางจิตสํานึกของบุคลากร และนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการที่จะพัฒนาและปลูกตนไมรว มกันในพื้นที่ทมี่ หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรรับผิดชอบ มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร ใหมีความรมรื่น สวยงาม มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่
ดี โดยการปลูกตนไม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณปายชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปรับปรุงบํารุงสวนและ
ปลูกซอมตนไมเดิม และพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณที่มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ ซึ่งมีคาใชจาย
เปนคาวัสดุ คาตนไม คาอาหาร และอื่น ๆ โดยประมาณการเปนเงิน 95,000 บาท มีคาใชจายจริง
เปนเงิน 31,040 บาท มีเงินคงเหลือเปนเงิน 63,960 บาท มีผูเขารวมโครงการทั้งหมด จํานวน 150
คน เปนบุคลากร จํานวน 100 คน และนิสิต จํานวน 50 คน
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3. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สวนกลาง มก.
งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดพัฒนาระบบการ
รักษาความปลอดภัยพื้นที่สวนกลาง มก. ดังนี้
3.1 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE)
โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เปนโครงการรวมระหวาง
สถานีตํารวจนครบาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเปน
ระเบียบเรียบรอยตลอดจนเปนการปองกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่ง
เริ่ ม ดํ า เนิ น การตั้ ง แต เ ดื อ นมิ ถุ น ายน 2550 และดํ า เนิ น การต อ เนื่ อ งจนถึ ง ป จ จุ บั น โดยสรุ ป ผลการ
ดําเนินงานดังนี้
¾ รับแจงทรัพยสินสูญหาย เชน บัตรประจําตัว, สมุดบัญชีธนาคาร,
บัตรจอดรถ จํานวน 100 ครั้ง
¾ รับแจงเหตุตางๆ ดังนี้
¾ โดนกระชากกระเปา จํานวน 2 ครั้ง (ไมสามารถจับกุมคนรายได)
¾ รถจักรยานยนตหาย จํานวน 2 เครื่อง (ไมสามารถจับกุมคนรายได)
¾ กระเปาหาย จํานวน 5 ครั้ง (ไมสามารถจับกุมคนรายได
¾ รถยนตถูกทุบกระจก จํานวน 1 ครั้ง (ไมสามารถจับกุมคนรายได)
¾ รับแจงเหตุทะเลาะวิวาท จํานวน 1 ครั้ง
¾ จับคนรายลักทรัพยที่คณะวิทยาศาสตรได จํานวน 1 ครั้ง
¾ แจกใบปลิวประชาสัมพันธเตือนใหระมัดระวังทรัพยสิน
¾ รับแจงเหตุแอบดู(จับคนรายไมได) จํานวน 1 ครั้ง
¾ รับแจงชิงทรัพย(จับคนรายไมได จํานวน 1 ครั้ง
¾ รับแจงรถชนกัน (คูกรณีตกลงกันได) จํานวน 1 ครั้ง
¾ แจกใบปลิวประชาสัมพันธการระมัดระวังทรัพยสิน
¾ รถจักรยานหาย จํานวน 1 ครั้ง (ไมสามารถจับกุมคนรายได)
3.2 โครงการแบงเขตพื้นที่รักษาความปลอดภัย
โครงการแบงเขตพื้นที่รักษาความปลอดภัย เปนโครงการที่ดําเนินการแบงเขต
พื้นที่ความปลอดภัยออกเปน 7 เขตเพื่อเปนการแบงโซนในการรักษาความปลอดภัย เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
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เขตพื้นที่ 1 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ดานทิศเหนือ ติดถนนจักรพันธฯ
ดานทิศตะวันออก ติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
ดานทิศใต ติดถนนระพีสาคริก
ดานทิศตะวันตก ติดถนนสุธรรมอารีกุล
เขตพื้นที่ 2 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ดานทิศเหนือ ติดถนนระพีสาคริก
ดานทิศตะวันออก ติดถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
ทิศใต ติดถนนงามวงศวาน
ดานทิศตะวันตก ติดถนนสุธรรมอารีกุล
เขตพื้นที่ 3 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ดานทิศเหนือ ติดถนนไพทูรยอิงคสุวรรณ
ดานทิศตะวันออก ติดถนนสุวรรณวาจกกสิ
ดานทิศใต ติดถนนจักรพันธฯ
ดานทิศตะวันตก ติดถนนสุธรรมอารีกุล
เขตพื้นที่ 4 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ดานทิศเหนือ ติดถนนเลียบคลองบางเขน
ดานทิศตะวันออก ติดชมชนโรง
ดานทิศใต ติดถนนไพทูรยอิงคสุวรรณ
ดานทิศตะวันตก ติดคณะประมง
เขตพื้นที่ 5 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ดานทิศเหนือ ติดสํานักงานปรมาณูฯ
ดานทิศตะวันออก ติดถนนสุธรรมอารีกุล
ดานทิศใต ติดถนนงามวงศวาน
ดานทิศตะวันตก ติดถนนวิภาวดี
เขตพื้นที่ 6 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
ชุมชนซอยพหลโยธิน 45, บานพักขาราชการ ลูกจาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,
จุดทิ้งขยะ ซอยพหลโยธิน 45 ,อาคารสวัสดิการ มก.
เขตพื้นที่ 7 ขอบเขตความรับผิดชอบภายในเขต
7/1 สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7/2 คณะสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย โรงพยาบาลสัตว และคอกสุนัขจรจัด
7/3 คณะวนศาสตร
7/4 พื้นที่สามเหลีย่ ม อนุสาวรียสามบูรพาจารย หอประชุม ศาลาหกเหลี่ยม
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3.3. โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจางภายในวิทยาเขตบางเขน (จยย. ISO)
งานรักษาความปลอดภัย มีการดูแลควบคุมรถจักรยานยนตบริการที่ไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย หามวิ่งเขาภายในเขตการเรียนการสอนโดยจัดเจาหนาที่ยามใหประจําตามจุดทางแยกเขต
การเรียนการสอนเพื่อควบคุมมิใหรถจักรยานยนตบริการวิ่งภายในเขตการเรียนการสอน เปนโครงการ
ตอเนื่องดําเนินการตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน มีคาใชจายในการดําเนิน 4,404 บาท
3.4. โครงการบริหารจัดการรถจักรยานภายใน มก.
โครงการบริหารจัดการรถจักรยาน เปนโครงการที่รณรงคใหนิสิต บุคลากร ไดใช
รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวตั ถุประสงค เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ลด
ภาวะโลกรอน ลดมลพิษ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ กอปรกับเปนการ
บริหารจัดการใหเกิดความปลอดภัยแกรถจักรยานของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ไดบริหาร
จัดการโดยดําเนินการจัดที่จอดรถจักรยาน ภายใน มก. ไดแก ประตูพหลโยธิน 1 ประตูงามวงศวาน 2
ประตูงามวงศวาน 1 และประตูวิภาวดี โดยทําที่จอดรถ ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางและจางบริษทั เอกชน
ดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใชเงินรายไดสวนกลาง เปนเงิน 823,900 บาท

3.5 โครงการจัดตั้งศูนยเกษตรรวมใจยอยอาคารศาลาหกเหลี่ยม
ศูนยเกษตรรวมใจยอยบริเวณอาคารศาลาหกเหลี่ยม เปนการดําเนินการจัด
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลและรับแจงเหตุกรณีมีเหตุดวนเหตุราย โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการรับแจงเหตุ และแกไขปญหากรณีมีเหตุการณตาง ๆ ที่กอใหเกิด
ความไมปลอดภัยตอนิสิตและบุคลากร ไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตลอดจนเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน
มีนาคม 2550 เปนตนจนถึงปจจุบัน
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3.6 โครงการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารสวนกลาง
การบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารสวนกลาง โดยไดดําเนินการจัดจาง
บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ และอาคารพื้นที่สวนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบดวย อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
อาคาจอดรถ มก. อาคารสวัสดิการ มก. อาคารวิจัยและพัฒนา อาคารหอประวัติ ฯลฯ รวมเปนเงินทั้งสิ้น
8,804,736 บาท
3.7 โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด
ดําเนินการประสานงานกับสํานักบริการคอมพิวเตอรติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อดูแล
รักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ ยานพาหนะ และทรัพยสิน บริเวณชองทางเขา-ออก ประตู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน โดยไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549
จนถึงปจจุบัน โดยแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ดําเนินการติดตั้ง 9 จุด ประกอบดวย อาคารศูนยเรียนรวม 1 อาคารศูนยเรียน
รวม 2 อาคารศูนยเรียนรวม 3 โรงอาหารกลาง 1 โรงอาหารกลาง 2 อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคารศูนย
มัลติมีเดีย อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร อาคาร Kasetsart IT Square (KITS) ใชงบประมาณ
เปนเงิน 1,597,296 บาท
ระยะที่ 2 ดําเนินการติดตั้งทั้งหมด 19 จุด ประกอบดวย อาคารเทพศาสตรสถิตย จํานวน
6 จุด หอ 4 อาคารกิจกรรม จํานวน 1 จุด
ตึกกิจกรรม อาคาร 8 จํานวน 3 จุด ตึกพักชายที่ 14
จํานวน 1 จุด ตึกพักชายที่ 15 จํานวน 1 จุด ตึกพักชายที่ 13 จํานวน 1 จุด ตึกพักชายที่ 14 (เรือนไม)
จํานวน 2 จุด หอพักชายที่ 12 (เรือนไม) จํานวน 2 จุด หอพักชายที่ 13 (เรือนไม) จํานวน 2 จุด
ใชงบประมาณ เปนเงิน 1,622,548 บาท
ระยะที่ 3 ดําเนินการติดตั้งทั้งหมด 12 จุด ประกอบดวย ประตูงามวงศวาน 1 จํานวน 2
จุด ประตูงามวงศซาน 2 จํานวน 2 จุด ประตูวิภาวดี จํานวน จํานวน 2 จุด ประตูพหลโยธิน 1 จํานวน
2 จุด ประตูพหลโยธิน 2 จํานวน 2 จุด ประตูพหลโยธิน 45 จํานวน 2 กลอง ใชงบประมาณ เปนเงิน
1,715,747 บาท

กลาวโดยสรุปการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดตั้งแตปง บประมาณ 2549 เปนตนมา ใช
งบประมาณ เปนเงิน 4,935,591 บาท สวนในปงบประมาณ 2551 1,555,107 บาท
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3.8 โครงการติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศวาน 1
ดําเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศวาน 1
เพื่อตรวจสอบการเขา-ออก ของรถยนตและบุคคลตางๆ ตั้งแตเวลา 22.00 น.
เพื่อตรวจสอบการเขา-ออก ของรถยนตและบุคคลตางๆ ตั้งแตเวลา 22.00 น.
เพื่อความปลอดภัยตอนิสิต บุคลากร และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
เริ่มดําเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2551 และดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใชงบประมาณในการพัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัย จํานวน 8 โครงการ เปนเงิน 11,188,147 บาท
4. พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่สวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
งานรั ก ษาความปลอดภั ย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได พั ฒ นาระบบ
การจราจรภายในพื้นที่สวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
4.1. การจัดการจราจรขาเขาบริเวณประตูงามวงศวาน 2
ดําเนินการจัดการจราจรบริเวณประตูงามวงศงาน 2 ขาเขาโดยใหรถยนตเลีย้ ว
ขวาไดเฉพาะในชั่วโมงเรงดวน เพื่ออํานวยความสะดวกดานการจราจร

4.2 การจัดการจราจรขาออกประตูงามวงศวาน 1 และ 2
ดําเนินการจัดการจราจรดานขาออกประตูงามวงศวาน 1 และ 2 เพื่ออํานวยความ
สะดวกดานสําหรับรถยนตกอนจะลงอุโมงคทางลอดแยกเกษตร และเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
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4.3 โครงการทาสีขอบทางเทาภายใน มก.
โครงการทาสีขอบทางเทาภายใน มก. เพื่อจัดการจราจร และพื้นที่จอดรถใหเปน
ระเบียบเรียบรอย และดําเนินการปรับปรุงสีขอบฟุตบาทที่เสื่อมสภาพสีซีดจางใหอยูในสภาพดีดังเดิม
โดยมีคาใชจายทั้งหมดในการดําเนินการ 76,253 บาท สรุปผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551
ถึง เดือนสิงหาคม 2551 ดังนี้
ปรับปรุงสีคนั ชะลอความเร็วตั้งแตแยกหอพักหญิง ถึง แยกโรงยิมเนเซียม
ทาสีขอบฟุตบาทหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษา จุฬาภรณ
(ศร.4) ดําเนินการซอมแซมสีขอบฟุตบาท โดยหามจอดตลอดแนวหนาอาคาร

4.4 การจัดการจราจรเสนทางรถจักรยานบนถนนระพีสาคริก
การจัดการจราจรเสนทางรถจักรยานบนถนนระพีสาคริก ดําเนินการนํากรวยยาง
ไปตั้งเปนเสนแบงเขตทางเดินรถจักรยานใหชัดเจน เพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยแกนิสิต บุคลากร
ที่ใชจักรยานภายในมหาวิทยาลัย

4.5 โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบเครื่องหมายจราจร
งานรักษาความปลอดภัย ดําเนินการสํารวจเครื่องหมายจราจรภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร หากมีชํารุด/เสื่อมสภาพ ดําเนินการจัดซื้อเพื่อดําเนินการติดตั้งใหม โดยใชงบประมาณเงิน
รายได เป น เงิ น 321,459 บาท เพื่ อ เป น การอํ า นวยความสะดวกให กั บ นิ สิ ต และบุ ค ลากร ซึ่ ง ได
ดําเนินการดังนี้
ดําเนินการติดตั้งปายหามจอดบริเวณดานขางคณะวนศาสตร
ดําเนินการติดตั้งปายหามจอดตั้งแตแยกประตูงามวงศวาน 1
ถึงแยกคหกรรมศาสตร
ดําเนินการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนจันทรสถิตย
ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ถนนระพีสาคริก ถนนชูชาติกําภู ถนนสุธรรมอารีกุล ถนนอิงคสุวรรณ
และถนนจักรพันธ
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สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใชงบประมาณในการพัฒนาระบบการจราจรพื้นที่
สวนกลาง มก. จํานวน 5 โครงการ เปนเงิน 397,712 บาท
5. พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในอาคารและพื้นที่สว นกลาง มก.
งานสวนและรักษาความสะอาด พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในพื้นที่
สวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
5.1 โครงการทางเดินเทาเชื่อมศาลาหกเหลี่ยมกับศาลพระพรหม
ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ปทู างเดินเทาเพิ่มความสะดวกแก นิสิต บุคลากร ในการใช
เสนทางสักการะศาลพระพรหม มีคาใชจายเปนเงิน 6,000 บาท

5.2 โครงการพัฒนาที่จอดรถจักรยานบริเวณพื้นที่ริมรัว้ ประตูใหญ มก.
ดําเนินการพัฒนาที่จอดรถจักรยานบริเวณพื้นที่ริมรั้วประตูใหญ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยปูตัวหนอนเพื่อใหมีพื้นที่จอดรถจักรยานที่มีความเหมาะสม เปนระเบียบเรียบรอย
สวยงาม สะดวก ปลอดภัย ใชงบประมาณ เปนเงิน 198,000 บาท
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5.3 โครงการตัดแตงไมใหญภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดําเนินการตัดแตงกิ่งไมใหญ เพี่อแกปญหาและปองกันกิ่งไมใหญหักเวลามีฝนตก
และลมแรงบริเวณพื้นที่สวนกลาง มีบริเวณ ถนนชูชาติกําภู ถนนระพีสาคริก บริเวณหอประชุมใหญ
มก. ถนนจันทรสถิตย ถนนไพทูรย อิงคสุวรรณ ถนนจักพันธเพ็ญศิริ และถนนจงรักษ ปรีชานนท
ใชงบประมาณ เปนเงิน 90,000 บาท

5.4 โครงการพัฒนาภูมิทัศนดานหลังอาคารจักรพันธ มก.
ดําเนินการพัฒนาพื้นที่จัดสวน บริเวณดานหลังอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ใหสามารถ
รองรับการใชประโยชน มีความสวยงาม และมีภูมิทัศนที่ดีในงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ใช
งบประมาณเปนเงิน 240,320 บาท

5.5 โครงการพัฒนาคูคลองและพื้นทีร่ ิมรัว้ มก.
ดําเนินการปลูกตนนนทรีแนวรั้วดานถนนงามวงศวานตลอดแนว ตัดแตงไมใหญ
และไมพุม กําจัดวัชพืชและเศษขยะในคูคลองเพื่อความสะอาดและเรียบรอย เปนการปรับพื้นที่ริมรั้ว
ใหมีสภาพภูมิทัศนที่รมรื่น สวยงาม ใชงบประมาณเปนเงิน 200,000 บาท

5.6 ปูแอสฟลทบริเวณทางเขาคณะประมง
พัฒนาพื้นที่ปูแอสฟลท
เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังเมื่อมีฝนตก บริเวณประตู
ทางเขาคณะประมง ดําเนินงานดังนี้ มีงบประมาณ
เปนเงิน 3,424 บาท
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5.7 พัฒนาพื้นที่ปูแอสฟลทภายในพื้นที่สวนกลาง มก.
ดําเนินการปูแอสฟลทบริเวณทางแยกหกเหลี่ยม ทางแยกคณะวิทยาศาสตร ทางแยก
โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง ซอมแซมพื้นผิวจราจรบริเวณทีช่ ํารุด โดย
ดําเนินงานปรับพื้นที่ และปูยางแอสฟลท พรอมบดอัด ใชงบประมาณเปนเงิน 8,560 บาท

5.8 พัฒนาพืน้ ที่ปูแอสฟลทถนนหนาอาคารวิจัยและพัฒนา
ดําเนินการปูแอสฟลทถนนหนาอาคารวิจัยและพัฒนา บาท เพื่อแกปญ
 หาน้ํา
ทวมขัง เพิ่มความสะดวกแกนิสิตและบุคลากร ในการใชเสนทางใชงบประมาณเปนเงิน 8,560 บาท

5.9 พัฒนาพื้นที่ปูแอสฟลทบริเวณถนนดานหลังอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
ดําเนินการปูแอสฟลทบริเวณถนนดานหลังอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ เพื่อพัฒนาสภาพ
ถนนบริเวณดานหลังอาคารจักรพันธเพ็ญศิริใหสามารถรองรับการใชประโยชน มีความสวยงาม และมีภูมิ
ทัศนที่ดี ใชงบประมาณเปนเงิน 17,120 บาท

5.10 โครงการบริหารการจัดการขยะมีพิษ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมขยะมีพิษที่ใชแลวจากหองปฏิบัติการตาม
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อดําเนินการขนยายขยะมีพิษนําไปกําจัดอยางถูก
วิธีและปลอดภัย ใชงบประมาณเปนเงิน 544,749 บาท
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5.11 พัฒนาพื้นถนนปูแอสฟลทบริเวณศูนยเรียนรวม 2 และถนนดานขาง
สระน้ําจุฬาภรณวลัยลักษณ
พัฒนาสภาพถนนโดยการปูแอสฟลท บริเวณแนวถนนศูนยเรียนรวม 2 และถนน
ดานขางสระน้ําจุฬาภรณวลัยลักษณ ใหสามารถรองรับการใชประโยชน มีความสวยงาม และมีภูมิทัศนที่
ดี ใชงบประมาณเปนเงิน 90,950 บาท

5.12. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและบําบัดน้าํ เสียบริเวณคูคลองภายใน
ดําเนินการติดตั้งเครื่องเติมอากาศบริเวณคูคลองตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ที่มีน้ําเสีย เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและบําบัดน้ําเสียบริเวณคูคลองตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตบางเขน อาทิบ ริ เ วณที่ดํา เนิ นการติ ดตั้ง พื้ นที่บอดานหลัง คณะ
สังคมศาสตร พื้นที่บริเวณแยกสํานักสงเสริมและฝกอบรมพื้นที่คูคลองบริเวณดานหลังอาคารสหกรณออม
ทรัพย พื้นที่คูคลองบริเวณดานหลังอาคารหอประวัติ พื้นที่คูคลองบริเวณดานขางลานจอดรถตรงขาม
อาคารสารนิเทศ 50 ป พื้นที่คูคลองบริเวณดานขางลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร และ7.พื้นที่บริเวณคูน้ํา
บริเวณสวน 60 ป
ใหมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี ใชงบประมาณเปนเงิน 608,000 บาท

5.13 โครงการจัดระเบียบการจราจรและมอเตอรไซดรับจางรอบสระน้ํา
ดําเนินพัฒนาพื้นที่ทําทางเดินเทาใหม เทพื้นซีเมนตใหม (วินมอรเตอรไซด
ประตูพหลโยธิน) และเทยางแอสฟลท บริเวณประตูพหลโยธิน ไหลทาง ดานขาเขาสระน้ําหอประชุม
ใหญ ถึงแนวทางเดินเชื่อสะพานลอยขามถนนงามวงศวาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงบริเวณประตู
ใหญและไหลทาง เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และเกิดความสะดวกกับผูใชเสนทางโดยเฉพาะเวลาเรงดวน
รวมทั้งเกิดทัศนียภาพและสภาพแวดลอมที่สวยงาม รมรื่น สะอาด ใชงบประมาณ เปนเงิน 299,082 บาท
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5.14 โครงการพัฒนา/ซอมแซมพื้นผิวถนนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดําเนินการพัฒนาและซอมแซมพื้นผิวถนน บริเวณทางแยกประตูงามวงศวาน 1 และ
บริเวณถนนชูชาติกําภู ทางแยกสํานักสงเสริมและฝกอบรมถึงดานหนาโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร เพื่อ
ปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่มีสภาพขรุขระ เปนหลุม เปนบอ มีสภาพไมเรียบรอย ไมสะดวก กับการใช
เสนทาง ใหมีสภาพเรียบรอย สะดวก ปลอดภัย แกนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่ใชเสนทาง มี
คาใชจาย เปนเงิน 154,000 บาท

5.15 โครงการสะพานขามคลองหลังอาคารจอดรถงามวงศวาน 1
ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ปูตวั หนอนทําทางเดินเทา บริเวณแนวรัว้ ประตูงามวงศวาน
1 หลังอาคารจอดรถงามวงศวาน 1 เพื่อใหความสะดวกในการใชเสนทาง และจะดําเนินการสราง
สะพานขามคู-คลอง ใหสามารถเดินขามมายังลานจอดรถงามวงศวาน 1 ทั้งนี้เพื่อการใชเสนทางเดินได
สะดวกและปลอดภัยสําหรับนิสิต บุคลากร และผูมาติดตอราชการ รวมทั้งจะลดการคับคั่งทางเดินเขาออก บริเวณประตูงามวงศวาน 1 ใชงบประมาณ เปนเงิน 135,000 บาท

