แบบรายงานผลการดาเนินงาน (ประจาเดือน เมษายน)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
วันที่รายงาน 17 พฤษภาคม 2559
ชื่องานริเริ่ม/ได้รับมอบหมาย
เป็นศูนย์รวมการให้บริการสนับสนุนภารกิจด้านด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การซ่อมบารุงระบบสาธารณูปโภค
ความปลอดภัย การจราจร ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี เพื่อเกิดความสะอาด สะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ทางราชการ นิสิต บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุดเด่นและโอกาส:
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็ น หน่ว ยงานที่ มี การพั ฒ นาศั ก ยภาพการให้ บ ริ ก ารด้ า นอาคารสถานที่
ยานพาหนะ การซ่อมบารุงระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนการบารุงรักษา
อาคารกิจกรรมนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพื่อสนองนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้
มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ
เป้าประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน อาคารสถานที่ การซ่อมบารุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ความปลอดภัย
การจราจร สวน การรักษาความสะอาด การบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพื่อสนอง
นโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการตกแต่งสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การจราจรยานพาหนะ อาคาร
สถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณ์ในงานพิธีต่าง ๆ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการดาเนินงาน :
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มก.
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง
4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก.
5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก.
7. การบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
8. การจัดทาบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์
กิจกรรมที่ดาเนินงาน :

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทศั น์ภายใน มก.
1.1 ปรับภูมิทัศน์เรือนเพาะชา ซอยพหลโยธิน 45 (หน้าค่ายมวย)

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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1.2 ตัดแต่งต้นไม้บริเวณแนวคอปเปอร์เวย์ บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี

1.3 กาจัดวัชพืชคูคลองภายใน มก.นาผักตบชวา และจอกไปทาปุ๋ยหมักต่อไป

1.4 จัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ที่คอกขยะหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1.5 กาจัดยุงลายและลูกน้า (บริเวณ ศูนย์เรียนรวม 1 และ 3 บริเวณสวนวรุณาวัน บริเวณสวนปลาม์อาวุสโส)

บริเวณศูนย์เรียนรวม 3

บริเวณสวนวรุณาวัน

บริเวณสวนปลาม์อาวุสโส
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2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ประกอบด้วย
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกหอพักหญิง ถึงบริเวณสระว่ายน้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เปลี่ยนหลอด LED
105 วัตต์ จานวน 5 หลอด
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนจันทรสถิตย์ เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์ จานวน 3 หลอด เปลี่ยน
เบรกเกอร์ 20 แอมป์ จานวน 3 ตัว
- ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 1 เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ จานวน 2 หลอด
- ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินหลังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ (โรงอาหารกลาง 1 ถึง อาคารศูนย์เรียนรวม 3)
เปลี่ยนเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 ตัว เปลี่ยนตู้ควบคุมการเปิด - ปิด จานวน 1 ชุด
- ตรวจสอบและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ จานวน 7
หลอด เปลี่ยนหลอด LED 10.5 วัตต์ จานวน 4 หลอด
- ตรวจสอบและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณด้านหลังหอประชุม มก. เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ 150 วัตต์
จานวน 2 หลอด เปลี่ยนอิกนิเตอร์ จานวน 2 ตัว

2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย
- ซ่อมท่อเมนน้าประปารั่ว บริเวณแยกสถานพยาบาล
- ซ่อมท่อรดน้าต้นไม้ บริเวณอาคารศาลาหกเหลี่ยม
- ซ่อมท่อสูบน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- จัดทาแบบเทปูนฝาท่อระบายน้าอาคารวิจัยและพัฒนา

2.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ประกอบด้วย
- อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมสุขภัณฑ์ ห้องน้า
- อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมโถปัสสาวะน้าไม่ไหล ซ่อมผ้าม่านหลุด ห้อง 202 ซ่อมพัดลมเพดานชารุด
- อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมห้องน้า

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง
3.1 พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนส่วนกลางดังนี้
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศห้อง 405 ซ่อม
เครื่องปรับอากาศชั้น 806 ซ่อมแซมตู้ท้าน้้าเย็นชั้นล่างและชั้น 8

