แบบรายงานผลการดาเนินงาน (ประจาเดือน สิงหาคม)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
วันที่รายงาน 23 กันยายน 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 กาจัดวัชพืชตามคูคลองบริเวณหอพักนิสิตหญิง และแนวคูคลองรอบสานักพิพิธภัณฑ์ฯ
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1.2 ค้ายันต้นไม้ที่โค่นล้มบริเวณภายใน มก. (ด้านหน้าสหกรณ์ร้านค้า และบริเวณลานจอดรถหอประชุม)

1.3 ตัดแต่งต้นไม้ที่หักโค่นภายใน มก. บริเวณด้านหลังหอประชุม และบริเวณทางเดินสนามกีฬา บริเวณทางเดิน
สนามฟุตบอล

1.4 ตัดแต่งต้นไม้บริเวรสานักพิพิธภัณฑ์ฯ

1.5 แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง (บริเวณประตูงามวงศ์วาน 1)

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง
- ตรวจสอบและเปลี่ยนเบรกเกอร์ 225 แอมป์ ศูนย์เรียนรวม3
- ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าให้กับองค์การบริหารองค์การนิสิตกิจกรรมรับน้อง 6 จุด บริเวณสนามรักบี้ 2 จุด สนามบาส
เก็ตบอล 2 จุด บริเวณบ่อน้าพุพระพิรุณทรงนาคบริเวณหน้าสถาบันวิจัยฯ 1 จุด บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ 1 จุด
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างอาคารศูนย์เรียนรวม 3 เปลี่ยนหลอด T5 จานวน 7 หลอด บัลลาสต์T5 จานวน 29 ตัว
- ตรวจสอบปั๊มสูบน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริปั๊มไหม้
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าอาคารสวัสดิการ มก. ซอยพหลโยธิน 45 เปลี่ยนหลอด 150 วัตต์ จานวน 5
หลอด
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้ องศ์ราชินีนาถ ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ติดตั้งหลอด
เมทัลฮาไลท์ 400 วัตต์ 3 หลอด ปลั๊กไฟ 10 จุด หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ 16 หลอด โคม LED 50วัตต์ 2 โคม
- ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างชั้นจอดรถอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
- ติดตั้งปลั๊กไฟและเดินสายเมนให้กับป้อมยามหลังอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินแยกหอหญิง – แยกสระว่ายน้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สายช๊อต
ใต้ดิน เดินสายไฟใหม่ เปลี่ยนหลอด LED 7 หลอด
- ติดตั้งเสาไฟสนามหน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 3 จานวน 1 ต้น
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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- ตัดกิง่ ไม้ใกล้สายแรงสูงบริเวณป้ายจอดรถสวัสดิการ มก. ตรงบริเวณศาลาหกเหลี่ยม และบริเวณด้านหลัง
หอประชุมใหญ่
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบหอประชุม มก. เปลี่ยนหลอดเมทัลฮาไลท์ จานวน 400 วัตต์ 1 หลอด
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแยกคณะวนศาสตร์ – อาคารโรงพยาบาลสัตวแพทยศาสตร์
โคม 65 วัตต์ 20 ชุด พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเปิด-ปิด จานวน 1 ใบ
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าออกอาคารสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร สายช๊อตใต้ดิน

2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง
- เปลี่ยนฟุตวาล์วถังพักน้า อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- เปลี่ยนลูกลอยถังพักน้า บริเวณอาคารหอประชุม มก.
- เปลี่ยนมาตร ท่อประปารั่ว ภาควิชากีฎวิทยา
- ซ่อมสุขภัณฑ์ ห้องน้างานซ่อมบารุง
- ร่วมกับหน่วยช่างไฟฟ้า และหน่วยบ่อบาบัดน้าเสียติดตั้งไดร์โว่บ่อบาบัดน้าเสียอาคารวิจัยและพัฒนา
- ซ่อมท่อรดน้าต้นไม้ ฟุตวาล์วเก็บน้าไม่อยู่ บริเวณศาลาหกเหลี่ยม
- ซ่อมท่อสูบน้า เปลี่ยนฟุตวาล์ว อาคารสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร

2.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลางอาคารศูนย์เรียนรวม 3
- ซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน้าชารุด
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3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง
3.1 พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาน้าเย็น อาคารเรียนส่วนกลาง เปลี่ยนสารกรองน้าคาร์บอนเรซิ่น
ตามกาหนดระยะเวลา จานวน 21 ชุด ประจาชั้นอาคารศูนย์เรียนรวม 1-4 ซ่อมแซมสวิทช์ลูกลอย เครื่องทาน้าเย็น ชั้น 3
อาคาร ศร.2 ทาความสะอาดล้างเครื่องทาน้าเย็น ชั้น 1-4 อาคาร ศร.3 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 201 อาคาร
ศร.2 เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ห้อง 505 เปลี่ยนมอเตอร์พัดลม ห้อง 508 อาคาร ศร.4

3.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดนีออนและสตาร์ทเตอร์ ภายในอาคาร 25
หลอด อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมแซมไฟแสงสว่างทางเดิน บันไดชั้น 2 อาคารศร.2 ซ่อมแซมเบรกเกอร์ชุดควบคุมระบบ
เครื่องปรับอากาศ 1 ชุด อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมแซมเบรกเกอร์ตู้ MDBชั้นล่าง ตรวจสอบบารุงรักษาลิฟต์ประจาเดือน
อาคารศร.4

3.3 พัฒนาระบบประปาและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก 10 ห้อง เปลี่ยนก๊อกเดี่ยวอ่างล้าง
หน้าไฟฟ้าอัตโนมัติ 1 ตัว อาคาร ศร.3 เปลี่ยนสายชาระ จานวน 3 ชุด เปลี่ยนปะเก็นและล้างทาความสะอาดวาวล์
เปลี่ยนฟุตวาว์ลปั๊มน้า และล้างบ่อพักน้า อาคารโรงละครฯ

3.4 พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคารส่วนกลาง และอาคารเรียนส่วนกลาง
ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง ห้อง 207,208 อาคาร ศร.2 ห้อง302 อาคารศร.3 จัดเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน อาทิเช่น ปากกาไวท์บอร์ด ถ่านนาฬิกา อาคารศร.2,3 ลงโปรแกรมการเรียนการสอนของคณะมนุษย์ศาสตร์ อาคาร
ศร.4 ตรวจเช็คระบบรอกการแสดง อาคารโรงละครฯ
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3.5 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารส่วนกลางและอาคารเรียนส่วนกลางติดป้ายประชาสัมพันธ์การใช้
พื้นที่เฉพาะนิสิต อาคารศร.1-4 ซ่อมแซมประตูห้องเรียน ห้อง 403 อาคารศร.3 ทาสีบริเวณชั้น 1 ติดสติกเกอร์ผนัง
ลิฟต์โดยสาร อาคารศร.4 ทาความสะอาด ทาสีเสาติดตั้งโคมไฟ อาคารโรงละครฯ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบอาคารวิจัย
และพัฒนา

4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก.
4.1 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาแตก(กิ่งไม้หล่นทับ) หอพักชายที่ 14

4.2 วางท่อน้าประปาบริเวณหน้าอาคารสภาผู้แทนนิสิต มก.

4.3 ซ่อมแซมเตียงตึกพักหญิงมหาหงส์

4.4 ติดสายยูล็อคตู้ใส่เอกสาร ป้อมชวนชม(หอพักหญิง)

4.5 พัฒนาเทคอนกรีตพื้นทางเดิน ตึกพักชายที่ 14
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4.6 ทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต มก.

4.7 ซ่อมแซมท่อประปาแตกตึกพักหญิงชงโค

4.8 ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างทางเดินตึกพักชายที่ 14

4.9 ซ่อมแซมประตูตู้เสื้อผ้าหลุดตึกพักหญิงชงโค

5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.1 การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการรถสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันหน่วยรถสวัสดิการ มีรถโดยสารสวัสดิการเป็นรถบัส 25 ที่นั่งจานวน 5 คัน และ
รถราง จานวน 15 คัน รวมเป็น 20 คัน พนักงานขับรถยนต์ จานวน 11 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 ปี เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออก
ของมหาวิทยาลัยฯ
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