5.16. โครงการวางทอระบายน้ําแกปญหาน้ําทวมขัง สระน้ําหอประชุมใหญ และ
ถนนทางเขาสํานักทะเบียนและประมวลผล(ถนนระพี สาคริก)
ดําเนินการพัฒนาพื้นที่วางทอระบายน้ําใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา
ในพื้นที่ มก. และแกปญหาน้ําทวมขังเมื่อฝนตกมีปริมาณน้ํามาก ใชงบประมาณ เปนเงิน 3,145 บาท
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5.17. โครงการที่จอดรถจักรยานประตูวิภาวดี
ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ทําลานจอดรถจักรยานและจักรยานยนต เปนการปองกัน
ทรัพยสินสูญหาย ของบุคลากร นิสิต ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทําใหทัศนียภาพและ
สภาพแวดลอม บริเวณดังกลาวเกิดความสวยงาม ใชงบประมาณเปนเงิน 75,000 บาท

5.18. โครงการตรวจสอบและแกไขน้ําเสียบริเวณคูน้ําภายใน มก.
ดํ า เนิ น การตรวจสอบและแก ป ญ หาไขป ญ หาน้ํ า เสี ย เบื้ อ งต น ในการแก ป ญ หา
ดําเนินการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ และเติมน้ําจุลินทรีย (EM-PLUS) ลงบริเวณคูน้ําที่มีน้ําเสีย บริเวณ
ที่ดําเนินการไดแก 1 คูน้ําวิศวกรรมศาสตร 2.คูน้ําสํานักสงเสริมและฝกอบรม 3.คูน้ําสวนปาลมอาวุโส
ไดแก บริเวณคูน้ําสวนปาลมอาวุโส คูน้ําพุทธเกษตร คูน้ําคณะวิศวกรรมศาสตร (ดานหนาโรงอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร) คูน้ําสํานักสงเสริมและฝกอบรม คูน้ําคณะศึกษาศาสตร ผลการดํา เนิน การ
หลัง จากติดตั้ง เครื่อ งเติม อากาศ และเติม น้ําจุลิน ทรียพ บกลิ่น เหม็น ของน้ํา หายไป และน้ํามีสีใ สขึ้น
จากเดิมสภาพน้ําสวนใหญมีสีแดง และสีขาวขุน ใชงบประมาณ เปนเงิน 1,710 บาท

5.19 โครงการพัฒนาและซอมแซมทางเดินเทาถนนชูชาติกําภู
ดําเนินการพัฒนาพื้นที่เทยางแอสฟลทบริเวณถนนหนาอาคารปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตรตลอดแนวถึงดานหนาคณะวิศวกรรมศาสตร และพัฒนาพื้นที่ขยายแนวทางเดินเทา
ดานหนาคณะวิศวกรรมศาสตร รวมทั้งตัดแตงไมประดับและจัดทํารั้วไมตลอดแนว เพื่อเพิ่มความสะดวก
และเกิดความปลอดภัยสําหรับนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่ใชเสนทางบริเวณดังกลาว ใชงบประมาณ
เปนเงิน 175,000 บาท
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5.20. โครงการพัฒนาภูมิทัศนริมรั้วดานถนนงามวงศวาน มก.
ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ปลูกตนชาฮกเกี้ยนริมรั้วแนวถนนงามวงศวานตลอดแนว เพื่อ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณแนวรัว้ ถนนงามวงศวาน ใหมีความรมรื่น สวยงาม ใชงบประมาณ
เปนเงิน 105,000 บาท

5.21. พัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดําเนินการเรงปรับปรุงพื้นที่ภายใน มก. โดยมีรายการดังนี้
โครงการพัฒนาพื้นที่ทางเขาอาคารเทพศาสตรสถิตย เพื่อพัฒนา
สภาพทางเขาอาคารเทพศาสตรสถิตย ทําใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย กับผูใชเสนทาง และพัฒนา
พื้นที่บางสวนเปนที่จอดรถสําหรับอาจารยและบุคลากร ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ทางเขาและโดยรอบ
อาคารเทพศาสตรสถิตย ปรับพื้นที่วางขอบคันหิน และจางเหมาบริษัทเอกชนเทยางแอสฟลท
บริเวณดานหนาอาคาร 15 อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ปรับพื้นที่ และจางเหมาบริษัทเอกชนเทยางแอสฟลท (เปนที่จอดรถสําหรับอาจารยและบุคลากร)
โครงการปรับพื้นที่จอดรถ โดยปรับปรุงพื้นที่ ทําที่จอดรถจักรยาน
บริเวณแนวรั้วงามวงศวาน 1 และปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต บริเวณขางสนามบาสเก็ตบอล แนวถนน
กําพล อดุลวิทย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และมีความเหมาะสม ในการจอดรถ โดยการดําเนินการ
บริเวณขางสนามบาสเก็ตบอล งานสวนฯ ปรับพื้นที่วางขอบคันหิน และจางเหมาบริษัทเอกชนเทยาง
แอสฟลท บริเวณแนวรั้วงามวงศวาน 1 งานสวนฯ ปรับพื้นที่วางขอบคันหินและปูตัวหนอน
พัฒนาพื้นที่เทยางแอสฟลท บริเวณอาคารงานซอมบํารุง
เทยางแอสฟลทซอมแซมพื้นผิวจราจร แนวถนนระหวางโรงเรียนสาธิตฯ
และคณะศึกษาศาสตร
พัฒนาพื้นที่เทยางแอสฟลท ทําทางเขาออกที่จอดรถลานกิจกรรม
ดานหนาอาคารเทพศาสตรสถิตย
ขุดลอมยายตนตาล จํานวน 8 ตน และเทยางแอสฟลท เพื่อพัฒนา
พื้นที่เปนที่จอดรถสําหรับอาจารยและบุคลากรบริเวณดานหนาอาคาร 15 อาคารปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
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5.22. โครงการจัดสวนไมประดับ
ดําเนินการจัดสวนไมดอกและไมประดับบริเวณประตูงามวงศวาน 2 จัดสวนไม
ประดับ บริเวณหนาปายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ประตูงามวงศวาน 2 ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณประตูงามวงศวาน 2 ใหมีความสวยงาม เปนระเบียบ เรียบรอย และจัด
สวนหยอมบริเวณดานลางอาคารสารนิเทศ 50 ป เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณดังกลาวใหมีความ
รมรื่น สวยงาม มีคาใชจาย เปนเงิน 22,750 บาท

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใชงบประมาณในการพัฒนาสภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศนภายในอาคารและพื้นที่สวนกลาง มก. จํานวน 22 โครงการ เปนเงิน 2,986,370 บาท
6. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่สวนกลาง มก.
งานซอมบํารุง ไดดําเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นทีส่ วนกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
6.1 โครงการพัฒนาระบบไฟแสงสวางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดําเนินการพัฒนาระบบไฟฟาแสงสวางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ใชงบประมาณ เปนเงินรวม 53,322 บาท ดังนี้
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางที่จอดรถจักรยานริมรั้ว ประตูงามวงศวาน 2
ดําเนินการเจาะประกับโคมพรอมติดตั้งโคมหลอดฟลูออเรสเซ็นต 36 วัตต 4 ชุด เดินสาย
เมน NYY 2x2.5 โดยใสทอ PVC 6 หุน และจั๊มไฟเขากับโคมไฟสวนหยอมประตู 2 ใชงบประมาณ
เปนเงิน 8,608 บาท
การติดตั้งไฟแสงสวางที่จอดรถจักรยานริมรั้วประตูใหญ มก. ดําเนินการ
เดินสายเมน ติดตั้งประกับโคมและกลองตอสาย และติดตั้งโคมหลอดฟลูออเรสเซ็นต 36 วัตต 13 ชุด
ใชงบประมาณ เปนเงิน 23,635 บาท
ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางบานพักขาราชการ ( ซอยพหลโยธิน 45 )
ดําเนินการตรวจสอบทีต่ ูเซฟตี้ 60 แอมป ตรวจสอบฟวสขาด และดําเนินการ เปลี่ยนฟวส ใช
งบประมาณ เปนเงิน 780 บาท
ตรวจสอบไฟฟาแสงสวางถนนจันทรสถิตยและติดตั้งตูเซฟตี้ ดําเนินการ
เปลี่ยนหลอดแสงจันทร 250 วัตต และ เดินสายเมนไฟฟา พรอมติดตั้งตูเซฟตี้ 30 แอมป ใชงบประมาณ
เปนเงิน 5,820 บาท
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ติดตั้งปลั๊กไฟฟาและติดตั้งเสาไฟสนามบริเวณ สวนปาลมอาวุธโส
ดําเนินการเดินสายเมน T.H.W. 1 X 2.5 พรอมติดตั้งเบรกเกอร 20 แอมป ติดตั้งปลั๊กไฟ พรอมเดินสาย
กราวดหลอฐานปูน เจาะติดตั้งเสาไฟสนาม ใชงบประมาณ เปนเงิน 2,750 บาท
ตรวจสอบระบบไฟฟาแสงสวาง ทางเดินแนวตนสนหลังอาคารจักรพันธฯ
ดําเนินการ เดินสายเมน NYY ขนาด 2x4 ใหมเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ 18 วัตต โดยมีคาใชจาย
เปนเงิน 11,729 บาท

6.2. โครงการจัดทําที่จอครถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดําเนินการจัดทําที่จอดรถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริเวณศูนย
เรียนรวม 2, 3 และหอประชุมใหญ โดยดําเนินการขุดดิน เทคอนกรีต ทําราวเหล็กสําหรับล็อคยึดโซ
รถจักรยาน และเชื่อมเหล็ก ใชงบประมาณ เปนเงิน 12,160 บาท

6.3. โครงการพัฒนาระบบสายโทรศัพทและสายเคเบิลโทรศัพท
ดําเนินการประสานงานกับทางบริษัท TOT จํากัด
(มหาชน) และบริษทั ทรูคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อจัดเก็บสายโทรศัพท
และสายเคเบิลโทรศัพท ตรวจสอบแลวไมใชงาน รื้อถอนออก และจัดสายที่ยัง
ใชงานไดอยูใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม บริเวณหนากองยานพาหนะฯ,
โครงการหลวง, หอพักหญิง และแนวถนนระพีสาคริกจนถึงแยกไปรษณีย
6.4 โครงการตีเสนจราจรบริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ป
ดําเนินการตีลกู ศรจราจร บริเวณ
อาคารสารานิเทศ 50 ป ตีเสนทางมาลายสองฝงทางขาม
มาอาคารจอดรถบางเขน และตีเสนจราจรตั้งแตบริเวณ
ทางเขาอาคารสารนิเทศ 50 ป ถึงอาคารจอดรถบางเขน
โดยมีคาวัสดุเปนเงิน 32,370 บาท
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6.5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาภายในอาคารสวนกลาง
ดําเนินพัฒนาระบบไฟฟาภายในอาคารสวนกลาง ดังนี้
ติดตั้งปลั๊กไฟบริเวณอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ดําเนินการเดินสายพรอม
ติดตั้ง มิเตอรไฟฟา เดินสายเมนไฟฟา พรอมติดตั้งปลั๊กไฟ 16 จุด เพื่อใชกับเครือ่ งคอมพิวเตอร ขุดหลุม
พรอมเทปูน ติดตั้งโคมเมทัลฮาไลด 400 วัตต และ ติดตั้งควบคุมเวลา เปด – ปด พรอมเดินสายไฟ
ขนาด V.C.T 2x2.5 ใชงบประมาณ เปนเงิน 10,350 บาท
ตรวจสอบไฟแสงสวางบริเวณหอประชุม
ใหญ และอนุสาวรียสามบูรพาจารยดําเนินการตรวจสอบโคมแสงจันทร
250 วัตต เปลีย่ นบัลลาสส 250 วัตต และเปลี่ยนหลอด 250 วัตต
พรอมหลอดประหยัดไฟ โดยมีคาวัสดุ 1,635 บาท
6.6 โครงการซอมแซมพื้นผิวถนนบริเวณ
คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการ ทําความสะอาดบริเวณพื้นผิวถนน
ที่ชํารุดและทําการเทแอสฟลทสําเร็จรูป โดยมีคาใชจาย 7,170 บาท
6.7. ติดตัง้ เครื่องเติมอากาศ และตรวจสอบปมน้ําบริเวณศาลาหกเหลี่ยม
ดําเนินการยายตูควบคุม เปด – ปด และ ปมตีอากาศ เดินสายเมนพรอมติดตั้งตูบอ น้ําตรงขาม
อาคารสารนิเทศ 50 ป

6.8. ติดตั้งกริง่ สัญญาณแจงภัยคณะประมงและบอบําบัดน้ําเสีย
ดําเนินการติดตั้งสวิทยกดอยูฝงคณะประมงติดตั้งกริ่งสัญญาณพรอมเดินสาย
ออนขนาด 2 x1.50 อยูฝงบอบําบัดน้ําเสีย
6.9. ตรวจสอบระบบปมน้าํ เรือนกลวยไมระพีสาคริก
ดําเนินการตรวจสอบระบบปมน้ําสวิทยแรงดัน และเปลี่ยนสวิทยแรงดันใหม โดยมี
คาใชจาย 1,200 บาท
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6.10. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณอาคารงานซอมบํารุง
ดําเนินการเดินสายเมน T.H.W. 1 X 2.5 พรอมติดตั้ง
เบรกเกอร 30 แอมปติดตั้งคอยลเย็น เดินสายเมนไฟฟา
และระบบควบคุมเดินทอน้ํายา ติดตั้งชุดระบายความรอน
นอกอาคาร โดยมีคาใชจาย 16,500 บาท
6.11. หลอฐานเสาไฟถนนถนนสุวรรณวาจกกสิกจิ ดําเนินการ เทปูนหลอฐานเสา
ไฟใหม โดยหนวยชางกอสราง หนวยชางเชื่อมโลหะ ,หนวยชางไฟฟาดําเนินการยกเสาและติดตั้งโคม
แสงจันทร 250 วัตต และติดตั้งไฟฟาแสงสวาง โดยมีคาใชจาย 27,707 บาท
6.12 ตรวจสอบไฟแสงสวางถนนถนนชูชาติกําภู
ดําเนินการเปลี่ยนหลอดแสงจันทร 10 หลอด และหลอด 80 วัตต 1 หลอด
เปลี่ยนบัลลาสท 250 วัตต 8 ตัว บัลลาสท 80 วัตต 1 ตัว เปลี่ยนคารทริค
ฟวส 11 ตัว และขั้ว 250 วัตต 1 อัน โดยมีคาใชจาย 36,999 บาท
สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใชงบประมาณในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายในอาคารและพื้นที่สว นกลาง มก. จํานวน 12 โครงการ เปนเงิน 182,913 บาท
7. โครงการกิจกรรม 5 ส.
7.1 การจําหนายพัสดุ
งานบริหารและธุรการ ดําเนินการจําหนายพัสดุที่ชํารุด และเสื่อมสภาพ ของกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ที่ไมสามารถใชงานได มีรายไดเปนเงิน 471,776 บาท ดังนี้
ครั้งที่ 1 โดยการขายเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ไดจําหนายพัสดุ จํานวน 26
รายการ ไดรับเงิน 113,400 บาท ใหทําลาย จํานวน 17 รายการ และโอนคืนใหสาํ นักบริการ
คอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ
ครั้งที่ 2 จําหนายรถยนต จํานวน 3 คัน ไดรับเงิน 132,000 บาท
ครั้งที่ 3 จําหนายปอมยามโดยการทําลาย 1 ปอม
ครั้งที่ 4 จําหนายพัสดุ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 จํานวน 51 ราย
โดยการจําหนาย 45 รายการ และทําลาย 6 รายการ ไดรับเงิน 226,376 บาท
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7.2 การทําลายเอกสาร
ดําเนินการทําลายเอกสาร ตามระเบียบงานสารบรรณ ที่มีอายุเกิน 10 ป ซึ่งไมมีความ
จําเปนตองใชสําหรับอางอิง โดยการใชเครื่องยอยทําลาย

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการกิจกรรม 5 ส โดยการจําหนายพัสดุที่ชํารุด/
เสื่อมสภาพ จํานวน 2 โครงการไดรับเงินจากการจําหนายพัสดุ เปนเงิน 471,776 บาท ซึ่งไดนําเขา
รายไดสวนกลาง
ดานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ
ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัตใิ นการประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 และไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยฯ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อมีมาตรฐานเปนทีย่ อมรับระดับสากล ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการประกันคุณภาพในระดับ สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุนตาง ของมหาวิทยาลัย
ดวย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเห็น
ความสําคัญในการจัดทําและพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามภารกิจหลักของหนวยงานในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงและศิลปวัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในการนี้ ไดจัดทํารายงานการศึกษาตนเองของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีสาระของการวิเคราะหตนเองครอบคลุม
องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ และจัดเตรียมขอมูลเพื่อการตรวจประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง ดังนี้
ปการศึกษา 2544
ครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี ไดตรวจสอบ
คุณภาพภายในของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ในรอบปการศึกษา 2544 (ระหวางวันที่ 1
มิถุนายน 2544 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546
ครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับสํานัก
สถาบัน วิทยาเขตครั้งที่ 1 ไดตรวจสอบฯ การดําเนินการระบบประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี
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ระหวางวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2546 โดยไดตรวจเยี่ยมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เมื่อวันที่
21 พฤษภาคม 2546
ครั้งที่ 3 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดตรวจ
ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดมีการตรวจประเมินคุณภาพสํานักงานอธิการบดี ใน
วันที่ 8 เมษายน 2547 และตรวจเยี่ยมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ
หองประชุมกองยานพาหนะฯ และสภาพแวดลอมภายในบริเวณกองยานพาหนะฯ (รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะผูประเมินภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) มิถุนายน 2548)
ปการศึกษา 2545
ครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี ไดตรวจสอบ
คุณภาพภายในของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ในรอบปการศึกษา 2545 (ระหวางวันที่ 1
มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2546) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546
ครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได
ตรวจสอบคุณภาพระบบประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2545 (ระหวางวันที่
1 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2546) ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2547 และ
ไดตรวจเยี่ยมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547
ปการศึกษา 2546 คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ไดตรวจสอบคุณภาพระบบประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา
2546 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2546 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547) ระหวางวันที่ 11 – 14 มกราคม
2548
ปการศึกษา 2547
ครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี ไดตรวจสอบ
คุณภาพภายในของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ในรอบปการศึกษา 2547 (ระหวางวันที่ 1
มิถุนายน 2547 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548
ครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได
ตรวจสอบคุณภาพระบบประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2547 (ระหวางวันที่
1 มิถุนายน 2547 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548) ระหวางวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2548 และไดตรวจ
เยี่ยมกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548
ปการศึกษา 2548
ครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได
ตรวจสอบคุณภาพระบบประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2548 (ระหวางวันที่
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

1 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549) ระหวางวันที่ 8-10 สิงหาคม 2549 และไดตรวจเยี่ยม
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549

ครั้งที่ 2 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดตรวจ
ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดมีการตรวจประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันที่ 12 – 14 กันยายน 2549

.
ปการศึกษา 2549 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ไดตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2549 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน
2549 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550) ซึ่งไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในสําหรับกลุม
หนวยงานสนับสนุนการบริหารตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2549 ระหวางวันที่ 4 – 19
กรกฎาคม 2550 และไดมาตรวจเยีย่ มกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

ปการศึกษา 2550 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ไดตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2550 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน
2550 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551) ซึ่งไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในสําหรับกลุม
หนวยงานสนับสนุนการบริหารตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 ระหวางวันที่ 9 - 11
กรกฎาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานตามรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกัน
คุณภาพสํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตรวจประเมินเพื่อให
การตรวจประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2551 ใหบรรลุเปาหมาย
ตอไป
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

งานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในของสํานักงานอธิการบดี กองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ ไดมีการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งมีการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานดานการเงิน การบัญชี ในวันที่ 3 มกราคม 2551 ณ หองประชุมกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ดานวิจัยสถาบัน
สํารวจความพึงพอใจและความตองการของผูใชบริการ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ดังนี้
4.1.1 รายงานการวิจัย เรือ่ ง ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรตอการ
ใหบริการของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
4.1.2 รายงานการวิจัย เรือ่ ง ความพึงพอใจของนิสิตในการใหบริการอาคารศูนย
เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.1.3 สรุปผลการประเมิน เรื่อง ความพึงพอใจในการใชบริการรถสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
4.1.4 สรุปผลการประเมิน เรื่อง ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการดานการทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนี้
ผลการสํารวจ
การทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.
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น้ําหนัก (รอยละ)
40%

คะแนนเฉลี่ย
3.743

รอยละ
74.88

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

การจําแนก สถานที่สํารวจ กลุมเปาหมาย และวิธีการเก็บรวบรวม ของงานบริการ
งานบริการ
การทําบัตรอนุญาตผาน
เขา-ออก มก.

จํานวน
สถานที่สํารวจ
ประชากร
70
จุดใหบริการ ณ สํานักงาน
กองยานพาหนะฯ ชวง
ระหวางเดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม ของทุกป เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงบัตรของ
นิสิต/ผูปกครองในชวงเวลา
ดังกลาว

กลุมเปาหมาย
ที่สํารวจ
1. นิสิต
2. บุคลากร มก.
3. ผูปกครอง
นักเรียนสาธิต/
นิสิต

วิธีการเก็บขอมูล
สัมภาษณตัวตอตัว

ตารางที่ 1 ภาพรวมความพึงพอใจการใหบริการ
ภาพรวม

น้ําหนัก
(รอยละ)
3

ความพึงพอใจการใหบริการ

คะแนน
เฉลี่ย
3.9066

คารอยละ
78.13

ภาพรวมความพึงพอใจการใหบริการ และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มตี อสังคม ไดรับ
คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เทากับ 3.9066 เทียบเปนรอยละ 78.13
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจการใหบริการ
ผลการสํารวจ
การทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.

น้ําหนัก
40%

คะแนนเฉลี่ย
3.743

คารอยละ
74.88

จํานวนตัวอยาง
70

ภาพรวมความพึงพอใจการใหบริการ ไดรับคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักความพึงพอใจในระดับพอใจ
มากเทากับ 3.743 เทียบเปนรอยละ 74.88
ตารางที่ 3 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
ผลการสํารวจ
การทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.