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

3.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าและเปลี่ยนโคมหลอดไฟแสงสว่าง เดินสายไฟในอาคาร
เรียน

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างรอบสระน้า
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3.3 พัฒนาระบบประปาและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้า

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 การประปานครหลวงเปลี่ยนมาตรวัดน้้าของอาคารใหม่

3.4 พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนส่วนกลาง
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 เปลี่ยนหลอดเครื่องฉาย LCD

3.5 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมแซมรางผ้าม่านในห้องเรียน นักศึกษาทาป้ายติดทางเดินบันไดตามชั้น
เรียน

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตัดตกแต่งต้นไม้หน้าอาคารเรียน ทากันซึมดาดฟ้า ทาสีราวบันได
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4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก.
4.1 ซ่อมแซมเก้าอี้ม้านั่งยาว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

4.2 เปลี่ยนหลังคาสังกะสีของชิงช้า พร้อมโครงหลังคาป้องกันแดดและน้าฝนได้ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

4.3 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ใหม่โดยใส่ท่อร้อยสาย ป้องกันน้าฝนได้ดี

4.4 ติดตั้งสายยูสาหรับล็อคตู้เอกสาร ป้อมชวนชมและป้อมมหาหงส์

4.5 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ป้องกันน้าฝนรั่วซึม

4.6 เปลี่ยนท่อประปาและติดก๊อกเพื่อป้องกันน้าประปารั่วซึม

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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4.7 แก้ไขลูกลอยบ่อเก็บน้าใต้ติดไม่สามารถปิดน้าได้ เพื่อป้องกันน้าประปาล้นออกมานอกบ่อเก็บน้า

5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.1 การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการรถสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันหน่วยรถสวัสดิการ มีรถโดยสารสวัสดิการเป็นรถบัส 25 ที่นั่งจานวน 5 คัน และ
รถราง จานวน 15 คัน รวมเป็น 20 คัน พนักงานขับรถยนต์ จานวน 13 คน และได้กาหนดสายและเส้นทางการเดินรถ
บริการรับ – ส่ง นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
สาย 1 ระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร
สาย 2 ระยะทางประมาณ 4.9 กิโลเมตร
สาย 3 ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร
สาย 4 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร
สาย 5 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร (สายหอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45)
รถบริการนอกเวลาราชการ ให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. โดยให้บริการสาย 1 (จานวน 2 คัน),
สาย 3 (จานวน 1 คัน), สาย 4 (จานวน 3 คัน), สาย 5 (จานวน 2 คัน) รวม 8 คัน เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการ
สอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
รถบริการวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ให้บริการ เวลา 07.00 – 17.00 น. โดยให้บริการสาย
1 (จานวน 2 คัน) , สาย 4 (จานวน 2 คัน) , สาย 5 (จานวน 1 คัน) รวม 5 คัน โดยผ่านถนนอิงคสุวรรณ ผ่านคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านอาคารสารนิเทศ 50 ปีเพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออก
ของมหาวิทยาลัยฯ
- พัฒนาซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
สวัสดิการ และรถรางนนทรี จานวน 20 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2559 ระยะเวลา
30 วัน เป็นเงิน 332,583.10 บาท เพื่อวิ่งให้บริการทั้ง 5 สาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มอบหมายให้สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน (KU
SMART BUS) เป็นการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการเดินรถสวัสดิการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KU SMART BUS
ผ่านระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถสวัสดิการ ผู้ใช้บริการสามารถทราบสายรถที่ผ่านสถานที่นั้น ๆ และข้อมูลการเดินรถได้
ตลอดเวลา ตลอดจนทราบระยะเวลาในการรอรถแต่ละสายทาให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมผ่าน
จอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ หรือผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ Smartphone ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัย
ในโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเดือนละ 18,420.00 บาท
- การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง
โดยเก็บคาบารุงรักษารถ และมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการ โดยเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อทาให้มี
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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รายได้สาหรับการบริหารจัดการรถรางโดยสารสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงาน คณะ
สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว้นค่าบารุงรักษารถยนต์ ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2559 ระยะเวลา 30
วัน ตามรายละเอียด ดังนี้
จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
จานวนเงิน (บาท)
ลาดับที่
รายการ
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
รายรับ
ขอยกเว้น
1. ค่าบารุงรักษารถยนต์
9
7
8,400.00 1,160.00
2. ค่าติดป้ายประชาสัมพันธ์
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
9
7
8,400.00 1,160.00

- การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถสวัสดิการ
และรถส่วนกลางประกอบด้วย
ผลิตได้ รายจ่ายค่าวัสดุ ราคาน้ามัน/ รวมเป็นเงิน
ประหยัด
เดือน
พ.ศ.
(ลิตร)
และอื่นๆ(บาท)
ลิตร
(บาท)
งบประมาณ (บาท)
มีนาคม
2558
140
1,333.00
20.74
3,276.92
1,943.92
เมษายน
2559
140
1,333.00
20.74
3,276.92
1,943.92
รวม
280
2,666.00
6,553.84
3,887.84
5.2 พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ
รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาดหนัก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจานวน 93 คัน โดยการ
ซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน
331,114.30 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้น
ยังได้ดาเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการจากบริษัทนัมเบอร์วันคาร์เรนทัล เป็นรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า จานวน 12 คัน
ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน 170,986.00 บาท เพื่อให้บริการยานพาหนะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายกสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่ขอใช้บริการ ให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
งานที่เป็นกิจกรรมของนิสิตงานโครงการต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ และนิสิต หน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน
จานวน 320 ครั้ง อาทิ ให้บริการงานผู้บริหารระดับสูง งานกีฬามหาวิทยาลัยประจาปี และงานส่วนกลางต่าง ๆ
- การให้บริการรถส่วนกลางเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถยนต์ส่วนกลางให้กับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง โดยเก็บค่า
บารุงรักษารถยนต์ เพื่อทาให้มีรายได้สาหรับการบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
ยังมีหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว้นค่าบารุงรักษารถยนต์ ตามรายละเอียด ดังนี้
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รายการ
ค่าบารุงรักษารถยนต์
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
7
11
7
11

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ
ขอยกเว้น
5,622.50 8,815.00
5,622.50 8,815.00

6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก.
6.1 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง มก. มีหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแลจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการควบคุมการ
ให้บริการของกลุ่มรถจักรยานยนต์บริการ ควบคุมหาบเร่แผงลอยภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการปฏิบัติงาน
ดังนี้
สรุปรายรับค่าธรรมเนียม
ลาดับที่
รายการ
1
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์
2
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย และล้อเลื่อน
3
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง

หน่วยนับ (ครั้ง)
5
-

จานวน (บาท)
2,500
-

6.2 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตารวจนครบาลบางเขน กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการ
เกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และดาเนินการต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานโดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ประจาเดือนเมษายน 2559 ดังนี้
ตารางสรุปเหตุการณ์
เหตุการณ์ที่เกิด
ลืมทรัพย์สิน
เหตุรถจักรยานยนต์หาย
เหตุขโมยรถจักรยาน
อนาจาร

เดือนเมษายน (ครั้ง)
2
2
2
1

หมายเหตุ

6.3 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ออานวยความ
สะดวกและจัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้งบประมาณในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 เป็นโครงการ
ต่อเนื่องโดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนเพื่อความปลอดภัยของรถจักรยาน,รถจักรยานยนต์ของท่าน
กรุณานาไปจอดในลานจอดรถบริเวณพื้นทางเดินเท้ารอบศาลาหกเหลี่ยม เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานและรถยนต์ปฏิบัติตาม
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุมิจฉาชีพภายในมก. เพิ่มความปลอดภัยผู้ขับขี่จักรยานและจักรยานยนต์
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ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดซ้อนคัน ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณถนนกาพลงอดุลย์วิทย์ ๒
ฝั่ง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจรและเครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