6

- พัฒนาซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
สวัสดิการ และรถรางนนทรี จานวน 20 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นเงิน 350,000 บาท เพื่อวิ่งให้บริการทั้ง 5 สาย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มอบหมายให้สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิช า
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน (KU SMART BUS) เป็นการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการเดินรถสวัสดิการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KU SMART BUS ผ่านระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถสวัสดิการ ผู้ใช้บริการสามารถทราบสายรถ
ที่ผ่านสถานที่นั้น ๆ และข้อมูลการเดินรถได้ตลอดเวลา ตลอดจนทราบระยะเวลาในการรอรถแต่ล ะสายทาให้สามารถวาง
แผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมผ่านจอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ หรือผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ
Smartphone ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยในโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเดือนละ 18,420.00 บาท
- การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง
โดยเก็บคาบารุงรักษารถ และมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้า งรถโดยสารสวัสดิการ โดยเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อทาให้มี
รายได้สาหรับการบริหารจัดการรถรางโดยสารสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงาน คณะ
สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว้นค่าบารุงรักษารถยนต์ เดือนสิงหาคม 2559 ตามรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่
1.
2.

จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
จานวนเงิน (บาท)
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
รายรับ
ขอยกเว้น
ค่าบารุงรักษารถยนต์
8
4
2,900.00 1,500.00
ค่าติดป้ายประชาสัมพันธ์
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
8
4
2,900.00 1,500.00
รายการ

5.2 พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ
รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาดหนัก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจานวน 93 คัน โดยการ
ซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน
340,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้น ยัง
ได้ดาเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการจากบริษัทนัมเบอร์วันคาร์เรนทัล เป็นรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า จานวน 12 คัน ใช้
งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน 170,986.00 บาท เพื่อให้บริการยานพาหนะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายกสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่ขอใช้บริการ ให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
งานที่เป็นกิจกรรมของนิสิตงานโครงการต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ และนิสิต หน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน
จานวน 268 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
รายการ
ค่าบารุงรักษารถยนต์
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
4
15
4
15

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ
ขอยกเว้น
9,242.50
105,075.00
9,242.50
105,075.00
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การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการ
ผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถสวัสดิการและรถส่วนกลางประกอบด้วย
เดือน

พ.ศ.

กรกฎาคม
สิงหาคม

2559
2559
รวม

ผลิตได้
(ลิตร)
140
60
280

รายจ่ายค่าวัสดุ
และอื่นๆ(บาท)
1,330.00
1,741.00
2,660.00

ราคาน้ามัน/
ลิตร
21.94
21.94

รวมเป็นเงิน
(บาท)
3,071.60
1,741.00
6,143.20

ประหยัดงบประมาณ
(บาท)
140
60
280

6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก.
6.1 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ในด้านการรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแลจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการ
ควบคุมการให้บริการของกลุ่มรถจักรยานยนต์บริการ ควบคุมหาบเร่แผงลอยภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการ
ปฏิบัติงานและมีรายรับรายรับค่าธรรมเนียม
ลาดับที่
รายการ
หน่วยนับ (ครั้ง)
จานวน (บาท)
1
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์
356
178,000
2
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย และล้อเลื่อน
3
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง
6.2 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE)
โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตารวจนคร
บาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเป็นการ
ป้องกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และ
ดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานโดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ประจาเดือนสิงหาคม 2559 ดังนี้
เหตุการณ์ที่เกิด

ปีงบประมาณ 2559 (ครั้ง)
หมายเหตุ
กรรโชคทรัพย์
1
ทะเลาะวิวาท
1
ลืมทรัพย์สิน
2
เหตุรถจักรยานยนต์หาย
1
เหตุรถชนกัน
2
6.3 พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่
ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 ดังนี้
- การจัดการจราจรขาเข้าบริเวณประตูทางเข้า -ออก และทางแยกต่างๆ ภายใน มก. งานรักษาความ
ปลอดภัย ดาเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่างๆ ภายใน มก. เพื่ ออานวยความสะดวกด้านการจราจรภายใน มก.
เป็นโครงการต่อเนื่องโดยได้ดาเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
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6.4 พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณประตูทางเข้า-ออก และ
ทางแยกต่างๆ ภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่างๆ ภายใน มก. เพื่อ
อานวยความสะดวกด้านการจราจรภายใน มก. เป็นโครงการต่อเนื่องโดยได้ดาเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