คะแนนเฉลี่ย
3.6966

คารอยละ
73.93

ภาพรวมความเชื้อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ไดรับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวยเทากับ 3.6966 เทียบเปนรอยละ 73.93
งานบริการ การทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. จํานวน 70 ตัวอยาง
สวนที่ 1 ความพึงพอใจการใหบริการดานตาง ๆ (คําถามลักษณะเฉพาะของงานบริการ)
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
ประเด็นตาง ๆ

พอใจ พอใจ
มาก มาก
ที่สุด
ขั้นตอนการใหบริการไม จํานวน 14
39
ยุงยากซับซอน และมี
รอยละ 20.00 55.71
ความคลองตัว
ความสะดวก รวดเร็ว
จํานวน 14
41
ของการใหบริการ
รอยละ 24.29 47.14
ใหบริการดวยความ
จํานวน 14
45
ครบถวน ถูกตอง
รอยละ 20.00 64.29
ความชัดเจนในการ
จํานวน 15
31
อธิบาย ชี้แจง และ
รอยละ 21.43 44.29
แนะนําขั้นตอนในการ
ใหบริการดวยสื่อตาง ๆ
มีการติดประกาศหรือ
จํานวน 14
19
แจงขอมูลเกี่ยวกับการ
รอยละ 20.00 27.14
ใหบริการ เชน ประกาศ
ขั้นตอนและระยะเวลา
การใหบริการที่ชัดเจน
ความเสมอภาคในการ จํานวน 17
26
ใหบริการ เชน ใครมา
รอยละ 24.29 37.14
กอนไดกอน การ
ใหบริการตามลําดับคิว
ระยะเวลารอคอยในการ จํานวน 14
23
รับบริการ
รอยละ 20.00 32.86
รวม
รอยละ 20.82 45.71

ปาน
กลาง

ไม
พอใจ

ไมแสดง
ความ
คิดเห็น
0

คะแนน
เฉลี่ย

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1

ไม
พอใจ
เลย
0

16
22.86

1.43

0.00

0.00

3.9429

0.69

13

1

0

1

28.57
9

0.00
1

0.00
0

0.00
1

3.9855

0.67

12.86
21

1.43
2

0.00
1

1.43
0

4.0435

0.62

30.00

2.86

1.43

0.00

3.8143

0.85

35

2

0

0

50.00

2.86

0.00

0.00

3.6429

0.83

25

2

0

0

35.71

2.86

0.00

0.00

3.8286

0.83

32

0

0

1

45.71
30.82

0.00
1.84

0.00
0.20

1.43
0.16

3.7391
3.8567

0.77
0.75

ทุกประเด็นไดรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก เทากับ 3.8567
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
ประเด็นตาง ๆ

ความสุภาพ ยิ้มแยม
แจมใสกิริยามารยาท
ของเจาหนาที่ผู
ใหบริการ หรือการ
พูดจาดวยถอยคําและ
น้ําเสียงสุภาพ
ความเอาใจใส
กระตือรือรน และความ
พรอมในการใหบริการ
ของเจาหนาที่
เจาหนาที่มีความรู
ความสามารถในการ
ใหบริการ เชน สามารถ
ตอบคําถาม ชี้แจงขอ
สงสัย ใหคําแนะนํา ชวย
แกปญหาไดอยาง
ถูกตอง นาเชื่อถือ
ความมีน้ําใจ มีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ

พอใจ พอใจ ปาน ไม
ไม ไมแสดง คะแนน
คา
มาก มาก กลาง พอใจ พอใจ ความ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
ที่สุด
เลย คิดเห็น
มาตรฐาน
จํานวน

21

30

18

รอยละ 30.00 42.86 25.71

จํานวน

17

33

20

รอยละ 24.29 47.14 28.57
จํานวน

17

35

18

รอยละ 24.29 50.00 25.71

จํานวน

17

35

17

รอยละ 24.29 50.00 24.29
จํานวน 22
34
14

ความซื่อสัตยสุจริตใน
การปฏิบัติหนาที่ เชน
รอยละ 31.43 48.57 20.00
ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับ
สินบน ไมหาประโยชน
รวม
รอยละ 26.86 47.71 24.86

1

0

0

1.43

0.00

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

1

0

0

1.43
0

0.00
0

0.00
.057

4.0143

0.78

3.9571

0.73

3.9857

0.71

0.00
0

3.9714

0.74

0.00

0.00

4.1143

0.71

0.00

0.00

4.0086

0.73

ทุกประเด็นไดรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจระดับพอใจมาก เทากับ 4.0086
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
ประเด็นตาง ๆ

มีชองทางเลือกใช
บริการไดหลายรูปแบบ
เชน ทางโทรศัพท
ไปรษณีย แฟกซ เปน
ตน
มีความสะดวกในการ
เขาถึงการใชบริการ
“ความเพียงพอ” ของ
อุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ เชน
คอมพิวเตอร
การเปดรับฟงขอคิดเห็น
ตอการใหบริการ เชน
กลองรับความคิดเห็น
Call center เปนตน
ความเพียงพอของสิ่ง
อํานวยความสะดวก
เชน โทรศัพทสาธารณะ
ที่นั่งคอยรับบริการ
เปนตน
ความสะอาดของ
สถานที่ใหบริการ
โดยรวม
“ความเพียงพอ” ของจุด
ในการใหบริการ
ปาย ขอความบอกจุด
บริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ มีความ
ชัดเจน และเจาใจงาย
รวม
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พอใจ พอใจ ปาน ไม
ไม ไมแสดง คะแนน
คา
มาก มาก กลาง พอใจ พอใจ ความ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
ที่สุด
เลย คิดเห็น
มาตรฐาน
จํานวน

6

รอยละ

8.57

จํานวน

11

16

32

9

2

5

2.86

7.14

2

1

0

รอยละ 15.71 28.57 51.43
จํานวน
5
26
32

2.86
6

1.43
0

รอยละ

7.14

8.57

จํานวน

5

16

รอยละ

7.14

จํานวน

7

22.86 45.71 12.86

20

36

37.14 45.71
19

28

27.14 40.00 22.86
17

31

13

รอยละ 10.00 24.29 44.29 18.57

จํานวน

7

16

34

13

รอยละ 10.00 22.86 48.57 18.57
17

35

15

3.2308

0.91

0.00
1

3.5429

0.84

0.00

1.43

3.4348

0.75

0

2

0.00

2.86

3.1912

0.88

0

2

0.00

2.86

3.2647

0.88

0

0

0.00

0.00

3.2429

0.87

0

0

จํานวน

3

รอยละ
จํานวน

4.29
6

24.29 50.00 21.43
22
33
8

0.00
1

0.00
0

3.1143

0.78

รอยละ

8.57

31.43 47.14 11.43

1.43

0.00

3.3429

0.84

รอยละ

8.93

27.32 46.61 14.64

0.71

1.79

3.2955

0.84

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ประเด็นที่ไดรบั คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจในระดับพอใจปานกลาง คือ
• มีชองทางเลือกใชบริการไดหลายรูปแบบ เชน ทางโทรศัพท ไปรษณีย แฟกซ เปนตน
• การเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน กลองรับความเห็น call center เปนตน
• ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน โทรศัพทสาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ เปนตน

• ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม
• “ความเพียงพอ” ของจุดในการใหบริการ
• ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจน และเจาใจงาย
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจตอผลของการใหบริการ
ประเด็นตาง ๆ

พอใจ พอใจ ปาน ไม
ไม ไมแสดง
มาก มาก กลาง พอใจ พอใจ ความ
ที่สุด
เลย คิดเห็น
ไดรับบริการทีต่ รงตาม จํานวน 17
32
20
1
0
0
ความตองการ
0.00
รอยละ 24.29 45.71 28.57 1.43 0.00
ไดรับบริการทีค่ ุมคา จํานวน 11
33
25
1
0
0
คุมประโยชน
0.00
รอยละ 15.71 47.14 35.71 1.43 0.00
ความพึงพอใจโดย
จํานวน 11
32
26
0
1
0
ภาพรวมที่ไดรับจาก รอยละ 15.71 45.71 37.14 0.00 1.43
0.00
ผลการบริการของ
หนวยงาน
รวม
รอยละ 18.57 46.19 33.81 0.95 0.48
0.00

คะแนน
คา
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.9286 0.76
3.7714

0.72

3.7429

0.77

3.8143

0.75

ความพึงพอใจตอผลของการใหบริการไดรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก
เทากับ 3.8143
การนําเสนอผลการสํารวจ ดังนี้
สวนที่ 1 ความพึงพอใจการใหบริการดานตาง ๆ
 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
 ความพึงพอใจตอเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ใหบริการ
 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
 ความพึงพอใจตอผลของการใหบริการ
สวนที่ 2 ความเชื่อมั่นเกีย่ วกับคุณภาพการใหบริการ
สวนที่ 3 ขอมูลประชากรศาสตร
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วิธีการประเมินผลความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการในดานตาง ๆ ได
กําหนดเกณฑในการวัดตามระบบ Likert Scales แบงเปน 5 ระดับ โดยกําหนดชวงคะแนน ดังนี้
คะแนน
5
4
3
2
1

ชวงคะแนน
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับความคิดเห็น
พอใจมากที่/เห็นดวยอยางยิ่ง
พอใจมาก/เห็นดวย
พอใจปานกลาง/ปานกลาง
ไมพอใจ/ไมเห็นดวย
ไมพอใจเลย/ไมเห็นดวยเลข

4.1.5 การประเมินผล เรื่อง ความพึงพอใจ เรื่อง การใหบริการซอมบํารุง
และการปฏิบัติหนาที่ของชาง งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ดังนี้
เกณฑการประเมิน
ความพึงพอใจในการทํางาน

ขอความเชิงบวก

มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
นอย
2
นอยที่สุด
1
สําหรับคาคะแนนความพึงพอใจในการใหบริการทั้ง 3 ดานในแตละรายขอ มีชวงคะแนนเทากับ
1- 5 คะแนน ไดแบงชวงคะแนนเปน 3 ระดับ
จากเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยไดดังนี้
1.00-2.33 คะแนน
2.34-3.66 คะแนน
3.67-5.00 คะแนน

หมายถึง มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับนอย
หมายถึง มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง
หมายถึง มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับมาก

ผลการประเมิน
งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิตทําการจัดสงแบบสอบถามใหกับผูใ ชบริการซอมบํารุง
ประกอบดวย นิสิต เจาหนาที่ แมบานและบุคลากร ของหอพัก ตึกพักนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต อาคาร
กองกิจการนิสิตและชมรมตางๆ จํานวน 600 ชุด และไดรับการ 481 ชุด ผลการประเมินมีรายละเอียด
ดังนี้
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1. ขอมูลทั่วไป
1.1 สถานภาพ/ตําแหนง
ผลการประเมินพบวา ผูใชบริการกรอกแบบสอบถามสวนใหญอยูในสถานภาพ/ตําแหนง นิสิต
จํานวน 447 รายคิดเปนรอยละ 92.9 บุคลากร เจาหนาที่/แมบาน จํานวน 34 ราย
คิดและรอยละ 7.1 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามสถานภาพ/ตําแหนง
สถานภาพตําแหนง
นิสิต
บุคลากร เจาหนาที่/แมบาน
รวม

จํานวน (ราย)
447
34
481

รอยละ
92.9
7.1
100.0

1.2 อาคาร ตึกพัก หอพัก
ผลการประเมินพบวา มีนิสติ และบุคลากร เจาหนาที่/แมบาน ตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตาม
หอพัก ตึกพักนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารกองกิจการนิสิตและชมรมตางๆ ดัง(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามอาคาร ตึกพัก หอพักนิสิต
อาคาร ตึกพัก หอพัก
ตึกพักชาย 5
ตึกพักชาย 12
หอพักชาย 13
หอพักชาย 14
ตึกพักชาย 13
ตึกพักชาย 14
ตึกพักชาย 15
หอพักหญิงชวนชม
หอพักหญิงชงโค
ตารางที่ 2 (ตอ)
อาคาร ตึกพัก หอพัก
หอพักหญิงคัทลียา
หอพักหญิงขจรรัตน
หอพักหญิงมหาหงส
หอพักหญิงบุษกร
หอพักหญิงราชาวดี

จํานวน (ราย)
29
32
15
18
54
50
44
70
48

รอยละ
6.0
6.7
3.1
3.7
11.2
10.4
9.1
14.6
10.0

จํานวน (ราย)
15
12
19
31
21

รอยละ
3.1
2.5
4.0
6.4
4.4
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อาคาร ตึกพัก หอพัก
หอพักหญิงพุทธรักษา
หอพักขจีนุช
ตึกพัก 8
หอ 12
รวม

จํานวน (ราย)
19
1
2
1
481

รอยละ
4.0
0.2
0.4
0.2
100.0

2. ความพึงพอใจในการใหบริการ
ความพึงพอใจในการใหบริการ ไดสํารวจ 3 ดาน คือ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ดาน
เจาหนาที่/บุคคลกร ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการประเมินนําเสนอไดดังนี้
2.1 ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
ผลการประเมินพบวา ผูใชบริการมีคะแนนความพึงพอใจในการทํางานดานกระบวนการ/ขั้นตอน
การใหบริการ เมื่อประเมิ นพบวา ผู ใชบริการความพึงพอใจในการทํ างานดานกระบวนการ/ขั้ นตอนการ
ใหบริการอยูในระดับมากรอยละ 25.4 อยูในระดับปานกลางรอยละ 66.5 และอยูในระดับนอยเพียงรอยละ 8 .1
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามคะแนนความพึงพอใจในการทํางาน
ดานสภาพการทํางาน
คะแนนดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
จํานวน(ราย)
รอยละ
1.00-2.33 (นอย)
39
8.1
2.34 -3.66 (ปานกลาง)
320
66.5
3.67-5.00 (มาก)
122
25.4
รวม
481
100.0
เมื่อประเมินรายละเอียดความพึงพอใจในดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการโดยรวม
ขอพบวา ผูใ ชบริการความพึงพอใจในดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการอยูในระดับปานกลาง
(คาเฉลี่ย 3.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานกระบวนการ/ขั้นตอน
การใหบริการอยูในระดับปานกลางทั้ง 5 ประเด็นไดแก ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัยและ
ไมประมาทในการทํางาน (คาเฉลี่ย 3.65) ลองมาคือมีการเก็บทําความสะอาดหลังการทํางานแลวเสร็จ
(คาเฉลี่ย 3.47) ปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย ประณีตและความละเอียดในผลงาน (คาเฉลี่ย 3.31) มี
ความรับผิดชอบ และตรงตอเวลานัดมายอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย 3.13) และปฏิบตั ิงานดวยความรวดเร็ว
ฉับพลันเมื่อรับการแจงซอม (คาเฉลี่ย 2.84) (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทํางานดานกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหการใหบริการของผูใชบริการ
n=481
ความพึงพอใจในการทํางานดานกระบวนการ / ขั้นตอนการ
ใหบริการ
ประเด็นคําถาม
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
นอยที่สุด
1. ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว
9
106 215
100
51
ฉับพลัน เมื่อรับการแจงซอม
(1.9)
(22) (44.7
(20.8) (10.6)
2. มีความรับผิดชอบ และตรงตอ 16
163 232
88
9
เวลานัดหมาย อยางสม่ําเสมอ (3.3)
(28.3) (48.2)
(18.3) (9.1)
3. ปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย 29
164 222
59
7
ประณีต และความละเอียดใน
ผลงาน
(6.0)
(34.1) (46.2)
(12.3) (1.5)
4. มีการเก็บทําความสะอาดหลัง 45
200 181
47
8
การทํางานแลวเสร็จ
(9.4)
(41.6) (37.6)
(9.8) ( 1.7)
5. ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 52
241 162
22
4
และไมประมาทในการทํางาน
(10.8)
(50.1) (33.7)
(4.6) (0.8)
คาเฉลี่ยรวม
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ คารอยละ

คา
เฉลี่ย

S.D.

2.84

0.95

ระดับ
ความพึง
พอใจ
ปานกลาง

3.13 0.81

ปานกลาง

3.31

0.82

ปานกลาง

3.47

0.86

ปานกลาง

3.65

0.76

ปานกลาง

3.28

.65

ปานกลาง

2.2 ดานเจาหนาที่/บุคคลกร
ผลการประเมินพบวา ผูใชบริการมีคะแนนความพึงพอใจดานเจาหนาที่/บุคคลกร เมื่อประเมินพบวา
ผูใชบริการความพึงพอใจในการทํางานของดานเจาหนาที่/ บุคลากรอยูในระดับมากรอยละ 43.0 อยูในระดับ
ปานกลางรอยละ 52.8 และอยูในระดับนอยเพียงรอยละ 4.2 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามคะแนนความพึงพอใจดานเจาหนาที่/บุคคลกร
คะแนนดานเจาหนาที่/บุคลากร
1.00-2.33 (นอย)
2.34 -3.66 (ปานกลาง)
3.67-5.00 (มาก)
รวม

จํานวน (ราย)
20
254
207
481

รอยละ
4.2
52.8
43.0
100.0

เมื่อประเมินรายละเอียดความพึงพอใจในดานเจาหนาที่/บุคคลกรโดยรวมพบวา ผูใชบริการความพึง
พอใจในดานเจาหนาที่/บุคลากร (คาเฉลี่ย 3.56) อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการทํางานดานเจาหนาที่/บุคคลกร อยูในระดับมากมี 2ประเด็นไดแก การแตง
กายตามแบบฟอรมที่หนวยงานกําหนดให (คาเฉลี่ย 3.74) มีความซื่อสัตย สุจริต เคารพสิทธและทรัพยสินของ
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ผูอื่น (คาเฉลี่ย 3.72) สวนอยูระดับปานกลางมี 3 ประเด็นไดแกมีมนุษยสัมพันธ สุภาพเรียบรอย (คาเฉลี่ย
3.52) มีน้ําใจ เอื้อเฟอชวยเหลือนอกเหนือจากงานที่ทํา (คาเฉลี่ย 3.43)สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย ให
คําแนะนําและแกปญหาได (คาเฉลี่ย 3.42) (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทํางานดานเจาหนาที่/บุคคลกร
ความพึงพอใจในการทํางานดาน

เจาหนาที่/บุคคลกร

ประเด็นคําถาม
1. มีมนุษยสัมพันธ สุภาพ
เรียบรอย
2. มีความซื่อสัตย สุจริต เคารพ
สิทธิ และทรัพยสินของผูอื่น
3. มีน้ําใจ เอื้อเฟอ ชวยเหลือ
นอกเหนือจากงานที่ทํา
4. สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอ
สงสัย ใหคําแนะนํา และ
แกปญหาได

มากที่สุด
61
(12.7)
73
(15.2)
60
(12.5)
45
(9.4)

มาก
179
(37.2)
241
(50.1)
161
(33.5)
182
(3.78)

ปานกลาง
198
(41.2)
135
(28.1)
198
(41.2)
197
(41.0)

นอย
35
(7.3)
24
(5.0)
48
(10.0)
46
(9.6)

นอยที่สุด
8
(1.7)
8
(1.7)
14
(2.9)
11
(2.3)

ความพึงพอใจในการทํางานดาน

เจาหนาที่/บุคคลกร

ประเด็นคําถาม
มากที่สุด
5. การแตงกายตามแบบฟอรม ที่
86
หนวยงานกําหนดให
(17.9)
คาเฉลี่ยรวม
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ คารอยละ

มาก
233
(48.4)

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

126
(26.2)

24
(5.0)

12
(2.5)

คา
เฉลี่ย

S.D.

3.52

0.87

n=481
ระดับ
ความพึง
พอใจ
ปานกลาง

3.72

0.84

มาก

3.43

0.93

ปานกลาง

3.42

0.87

ปานกลาง

คา
เฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความพึง
พอใจ

3.74

0.89

มาก

3.56

.68

ปานกลาง

2.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ผลการประเมินพบวา ผูใชบริการมีคะแนนความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวก เมื่อ
ประเมินพบวา ผูใชบริการความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมากรอยละ 33.5 อยูใน
ระดับปานกลางรอยละ 56.5 และอยูในระดับนอยเพียงรอยละ 10.0 (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของผูใชบริการ จําแนกตามคะแนนความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก
คะแนนดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1.00-2.33 (นอย)
2.34 -3.66 (ปานกลาง)
3.67-5.00 (มาก)
รวม

จํานวน (คน)
48
272
161
481

รอยละ
10.0
56.5
33.5
100.0

เมื่อประเมินรายละเอียดความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมขอพบวา ผูใชบริการ
ความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวก(คาเฉลี่ย 3.32) อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการทํางานดานเจาหนาที่/บุคคลกร อยูในระดับปานกลางทั้ง 5 ประเด็น
ไดแก การเขาดําเนินการซอม เริ่มเวลา 09.00 น.เปนตนไป (คาเฉลี่ย 3.56) ความเปนระเบียบในการซอม ไม
เกะกะ และกีดขวางการสัญจร (คาเฉลี่ย 3.53) การใหบริการซอมบํารุงโดยรวม(คาเฉลี่ย 3.43) การขออนุญาต
หรือแจงลวงหนากอนเขาหองเพื่อทําการซอม(คาเฉลี่ย 3.27) และการใหบริการซอมบํารุงนอกเวลา (คาเฉลี่ย
2.82) (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวก
n= 481
ความพึงพอใจในการทํางานดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก
ประเด็นคําถาม
นอย
ปาน
มาก
นอย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. การเขาดําเนินการซอม เริ่มเวลา 60 211 163
30
17
09.00 น. เปนตนไป
(12.5) (43.9) 33.9 (6.2) (3.5)
2. การใหบริการซอมบํารุงนอก
เวลาราชการ

28 104
(5.8) (21.6)

170 110
69
(35.3) (22.9) (14.3)

3. การขออนุญาตหรือแจงลวงหนา 50 161 174
62
34
กอนเขาหองเพื่อทําการซอม
(10.4) (33.5) (36.2) (12.9) (7.1)
4. ความเปนระเบียบในการซอม
53 201 181
40
6
ไมเกะกะ และกีดขวางการสัญจร (11.0) (41.8) (38.9) (8.3) (1.2)
5. การใหบริการซอมบํารุงโดยรวม 39 198 187
43
14
(8.1) (41.2) (38.9) ( 8.9) (2.9)
คาเฉลี่ยรวม

คา
เฉลี่ย

S.D.