6.4 โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบเครื่องหมายจราจร งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการสารวจเครื่องหมาย
จราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากมีชารุด/เสื่อมสภาพ ดาเนินการจัดซื้อเพื่อดาเนินการติดตั้งใหม่ เพื่อ เป็น
การอานวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากร โดยใช้งบประมาณในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้
ดาเนินการดังนี้
ดาเนิ น การติดตั้งป้ ายประชาสั มพันธ์ จุดส่ งผู้ โดยสาร จักรยานยนต์รับจ้ างห้ ามเข้า แทนป้ ายเก่าที่ชารุด
บริเวณถนนแยกคหกรรมเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก
ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙
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7. การบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การบริหารอาคารและหน่วยงานภายในขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การให้หน่วยงานคณะ สถาบัน สานัก ใช้ทรัพยากรร่วมกัน สาหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้
บริหารจัดการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านอาคารสาหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานที่ ซึ่งมีรายรับและ
หน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจาเดือน เมษายน 2559 ดังนี้
ลาดับ
1

2

รายการ
เงินรายได้จากการบริหารงาน (ค่าธรรมเนียม)
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสวัสดิการ มก.
อาคารศูนย์เรียนรวม 1
อาคารศูนย์เรียนรวม 2
อาคารศูนย์เรียนรวม 3
อาคารศูนย์เรียนรวม 4
อาคารหอประชุม มก.
อาคารวิจัยและพัฒนา
อาคารพุทธเกษตร
อาคารโรงละครฯ
ค่าบารุงรักษารถยนต์
ค่าบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ
ค่าธรรมเนียมการติดป้ายประชาสัมพันธ์
เงินรายได้อาคารจอดรถ มก.
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
อาคารจอดรถบางเขน
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
อาคารจอดรถวิภาวดี
ลานจอดรถหอประชุม มก.
รวม

รายรับ

ยกเว้น

รวม

302,000.00
218,100.00
2,241,516.00
7,120
13,800
1,500
36,000
5,262.00
658
1,584.00

1,532,000.00
706,000.00
25,880
263,430
505,980
924,350
24,000
10,700
23,850.00
400
-

1,834,000.00
924,100.00
2,241,516.00
25,880.00
70,550.00
519,780.00
924,350.00
24,000.00
12,200.00
36,000.00
29,112.00
1,058.00
1,584.00

3,216,975.00
1,268,440.00
2,625,325.00
820,990.00
116,230.00
0,875,500.00

117,900.00
25,780.00
68,400.00
135,000.00
4,363,670.00

3,334,875.00
1,294,220.00
2,693,725.00
955,990.00
116,230.00
15,239,170.00
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8. การให้บริการจัดทาบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนเมษายน)
ลาดับ
1
2
3
4
5

ประเภทของบัตร
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ
รวม

จานวนบัตร
29
10
253
292

ค่าธรรมเนียม
700
300
25,300
26,300

หมายเหตุ

9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การบริ ห ารจั ด การ ควบคุ ม ดู แ ล อาคารจั ก รพั น ธ์ เ พ็ ญ ศิ ริ อาคารสารนิ เ ทศ 50 ปี อาคารสวั ส ดิ ก าร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถบางเขน อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 อาคารจอด
รถวิภาวดีรังสิต และอาคารระพีสาคริก ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ แบ่งออกเป็น 1 หน่วย 8 อาคาร และมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
แผนงาน
1. หน่วยธุรการและพัสดุ
2. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี
4. อาคารสวัสดิการ มก.
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
6. อาคารจอดรถบางเขน
7. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
8. อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
9. อาคารระพีสาคริก
รวมเป็นเงิน

ผลการดาเนินงาน
หน่วย
จานวน
นับ
เรื่อง
738
ครั้ง
196
ครั้ง
627
ครั้ง
220
ครั้ง
226
ครั้ง
220
ครั้ง
226
ครั้ง
215
ครั้ง
167

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

งบประมาณ
รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

62,000.00
86,500.00
25,000.00
2,500
14,400.00
22,500.00

66,000.00
44,400.00
458,293.00
429,105.00
176,460.00
395,355.00
91,770.00

100,707.01
1,142,196.22
262,176.51
448,965.33
147,076.61
331,907.51
193,749.00

212,900.00

1,661,383

2,626,778.19

10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ดาเนินการตามที่ขอความอนุเคราะห์ ประกอบด้วย
 หน่วยบริการอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร คณะมนุษยศาสตร์แสดงละครเวที วันที่ 24 เมษายน 2559 –
2 พฤษภาคม 2559 โครงการขับร้องประสานเสียงสามสถาบัน (CKT Concert) วันที่ 22 – 23 เมษายน 2559