6.5 โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบเครื่องหมายจราจร งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการสารวจเครื่องหมาย
จราจรภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากมีชารุด/เสื่อมสภาพ ดาเนินการจัดซื้อเพื่อดาเนินการติดตั้งใหม่ เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากร โดยใช้งบประมาณในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัยดาเนินการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์เขตการเรียนการสอน *ห้ามจักรยานยนต์
รับจ้างเข้า *ห้ามหาบเร่ แผงลอย ล้อเลื่อน *ห้ามรถสามล้อเก็บของเก่าเข้า *ห้ามเรียนไร หรือ บริจาค *ห้ามแจกจ่ายแผ่นพับ
ใบปลิว ฦาฝืนดาเนินการตามกฎหมายบริเวณแยกภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็น
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

6.6 การปรับปรุงสีขอบฟุตบาทภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการปรับปรุงสีขอบฟุตบาทบริเวณ
ขอบทางเดินเท้าและซ่อมแซมทาสีคันชะลอความเร็วภายใน มก. ให้เห็นเป็นเด่นชัด เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจร
ให้แก่ นิสิต บุคลากร และผู้ที่มาติดต่อราชการ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 130,600 บาท ซึ่งได้ดาเนินการดังนี้
งานรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมก. ดาเนินการทาสีฟุตบาท บริเวณแยกตึก ๘ เพื่อให้ผู้ขับขี่
รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
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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 กรกฎาคม 2559 ดังนี้
ลาดับ
1

2
3

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
เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
- ค่าธรรมเนียมรถกระเช้า
เงินรายได้อาคารจอดรถ มก.
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
อาคารจอดรถบางเขน
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
อาคารจอดรถวิภาวดี
ลานจอดรถหอประชุม มก.
รวม

รายรับ

ยกเว้น

รวม

98,000.00
43,500.00
469,291.00
5,130.00
22,890.00
-

346,000.00
128,000.00
357,100.00
1,802,000.00
809,875.00
-

900.00
-

2,100.00
-

14,500.00
9,242.50
2,900.00
-

256,500.00
100,575.00
1,500.00
-

271,000.00
109,817.50
4,400.00
-

-

4,500.00

4,500.00

535,275.00
199,360.00
478,685.00
118,670.00

14,590.00
4,160.00
13,200.00
22,500.00

131,440.00
2,129,783.50

549,865.00
203,520.00
491,885.00
141,170.00
131,440.00

3,862,600.00

5,992,383.50

444,000.00
171,500.00
469,291.00
362,230.00
1,824,890.00
809,875.00
3,000.00

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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8. การให้บริการจัดทาบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนสิงหาคม)
ลาดับ
1
2
3
4
5

ประเภทของบัตร
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ
รวม

จานวนบัตร
13
46
25
63
5
152

ค่าธรรมเนียม
800
2,500
6,300
1,500
11,100

หมายเหตุ

9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9.1 การบริ หารจัดการ ควบคุม ดูแล อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสวัสดิการ
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
728
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
222
ครั้ง
220

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

งบประมาณ
รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

346,000.00
128,000.00
14,590.00
4,160.00
13,200.00
22,500.00

98,000.00
43,500.00
469,291.00
535,275.00
199,360.00
478,685.00
118,670.00

100,955.66
333,019.49
1260,851.31
414,753.86
146,483.95
322,744.54
193,749.00

528,450.00

1,942,781

2,772,557.81

9.2 โครงการปรับปรุงติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ พัฒนาปรับปรุงติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในตู้
ปฏิบัติงาน รับ-จ่าย บัตรจอดรถอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2

9.3 โครงการปรับปรุงติดตั้งเครื่องบันทึกการจอดรถระบบอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาปรับปรุงติดตั้งเครื่อง
บันทึกการจอดรถระบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ระบบ สาหรับอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 , อาคารจอดรถงามวงศ์วาน
2 และอาคารจอดรถบางเขน

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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9.4 โครงการปรับปรุงป้อมยาม (ป้อมรับ -จ่ายบัตรจอดรถ) อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชารุดและเสื่อมสภาพจาการใช้งานมานาน จานวน 2 หลัง

9.5 โครงการพัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพ LCD พัฒนาปรับปรุงเครื่องฉายภาพ LCD ห้อง
ประชุมธีระสูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี จานวน 1 ชุด

9.6 โครงการพัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ์ ระบบกล้องวงจรปิด พัฒนาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายใน
อาคารสารนิเทศ 50 ปี ทุกชั้น จานวน 1 ระบบ