ระดับ
ความพึง
พอใจ

3.56

0.91

ปานกลาง

2.82 1.10

ปานกลาง

3.27

1.04

ปานกลาง

3.53

0.84

ปานกลาง

3.43

0.87

ปานกลาง

3.32

.75

ปานกลาง

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ คารอยละ
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2.4 ภาพรวมทั้ง 3 ดาน
ผลการประเมินภาพรวมพบวา ผูใชบริการมีคะแนนความพึงพอใจในการใหบริการ ทั้ง 3 คือดาน
กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่/บุคคลกร และดานสิ่งอํานวยความสะดวกเมื่อประเมินพบวา
ผูใชบริการความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 3 ดานระดับมากรอยละ 35.8 อยูในระดับปานกลางรอยละ 60.1 และ
อยูในระดับนอยเพียงรอยละ 4.2 (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของผูใชบริการภาพรวมตามคะแนนความพึงพอใจทั้ง 3 ดาน
คะแนนภาพรวม
1.00-2.33 (นอย)
2.34 -3.66 (ปานกลาง)
3.67-5.00 (มาก)
รวม
3. ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม

จํานวน (ราย)
20
289
172
481

รอยละ
4.2
60.1
35.8
100.0

ผู ใช บริ การได ให ความคิ ดเห็ นและข อเสนอแนะอื่ นๆเพิ่ มโดยแบ งเป น 2 ส วนคื อส วนของงาน
บํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิตจํานวน 62 ราย คิดเปนรอยละ 12.9 และสวนของกองกิจการนิสิตจํานวน 57 ราย
คิดเปนรอยละ 11.9 ดัง(ตารางที่ 10) และ (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของผูมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการของงานบํารุงรักษา
อาคารกิจการนิสิต
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
1. ทําการซอมหรือทํางานลาชา
2. ซอมแลวซอมอีก เห็นสมควรเปลี่ยนใหม
3. อยากใหแจงเวลาเขาทําการซอมจะไดอยูหองตอนชางมา
4. ควรเปลี่ยนสายเตารีดตึก13หนาหอง302 เพราะมันจะขาด เปนอันตราย
5. การซอมและการบริการดีแตการแจงและกวาจะไดซอมชานิดหนอย
6. มุงลวดที่ลอ็ คเสีย อุปกรณในหองน้ําไมดีสักอยางนาจะเปลี่ยน
7. ควรมีการแกปญหาใหรวดเร็ว และดีกวาดี
8. อยากใหมีบริการถึงเที่ยงคืน
9. ควรจะมีชางประจําเสาร-อาทิตยและซอมควรมีความปราณีตในงาน
10. อยากใหมีการซอมตูน้ําดื่มกอนเพราะมีความจําเปนมาก
11. ชางประปา-ชางไฟทํางานดี มีมนุษยสัมพันธดี
12. ใหระบุแยกชางเพราะชางบางประเภททํางานดี บางประเภทก็ทําไมดี
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จํานวน/ราย
37
2
10
1
2
2
1
1
1
1
2
1

รอยละ
7.7
0.4
2.1
0.2
0.4
0.4
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
0.2
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13. ชามากบางครั้งใชเวลาถึง 2 เดือนและอยากใหซอมตูน้ําเย็นกอน
รวม
ผูที่ไมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น

1
62
419
481

0.2
12.9
87.1
100

ตารางที่ 11 จํานวน รอยละของผูมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของกองกิจการนิสิต
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานหอพัก กองกิจการนิสิต
จํานวน/ราย รอยละ
1. เจาหนาที่ปอมยาม ยาม มนุษยสัมพันธไมดี
4
0.8
2. อยากไดรับความสะดวกดานน้ํารอนไวบริโภค
2
0.4
3. เจาหนาที่ควรมีการจัดตรวจอุปกรณทุกๆสัปดาห
4
0.8
4. อยากใหเปลี่ยนตูน้ําเย็นใหมไรสารตะกั่วแบบทีบ่ ารใหม
1
0.2
5. ควรดูแลความสะอาดหองน้ําตึก 5 มากกวานี้
1
0.2
6. ควรตรวจสอบแมบานไมคอยทําความสะอาด ไมคอย ทํางาน
4
0.8
7. มีปญหาเรื่องตูน้ําเย็นควรเรงซอมหรือควรเปลี่ยนเครื่องใหม
17
3.5
8. น้ําดื่มมีกลิ่นหรือตะกอน
2
0.4
9. ควรจะทําไดดีกวานี้เพราะตึกตองการความสะอาด
2
0.4
10.อยากใหตดิ พัดลมเพดานและที่อางลางหนามีกลิ่นน้ํา จากทอ
1
0.2
ตารางที่ 11 (ตอ)
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานหอพัก กองกิจการนิสิต
จํานวน/ราย รอยละ
12. ควรจัดตูใสจดหมายใหเปนระเบียบกวานี้
1
0.2
13. อยากใหเปลี่ยนที่นอนและตูเ สื้อผามันเกามากแลว
2
0.4
14. แมบานชอบตะโกนคุยกันเสียงดัง
2
0.4
15. น้ําประปาขุนคลายน้ําบาดาล
1
0.2
16. ควรทําความสะอาดเครื่องกรองน้ํามีคราบสกปรกเกาะมาก
3
0.6
17. แมบานตึกชงโค มนุษยสัมพันธดีปฏิบัติหนาที่ดี
1
0.2
18. เจาหนาที่บริการและมนุษยสัมพันธไมดีเขางานไมตรงเวลา
2
0.4
1
0.2
19. บุคลากรดีทุกคนแตยามกะกลางคืนบางคนทําใหรสู ึกขาดความปลอดภัย
20. ควรตรวจสอบคนเขาออกอยางเขมงวดของหายบอย
1
0.2
21. การใหบริการยูบีซี นิตยสาร ลาชาไมตรงตามกําหนดเปดเรียน
1
0.2
22. แมบานไมคอยลางหองน้ํา อางอาบน้ําและอางลางหนา
2
0.4
23. การดําเนินการแจงซอมชามา
1
0.2
รวม
57
11.9
ผูที่ไมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
424
88.1
รวมทั้งสิ้น
481
100
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ดานการเผยแพรประชาสัมพันธ
โครงการจัดทําขาวประชาสัมพันธกองยานพาหนะฯ
ดําเนินการจัดขาวประชาสัมพันธ เพื่อ
ประชาสัมพันธเว็บไซดของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
จํานวน 259 เรื่อง ซึ่งสามารถดูขอมูลเพิม่ เติมไดจาก
http://www.vehicle.ku.ac.th/ และจัดทําขาวประชาสัมพันธเพื่อสง
เปนเอกสารเผยแพรใหผูบริหาร หนวยงานคณะ สํานัก สถาบัน เปน
เอกสารประจําเดือน จํานวน 12 ฉบับ/ 960 แผน ใชงบประมาณสําหรับการจัดทําเอกสารเผยแพร
เปนเงิน 9,600 บาท
การพัฒนา/ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ ในการสนับสนุนการดําเนินงาน
1. การจัดทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.
งานบริหารและธุรการ ดําเนินการทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. ซึ่งในการ
ใหบริการจัดทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. เจาหนาที่ดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยและ
ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการผานเขาออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีขั้นตอนการใหบริการไม
เกิน 5 นาที ตอผูใชบริการ 1 คนและบัตร 1 ใบ ดังนี้
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ขั้นตอนการใหบริการทําบัตรอนุญาตผานเขา – ออก มก.

♦
♦
♦
♦

ผูขอใชบริการ
กรอกแบบฟอรมขอทําบัตรฯ
แนบสําเนาทะเบียนรถ
แนบสําเนาบัตรฯ
แนบสําเนาใบขับขี่

เจาหนาที่
♦ ตรวจสอบฐานขอมูลการขอบัตรฯ
♦ ดําเนินการจายบัตรฯ ใหกับผูขอ
♦ ออกใบเสร็จรับเงิน

ผูขอใชบริการ
♦ เซ็นรับบัตรอนุญาตฯ

เจาหนาที่
♦ นําเอกสารเสนอผูอํานวยการกอง

ผูอํานวยการกอง
♦ อนุมัติ

เจาหนาที่ทําบัตรอนุญาตฯ
♦ บันทึกขอมูลเขาระบบฐานขอมูล
♦ เก็บเอกสารเปนหลักฐาน
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รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการทําบัตรผานเขา-ออก มก.
ขั้นตอน
ที่

รายละเอียด

ชวงเวลา
ดําเนินการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

การดําเนินการทําบัตรฯ
1

2

3
1
2
3

)กรอกแบบฟอรมขอทําบัตร
)แนบสําเนาทะเบียนรถยนต
)แนบสําเนาบัตรฯ
)แนบสําเนาใบขับขี่
)ตรวจสอบฐานขอมูลการขอบัตรฯ เปน
รถยนตของตนเอง ไมเกิน 3 คัน ออกบัตรฯ
ใหเลย กรณีเกิน 3 คัน ผูขอชําระคาธรรมเนียมฯ
ออกบัตรฯ ใหเลย
)ดําเนินการจายบัตรฯ ใหกับผูขอ
)รับบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.
ขั้นตอนการเสนออนุมัติ
)จัดเอกสารการขอทําบัตรอนุญาตฯ ใสแฟม
)นําเสนอผูอํานวยการกอง
)ลงนาม
)บันทึกขอมูลเขาระบบฐานขอมูลบัตร
)เก็บเอกสารเปนหลักฐาน

ผูขอใชบริการทําบัตรฯ ผูใชบริการ

หนวยทะเบียนขอมูลฯ

ประกาศิต สุมแกว
พีรวัชร เพชรพรหมมาศ

3-5 นาที

กฤษพิมาณ หัสไทย

ผูขอใชบริการทําบัตรฯ ผูใชบริการ
หนวยทะเบียนขอมูลฯ
½ - 1 วัน กองยานพาหนะฯ
หนวยทะเบียนขอมูลฯ

ประกาศิต สุมแกว
กฤษพิมาณ หัสไทย
ผูอํานวยการกอง
ประกาศิต สุมแกว
กฤษพิมาณ หัสไทย

สรุป 1. การดําเนินขอทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.ตั้งแตยื่นแบบฟอรมจนไดรับบัตร
อนุญาตฯ ใชเวลาไมเกิน 5 นาที
2. การนําเสนออนุมัติการขอทําบัตร จนถึงการบันทึกขอมูลเขาระบบฐานขอมูลและ
เก็บหลักฐาน ใชเวลา ประมาณ ½ - 1 วัน
มีรายไดคาธรรมเนียมบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. เปนเงิน 509,550 บาท ดําเนินการ
ใหบริการทําบัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก. และบัตรอนุญาตสําหรับรถจักรยานยนต ในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการปกติ ดังนี้
¾ บัตรอนุญาตผานเขา-ออก มก.
- บุคลากร มก. จํานวน 896 ใบ
- บุคลากรกระทรวงเกษตรฯ จํานวน 361 ใบ
- นิสิต มก. จํานวน 1,068 ใบ
- ผูปกครองนักเรียนสาธิตฯ จํานวน 2,829 ใบ
- บุคคลภายนอก จํานวน 454 ใบ
2-98

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

¾ บัตรอนุญาตสําหรับรถจักรยานยนต
- บุคลากร มก. จํานวน 80 ใบ
- นิสิต มก. จํานวน 84 ใบ
จาการใหบริการทําบัตรอนุญาตผานเขา – ออก มก. ซึ่งจากการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมีผลการสํารวจความ
พึงพอใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดคะแนนจากผลการสํารวจในดานการทําบัตร
อนุญาตผานเขา-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 3.743 ตามรายละเอียดดานการ
วิจัยสถาบัน ขอ 4.1.4
2. การสนับสนุนงานพิธีการสวนกลาง มก. และหนวยงานตาง ๆ
2.1 โครงการสนับสนุนงานพิธีการสวนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดําเนินการตกแตงสถานที่ ดูแลรักษาความสะอาด ดูแลรักษาความปลอดภัย
และดูแลความสะดวกดานการจราจร เพื่อใหการจัดงานพิธีการเปนไปดวยความเรียบรอย
2.1.1 งานประชุมวิชาการครั้งที่ 46 (29 มกราคม-1กุมภาพันธ 2551) ณ
อาคารสารนเทศ 50 ป และอาคารศูนยเรียนรวม 3 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับการตกแตงสถานที่บริเวณพิธี การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแล
การจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา
ประปา โทรศัพท การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
งบประมาณดําเนินการ 95,000 บาท

2.1.2 งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา “เลือกแนวทางวาง
อนาคต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร (10 – 11 มกราคม 2551) ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กอง
ยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การบริการยานพาหนะ การจราจร
การรักษาความปลอดภัย และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย โดยมีงบประมาณดําเนินการ 34,726 บาท
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2.1.3 โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2551 (15 - 16 มกราคม 2551) ณ
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การ
บริการยานพาหนะ การจราจร การรักษาความปลอดภัย และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย โดยมีงบประมาณ
ดําเนินการ 5,860 บาท
2.1.4 งานวันสถาปนาครบรอบ 65 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(2 กุมภาพันธ 2551) ณ อนุสาวรียสามบูรพาจารย และหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กอง
ยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการตกแตงสถานที่บริเวณพิธี การดูแลรักษาความ
สะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคาร
พิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ และ
งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีงบประมาณดําเนินการ 8,000 บาท

2.1.5 การประชุมสัมมนาอาจารย ประจําป 2551 (23 พฤษภาคม 2551)
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียม
สถานที่ การบริการยานพาหนะ การจราจร การรักษาความปลอดภัย เปนเงิน 5,811 บาท และงานอื่นๆ
ที่ไดรับมอบหมาย

2.1.6 โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม
(24-27 พฤษภาคม 2551)
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียม
สถานที่ การบริการยานพาหนะ การจราจร การรักษาความปลอดภัย และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีงบประมาณดําเนินการ 33,766บาท
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2.1.7 งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2551 ( 21-25 กรกฎาคม 2551)
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ปฏิบัติหนาที่เกีย่ วกับการตกแตงสถานที่
บริเวณพิธีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความ
ปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท การทําประตู
จําลองสําหรับบัณฑิตถายภาพ การบริการยานพาหนะใหกับฝายตาง ๆ การตกแตงเวทีที่ประทับ การ
ประดับธงชาติ ธงประจําพระองคเสนทางเสด็จพระราชดําเนินและอาคารพิธีเปด ติดตอประสานงานกับสวน
ราชการภายนอก และงานอื่น ๆ โดยมีงบประมาณดําเนินการฝายสถานที่ เปนเงิน 793,112 บาท และฝาย
รักษาความปลอดภัยฯ เปนเงิน 461,375 บาท รวมเปนเงิน 1,254,487 บาท

2.1.8 นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด (28 พฤศจิกายน 2550) ณ อาคาร
หอประชุมใหญ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การ
บริ ก ารยานพาหนะ การรั ก ษาความปลอดภั ย และงานอื่ น ๆที่ ไ ด รั บ มอบหมาย โดยมี ง บประมาณ
ดําเนินการ 20,600 บาท

2.1.9 งานถวายผากฐินพระราชทานประจําป 2550 (9 พฤศจิกายน 2550 )
ณ วัดตูม อําเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองยานพาหนะปฏิบตั ิทําหนาที่ใหบริการ
ยานพาหนะ อํานวยความสะดวกในการเดินทางไปถวายผาพระกฐินพระราชทานและงานอื่น ๆ ที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยงบประมาณดําเนินงาน 43,000 บาท
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1.1.10 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม 2550) เพื่อรวมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในการประดับธงและทําซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณประตู
โดยมีงบประมาณดําเนินการ 74,060 บาท

1.1.11 งานขอบคุณบุคลากร (28 ธันวาคม 2550 ) ณ อาคารหอประชุม
ใหญ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ การตกแตงไม
ดอกไมประดับบริเวณงานพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย โดยมีงบประมาณดําเนินการ
36,650 บาท

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการสนับสนุนงานพิธสี วนกลาง จํานวน 11 งาน
และใชงบประมาณรายจาย เปนเงิน 1,611,960 บาท
2.2 โครงการสนับสนุนงานพิธีการของหนวยงานตางๆ ที่ขอความอนุเคราะห
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการ อาคาร
สถานที่ จัดเตรียมสถานที่ การตกแตงไมดอกไมประดับบริเวณงานพิธี การบริการยานพาหนะ
การจราจร การรักษาความปลอดภัย และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งหนวยงานที่ขอความ
อนุเคราะหเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย โดยมีรายการดังนี้
2.2.1 งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 3 (26 ตุลาคม
2550) ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล
2.2.2 งานประชุมเวทีขาวไทย 2550 เรื่อง “ ชาวนารุนใหม : นําขาวไทยกาว
ไกล ” (14 ธันวาคม 2550)ณ หองสุธรรม อารีกุล
2.2.3 งานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ อาคารที่ทําการกรมการขาว (22 ธันวาคม
2550)
2.2.4 งานวันขึ้นปใหม ป 2551 (27 ธันวาคม 2550) ณ ลานดานหนาอาคาร
ศิลปะนิเทศ
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2.2.5 งานประกวดนวั ต กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ป 2550 (4
มกราคม 2551) ณ บริเวณหองโถงชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50ป
2.2.6 งานทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวาระเปดอาคารภาควิชาสัตววิทยา (17
มกราคม 2551 คณะวิทยาศาสตร)
2.2.7 งานทําบุญเลี้ยงพระ รานพันธุไม มก. (18 มกราคม 2551)
2.2.8 งานทําบุญครบรอบปที่ 23 ของสํานักบริการคอมพิวเตอร (25 มกราคม
2551) ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร
2.2.9 งานประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ” การพัฒนาและเสริมสรางสุขภาพ
ดวยนวัตกรรมยางยึดและตารางเทาชองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ” (10 -11 มกราคม 2551) ณ หอง
สุธรรมอารีกุล
2.2.10 งานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ” เรียนรูตนคนหาศักยภาพหนทางสู
การพัฒนา ” (16 มกราคม 2551) ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารเทพศาสตรสถิต
2.2.11 งานสัมมมนาวิชาการเรื่อง ” ภาวะโลกรอนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” (17
มกราคม 2551) ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ
2.2.12 งานทําบุญเลี้ยงพระ (17 มกราคม 2551) ณ อาคารจักรพันธพ็ญศิริ
2.2.13 งานพิธีเปดสหกรณออมทรัพย 24 ชัว่ โมง (14 กุมภาพันธ 2551)
บริเวณหนาอาคาร สอ มก.36 ป
2.2.14 งานแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 (20-26 กุมภาพันธ 2551) ณ อาคาร
จักรพันธเพ็ญศิริ
2.2.15 โครงการสัมมนาเรื่อง ” Research Assessment Exercies (RAE)”
กอนกาวสูการปฏิบัติ (26 กุมภาพันธ 2551) ณ หองประชุม ธีระสูตะบุตร
2.2.16 งานประชุมใหญสามัญประจําปพ.ศ.2550 เรื่องการจัดสวัสดิการภายใน
มก. (28 กุมภาพันธ 2551) ณ หองประชุมสุธรรมมอารีกุล
2.2.17 งานนิทรรศการ“นวัตกรรมงานวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2551(
30 เมษายน -4 พฤษภาคม 2551) ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
2.2.18 โครงการกีฬาพัฒนาบุคลากรเพื่อการออกกําลังกายเชื่อมความ
สัมพันธไมตรี และงานเลี้ยงรับรองนักกีฬาบริเวณหองโถงชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ป (6 -16 พฤษภาคม
2551 ) ณ สนามอินทรียจันทรสถิตย
2.2.19 งานกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ 1,111 รูป ( 21 มิถุนายน 2551) บริเวณ
โดยรอบหอประชุมใหญ
2.2.20 รวมจัดเตรียมสถานที่ “การประชุมคณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2551” และพิธีแถลงขาว หองประชุมชั้น 8 (27 มิถุนายน
2551) ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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2.2.21 พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 52 รูปเพื่อถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาส
คลายวันประสูติสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (4 กรกฎาคม 2551) ณ
คณะประมง
2.2.22 พิธีเปดปายสถาบันขงจื้อ และจัดงานเลี้ยงรับรองคณะอธิการบดี
Huaqiao University สาธารณรัฐประชาชนจีน (7 กรกฎาคม 2551) บริเวณตึกคณะมนุษยศาสตร 2
และบริเวณหองโถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป
2.2.23 งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตรครบรอบ 70 ป (1 สิงหาคม
2551) ณ อาคารหมอมหลวงชูชาติ กําภู(อาคาร 14) คณะวิศวกรรมศาสตร
2.2.24 งานโครงการหลวง’39 (3-17 สิงหาคม 2551) ณ เซ็นทรัลเวิลด
2.2.25 งานทําบุญตึกพักหอพักของนิสิตใหมถวายแดแมหลวงประจําปการศึกษา
2551 (10 สิงหาคม 2551) ณ สนามบาสเก็ตบอลหอพักนิสิต
2.2.26 งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพ ระหวางวันที่ 21-23สิงหาคม 2551 ณ
อาคารสารนิเทศ 50 ป
2.2.27 งานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการ คณะทํางาน ผูปฏิบัติงานในโครงการ
บัณฑิตยุคใหม และงานพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ. 2551 (22 สิงหาคม 2551) ณ อาคาร
จักรพันธเพ็ญศริ
2.2.28 งานแขงขันมวยสากลสมัครเลน ภายในประจําป 2551 (25 สิงหาคม –
5 กันยายน 2551) ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศริ
2.2.29 พิธีเปดศูนยพัฒนาภาษาดวยตัวเองแหงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
(KU - SALL) (27 สิงหาคม 2551) อาคารศูนยเรียนรวม 4
2.2.30 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ “เทศนมหาชาติเฉลิม
พระเกียรติพระบาท- สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช” ( 30 – 31 สิงหาคม 2551) ณ อาคาร
หอประชุมใหญ
2.2.31 งานพิธีเปดงานวันครบรอบ 40 ป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร (8 กันยายน 2551) ณ อาคารสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
2.2.32.พิธีปลูกตนไมรําลึกวันครบรอบ 9 ป การปลูกยางนา บริเวณดานขาง
อาคารสารนิเทศ 50 ป กับสถาปตยกรรมศาสตร ในวันจันทร ที่ 17 พฤศจิกายน 2551
2.2.33 จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จ พิธีถวายพระเกียรติคณ
ุ “เกษตรศาสตร
ปราดเปรื่อง การ สัมมนาวิชาการ คหกรรมศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง ปลูกพลังรัก สรางพลังปญญา
ตานปญหา เด็กและเยาวชน” วันจันทรที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ป
สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการสนับสนุนงานพิธกี ารของหนวยงานตางๆ ที่
ขอความอนุเคราะห จํานวน 33 งาน คาใชจายหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ
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3. การประหยัดพลังงาน
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดรว มมือกับหนวยงานเอกชนเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในโครงการประหยัดพลังงาน ดังนี้
3.1 โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล
โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร กับหนวยงานเอกชนสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการไบโอดีเซลใหบรรลุผล
สําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาคมโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการใหนิสิตเขาศึกษาดูงาน การบริการทางวิชาการแกประชาชน โดยมีการถาย
ทํารายการตาง ๆ ซึ่งมีหนวยงานเอกชนสนับสนุนงบประมาณ เปนเงิน 475,000 บาท ประกอบดวย
บริษัท ไบโอ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท จํากัด บริจาคเครื่องผลิต
น้ํามันไบโอดีเซล รุน BTC-150 พรอมวัสดุอุปกรณ รวมเปนเงิน 335,000 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) บริจาคเงิน จํานวน 100,000 บาท
บริษัท เจนชวัล จํากัด บริจาคเงิน จํานวน 10,000 บาท
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด บริจาคเงิน จํานวน 10,000 บาท
ธนาคาทหารไทย จํากัด บริจาคเงิน จํานวน 20,000 บาท
กลาวคือ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดมีพิธีเปดสถานีไบโอดีเซล โดยทานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานพิธีเปดในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 นอกจากนั้น ยังไมใหบริการ
ทางวิชาการดังนี้

จัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมขอมูล รายละเอียด ขั้นตอนเกี่ยวกับการ
ผลิตไบโอดีเซล อํานวยความสะดวกสําหรับการถายทํารายการฯ ใหบริการสําหรับการถายทํารายการ
กลาคิด - กลาทํา นําเสนอเรื่องราวการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม รายละเอียด ขั้นตอนเกีย่ วกับ
การผลิตไบโอดีเซล ณ สถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล มก. กองยานพาหนะ ฯ
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โครงการเปลีย่ นรถโดยสารจากการใชน้ํามันเปนกาซ NGV
โครงการเปลีย่ นรถโดยสารสวัสดิการจากใชน้ํามัน เปนกาซ NGV ซึ่งการ
ดําเนินการ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร โดยไดดําเนินการเปลี่ยน
รถสวัสดิการหมายเลขทะเบียน 41-4290 (24) จากการใชน้ํามันกาซ NGV ใชงบประมาณเงินรายได
กองทุนสวัสดิการ เปนเงิน 150,000 บาท