 จัดสถานที่บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจาปี 2559

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

12

 ติดตั้งป้าย QS World University Ranking 2016 บริเวณประตูวิภาวดีรังสิต ทาโครงป้ายประชาสัมพันธ์งาน
 จัดทาโครงป้ายประชาสัมพันธ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจาปี 2559
 จัดทาอักษรโฟม ถนนข้าวไรซ์เบอรี่ 12 วิธี เล่นสงกรานต์ จานวน 3 ป้าย ติดบริเวณหน้า
เสาธงอาคารสารนิเทศ 50 ปี
 จัดทาฉากจับผ้าระบาย จัดทาป้ายโฟมงานวันสัมมาทิฐิและสืบสานประเพณีสงกรานต์รด
น้าขอพร กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ บริเวณชั้นล่างอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
 จัดทาป้ายโฟม"โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558" และติดตั้งธงคณะบนเวที
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
 ติดป้ายบอกทาง"ประชุมวิชาการนานาชาติฯ"สานักส่งเสริมและฝึกอบรม

 ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ตัดต่อสายชารุด หมายเลข 1674 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
 ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ หมายเลข 1579 เปลี่ยนเครื่องใหม่ 1 เครื่อง อาคารศูนย์เรียนรวม 2
 ตรวจเช็คสัญญาณสายนอก 02 – 8697478 เนื่องจากสายชารุด
 เก็บมัดสายที่ขาดหล่น ให้เป็นระเบียบบริเวณข้างสหกรณ์ออมทรัพย์
 ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ หมายเลข 1464 สานักการกีฬา สนามอินทรีจันทรสถิตย์
 เดินสายโทรศัพท์ภาควิชาปฐพี คณะเกษตร หมายเลข 1317 1318 1319 1320 สายชารุด
 เก็บมัดสายที่ขาดหล่น ให้เป็นระเบียบบริเวณภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร
 ตรวจเช็คสัญญาณสายนอกไม่มีสัญญาณ งานรักษาความปลอดภัย 02 – 5795526
 ตรวจเช็คหมายเลขโทรศัพท์ 716 เคเบิลชารุดกองยานพาหนะฯ
 ตรวจเช็คโทรศัพท์หมายเลข 1405 สายชารุด คณะวนศาสตร์
 ตรวจเช็คสัญญาณสายโทรศัพท์ สถานีวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 สายชารุด
 เชื่อมและทาสีขาว – แดง แผงจราจรแบบขาตั้ง จานวน 16 แผง
 ซ่อมท่อไอเสียรถบรรทุกน้า จานวน 1 ครั้ง
 งานที่ให้ความอนุเคราะห์จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอดาเนิ นการจัดพนักงาน
รักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรให้กับหน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน สโมสรนิสิต
ที่ขอความอนุเคราะห์ ระหว่างเดือนเมษายน 2559 จานวน 1 ครั้ง และหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน เป็นเงิน
1,680 บาท
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 ให้ความอนุเคราะห์วิทยุสื่อสารมือถือตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมพร้อมทั้งตรวจเช็ค
วิทยุสื่อสารมือถือเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดวิทยุสื่อสารตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการให้บริการเดือน
เมษายน 2559 มีหน่วยงานที่ขอยืมวิทยุสื่อสารมือถือทั้งสิ้น 3 ครั้ง วิทยุสื่อสารที่ให้บริการทั้งหมดมีจานวน 30 เครื่อง
 ให้ความอนุเคราะห์แผงจัดการจราจรตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมและตรวจเช็คแผง
จราจรเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดแผงจราจรตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการให้บริการ เดือนเมษายน
2559 มีหน่วยงานที่ขอยืมแผงจราจรทั้งสิ้น 1 ครั้ง จานวนแผงจราจรที่ให้บริการมีจานวนทั้งสิ้น 40 แผง
 การถวายการรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสาคัญ โดยดาเนินการจัดเตรียมแผนการรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายการอารักขาและดูแลเส้นทางเสด็จฯ ของพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จฯ และบุคคลสาคัญที่มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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