การพัฒนาดานการใหบริการ
1. พัฒนาการใหบริการอาคารจอดรถ มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือจัดทําโครงการ
กอสรางอาคารที่จอดรถ “อาคารงามวงศวาน 1” และ “อาคารบางเขน” กับสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ซึ่งเริ่มดําเนินการกอสรางตั้งแตป 2547 – ป 2549 เกี่ยวกับการ
สนับสนุนเงินทุนโครงการกอสรางอาคารที่จอดรถ เมื่อดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยมอบหมายให
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหารจัดการอาคาร ดังนี้
อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 เปนอาคารสูง 4 ชั้น จอดรถไดจํานวน 264 คัน
มีพื้นที่ใชสอย จํานวน 9,952 ตารางเมตร วงเงินที่ไดรับอนุมัติ จากสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด
เปนเงิน 62,834,008.96 บาท
อาคารจอดรถบางเขน เปนอาคารสูง 7 ชั้น จอดรถไดจํานวน 450 คัน
มีพื้นที่ใชสอย จํานวน 14,991 ตารางเมตร วงเงินที่ไดรับอนุมัติ จากสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด เปน
เงิน 45,450,903.75 บาท
จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือจัดทํา
โครงการกอสรางอาคารที่จอดรถดังกลาว โดยมอบหมายใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริหาร
จัดการอาคารจอดรถ จํานวน 2 หลัง ซึ่งในการบริหารจัดการในรอบปงบประมาณ 2551 กอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีรายได คือ จากอาคารจอดรถงามวงศวาน 1 เปนเงิน 5,516,351 บาท
และ อาคารจอดรถบางเขน เปนเงิน 521,386 บาท รวม 2 อาคาร เปนเงิน 6,037,737 บาท
นอกจากนั้น กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังไดมีการพัฒนาการใหบริการอาคาร
จอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อันกอใหเกิดการบริการจัดการที่ดี จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
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1.1 โครงการทําสะพานขามคลองหลังอาคารจอดรถงามวงศวาน 1
พัฒนาพื้นที่ปูตัวหนอนทําทางเดินเทา บริเวณแนวรัว้ ประตูงามวงศวาน 1 หลัง
อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 เพื่อใหความสะดวกในการใชเสนทาง และจะดําเนินการสรางสะพานขาม
คู-คลอง ใหสามารถเดินขามมายังลานจอดรถงามวงศวาน 1 ทั้งนี้เพื่อการใชเสนทางเดินไดสะดวกและ
ปลอดภัยสําหรับนิสิต บุคลากร และผูมาติดตอราชการ รวมทั้งจะลดการคับคั่งทางเดินเขา-ออก
บริเวณประตูงามวงศวาน 1 งบประมาณทีไ่ ดรับการอนุมัติ เปนเงิน 135,000 บาท และจายจริง เปนเงิน
73,567 บาท มีเงินคงเหลือ 61,433 บาท

1.2 โครงการพัฒนาภูมิทัศนริมรั้วดานถนนงามวงศวาน มก.
พัฒนาโดยการปรับพื้นที่ปลูกตนชาฮกเกี้ยนริมรั้วแนวถนนงามวงศวานตลอดแนว
เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณแนวรั้วถนนงามวงศวาน ใหมีความรมรื่น สวยงาม โดยดําเนินการระหวาง
วันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2550 งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ เปนเงิน 105,000 บาท

1.3 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนอาคารจอดรถ มก.
พัฒนาการใหบริการอาคารจอดรถ มก. โดยการจางบริการรักษาความปลอดภัยและ
จางบริการทําความสะอาด เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยใหกับนิสิตและบุคลากรที่ใช
อาคาร ใหมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนทดี่ ี ใชงบประมาณเงินรายได เปนเงิน 1,352,136 บาท
สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาอาคารจอดรถ จํานวน 3 โครงการ มี
งบประมาณรายจาย เปนเงิน 1,530,703 บาท
2. พัฒนาการใหบริการหองประชุม/สัมมนา
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดรบั มอบหมายใหบริหารจัดการอาคาร
สวนกลาง อาทิ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคารหอประชุม อาคารพุทธเกษตร
อาคารวิจัยและพัฒนา ซึ่งในการใหบริการหองสําหรับจัดประชุม/สัมมนา แกหนวยงานสวนกลาง อาทิ
งานพิธีตาง ๆ ของสวนกลาง การจัดประชุม/สัมมนา แกหนวยงานคณะ สํานัก สถาบัน นอกจากนั้นยังให
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บริการแกหนวยงานภายนอกที่มาขอใชบริการ ซึ่งในการใหบริการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
จัดเก็บคาธรรมเนียมการใชบริการอาคาร มีรายไดจากการบริหารจัดการอาคารสวนกลาง
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 1,389,365 บาท ดังนี้
อาคารสารนิเทศ 50 ป
เปนเงิน
867,800 บาท
อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
เปนเงิน
368,000 บาท
อาคารวิจัยและพัฒนา
เปนเงิน
69,075 บาท
อาคารหอประชุม มก.
เปนเงิน
84,490 บาท
นอกจากนั้น กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ยังไดพัฒนาการใหบริการอาคาร
โดยการพัฒนาสภาพแวดลอม พัฒนาอุปกรณสนับสนุนการจัดประชุม/สัมมนา เพื่อใหสามารถใหบริการ
อาคารสถานที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ ประกอบดวย
2.1 โครงการปรับปรุงหองทรงงานและหองสรง
(ดานทิศใตอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ) ปรับปรุงหองทรงงานและหองสรง
โดยใชเงินรายไดสวนกลาง เปนเงิน 192,332.50 บาท ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอย วันที่ 16 กรกฎาคม 2551
2.2 โครงการติดตัง้ ปมน้าํ พรอมถัง และอุปกรณ
เพิ่ม ดําเนินการติดตั้งปมน้าํ พรอมถัง และอุปกรณเพิ่มอีก 1 ชุด โดยใช
เงินรายไดสวนกลาง มก.เปนเงิน 62,809 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบรอย
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
2.3 โครงการปรับปรุงหองทรงงาน (ดานทิศ
เหนืออาคารจักรพันธเพ็ญศิริ) ปรับปรุงหองทรงงานและหองสรง โดยใชเงินรายไดสวนกลาง มก. เปน
เงิน 1,935,000 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบรอยวันที่ 30 ธันวาคม 2551
2.4 โครงการจัดทําเสาธงชาติรูปเมล็ดขาว
บริเวณหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการขออนุมัติจัดทําเสาธงชาติ
รูปเมล็ดขาวบริเวณดานหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป จํานวน 9 ตน
โดยใชเงินรายได เปนเงิน 179,216.91 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบรอย วันที่
22 เดือน กรกฎาคม 2551
2.5 โครงการปรับปรุงฝาบอระบายน้ําเสีย
อาคารสารนิเทศ 50 ปดําเนินการขออนุมัติปรับปรุงฝาบอระบายน้ํา
เสีย จํานวน 2 บอ เพื่อทดแทนของเดิมที่ผุกรอนเสื่อมสภาพ
เนื่องจากการใชงานมานาน โดยใชเงินรายได เปนเงิน 88,000 บาท
(แปดหมื่นแปดพันบาทถวน) ดําเนินการแลวเสร็จวันที่ 31 สิงหาคม 2551
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2.6 โครงการปรับปรุงระบบคูลงิ คทอน้ําเครื่องสงความเย็นของระบบปรับ
อากาศ อาคารจักรพันธเพ็ญศิร ดําเนินการปรับปรุงระบบคูลิงคทาวเวอร
และระบบทอน้ําเครื่องสงความเย็นของระบบปรับอากาศ เพื่อทดแทน
ของเดิมที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการใชงานมากกวา 10 ป โดยใชเงิน
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2550 เปนเงิน 4,984,000 บาท
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยวันที่ 29 ธันวาคม 2550
2.7 โครงการจัดสวนบริเวณดานหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการจัดสวน
บริเวณดานหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป ใหมีภูมิทัศนทสี่ วยงาม นาดู นามอง โดยการประสานงานและ
ไดรับความอนุเคราะหงบประมาณ จาก สวนนุงนุช ในการจัดตกแตงสวน
2.8 โครงการกั้นหองสํานักงานชั้นลางอาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการจัดจาง
บริษทั เอฟ เอ็ม จี โฮลดิ้ง จํากัด ดําเนินการกั้นหองสํานักงานชัน้ ลางอาคารสารนิเทศ 50 ป สัญญาเลขที่
79/2550 โดยใชเงินงบประมาณ เปนเงิน 2,030,000 บาท เพื่อเปนสํานักงานของหนวยงานตาง ๆ
ประกอบดวย งานพัสดุกองคลังศูนยวิชาบูรณาการ สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
/ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
2.9 โครงการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องคอมเพรสเซอรของระบบ
เครื่องปรับอากาศ อาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการจัดจางบริการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
คอมเพรสเซอรของระบบเครื่องปรับอากาศ เพื่อใหระบบเครื่องปรับอากาศของอาคารสารนิเทศ 50 ป
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนองนโยบายประหยัดพลังงาน โดยมีคาใชจาย เปนเงิน
82,752.52 บาท ดําเนินเสร็จเรียบรอยเดือนมกราคม 2551
2.10 โครงการจัดซื้อเครื่อง LCD หองประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ป
ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง LCD สําหรับหองประชุมธีระ สูตะบุตร เพื่อรองรับการใหบริการใชหอง
ประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย เนื่องจากของเดิมเสื่อมสภาพจากการใชมานานกวา 10 ป โดยมี
คาใชจาย เปนเงิน 176,550 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบรอยเดือนมีนาคม 2551
2.11 โครงการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องของระบบไฟฟาสํารอง อาคาร
สารนิเทศ 50 ปดําเนินการขออนุมัติจัดจางบริการเปลีย่ นถายน้ํามันเครื่องของระบบไฟฟาสํารอง เพื่อให
ระบบไฟฟาสํารองสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาใชจาย เปนเงิน 13,268 บาท
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยเดือนมีนาคม 2551
2.12 โครงการปรับปรุงหองประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการขอ
อนุมัติโครงการปรับปรุงหองประชุม 9 โดยปรับปรุงระบบชุดประชุม พรอมไมค จํานวน 34 ตัว เพื่อให
ทันแลวเสร็จกอนเอกอัครราชทูตสวีเดนเยือน มก. มีคาใชจาย เปนเงิน 695,000 บาท ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยเดือนตุลาคม 2550
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2.13 โครงการปรับปรุงพืน้ ที่หนาเสาธงอาคารสารนิเทศ 50 ป ดําเนินการขอ
อนุมัติปรับปรุงพื้นที่หนาเสาธง พรอมทั้งจัดหามานั่งลอมรอบตนตาลบริเวณดานหนาอาคารสารนิเทศ 50
ป เพื่อใหบริเวณพื้นที่หนาเสาธงมีภูมิทัศนที่สวยงาม โดยมีคาใชจาย เปนเงิน 79,500 บาท ดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยเดือนพฤศจิกายน 2550
2.14 โครงการปรับปรุงชัน้ 5 หองรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อโตะ และเกาอี้ สําหรับรองวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร โดยมีคาใชจาย เปนเงิน 21,350 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบรอยเดือนตุลาคม 2550
2.15 โครงการปรับปรุงติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร /ติดตัง้ ระบบ
โทรศัพท /ติดตั้งมานปรับแสง ดําเนินการขออนุมัติจัดจางเดินสายสัญญาณฯ เพิ่มเติมเพื่อรองรับหอง
สํานักงานซึ่งกั้นใหมบริเวณชั้นลางของอาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมีคาใชจาย เปนเงิน 288,568.50 บาท
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยเดือนตุลาคม 2550
สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการอาคารสวนกลางทีใ่ ช
สําหรับประชุม/สัมมนา จํานวน 15 โครงการ มีงบประมาณรายจาย เปนเงิน 10,828,347.43 บาท
3. พัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ
งานยานพาหนะ ไดรับมอบหมายรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2531 เปนรถบัสเล็กโดยสารขนาด 20 - 25 ที่นงั่ จํานวน 4 คัน วิ่ง
ในเสนทางที่ใหบริการภายในมหาวิทยาลัยระยะทางความยาวประมาณ 5 - 6.9 กิโลเมตร เริ่มใหบริการ
ตั้งแตเวลา 06.30 - 18.30 น. และเก็บคาโดยสารเปนเงิน 1 บาท โดยหยอดเงินลงกลองใสเงิน ตอมา
คณะกรรมการสวัสดิการ มก. จัดซื้อรถโดยสารสวัสดิการเพิ่มขึ้นอีกหลายคัน จึงมีมติที่ประชุมปรับอัตรา
คาโดยสาร เปนเงิน 2 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 และเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550
ใหบริการโดยไมเก็บคาโดยสาร(ฟรี) โดยจายคาตอบแทนพนักงานขับรถ รอบละ 5 บาทตอคน
นอกเหนือจากคาจางรายเดือน
หนวยรถสวัสดิการ จัดทําผังการเดินรถไดจัดแผนการบริหารจัดการ ไดแก การ
จัดแบงสายการเดินรถ การกําหนดจํานวนรถและพนักงานขับรถประจําในแตละวัน โดยจัดทําใบรายงาน
การวิ่งรถ (ใบลงรอบ) ตารางการวิ่งรถแตละเดือน สรุปรายงานการใชวัสดุเชือ้ เพลิง รายงานรายรับ รายจาย ตรวจสอบและประสานงานการแจงซอมรถ จัดรถสนับสนุนกิจกรรมดานการเรียนการสอนของ
นิสิตและอาจารยนอกสถานที่ จัดเวรการวิ่งรถนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ จัดรถใหบริการเปน
สวัสดิการแกบุคลากรนอกสถานที่ รวมทั้งควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ
พนักงานขับรถ ดังนั้น แผนการบริหารจัดการรถโดยสารสวัสดิการ จึงเปนแนวทางการศึกษาการบริการ
งานแกผูที่มาปฏิบัติงาน พนักงานขับรถและผูที่สนใจ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ตอไป
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ปจจุบันหนวยรถสวัสดิการ มีรถโดยสารสวัสดิการ เปนรถบัส 25 ที่นั่ง จํานวน 13
คัน รถนั่งปรับอากาศ NGV จํานวน 5 คัน รถนั่งไฟฟา จํานวน 6 คัน และรถราง จํานวน 2 คัน รวมเปน
26 คัน และไดกําหนดสายและเสนทางการเดินรถบริการรับ – สง นิสิต และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
สาย 1 ระยะทางวิ่งประมาณ 6.2 กิโลเมตร
สาย 2 ระยะทางวิ่งประมาณ 5 กิโลเมตร
สาย 3 ระยะทางวิ่งประมาณ 6.2 กิโลเมตร
รถสายเสริมพิเศษ วิ่งบริการระหวางเวลา 07.30–09.30 น.และ 15.30-17.30 น.
ระยะทางวิ่งประมาณ 3 กิโลเมตร
รถเสริมพิเศษซอยพหลโยธิน 45 วิ่งบริการระหวางเวลา 07.30 – 09.30 น.และ
15.30 - 17.30 น.ระยะทางวิ่งประมาณ 5.5 กิโลเมตร
รถเสริมพิเศษคณะสัตวแพทยศาสตร วิ่งบริการระหวางเวลา 07.30 – 09.30 น.
และ 15.30 -17.30 น.ระยะทางวิ่งประมาณ 4.2 กิโลเมตร
รถเสริมพิเศษนอกเวลาราชการ วิ่งบริการระหวางเวลา 18.30 – 21.00 น.โดยวิ่ง
สาย 1 จํานวน 2 คันสาย 2 และสายเสริมพิเศษ สายละ 1 คัน รวม 4 คัน เพื่อรับสงนิสิตในเขตการ
เรียนการสอนไปยังหอพักและประตูของมหาวิทยาลัย
รถวิ่งบริการวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ วิ่งบริการระหวางเวลา 07.00 –
17.30 น.โดยวิ่งเฉพาะสาย 1 (วันเสาร จํานวน 3 คัน,วันอาทิตยและวันนักขัตฤกษ จํานวน 2 คัน) โดยวิ่ง
ผานถนนอิงคสุวรรณ ผานคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผานอาคารสารนิเทศ 50 ป
จาการบริหารจัดการรถโดยสารสวัสดิการที่กลาวขางตน กองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่ ได พัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ โดยการดําเนินการ ดังนี้
3.1 โครงการรถนั่งปรับอากาศ NGV
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกขอตกลงโครงการรถปรับอากาศ NGV
เพื่อสภาพแวดลอมใน มก. โดยไมเก็บคาโดยสาร ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ บริษัท
ไอเอ็มซี อลิอันซ (ประเทศไทย) จํากัด เริ่มตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2551 – 14 กันยายน 2551 โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อเปนการเสริมสรางภาพลักษณควบคูก ับการสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงาน
การลดมลพิษ และอํานวยความสะดวกแกอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนผูมาติดตอราชการของมหาวิทยาลัย โดยการนํารถปรับอากาศเอ็นจีวี ขนาด 18 – 24 ที่นั่ง มา
วิ่งบริการภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณใกลเคียง ซึง่ มหาวิทยาลัยอนุญาตใหบริษัทเปนผูจัดหาและ
ติดตั้งสื่อโฆษณาภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ปายโฆษณาบนรถปรับอากาศเอ็นจีวีฯ ปายโฆษณาบริเวณ
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ภายนอกรถโดยสารสวัสดิการ มก. ไมเกิน 13 คัน ปายโฆษณาทีต่ ดิ ตั้งกับที่พักผูโดยสาร ไมเกิน 12 หลัง
ฯลฯ ในการนี้ มีขอบเขตการดําเนินการ เปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ปที่ 1 – 4 บริษัท จะนํารถปรับอากาศเอ็นจีวีมาวิ่งใหบริการตาม
เสนทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนประจําทุกวัน โดยเริ่มตั้งแตเวลา 07.00 – 18.30 น. โดยไมคิด
คาใชจาย และภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันทีท่ ั้งสองฝายไดลงนามในบันทึกขอตกลงนี้ บริษัท
สัญญาวาจะมีรถปรับอากาศเอ็นจีวีมาวิ่งใหบริการในมหาวิทยาลัยเปนจํานวนไมนอยกวา 5 คัน
ระยะที่ 2 ปที่ 5 – 6 ซึ่งในปที่ 5 บริษทั จะนํารถปรับอากาศเอ็นจีวีมาวิ่ง
ใหบริการเพิ่มเติมจากขอ 2.1 เปนจํานวนรวมแลวไมนอยกวา 10 คัน เพื่อวิ่งใหบริการตามเสนทางที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
กลาวคือ จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีบันทึกขอตกลงโครงการรถ
ปรับอากาศ NGV เพื่อสภาพแวดลอมใน มก. ระยะที่ 1 บริษัทฯ นํารถปรับอากาศเอ็นจีวี มาวิ่งใหบริการ
จํานวนไมนอยกวา 5 คัน จึงทําใหมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อรถโดยสารสวัสดิการ
การจางพนักงานขับรถ คาเชื้อเพลิงในการเติมกาซเอ็นจีวี และคาซอมบํารุงรักษารถ ดังนี้
คาจัดซื้อรถปรับอากาศเอ็นจีวี จํานวน 5 คัน ๆ ละ 1,590,000 บาท
เปนเงิน 7,950,000 บาท
คาจางพนักงานขับรถปรับอากาศเอ็นจีวี จํานวน 5 คน อัตราคาจาง
เดือนละ 7,000 บาท เปนเงินเดือนละ 35,000 บาท/เดือน
คาเชื้อเพลิงเติมกาซเอ็นจีวี จํานวน 5 คัน ๆ ละ 300 บาท/เดือน
รวมเปนเงิน 6,000 บาท/เดือน
คาซอมบํารุงรักษารถปรับอากาศเอ็นจีวี จํานวน 5 คัน
เปนเงิน 5,000 บาท/เดือน
สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ โดย
มีการบันทึกขอตกลงกับบริษัทฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณที่จะตองจัดซื้อรถ
คาจางพนักงานขับรถ คาเชือ้ เพลิง และคาบํารุงรักษารถ ปงบประมาณ 2551 เปนเงิน 7,996,000 บาท
3.2 โครงการรถนั่งไฟฟา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึก
ขอตกลงใหบริการรถนั่งไฟฟาภายใน มก. โดยไมเก็บคาโดยสาร
ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ บริษัท ไอเอ็มซี อลิอันซ
(ประเทศไทย) จํากัด ตามบันทึกขอตกลงเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการ
เสริมสรางภาพลักษณควบคูกับการสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงาน การลดมลพิษ และอํานวย
ความสะดวกแกอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูมาติดตอราชการของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดรถนั่งไฟฟาใหบริการและใหบริการรถนั่งไฟฟา จํานวน 5-10 คัน ซึ่งมหาวิทยาลัย
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อนุญาตใหบริษัทเปนผูจัดหาและติดตั้งสื่อโฆษณาภายในมหาวิทยาลัย ณ ปายโฆษณาบนรถนั่งไฟฟา
แบบไมนอยกวา 6 ที่นั่ง และที่พักผูโดยสารพรอมปายโฆษณาประชาสัมพันธ ขนาด 300 X 265 ซม.
จํานวนไมเกิน 10 หลัง และมีขอบเขตการดําเนินการ คือ
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มโครงการ เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 – 31 ตุลาคม 2551
บริษัทฯ จัดใหมีรถนั่งไฟฟาแบบไมนอยกวา 6 ที่นั่ง จํานวน 10 คัน วิ่งรับ-สงตามจุดที่กําหนดทุก ๆ 15
นาที หรือเมื่อมีผูโดยสารเต็มคัน ตั้งแตเวลา 08.00 – 17.00 น.
ระยะที่ 2 ระยะปฏิบตั ิการโครงการ ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2551 – 31 ตุลาคม
2556 บริษทั ฯ จัดใหมีรถนั่งไฟฟาจํานวน 10 – 15 คัน วิ่งรับ – สงตามจุดที่กําหนดทุก ๆ 15 นาที หรือ
เมื่อมีผูโดยสารเต็มคันรถ ตัง้ แตเวลา 08.00 – 17.00 น.
กลาวคือ จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมบี ันทึกขอตกลงใหบริการรถ
นั่งไฟฟาภายใน ระยะที่ 1 บริษัทฯ จัดรถนั่งไฟฟาแบบไมนอยกวา 6 ที่นั่ง จํานวน 10 คัน มาวิ่ง
ใหบริการ จึงทําใหมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อรถนั่งไฟฟา การจางพนักงานขับรถ
และคาซอมบํารุงรักษารถ ดังนี้
คาจัดซื้อรถนั่งไฟฟาแบบไมนอยกวา 6 ที่นั่ง จํานวน 10 คัน ๆ ละ
850,000 บาท เปนเงิน 8,500,000 บาท
คาจางพนักงานขับรถปรับอากาศเอ็นจีวี จํานวน 10 คน อัตราคาจาง
300 บาท/วัน เปนเงินเดือนละ 60,000 บาท/เดือน
คาซอมบํารุงรักษารถปรับอากาศเอ็นจีวี จํานวน 10 คัน ๆ ละ 10,000 บาท/เดือน
รวมเปนเงิน 100,000 บาท/เดือน
สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ โดย
มีการบันทึกขอตกลงกับบริษัทฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณที่จะตองจัดซื้อรถ
คาจางพนักงานขับรถ และคาบํารุงรักษารถ ปงบประมาณ 2551 เปนเงิน 8,660,000 บาท
3.3 โครงการจัดซื้อรถสวัสดิการ (รถราง)
ดําเนินการจัดซื้อรถราง จํานวน 2 คัน
จํานวนเงิน 984,400 บาท วันที่ 19 มิถุนายน 2551
เพื่อใชใหบริการรถสวัสดิการ รับ-สง นิสิต บุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.4 พัฒนาซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ
ดําเนินการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ ที่เปนของมหาวิทยาลัย
จํานวน 15 คัน เพื่อใหบริการแกนิสิตและบุคลากรไดตลอดตามชวงเวลาที่กําหนด ใชงบประมาณเงิน
รายไดกองทุนสวัสดิการ มก. เปนเงิน 599,715 บาท
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4. พัฒนาการใหบริการรถยนตสวนกลาง
งานยานพาหนะ ไดมีการพัฒนาการใหบริการรถยนตสว นกลาง จํานวน 67 คัน
โดยการซอมแซม บํารุงรักษารถยนต ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
กับมหาวิทยาลัย โดยใชงบประมาณเงินรายได เปนเงิน 1,545,100 บาท ดังนี้
รถบัสขนาด 40 ที่นั่ง
รถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง
รถบัสปรับอากาศ ขนาด 18 ที่นั่ง
รถเกงสําหรับรับรองผูบริหาร
รถเกงสําหรับบริการสวนกลาง
รถตูสําหรับรับรองผูบริหาร
รถตูสําหรับบริการสวนกลาง
รถบรรทุก 4 ลอ สําหรับบริการงานสวนกลาง
รถบรรทุก 4 ลอ สําหรับหนวยงานภายในกองยานฯ
รถบรรทุก 6 ลอ
รถบรรทุกดั๊ม
รถบรรทุกน้ํา
รถกระเชา
รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล
รถเครื่องจักรกล
รถเพื่อการเกษตร

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
3
3
6
5
6
6
5
7
2
2
2
2
2
8
5

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

5. พัฒนาการใหบริการอาคารเรียนสวนกลาง
งานอาคารและสถานที่ มีการพัฒนาระบบการใหบริการอาคารเรียนสวนกลาง โดย
ไดดําเนินการพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายใน
อาคารใหมีความพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนี้
5.1 โครงการพัฒนาระบบเครือ่ งฉาย LCD อาคารศูนยเรียนรวม 1 , 2 , 3
พัฒนาระบบเครื่องฉาย LCD โดยดําเนินการ
จัดซื้อเครื่องฉาย LCD ใหมเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใชงาน
มานาน เพื่อเพิ่มศักยภาพสําหรับการจัดการเรียนการสอน และการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหการ
ใหบริการอุปกรณโสตทัศนูปกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช
งบประมาณเงินรายไดสวนกลาง ป 2551 เปนเงิน 1,880,000 บาท ดําเนินการจัดซื้อเปนเงิน 1,130,000
บาท มีเงินคงเหลือ 750,000 บาท โดยดําเนินการติดตั้งดังนี้
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¾ อาคารศูนยเรียนรวม 1 จํานวน 6 เครื่อง ขนาดความสวาง
3,000 ANSILUMEN หอง 225 , 226 , 331 , 332 , 333 , 334
¾ อาคารศูนยเรียนรวม 2 จํานวน 7 เครื่อง ขนาดความสวาง
2,500 ANSILUMEN หอง 403 , 404 , 405 , 406 , 407 , 408 , 410
¾ อาคารศูนยเรียนรวม 3 จํานวน 5 เครื่อง หอง 206, 302, 304, 404, 403
5.2 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารศูนยเรียนรวม 1 , 2 , 3
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อุปกรณตาง ๆ ประจําอาคารเรียนรวมสวนกลาง
ชวงปดภาคเรียนเพื่อใหเกิดความเรียบรอยและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพกอนการเปดภาค
เรียน โดยใชเงินรายไดสวนกลาง เปนเงิน 5,011,500 บาท ซึ่งไดดําเนินการดังนี้
¾ ระบบไฟฟา เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต
 ศูนยเรียนรวม 1 จํานวน 30 หลอด
 ศูนยเรียนรวม 2 จํานวน 35 หลอด
 ศูนยเรียนรวม 3 จํานวน 192 หลอด
¾ ระบบประปาและสุขภัณฑหอ งน้ํา ตรวจซอมอุปกรณที่
ชํารุดใหใชงานไดตามปกติ
¾ ระบบปรับอากาศ ตรวจลางชุดคอนเดนเชอร
(คอยรอน) และถอดลางแผนกรองอากาศของชุดคอยเย็น
¾ ระบบโสตทัศนูปกรณ ตรวจเช็คระบบเครื่องเสียง
ไมโครโฟน เครื่องฉาย LCD เครื่องฉายภาพสามมิติ VISUALIZER เครื่อง
ฉายภาพโปรเจคเตอร
¾ ระบบความสะอาด ขัดลางและลงน้ํายาหองเรียน
และพื้นที่ทางเดินของตัวอาคารทั้งหมด
¾ ระบบอุปกรณตาง ๆ เชน ตรวจซอมเกาอี้เรียน
5.3 โครงการกอสรางอาคารการเรียนรู (ศร.4)
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมอบหมาย
ใหกองยานพาหนะอาคารและสถานที่เปนผูดูแลรับผิดชอบจัดการอาคาร
การเรียนรู (ศร.4) เพื่อใชในการเรียนการสอน ดําเนินการติดตั้งระบบ
โสตทัศนูปกรณตามหองเรียน และไดดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑประจํา
อาคารเปนราคารวมทั้งสิ้น 1,944,000 บาท และจัดจางติดตั้งอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ เปนเงิน 22,236,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,180,000 บาท
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5.4 พัฒนาซอมแซมและปรุงปรุงอุปกรณอาคารเรียน
ดําเนินการปรับปรุงราวกันตกประจําอาคารการ
เรียนรู (ศร.4) เพื่อเสริมราวกันตกของเดิมใหสูงขึ้น ปองกันอันตราย
จากการพลัดตกของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยมีคาใชจายเปนเงินทั้งสิน้ 276,000 บาท
5.5 พัฒนาอาคารศูนยเรียนรวม 4
ดําเนินการจัดซื้อโตะเกาอี้สําหรับหองพักอาจารย และติดตั้งผามานหองเรียน ,
หองพักอาจารย พรอมทั้งติดตั้งตูท ําน้ําเย็นสําหรับบริการอาจารยผูสอนและนิสิตประจําอาคารการเรียนรู
(ศร.4) เนื่องจากเปนอาคารใหมซึ่งยังขาดอุปกรณอํานวยความสะดวกใหกับอาจารยผูสอนและนิสิต
ปจจุบันอาจารยและนิสติ ไดรับผลหระทบในการเรียนการสอนทําใหเสียบรรยากาศในการเรียนการสอน
โดยมีคาใชจายเปนเงินทั้งสิน้ 666,811 บาท

5.6 พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในอาคารเรียนสวนกลาง
พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในอาคารเรียนสวนกลาง โดยดําเนินการจาง
บริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ เพื่อใหถูกสุขอนามัยและมีสภาพแวดลอมที่ดี ใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนการสอนใหเกิดความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยใชงบประมาณ เปนเงิน 2,345,788
บาท
สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการอาคารเรียนรวม
สวนกลาง จํานวน 6 โครงการ ใชงบประมาณ เปนเงิน 33,610,099 บาท
6. พัฒนาการใหบริการอาคารกิจกรรมนิสิต
งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ไดดําเนินการพัฒนาการใหบริการอาคารกิจกรรม
นิสิต โดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอม และภูมิทัศน ของอาคารกองกิจการนิสิต อาคาร
หอพัก และอาคารชมรมนิสิต ดังนี้
6.1 โครงการปรับปรุงตูควบคุมไฟฟา
ของหอพักหญิง( ขจรรัตน ) โดยจัดชื้อตูควบคุมไฟฟาใหม
จํานวน 2 ชุด โดยใชเงินรายไดสวนกลาง เปนเงิน 29,000 บาท
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6.2 โครงปรับปรุงหอพักนิสิตนานาชาติ(หอ 12)
พัฒนาหอพักนิสิตนานาชาติ โดยการปรับปรุงหลังคา ฝาเพดาน ทาสีอาคาร
และจัดสภาพแวดลอมภายในหอใหสวยงาม และโดยใชงบประมาณ(แผนดิน) เปนเงิน 1,500,000 บาท
ใชไปเปนเงิน 1,497,433 บาท

6.3 โครงการเปลีย่ นหลอดไฟฟาเพื่อประหยัดพลังงานอาคารหอพักนิสิต
ดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณในหองน้ําหอพักนิสิตจากเปนหลอดประหยัด
ไฟฟา ใชงบประมาณเงินรายได เปนเงิน 59,480 บาท

6.4 โครงการทาสีโรงจอดรถจักรยาน
ดําเนินการทาสีโรงจอดรถจักรยานตึกพักหญิงบุษกรและแบงทําราวตากผาเปน
บางสวนดําเนินการเมื่อวันที่ โดยมีคาใชจายเปนเงิน 3,670 บาท

6.5 โครงการสํารวจระบบไฟฟา ประปา และระบบสุขาภิบาลประจําป
ดําเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นที่บริเวณหอพักนิสิตและอาคาร
กิจกรรมนิสิต เพื่อซอมแซมและบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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6.6 โครงการพัฒนาอาคารกิจกรรมนิสิตและบริเวณ (ตึก 8 )
ดําเนินการพัฒนาอาคารกิจกรรมนิสิตและบริเวณ โดยการซอมแซมและ
บํารุงรักษาอาคารใหเรียบรอยสวยงาม โดยใชเงินรายไดสวนกลางเปนเงิน 4,490,000 บาท

6.7 พัฒนาหอพักนิสิตหญิง
ดําเนินการพัฒนาหอพักหญิง โดยการทาสีชิงชาเหล็กภายในบริเวณหอนิสิตพัก
หญิง ชวนชม,ราชาวดี,บุษกร และ ชงโค จํานวน 4 ชุด มีคาใชจายเปนเงิน 1,345 บาท

6.8 พัฒนาโรงจอดรถจักรยานหอพักหญิง
ดําเนินการทําการตีเสนชองจอดรถจักรยาน
โรงจอดรถจักรยานตึกพักหญิงชวนชมเพือ่ เปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
นิสิตในการจอดรถจักรยาน ใหเปนระเบียบเรียบรอย มีคาใชจาย เปนเงิน
2,580 บาท
6.9 พัฒนาเรือนรับรองและปอมยาม
ดําเนินการทําการปรับปรุงทาสีเรือนรับรองกับปอมยามหอพักนิสิตหญิง
มหาหงสและหอพักนิสิตหญิงชวนชม โดยมีคาใชจายรวมเปนเงิน 19,355 บาท
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6.10 พัฒนาสะพานขามคลองสวน 60 ป
ดําเนินการซอมแซมสะพานขามคลองสวน 60 ป บริเวณศาลเจาพอหนองผักชี
และศาลเจาแมพัชรี เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนิสติ และบุคลกร ตลอดจนเปนการจัดสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนที่ โดยนําวัสดุเหลือใชมาทําการซอมแซมและมีคาใชจายเปนเงิน 205 บาท

6.11 โครงการพัฒนาที่จอดรถจักรยานตึกพักหญิงชงโค
ดําเนินการพัฒนาทําการตีเสนชองจอดรถจักยานโรงจอดรถจักรยานตึกพัก
หญิงชงโค เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับนิสิตในการจอดรถจักรยานตึกพักหญิงชงโค ใช
งบประมาณเงินรายได เปนเงิน 2,580 บาท

สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการอาคารกิจกรรมนิสิต
จํานวน 11 โครงการ ใชงบประมาณ เปนเงิน 6,105,648 บาท
7. พัฒนาการใหบริการอาคารสวัสดิการ มก.
งานบริหารกลุม งานอาคารพิเศษ ดําเนินการใหบริการอาคารสวัสดิการ มก.
รายไดจากการใหบริการโดยไดรับคาธรรมเนียมฯ เปนเงิน 4,370,053 บาท และพัฒนาสภาพแวดลอม
และภูมิทัศนภายในบริเวณอาคารใหเกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อใหมีสภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศนที่ดี และเกิดประโยชนสูงสุดกับผูพักอาศัยในอาคาร ดังนี้
7.1 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนบริเวณอาคารสวัสดิการ
ดําเนินการจางบริการรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลาง และบริเวณโดยรอบ
อาคารใหมีสภาพแวดลอมทีด่ ี ถูกสุขอนามัยกับผูพักอาศัย ใชงบประมาณเงินรายไดของอาคารสวัสดิการ
มก. เปนเงิน 318,432 บาท
7.2 โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยบริเวณอาคารสวัสดิการ
ดําเนินการจางบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สวนกลาง และบริเวณ
โดยรอบอาคารใหมีความปลอดภัยตอชีวติ และทรัพยสนิ กับผูพักอาศัย ใชงบประมาณเงินรายไดของ
อาคารสวัสดิการ มก. เปนเงิน 504,000 บาท
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7.3 โครงการจัดทําบัตรจอดรถยนต และรถจักรยานยนต อาคารสวัสดิการ มก.
ดําเนินการขออนุมัติโครงการ และขอใชบตั รจอดรถยนต / รถจักรยานยนต
สําหรับผูพักอาศัย เพื่อใหการจราจรและการจอดรถภายในบริเวณอาคารสวัสดิการ มก. เปนไปดวยความ
เรียบรอยมีระเบียบ
ขอบังคับการเขาออก
1.
บัตรนี้สามารถใชผาน เขา –ออก อาคาร
สวัสดิการ มก.
2.
กรณีบัตรหาย ตองจายคาปรับจํานวน
100 บาท
3.
กรณีผูมาติดตอบุคคลในอาคาร แลวเกิด
การทะเลาะวิวาท หรือทําการรบกวน
บุคคลอื่นภายในอาคาร เจาของหองที่
บุคคลภายนอกเขามานั้น ตองรวม
รับผิดชอบดวย
ในกรณีของมีคาไมวาใด ๆ ทั้งสิ้นสญหาย ทาง

7.4 โครงการปรับปรุงระบบทอน้ําทิ้ง
ดําเนินการตัดตอทอน้ําทิ้งใหลงในบอพักเพื่อไหลลงสูบอ บําบัดของอาคาร
สวัสดิการ มก. จํานวน 30 บอ เพื่อปองกันการอุดตันของไขมันและเศษขยะตาง ๆ โดยใชเงินรายได
อาคารสวัสดิการ มก. เปนเงิน 10,000 บาท ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

7.5 โครงการปรับปรุงลานกีฬา
ดําเนินการปรับปรุงพืน้ ทีบ่ ริเวณดานหนาอาคาร 3 และอาคาร 4 เพื่อเปนลาน
กีฬาสําหรับบุคลากรที่พัดอาศัยภายในอาคารสวัสดิการ มก. ไดมีสถานที่เพื่อการออกกําลังกาย โดย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานเขตจตุจกั ร ดําเนินการเสร็จเรียบรอย

7.6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางบริเวณอาคารสวัสดิการ มก.
ดําเนินการขออนุมัติปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง เพื่อติดตั้งสปอรตไลท
บริเวณดาดฟาอาคาร 1-4 โดยใชเงินรายไดอาคารสวัสดิการ มก. เปนเงิน 22,000 บาท
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สรุป กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการพัฒนาการใหบริการอาคารสวัสดิการ มก.
จํานวน 6 โครงการ ใชงบประมาณ เปนเงิน 854,432 บาท และในการใหบริการอาคารสวัสดิการ มีรายได
จากการบริหารจัดการ เปนเงิน 4,370,053 บาท
กลยุทธ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานกฎหมายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย การ
จัดการทรัพยสิน สิทธิประโยชน และทรัพยสินทางปญญา การจัดหารายได การใหบริการวิชาการในเชิง
พาณิช ยการพัฒนาวิชาการ และการอนุ รักษ
รักษาจัดเก็บ ข อมู ลประวัติและจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหสนองตอบความตองการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกไดอยางรวดเร็วและครบถวน
โครงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดมีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัย มีคาใชจาย เปนเงิน
801,766.50 บาท ประกอบดวย
1. งานกฐินพระราชทาน ประจําป 2550
กองยานพาหนะฯ จัดยานพาหนะเพื่อใหบริการผูบริหาร บุคลากรและนิสิต ตลอดจน
อํานวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัย โดยมีผูรวมงานเปนนิสิต 100 บุคลากร 842
คน และมีคาใชจายเปนเงิน 43,000 บาท

2. พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใหบริการหองประชุม จัดสถานที่และรักษาความ
สะอาด โดยมีบุคลากรกองยานพาหนะฯ ใหบริการและรวมพิธี 77 คน
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3. พิธีวางศิลาฤกษอาคารที่ทําการกรมการขาว
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ถวายการรักษาความปลอดภัย และทําความ
สะอาดเสนทางเสด็จฯ ในการจัดเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการ
เสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธวี างศิลาฤกษอาคารทีท่ ําการกรมการขาว โดยมีบุคลากรกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ เขารวมพิธี 40 คน และมีคาใชจายเปนเงิน 43,320 บาท

4. โครงการวันแหงการสรางสัมมาทิฐิและวันสงทายปเกาตอนรับปใหม 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดจัด โครงการ "วันสัมมาทิฐิและวันสงทายป
เกาตอนรับปใหม 2551” เพื่อใหบุคลากรของกองยานพาหนะฯ ไดมีการพบปะสังสรรค ระหวางผูบริหาร
กับผูปฏิบตั ิ และแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีบุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เขารวมโครงการ
449 คน และมีคาใชจายเปนเงิน 60,000 บาท

5. พิธีถวายอาลัยการสิ้นพระชนม สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัดยานพาหนะ เพื่อใหบริการวันที่ 2 มกราคม – 11
เมษายน 2551 กองยานพาหนะฯ ใหบริการและรวมถวายความอาลัยฯ ในสวนของสถานที่ และการประดับ
ตกแตง โดยมีผูรวมพิธีเปนนิสิต 34,290 บุคลากร 9,140 คน และมีคาใชจายเปนเงิน 13,885.50 บาท

2-122

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

6. โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรี จตุรมิตรไมตรีสีเขียว ครั้งที่ 5
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เขารวมการแขงขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธไมตรี “จตุรมิตรไมตรีสีเขียว ครัง้ ที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
วันที่ 10 พฤษภาคม 2551 มีหนวยงานจาก 4 วิทยาเขตเขารวมการแขงขัน เพื่อเปนการสรางความ
สามัคคีของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกวิทยาเขต โดยมีบุคลากรกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ เขารวมโครงการ 50 คน และมีคาใชจายเปนเงิน 35,175 บาท

7. โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีบุคลากร ของมก.
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เขารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 43 ประจําป 2551 ระหวางวันที่ 17 มีนาคม-11 เมยายน
2551 เปนการแขงขันฟุตบอลภายในของ มก. และหนวยงานตางๆ ของทุกวิยาเขต เพื่อเปนการสงเสริม
ใหบุคลากรไดออกกําลังกายและสรางความรักความสามัคคี โดยมีบุคลากรกองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ เขารวมการแขงขัน 36 คน และมีคาใชจายเปนเงิน 20,550 บาท

8. โครงการกาวแรกบัณฑิตยุคใหม ปการศึกษา 2551 วิทยาเขตบางเขน
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใหบริการสถานที่ จัดสถานที่ อํานวยความ
สะดวกดานการจราจรและรักษาความปลอดภัย มีคาใชจายเปนเงิน 33,766 บาท
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9. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ อนุสาวรียสามบูรพาจารย
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ใหบริการ ตกแตงสถานที่ รักษาความปลอดภัย
และรักษาความสะอาดโดยมีผูรวมพิธีทั้งนิสิตและบุคลากร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2551 มีคาใชจายเปน
เงิน 8,000 บาท

10. โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดจัดวันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจําป 2551 ขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรวมเฉลิม
พระเกี ยรติ เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจาลู กเธอฯ เจ าฟาจุ ฬาภรณวลั ยลั ก ษณ อั ค รราชกุ มารี
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา และเพื่อสงเสริมความสามัคคี สรางจิตสํานึกของบุคลากร และ
นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ ตลอดจนการรักษาความ
สะอาด การปลู ก ต น ไม และการบํ า รุ ง รั ก ษาต น ไม อ ย า งต อ เนื่ อ ง โดยมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได เ ล็ ง เห็ น
ความสําคัญของความรมรื่นของตนไม ความสะอาดของอาคารและสถานที่ เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ ของ
เรามีความสะอาด เกิดความรมรื่น สวยงาม สรางสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่ดีใหกับทุกหนวยงานของ
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร โดยใชงบอุด หนุ น ทั่ว ไป เปน เงิ น 387,000 บาท และจา ยจริ ง เปน เงิ น
360,713 บาท มีเงินคงเหลือ 26,287 บาท และไดรับบริจาคเงินจากสหกรณออมทรัพย มก.จํากัด เปน
เงิน 20,000 บาท และรานสหกรณ มก. จํากัด เปนเงิน 2,000 บาท รวมเงินของสวนกลางที่ใชสนับสนุน
เปนเงิน 382,713 บาท ผูเขารวมโครงการฯ ทั้งหมด จํานวน 15,,408 คน ประกอบดวย นิสิต 10,685 คน
นักเรียน ครูและผูปกครองนักเรียนสาธิตฯ 250 คน บุคลากร 4,333 คน และเจาของรถจักยานยนต
บริการ เจาหนาที่จากหนวยราชการภายนอก 140 คน
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11. โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม ณ พุทธมณฑล ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มอบหมายใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จัด
ใหมีวันพัฒนาและปลูกตนไม ครั้งที่ 5 ณ พื้นที่แปลงที่ 27 พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31
พฤษภาคม 2551 เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริ
ราชสมบัตคิ รบ 62 ป ในปพุทธศักราช 2551 และเพือ่ สงเสริมความสามัคคี สรางจิตสํานึกของบุคลากร
และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการที่จะพัฒนาและปลูกตนไมรวมกันในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรรับผิดชอบ มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร ใหมีความรมรื่น สวยงาม มีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่
ดี โดยการปลูกตนไม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณปายชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปรับปรุงบํารุงสวนและ
ปลูกซอมตนไมเดิม และพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณที่มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ ซึ่งมีคาใชจาย
เปนคาวัสดุ คาตนไม คาอาหาร และอื่น ๆ โดยประมาณการเปนเงิน 95,000 บาท มีคาใชจายจริง
เปนเงิน 31,040 บาท มีเงินคงเหลือเปนเงิน 63,960 บาท มีผูเขารวมโครงการทั้งหมด จํานวน 150
คน เปนบุคลากร จํานวน 100 คน และนิสิต จํานวน 50 คน

12. งานเตรียมการรับเสด็จพระราชดําเนิน ณ คณะสัตวแพทย มก.
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใหบริการตกแตงสถานที่ ประสานเจาหนาที่ตํารวจรักษาความ
ปลอดภัย และรักษาความสะอาดเสนทางเสด็จพระราชดําเนิน มีคาใชจายเปนเงิน 61,442 บาท
13. โครงการทําบุญและวันแหงการสรางสัมมาทิฐิ
การบริหารจัดการภารกิจของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เปนที่ยอมรับวา
บุคลากรเปนทรัพยากรที่มคี วามสําคัญอยางยิ่งตอการนําองคกรใหเจริญกาวหนา บรรลุตามเปาหมายได
เนื่องจากภารงานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เปนงานบริการและมีลักษณะงานที่จําเปน
จะตองประสานงานกับหนวยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอก บุคลากรจึงจําเปนตองมีคุณธรรมและ
จริยธรรมการใหบริการที่ดี กอใหเกิดประโยชนตอองคกร ตลอดจนทําใหการใหบริการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด จึงเปนการสมควรที่จะไดรบั การสนับสนุนและเสริมสรางให
บุคลากรของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดมีโอกาสทําบุญ และฟงเทศน เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม
จริยธรรมในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจที่จะรวมกันปฏิบัติงานในหนาที่ที่
รับผิดชอบและมีการเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงาน มีการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ในวันที่ 18 กันยายน 2551 มีบุคลากรของกองยานพาหนะฯ รวมงาน
346 คน และมีคาใชจายเปนเงิน 68,875 บาท
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14. งานขอบคุณบุคลากร
ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่ ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรและคอยอํานวย
ความสะดวกการจัดงานกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่และจัดสวน
ตกแตงไมดอกไมประดับ งานขอบคุณบุคลากร ณ หลังหอประชุม มก. งานในวันที่ 28 ธันวาคม 2550
และมีคาใชจายเปนเงิน 36,650.50 บาท

15. วันที่ระลึก "นนทรีทรงปลูก...ดนตรีทรงโปรด"
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่ และดูแลรักษาความ
ปลอดภัย งานวันที่ระลึก "วันนนทรีทรงปลูก...ดนตรีทรงโปรด" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551
เวลา 18.00 น. ณ บริเวณดานหนาอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยมีอาจารย
คณะผูบริหาร บุคลากร นิสติ และนิสติ เกา จํานวนกวา 2,000 คน รวมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
จุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5
ธันวาคม 2551 และเพื่อเปนการรําลึกถึงวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมา
ทรงปลูกตนนนทรี จํานวน 9 ตน และทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนครั้งแรก เมื่อวันศุกรที่
29 พฤศจิกายน 2506 และมีคาใชจายเปนเงิน 20,600 บาท
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ

3-ธ.ค.-50

43,000.00
-

จํานวนผูเขารวม
(คน)
นิสิต 100
บุคลากร 842
บุคลากรกอง 77

22-ธ.ค.-50

43,320.00

บุคลากรกอง 40

มค.-11 เมย.51

13,885.50

นิสิต 34,290
บุคลากร 9,140

26-ธ.ค.-50

60,000.00

บุคลากรกอง 449

10-พ.ค.-51

35,175.00

บุคลากรกอง 50

17-มี.ค.- 11 เม.ย.51

20,550.00

บุคลากรกอง 36

23-มิ.ย.-51

33,766.00

นิสิตป 1

2-ก.พ.-51
23-มิ.ย.-51

8,000
382,713

11. โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม
ณ พุทธมณฑล ครั้งที่ 5

31-พ.ค.-51

31,040

บุคลากร 100
นิสิต
10,685
บุคลากร 4,333
บุคคลภายนอก 250
นิสิต
50
บุคลากร 100

12. งานเตรียมการรับเสด็จพระราช
ดําเนิน ณ คณะสัตวแพทย มก.

9-ก.ย.-51

61,442.00

1. งานกฐินพระราชทาน
2. พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปน
ขาราชการที่ดแี ละพลังของแผนดิน
3. จัดเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการ
เสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธวี างศิลา
ฤกษอาคารทีท่ ําการกรมการขาว
4. ถวายอาลัยการสิ้นพระชนม สมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
5. โครงการ "วันสัมมาทิฐิและวันสงทาย
ปเกาตอนรับปใหม"
6. โครงการแขงขันกีฬาเชือ่ ม
ความสัมพันธไมตรี "จตุรมิตรไมตรีสี
เขียว" ครั้งที่ 5
7. โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีบุคลากร ของมก. ครั้งที่ 43
ประจําป 2551
8. โครงการกาวแรกบัณฑิตยุคใหม ป
การศึกษา 2551 วิทยาเขตบางเขน
9. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
10. วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.
ประจําป 2551

วันที่ดําเนินการ

คาใชจาย
(บาท

9-พ.ย.-50

5,099

-
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วันที่ดําเนินการ

13. โครงการทําบุญและวันแหงการสราง
สัมมาทิฐิ กองยานฯ ครั้งที่ 1
14. งานขอบคุณบุคลากร
15. วันที่ระลึก "นนทรีทรงปลูก...ดนตรี
ทรงโปรด"

18-ก.ย.-51

คาใชจาย
(บาท
68,875

จํานวนผูเขารวม
(คน)
บุคลากรกอง 346

28 ธันวาคม 2550

36,650.50

-

27 พฤศจิกายน 2551

20,600

-

โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการ
พัฒนาการใหบริการวิชาการ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พัฒนาการใหบริการวิชาการของงานสวนและ
รักษาความสะอาด ดังนี้
1. โครงการจัดตกแตงสวนและขยายพันธไมเพื่อจําหนาย
งานสวนและรักษาความสะอาด ไดดําเนินการโครงการตกแตงสวนและ
ขยายพันธุไมเพื่อจําหนาย ใหบริการกับหนวยงานคณะสํานัก สถาบันตางๆ และบุคคลทัว่ ไป มีรายได
เปนเงิน 451,000 บาท
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2. โครงการเก็บขยะครบวงจร ระยะที่ 2
งานสวนและรักษาความสะอาด ไดดําเนินการโครงการเก็บขยะครบวงจร ระยะ
ที่ 2 โดยบริการรับซื้อขยะรีไซเคิลตามหนวยงานตางๆ ภายใน มก. เพื่อเปนการลดปริมาณขยะภายใน
มก.ที่ทิ้งในแตละวัน และชวยลดปญหาโลกรอน มีรายไดเปนเงิน 51,000 บาท

การใหบริการทางวิชาการ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ใหบริการทางวิชาการ โดยใหบุคลากร นิสิต และผูสนใจเขา
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ นอกจากนั้นยังใหบุคลากรของกองยานพาหนะฯ ไปเปนอาจารยพิเศษ
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการตาง ๆ ดังนี้
1. การศึกษาดูงานของหนวยงานภายในประเทศ
ครั้งที่ 1 คณะผูแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
,มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไรอลงกรณ ,มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตรโกสินทร
ศึกษาดูงาน “การบริหารงานกองยานพาหนะอาคารและสถานที”่ ณ หองประชุมกองยานพาหนะ ใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องการบริหารงานกองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่นําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชกับหนวยงาน โดยมีบุคลากรทีม่ าศึกษาดูงานจํานวน 7 คน มี
คาใชจายเปนคาอาหารวาง เปนเงิน 1,080 บาท

ครั้งที่ 2 คณะผูแทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เขามาศึกษาดูงาน บริเวณอาคารพุทธ
เกษตร ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ระหวางเวลา 14.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแบบ
แปลนของอาคาร โครงสรางการบริหาร และแผนกิจกรรม อาคารพุทธเกษตร เพื่อนําขอมูลที่ไดนําไป
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ประยุกตใชตามนโยบายจัดสรางธรรมสถานภายในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีบุคลากรทีม่ าศึกษา
ดูงานจํานวน 6 คน

ครั้งที่ 3 คณะผูแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศึกษาดูงาน “การบริหารงาน
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ในดานการรักษาความปลอดภัย และการใหบริการดานจัดกิจกรรม
และบริการอาคารสถานที”่ ณ หองประชุมกองยานพาหนะ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2551 โดยมีบุคลากร
ที่มาศึกษาดูงานจํานวน 18 คน

ครั้งที่ 4 คณะผูแทนจากฝายอาคารสถานที่ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ศึกษาดูงาน “การบริหารงานกองยานพาหนะอาคาร
และสถานที”่ ณ หองประชุมกองยานพาหนะ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2551 โดยมีบุคลากรที่มาศึกษาดูงาน
จํานวน 8 คน

ครั้งที่ 5 คณะผูแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ศึกษาดูงาน “การ
บริหารงานกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ และการบริหารจัดการกลุมงานอาคารพิเศษ” ณ อาคาร
สารนิเทศ 50 ป ,อาคารจอดรถบางเขน ,อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 ,อาคารสวัสดิการ มก. ในวันที่ 3
เมษายน 2551 โดยมีบุคลากรที่มาศึกษาดูงานจํานวน 3 คน
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ครั้งที่ 6 คณะผูแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรศึกษาดูงาน “การบริหารงานกองยานพาหนะอาคารและ
สถานที”่ ณ หองประชุมกองยานพาหนะ และเยี่ยมชมสถานที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เวลา 9.00 น.-12.00น. โดยมีบุคลากรที่มาศึกษาดูงานจํานวน 2 คน

ครั้งที่ 7 คณะผูแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ศึกษาดูงาน
“การบริหารงานกองยานพาหนะอาคารและสถานที”่ ณ หองประชุมกองยานพาหนะ ในวันที่ 27
สิงหาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องการบริหารงานกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่นํา
ขอมูลที่ไดไปประยุกตใชกบั หนวยงาน โดยมีบุคลากรที่มาศึกษาดูงานจํานวน 2 คน
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รายงานผลการดําเนินงาน และคาใชจาย จากงบประมาณเงินรายได
ไตรมาสที่ 1-2 (ระหวาง ต.ค.50 – ก.ย.51) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2551
ลําดับ

ศึกษาดูงาน

ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
999213 เทคโนโลยีและชีวิต
6 ก.พ. 51
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
419484
6 ก.พ. 51
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
HEALTH EDUCATION
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
411498
ศึกษาดูงานดานการบริหาร
จัดการหนวยงาน
26 พ.ค. 51
ศึกษาดูงานดานการบริหาร
จัดการหนวยงาน
6 มิ.ย. 51

1

ศูนยวิชาการบูรณาการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นิสิตเยี่ยมชมระบบ
บอบําบัดน้ําเสีย

2

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร

นิสิตเยี่ยมชมระบบ
บอบําบัดน้ําเสีย

3

6.

โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
คณะวิทยาศาสตร
ม.เนรศวร

7.

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

8.

วิทยาเขตสกลนคร

นิสิตเยี่ยมชมระบบ
บอบําบัดน้ําเสีย
นิสิตเยี่ยมชมระบบ
บอบําบัดน้ําเสีย
ศึกษาดูงานดาน
การบริหารจัดการ
อาคารพิเศษ
ศึกษาดูงานดาน
การรักษาความ
ปลอดภัย และการ
ใหบริการดานจัด
กิจกรรมและบริการ
อาคารสถานที่
-

9.

ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

10.

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ม.ราชภัฏพระนคร
ม.ราชภัฏวไรอลงกรณ
ม.ราชมงคลธัญบุรี
ม.ราชมงคลรัตรโกสินทร

4.

11.
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ศึกษาดูงานดาน
การบริหารจัดการ
อาคารพิเศษ
หลักสูตรการ
พัฒนาผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา
รุนที่ 3

รายจายจริง จํานวนผูเขารับ
เงินรายได การบริการ(คน)
50

-

21

-

40

-

1

-

5

6,600

18

ศึกษาดูงานดานการบริหาร
จัดการหนวยงาน
6 มิ.ย. 51
ศึกษาดูงานดานการบริหาร
จัดการหนวยงาน
3 เม.ย. 51
การบริหารงานกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่
11 ก.ค. 51

-

8

-

3

-

2

ศึกษาดูงานดานการบริหาร
จัดการหนวยงาน
16 พ.ย. 50

-

7

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ลําดับ
12.

ศึกษาดูงาน
ม.สงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี

ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

โครงการสาน
ความรูสูองคกรเพื่อ
พัฒนาทีมงานสู
ความสําเร็จตาม
ลักษณะวิชาชีพ

ศึกษาดูงานดานการบริหาร
จัดการหนวยงาน
27 ส.ค. 51

รายจายจริง จํานวนผูเขารับ
เงินรายได การบริการ(คน)
1,500
2

2.ศึกษาดูงานของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่และคอยอํานวยความ
สะดวก ตอนรับคณะนิสติ ที่มาศึกษาดูงาน
2.1. คณะนิสิต ที่เรียนวิชาจุลชีววิทยาของการบําบัดน้ําเสีย (419484) (ภาควิชาจุล
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร) และนิสิตทีเ่ รียนวิชาสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวติ (ศูนยวิชาบูรณาการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ที่มาศึกษาระบบบําบัดน้ําเสีย บริเวณอาคารบําบัดน้ําเสีย มก. วิทยาเขต
บางเขน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 เวลา 11.00น. – 15.30 น โดยมีนิสิตทีศ่ ึกษาดูงานรวมจํานวน
ทั้งสิ้น 71 คน

ลําดับ

ประเภทผลงาน
การใหบริการ**

1

เผยแพรผลผลิตสื่อ

2

การบริการดานฝกอบรม

3

การบริการดานฝกอบรม

ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

สถานีผลิต
ไบโอดีเซล

ประชาสัมพันธ โครงการจัดตั้งสถานี
ผลิตไบโอดีเซล แกประชาชนผูสนใจ
ทั่วไป(ทุกวันเสาร ตั้งแต 1– 30 มิย51)
ศึกษาดูงานของนิสิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล
วันที่ 8 กรกฎาคม 2551
โครงการ“วันวิทยาศาสตรไทยกาวไกล
สิ่งประดิษฐไทยกาวหนา” โรงเรียน
สาธิตฯ วันที่ 20-21 สิงหาคม 2551

รายจายจริง จํานวนผูเขา
เงินรายได รับการบริการ
(คน)
-

4

-

3,400
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ลําดับ

ประเภทผลงาน
การใหบริการ**

4

เผยแพรผลผลิตสื่อ

5

การบริการดานฝกอบรม

6

เผยแพรผลผลิตสื่อ

4

เผยแพรผลผลิตสื่อ

5

การบริการดานฝกอบรม

6

เผยแพรผลผลิตสื่อ

ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

รายการ “มอรนิ่ง ทอลค ”
บริษัทมอรนิ่ง ทอลค ออกอากาศสถานี
วิทยุโทรทัศน NBT
วันที่ 6 กันยายน 2551
ศึกษาดูงานของนิสิต
คณะประมง ภ.ผลิตภัณฑประมง
วันที่ 11 กันยายน 2551
รายการ “ 108 Stories “
บริษัทเยสคอมมิวนิเคชั่น จํากัด
วันที่ 22 กันยายน 2551
รายการ “มอรนิ่ง ทอลค ”
บริษัทมอรนิ่ง ทอลค ออกอากาศสถานี
วิทยุโทรทัศน NBT
วันที่ 6 กันยายน 2551
ศึกษาดูงานของนิสิต
คณะประมง ภ.ผลิตภัณฑประมง
วันที่ 11 กันยายน 2551
รายการ “ 108 Stories “
บริษัทเยสคอมมิวนิเคชั่น จํากัด
วันที่ 22 กันยายน 2551

รายจายจริง จํานวนผูเขา
เงินรายได รับการบริการ
(คน)
5

-

3

-

6

5

-

3

-

6

1. นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาเครื่องกล ที่มาศึกษาดูงานสถานีผลิตไบโอดีเซล มก. ณ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 โดยมีนิสิตทีศ่ ึกษาดูงานรวมจํานวน
ทั้งสิ้น 1 คน
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

2. กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เขารวมโครงการ “วันวิทยาศาสตรไทยกาวไกล
สิ่งประดิษฐไทยกาวหนา” โดยดําเนินการสาธิตการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว ใหกบั นักเรียน
และผูที่สนใจ ณ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 20 -21 สิงหาคม 2551

3. รายการ “มอรนิ่ง ทอลค ”บริษัทมอรนิ่ง ทอลค เขาเยีย่ มชมสถานีผลิตไบโอดีเซล มก. และ
บันทึกเทปเพือ่ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน NBT วันที่ 6 กันยายน 2551 โดยมีทีมงานรวมจํานวน
ทั้งสิ้น 5 คน

4. นิสิตคณะประมงที่มาศึกษาดูงานสถานีผลิตไบโอดีเซล มก. บริเวณกองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 เวลา โดยมีนิสิตทีศ่ ึกษาดูงานรวมจํานวนทั้งสิ้น 3 คน
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

อนุมัติใหเปนอาจารยสอนพิเศษ/วิทยากร
บุคลากรไดรบั อนุมัติใหเปนอาจารยสอนพิเศษ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม
2551 ดังนี้
ระยะเวลา

ชื่อ-สกุล

29 ต.ค.50-22 ก.พ.51

นายวิโรจน พวงพิกุล
นายวีรพัฒน นามกระโทก
นายโกเมศ สุรทิน
นายชัยรัตน นาหนอง
นายวิโรจน พวงพิกุล

31 ต.ค.50-5 มี.ค.51

25 เม.ย. 51 (ครึ่งวัน)
28 พ.ค. 51-24 ก.ย.51
และ 29 ต.ค.51-11 มี.ค.
52
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นายยงยุทธ เปยมขําดี
นายมานพ เทียนเมืองปก
นายวิโรจน พวงพิกุล

หนวยงาน

โครงการ/กิจกรรม/
สอนวิชา
เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส
มวยสากล
มวยไทย
ฟุตบอล,ปงปอง

คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
โครงการศึกษานานาชาติ
โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา วิทยากร “การอนุรักษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พลังงาน”
โครงการศึกษานานาชาติ
ฟุตบอล
โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

สวนที่ 3
ผลการดําเนินงานเดนในรอบป
โครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการขยะเปนปญหาสําคัญ เนื่องจากสิ่งปนเปอนในขยะมูลฝอย อาจ
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม การปนเปอนของเชือ้ โรค สารพิษ
กอใหเกิดกลิ่นเหม็นทําใหสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยไมสวยงาม ปจจุบันพบวา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนหนวยงานหนึ่งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ มีนิสิต บุคลากรจํานวนมาก ทําให
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น พบวาในป 2549 มีปริมาณมากถึง 6.5 ตัน/วัน (ขอมูล :งานสวนและรักษาความ
สะอาด กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่) ปจจุบัน กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ไดมีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งไดแบงเปน 3 แนวทาง ดังนี้
1. จัดเก็บขยะ ณ จุดทิ้งขยะภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 35 จุด
โดยไมมีการคัดแยกขยะ เพื่อนําไปทิ้ง ณ สถานีขนถายมูลฝอย แขวงออเงิน สํานักสิ่งแวดลอม
กรุงเทพมหานคร
2. จางบริษัทเหมาเอกชนจัดเก็บขยะที่มีพิษเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกวิธี โดย
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เปนผูประสานงานระหวางบริษัทกับ หนวยงาน อาทิ ขยะพิษ
สารเคมี ที่เหลือใชจากการเรียนการสอน การทดลองวิจัย โดยคาใชจายจะคิดตามประเภทและน้ําหนัก
ของสารเคมี โดยสวนกลางและหนวยงานที่มีขยะมีพิษ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการคนละ
50 % ของคาใชจาย
3. ดําเนินการทําปุยหมัก โดยนําขยะมูลฝอยไปทิ้งแลวฝงกลบในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
บริเวณซอยพหลโยธิน 45 อาทิ ขยะประเภทกิ่งไม ใบไม เศษวัสดุตาง ๆ ซึ่งขยะที่เปนใบไมไมมี
การปนเปอนจากขยะประเภทอื่นนําไปทําปุยหมัก เพื่อใชในงานปลูกและดูแลรักษาตนไม เพื่อเปนการ
ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อปุย
กลาวโดยสรุป โครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลจึงมุง เนนใหทุกหนวยงานมีสวนรวม
และสรางจิตสํานึกใหกับนิสติ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อบริหารจัดการขยะอยาง
ถูกวิธี และลดปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหมีสภาพแวดลอมและภูมิทศั นที่ดีอยางยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอไป

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสรางใหนิสิต และบุคลากร ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ของทุกภาค
สวนภายในองคกร ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางมีระบบ
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.2 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับแผนปฏิบตั ิการลด
ปญหาภาวะโลกรอนของกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกรุงเทพมหานคร ที่ลงนามความรวมมือโครงการจัดทําระบบการบริหาร
จัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา
3. ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มดําเนินการเดือนมิถุนายน 2550 เปนตนไป
4. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ รวมกับคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานตาง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. วิธีดําเนินการ
5.1 เชิญผูบริหาร/ผูแทนทุกหนวยงานคณะ สํานัก สถาบัน กองฯ เขารวมประชุม
เพื่อเชิญชวนใหทุกหนวยงานการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงการ
5.2 จัดฝกอบรมเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน การบริหารจัดการขยะของหนวยงาน
5.3 มอบหมายภารกิจ ความรับผิดชอบ ใหทุกหนวยงานดําเนินการรวมกัน เพื่อให
เอื้อตอการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ
5.4 งานสวนและรักษาความสะอาด กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดําเนินการรับ
ซื้อขยะจากหนวยงานตาง ๆ แลวจําหนายนําไปจําหนาย เพื่อนําเงินรายไดมาหมุนเวียนในการจัดซื้อ
ขยะอยางตอเนื่อง
6. สถานที่ดําเนินการ
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
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7. งบประมาณ
7.1 คาจัดประชุมและการฝกอบรม เปนเงิน 35,000 บาท
- คาอาหาร และน้ําดื่ม
- คาวัสดุ – อุปกรณ สื่อสิ่งพิมพ
- คาตอบแทนวิทยากร บทความ สื่อ
- คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7.2 คาใชจายในการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล เปนเงิน 95,000 บาท
- ใชเปนทุนหมุนเวียนในการซื้อ – ขายขยะรีไซเคิล
- คาตอบแทนเจาหนาที่
- คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 นิสิต และบุคลากร ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ของทุกภาคสวนภายในองคกร
ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางมีระบบ และเกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8.2 ไดสนองนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการลดปญหา
ภ า ว ะ โ ล ก ร อ น ข อ ง ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ต า ม บั น ทึ ก ข อ ต ก ล ง ค ว า ม ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกรุงเทพมหานคร ที่ลงนามความรวมมือโครงการจัดทําระบบการบริหาร
จัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา
8.3 เปนการสรางเครือขายในการรวมมือรวมใจการแกปญหาปริมาณขยะมูลฝอย
8.4 เป น ลดปริ ม าณขยะ ที่ ก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ต อ สิ่ ง แวดล อ มภายในมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร
************************
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมอบหมายใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดําเนิน
โครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการสงเสริมการคัด
แยกขยะกับสภาอุตสาหกรรม โครงการจัดทําระบบการจัดการขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะสาธารณะสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย) และประกาศรางแผนปฏิบตั ิการวาดวยการลดปญหาโลกรอนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2550-2555 ในวันที่ 5 มิถนุ ายน 2550 ณ สวนจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะใหความรวมมือในการจัดทํา ระบบการบริหารจัดการ
ขยะรีไซเคิลในสถาบันการศึกษา โดยจัดตั้งคณะ ทํางานของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการคัดเเยกขยะ
การจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ตองกําจัดใหนอยลง (เอกสารบันทึกขอตกลงความ
รวมมือระหวางกรุงเทพมหานครกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสถาบันการศึกษา)

การบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกรุงเทพมหานครกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ
สถาบันการศึกษา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ณ สวนจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการ การจัดทําระบบการจัดการขยะรี
ไซเคิลในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาจัดทําระบบการจัดการ
ขยะรีไซเคิลในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เอกสารประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องเเตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดทําระบบการจัดการขยะรีไซเคิลในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกาศ ณ วันที่ 30
สิงหาคม 2550)
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การประชุมคณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการขยะรีไซเคิลในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในวันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00-11.00น. ณ หองกําพล อดุลวิทย อาคาร
ส า ร นิ เ ท ศ 5 0 ป โ ด ย มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร จั ด ทํ า ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ รี ไ ซ เ คิ ล ใ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร สภา-อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และโรงงานคัดเเยก
ขยะเพื่อรีไซเคิลวงษพาณิชย เขารวมประชุมเพื่อรวมพิจารณาแผนการดําเนินงานระบบการจัดการขยะรี
ไซเคิลภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.

หองประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป

กองยานพาหนะฯ และคณะจากโรงงานคัดเเยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษพาณิชย
สํารวจจุดทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4. กองยานพาหนะฯ ไดจัดทําโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อสงเสริมพัฒนา
กลไก การมี ส ว นร ว ม ของทุ ก ภาคส ว นภายในองค ก ร ร ว มกั น บริ ห ารจั ด การขยะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางมีระบบ (เอกสารโครงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล) โดยมีผลการ
ดําเนินงานดังนี้
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4.1 โครงการอบรมคัดการคัดเเเยกขยะรีไซเคิล วันที่ 31 ตุลาคม 2550
ณ หองสุธรรมอารีกุล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานตาง คณะ สํานัก สถาบัน ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกิดความรูความเขาใจ กระบวนการจัดการขยะรีไซเคิล และประโยชนที่
ไดรับในการคัดเเยกขยะรีไซเคิล โดยวิทยากรจากโรงงานคัดเเยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษพาณิชย (ดร.สม
ไทย วงษเจริญ)

โครงการอบรมคัดการคัดเเเยกขยะรีไซเคิล วันที่ 31 ตุลาคม 2550 ณ หองสุธรรมอารีกุล

4.2 การกําหนดวัน-เวลาในการรวบรวมรับซื้อขยะรีไซเคิล
4.2.1 กองยานพาหนะฯ นํารถเขาไปรับซื้อเองโดยตรง (ระยะเวลาใน
การรวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลขึ้นอยูกับหนวยงานตางๆ ที่ติดตอประสานงานรับซื้อ) โดยเริ่ม
ดําเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลตั้งแตเดือนมกราคม 2551 - 15 กุมภาพันธ 2552 ปริมาณขยะรับซื้อ
24,105.28 กิโลกรัม และมีรายไดจากการจําหนายขยะรีไซเคิลเปนเงิน 51,000 บาท (โดยนําฝากเขา
บัญชีรายไดโครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการเก็บขยะครบวงจร”)
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สรุปปริมาณขยะรีไซเคิลที่รับซื้อ (มกราคม 2551 - 15 กุมภาพันธ 2552)
ลําดับ

เดือน

ประเภท

รวม

กระดาษ กก.)

พลาสติกกก.)

โลหะ กก.)

ขวดแกว (กก.)

(กก.)

ป 2551
1

มกราคม

1,490.20

89.50

165.50

21.00

1,766.20

2

กุมภาพันธ

1,006.70

306.50

163.00

539.50

2,015.70

3

มีนาคม

1,437.10

327.70

180.10

83.50

2,028.40

4

เมษายน

650.50

82.70

158.00

73.00

964.20

5

พฤษภาคม

633.00

213.10

156.90

270.00

1,273.00

6

มิถุนายน

1,864.00

145.50

152.60

93.00

2,255.10

7

กรกฎาคม

742.50

128.60

797.84

276.00

1,944.94

8

สิงหาคม

652.50

166.60

322.54

359.00

1,500.64

9

กันยายน

1,603.60

183.50

248.10

267.00

2,302.20

10

ตุลาคม

1,743.70

246.50

127.72

914.00

3,031.92

11

พฤศจิกายน

527.00

134.00

71.84

17.00

749.84

12

ธันวาคม

576.00

104.50

85.60

47.00

813.10

ป 2552
1

มกราคม

1,586.00

80.50

109.00

151.00

1,926.50

2

กุมภาพันธ

1,304.50

82.00

74.04

73.00

1,533.54

15,817.30

2,291.20

2,812.78

รวม

3,184.00 24,105.28

ปริ ม าณขยะรี ไ ซเคิ ล ที่ รั บ ซื้ อ
(มกราคม 2551-15 กุ มภาพั นธ 2552)
15,817.30

16,000.00
14,000.00
12,000.00

กิ โ ลกรั ม

10,000.00
8,000.00
6,000.00
2,291.20

4,000.00

2,812.78

3,184.00

2,000.00
0.00

กระดาษ

พลาสติก

โลหะ

ขวดแกว

ประเภทขยะรี ไ ซเคิ ล
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4.2.2 การจัดตลาดนัดรับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อเผยแพรรณรงคพัฒนา

ประสิ ท ธิ ภ าพการคั ด แยกขยะ สร า งความตระหนั ก และการมี ส ว นร ว มในการลดปริ ม าณขยะ ให แ ก
บุคลากร และนิสิตของ มก. วันเวลาในการรวบรวม รับซื้อ เปนไปตามปฏิทินการจัดตลาดนัด มก. ป
2551 (โดยมีบริษัทวงษพาณิชยดําเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากบุคคลทั่วไปและหนวยงานตางๆใน
มก.ที่นําขยะรีไซเคิลมาขายเองโดยตรง)
ครั้งที่ 1 (15 พฤศจิกายน 2550) บริเวณสวนปาลมอาวุโส
ครั้งที่ 2 (30 พฤศจิกายน 2550) บริเวณสนามบาสเก็ตบอลหนาโรงอาหารกลาง 1 )

4.2.3 กองยานพาหนะฯ รวมคณะกรรมการการจัดทําระบบการจัดการ
ขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนผูแทนมาจากคณะ สํานัก และหนวยงานตางๆ ภายใน
มก.วิทยาเขตบางเขนจํานวน 18 คน ไดเขารวมดูงาน “ระบบบริหารจัดการขยะรีไซเคิล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต” ซึ่งเปนหนวยงานนํารองในการจัดทําระบบบริหารในการจัดการ
ขยะ รีไซเคิลในมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาประยุกตใชภายในหนวยงานตอไป ในวันที่ 19 กุมภาพันธ
2551 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

โรงคัดแยกขยะรีไซเคิล
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

การผลิตถานไมและน้ําสมควันไม

การเลี้ยงสัตว

4.2.4 โรงคัดเเยกขยะรีไซเคิล โดยดําเนินการปรับปรุงโรงเก็บขยะรีไซเคิล
เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใหมีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานคัดแยกและจัดเก็บขยะรีไซเคิล และรองรับ
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน มก. บริเวณ ซ.พหลโยธิน 45 ระหวางวันที่ 2 มิถุนายน 2551- 21
กรกฎาคม 2551 งบประมาณดําเนินการ เปนเงิน 85,000 บาท จายจริงเปนเงิน 78,234 บาท คงเหลือ
6,766 บาท

4.2.5 โครงการปรับปรุงซอมแซมจุดทิ้งขยะภายใน มก. เพื่อปรับปรุงพื้น
รั้ว ของคอกขยะที่ชํารุดเสียหาย ผุพัง , ทําทอหรือรางระบายน้ําไมใหเกิดน้ําขังบริเวณพื้นคอกขยะ
รวมทั้งปลูกตนไมประดับปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณจุดทิง้ ขยะใหมีความสวยงาม ระหวางเดือน เมษายนสิงหาคม 2551 ไดงบประมาณ เปนเงิน 85,000 บาท จายจริง เปนเงิน 75,272 บาท คงเหลือ 9,728 บาท

4.2.6 โครงการติดตัง้ จุด DROP-OFF ดําเนินการติดตั้ง ปายแบนเนอร
และจัดวางถังขยะเพื่อรณรงคและสรางจิตสํานึกใหแกนิสิต บุคลากร ในการทิ้งขยะใหถูกประเภท บริเวณ
ศูนยเรียนรวม 1และ 3 ระหวางวันที่ 31 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2551 โดยความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานครและสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอม

3-9

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

4.2.7 ธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน มก. รับฝากขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปด
ใหบริการทุกวันจันทร เวลา 9.00 – 11.00 น. บริเวณงานสวนและรักษาความสะอาด กองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ เปดใหบริการเดือนสิงหาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมการการคัด
แยกขยะอยางถูกตองซึ่งนําไปสูการลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งเปนศูนยเรียนรูก าร
จัดการขยะรีไซเคิลแกนิสติ สมาชิก และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ เปนการสงเสริมสรางจิตสํานึกและการมี
สวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมแกนิสิต สมาชิก และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ รวมทั้งเสริมสรางรายได
จากการรับฝากขยะรีไซเคิลแกนิสิต สมาชิก และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

แผนพับประชาสัมพันธ
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

วัน/เดือน/ป

สรุปรายละเอียดรับฝาก / ถอน คาขยะรีไซเคิล
ธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน มก.
ฝาก
ถอน
จํานวน/กิโลกรัม
จํานวนเงิน/บาท จํานวนเงิน/บาท

คงเหลือ

ป 2551
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ป 2552

13.32
8.38
407.39
635.24
904.8

28.40
47.30
1,143.60
948.09
1,253.07

-

28.40
75.70
1,219.30
2,167.38
3,420.45

มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม

1452.13
702.95
325.8

2,117.98
1,148.73
618.80

200
200
800

5,338.43
6,287.16
6,105.96

วัน/เดือน/ป

สรุปบัญชีรายรับ / รายจาย ธนาคารขยะรีไซเคิล
ธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน มก.
รายการ
รายรับ
รายจาย

17 ธันวาคม 2551
12 มกราคม 2552
9 กุมภาพันธ 2552
17 กุมภาพันธ 2552
2 มีนาคม 2552
9 มีนาคม 2552
11 มีนาคม 2552
25 มีนาคม 2552

จําหนายเศษวัสดุ
สมาชิกถอนเงิน
สมาชิกถอนเงิน
สมาชิกถอนเงิน
สมาชิกถอนเงิน
สมาชิกถอนเงิน
สมาชิกถอนเงิน
จําหนายเศษวัสดุ

5,050.00
3,000.00

200
100
100
500
200
100
-

คงเหลือ
5,050.00
4,850.00
4,750.00
4,650.00
4,150.00
3,950.00
3,850.00
6,850.00
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ปริมาณขยะรีไซเคิลทึ่รับฝาก ธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน มก.
(สิงหาคม 2551- มีนาคม 2552)
เดือน

ปริมาณ (กิโลกรัม)
ขวด
แกว เหล็ก โลหะ

กระดาษ พลาสติก
ป 2551
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ป 2552
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม

2.00
2.60
149.30
165.14
363.10

1.50
3.00
33.55
120.10
101.60

661.20
131.00
72.80
1,547.14

12.00
1.55
185.50
264.19
321.80

รวม
เครื่องใช
กลอง
ไฟฟา เครื่องดื่ม

0.00
0.07
20.10
61.20
49.80

0.02
0.16
11.74
2.96
5.40

0.00
0.00
4.50
18.80
4.90

0.80 16.32
1.00 8.38
2.70 407.39
2.85 635.24
58.20 904.80

323.65 431.50 25.00
244.75 302.70 12.10
98.10 207.00 36.70
926.25 1,726.24 204.97

3.63
12.40
2.50
38.81

7.00
0.00
4.20
39.40

0.15
0.00
0.00
65.70

ปริ มาณขยะรี ไ ซเคิ ลที่ รั บ ฝาก ธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ลกรี น มก.
(สิ งหาคม2551-มีนาคม 2552)
1,600.00

1,452.13

1,400.00
1,200.00
904.80

1,000.00

กิ โ ลกรั ม

800.00

702.95

635.24

600.00

421.30

407.39

400.00
200.00

16.32 8.38

0.00

ม ี. ค

52

.- 5 2

.ก.พ

.- 5 2

.- 5 1

ม.ค

ธ. ค

.- 5 1

.- 5 1

พ.ย

ต.ค

51

.- 5 1

ก.ย.

ส. ค

เดื อ น
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(กก.)

1,452.13
702.95
421.30
4,548.51

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

4.2.8 โครงการจุดรับบริจาคขยะรีไซเคิล (ธนาคารขยะรีไซเคิลกรีน มก.)
ดําเนินการจัดทําจุดรับบริจาคขยะนําไปจัดตั้งเพื่อสงเสริมการคัดแยกขยะอยางถูกตองซึ่งนําไปสูการลด
ปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ เริ่มดําเนินการเดือน มกราคม 2552 โดยมีพื้นที่ดังนี้
1) บริเวณอาคารศูนยเรียนรวม 1 ,3 ,และ4
2) บริเวณศาลาหกเหลี่ยม
3) บริเวณอาคารจอดรถงามวงศวาน
4) บริเวณโรงอาหารกลาง 1,2
5) บริเวณกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

บริเวณอาคารศูนยเรียนรวม 1 ,3 ,และ4

บริเวณอาคารจอดรถงามวงศวาน 1

บริเวณโรงอาหารกลาง 1

บริเวณศาลาหกเหลี่ยม
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รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ไดรับบริจาค (มกราคม - มีนาคม 2552)

ลําดับ
ที่
1
2
3

เดือน

ประเภท
พลาสติก(กก.)

เหล็ก (กก.)

โลหะ (กก.)

82.80
68.00
55.00
205.80

1.80
2.00
1.50
5.30

2.60
3.00
2.20
7.80

มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
รวม

ขวดแกว (กก.)

ปริ มาณขยะรี ไ ซเคิ ลที่ ไ ด รั บ บริ จ าค
(1 มกราค ม-19 มีนาค ม 2552)
250.00

205.80

206.00

200.00

กิ โลกรั ม

150.00
100.00
50.00

5.30

7.80

0.00
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ว
ขว ดแก

โลหะ

เหล็ก

ติก
พลา ส

ประเภทขยะรี ไ ซเคิ ล

73.00
80.00
53.00
206.00

รวม
(กก.)
160.20
153.00
111.70
424.90

ภาคผนวก

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ภาคผนวก-2

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

แบบสํารวจ
เรื่อง ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคแหงการจัดตั้งองคกร
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี
**************
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
N= 461
รายการ
จํานวน
รอยละ
1. ประเภทบุคลากร
Ô ขาราชการ
24
5.21
Ô พนักงาน
17
3.69
Ô ลูกจางประจํา
118
25.60
Ô ลูกจางชั่วคราว
302
65.50
2. ระดับการศึกษา
Ô ต่ํากวาปริญญาตรี
413
89.59
Ô ปริญญาตรี
9.11
42
Ô ปริญญาโท
6
1.30
Ô อื่น ๆ
0
0
3. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
Ô 0-5 ป
187
40.56
Ô 6 -10 ป
90
19.52
Ô 11 -20 ป
112
24.30
Ô 21 ปขึ้นไป
72
15.62

ภาคผนวก-3

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ตอนที่ 2 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคแหงการจัดตั้งองคกร
1. วัตถุประสงคใด เปนวัตถุประสงคแหงการจัดตั้งกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
N =461

วัตถุประสงค
1. กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจทั้ง 4 ดาน
ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนภารกิจดานอาคารสถานที่ การซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภค
ยานพาหนะ
ความปลอดภัย การจราจร สวน การรักษาความสะอาด การบํารุงรักษาอาคาร
กิจการนิสิต อาคารจอดรถใหกับสวนกลางของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสนับสนุนการใหบริการดานการตกแตงสถานที่ การรักษาความปลอดภัย
การจราจร ยานพาหนะ และความสะอาดในการงานพิธีตา ง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ภาคผนวก-4

เปน
ไมเปน
จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ)
446
(96.75)

15
(3.25)

456

5

(98.92)

(1.08 )

454

7
(1.52)

(98.48)

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

2. หนาที่ความรับผิดชอบในขอใด เปนภารกิจหลักของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
N =461

หนาที่ความรับผิดชอบ

1. ใหบริการดานอาคารสถานที่ ยานพาหนะดูแลและอํานวยความสะดวกในการ
จัดทําบัตรอนุญาตผานเขาออกมหาวิทยาลัยฯ
2. ดูแลและอํานวยความสะดวกในการใหบริการอาคารสําหรับการเรียนการสอน
การประชุม สัมมนาของสวนกลาง
3. ดูแลและอํานวยความสะดวกในการใหบริการยานพาหนะ แกผูบริหาร

หนวยงาน คณะ สํานัก สถาบันและกิจกรรมนิสิต
4. ดูแลและซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท ของ

สวนกลาง และอาคารกิจกรรมนิสิต
5. ดูแลและใหบริการอาคารสวัสดิการและจอดรถสวนกลางของมหาวิทยาลัย
6. สนับสนุนดานการตกแตงสถานที่ การรักษาความสะอาด บริการยานพาหนะ

สาธารณูปโภค การจราจร การรักษาความปลอดภัยสําหรับงานพิธตี า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย

เปน
จํานวน
(รอยละ)

ไมเปน
จํานวน
(รอยละ)

452

9

(98.05)

(1.95)

379

82

(82.21)

(17.79)

352

109

(76.36 )

(23.64 )

453

8

(98.26)

(1.74)

446

15

(96.75)

(3.25)

454

7

(98.48)

(1.52)

ภาคผนวก-5

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ระบบ 5 ส. และระบบความปลอดภัย

ดัชนี

ผลการตรวจสอบ

ดัชนีที่ 1 กิจกรรม 5 ส. ส. 1 : สะสาง ประกอบดวยกิจกรรม ตอไปนี้
1. สํารวจสิ่งของเครื่องใช อุปกรณและเอกสารในสถานที่
ทํางาน
2. แยกของที่ตองการและไมตองการออกจากกัน
3. ขจัดของที่ไมตองการทิ้ง
ส. 2 : สะดวก ประกอบดวยกิจกรรม ตอไปนี้
1. ศึกษาวิธีการเก็บวางสิ่งของ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
คุณภาพและประสิทธิภาพ
2. กําหนดที่วางใหแนชดั โดยคํานึงถึงการใชเนื้อที่
3. เขียนปายชื่อแสดงสถานที่วาง และเก็บสิ่งของเครื่องใช
อุปกรณ
4. เขียนแผนผังรวมแสดงสถานที่วาง และเก็บของเครื่องใช
อุปกรณ
5. ทางเดินระหวางหนวยงานสะดวก
ส. 3 : สะอาด
1. ทําความสะอาดสถานที่ทาํ งาน
2. กําหนดแบงเขตพื้นที่
3. ขจัดสาเหตุอันเปนตนตอของขยะความสกปรก เลอะเทอะ
4. ตรวจเช็คเครื่องใช อุปกรณดวยการทําความสะอาด

N = 461
มี
ไมมี
จํานวน
จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ)

387

74

(83.95)

(16.05)

369

( 80.05)

92
(19.95 )

436
(94.58)

25
(5.42)

385

76

(83.51 )
415
(90.02)
383
(83.08 )
346
(75.05)
388
(84.16)

(16.49 )

437
(95.01 )
418
(90.67)
380
(82.43 )
403

24

(87.42)
ภาคผนวก-6

46
(9.98)

78
(16.92 )
115
(24.95)
73
(15.84)

(5.21 )

43
(9.33)
81
(17.57 )
58
(12.58)

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ดัชนี

ผลการตรวจสอบ

ไมมี
มี
จํานวน จํานวน
รอยละ รอยละ

ส. 4 : สุขลักษณะ
1. ขจัดมลภาวะซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพรางกาย
368
93
สุขภาพจิตของพนักงาน เชนอากาศเปนพิษ เสียงดัง
เกินไป
(79.83) (20.17)
แสงสวางไมเพียงพอ ควันและเขมาฟุงกระจายทั่วไป
เปนตน
2. ปรับปรุงสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบ สะอาดหมดจด
ยิ่งขึ้น
392
69
มีบรรยากาศรมรื่น นาทํางาน เปรียบเสมือนที่พักผอน
(85.03) (14.97)
3. พนักงานแตงกายใหถูกระเบียบ สะอาด หมดจด
407
54
ส. 5: สรางนิสัย
1. การรักษาและปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ 4 ส. จนเปนนิสยั
และมี
วินัยในการทํางาน
2. ฝกอบรมพนักงานใหมีความรู ความเขาใจตอ
กฎระเบียบ
มาตรฐานการทํางานตาง ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติจน
เปนนิสัย
โดยการตอกย้ําเรื่องนี้อยางสม่ําเสมอตอเนือ่ งเปนประจํา
3. มีปายสรางสุขนิสัย
ดัชนีที่ 2 ระบบรักษา
ความ ปลอดภัย

(88.29)

(11.71)

399
(86.55)

62
(13.45)

365

96

(79.18)

(20.82)

281
(60.95)

175
(37.96)

243

218

(52.71)

(47.29)

393
(85.25)

68
(14.75)

1. มีจุดบันทึกการตรวจสอบระบบดับเพลิง

2. มีถังดับเพลิง / อุปกรณในการดับเพลิง อยางเชนชั้น
ละ 1 ชุด

ภาคผนวก-7

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ดัชนี

ผลการตรวจสอบ
3. มีระบบยามรักษาความปลอดภัย หรือระบบรักษา
ความ ปลอดภัยแบบอัตโนมัติ

292
(63.34)

169
(36.66)

295

166

(63.99)

(36.01)

5. มีการตรวจสอบความดังของเสียงในที่ทํางาน

263
(57.05)

198
(42.95)

6. มีการตรวจสอบระบบความสวางในที่ทาํ งาน

348
(75.49)

113
(24.51)

7. มีระบบหนีไฟ

308
(66.81)

153

4. มีการซักซอมระบบรักษาความปลอดภัย

ภาคผนวก-8

มี
ไมมี
จํานวน จํานวน
รอยละ รอยละ

(33.19)

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

คณะผูรวบรวมและจัดทํา
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน
นายนิพนธ ลิม้ แหลมทอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

คณะทํางานรวบรวมและจัดทํารายงานประจําป
ผูอํานายการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
นางสาวกฤษกร ปรุงเมือง
นางสาวรัตติกร กงเพชร
นางพิไลพร จินดารักษ
นายมาโนชย คงเล็ก
นางวัฒนา เกษมโอภาส
นายคงกฤช รักษสังข
นางวิชชุตา ทองพันชั่ง
หัวหนางานบริหารและธุรการ (นางสาวสุชีพ จันทอง)
หัวหนาหนวยบัญชี (นางสาคร พงษนิล)
นางสาวนิตยา ขันทอง
นายศรราม รักสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูรวบรวมและจัดทํา
นางสาวสุชีพ จันทอง
นางสาวนิตยา ขันทอง
นายมาโนชย คงเล็ก
นางสาวสายชล มวงประเสริฐ
นายศรราม รักสกุล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 (ชํานาญการ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