9.7 พัฒนาปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี พัฒนาปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคาร
สารนิเทศ 50 ปี จานวน 1 งาน

9.8 พัฒนาปรับปรุงระบบลิฟต์อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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9.9 พัฒนาปรับปรุงอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการซ่อมแซมหลังคา และระบบท่อน้า
ทิ้งอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.10 พัฒนาปรับปรุงอาคารระพีสาคริก ประกอบด้วย
 งานสารวจซ่อมแซมน้ารั่วซึมบริเวณดาดฟ้า
 ซ่อมเปลี่ยนประตู หน้าต่าง วัสดุสานักงาน
 ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้า
 งานเทพื้นปรับบริเวณผิวทางเดิน
 ซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขต่อเติมส่วนประกอบของอาคาร

9.11 ดูแลและบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคอาคารระพีสาคริก
 ระบบไฟฟ้า ได้แก่ ตู้เมนไฟฟ้า MDB(Main Distribution Board) โคมไฟฉุกเฉิน
ระบบไฟหรี่ (Dimmer) หม้อแปลงไฟฟ้า โคมไฟประหยัดพลังงานเอ็กตราไบรท์ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น
 ระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ระบบประปา ระบบระบายน้าทิ้ง และระบบบาบัดน้าเสีย
ถังบาบัดน้าเสีย มิเตอร์น้าประปา เป็นต้น
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9.12 ตรวจเช็คระบบบาบัดน้าเสีย ตู้ควบคุมและถังบาบัดน้าเสีย

9.13 ตรวจเช็คระบบอัดอากาศและระบายอากาศ ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ร่วมกับระบบอัดอากาศและ
ระบายอากาศ

10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ดาเนินการตามที่ขอความอนุเคราะห์ ประกอบด้วย
- จัดยานพาหนะรับ-ส่งนิสิต เจ้าหน้าที่ งานโครงการหลวง 47 ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2559
- จัดยานพาหนะให้บริการตามที่หน่วยงานร้องขอ สาหรับกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิต พิธีทางศาสนา
และงานส่วนกลางต่าง ๆ
- เข้าดาเนินการปูพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
- ติดตั้ง backdrop งานวันปฐมนิเทศนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
- ซ่อมสะพานไม้ ทาสี ศาลเจ้าแม่หนองผักชี
- ทาสีกันซึมหลังคาโรงจอดรถ กองยานพาหนะฯ
- ติดธงชาติ ธงชาติทิ้งดิ่ง จับผ้าระบายราวบันได บริเวณหน้าอาคารและบริเวณด้านหน้าเวที อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- จัดทาป้ายข้อความโฟมพิธีไหว้ครู และติดตั้ง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- ซ่อมถนนบริเวณ ก่อนถึงวงเวียนหน้าโรงเรียนสาธิตฯ
- ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์หมายเลข 1260 1445 1703 งานรักษาความปลอดภัย
- ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์เปลี่ยนคู่สายเคเบิลชารุด งานรักษาความปลอดภัย
- ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ 4064 4091 สายชารุด คณะประมง
- ตรวจเช็คสัญญาณหมายเลข 1286 1287 บัณฑิตวิทยาลัย
- เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์อาคารจอดรถงามวงศ์วาน1 เครื่องชารุด
- ตรวจสอบสายโทรศัพท์ชารุด สถานพยาบาล เดินสายใหม่
- ตรวจเช็คสัญญาณหมายเลข 1560 หอประวัติ
- เก็บมัดสายโทรศัพท์บริเวณหน้าสระว่ายน้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ – สนามอินทรีย์จันทรสถิตย์ – บริเวณหน้าหอ
ประวัติ
- เก็บดึงสายเคเบิลรถเกี่ยวห้อยลงมา บริเวณทางเข้าหอพักหญิง
- ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์สายภายนอก 7 ตัว ภาควิชาเกษตรกลวิธาน สายชารุด
- เดินสายโทรศัพท์สายภายใน สานักงานกฎหมาย
- ตรวจเช็คสัญญาณโทรออกไม่ได้ชารุดที่ตู้สาขา สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
- ตรวจเช็คสัญญาณตัดต่อสายใหม่อาคารสวัสดิการ มก.
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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- ตรวจเช็คสัญญาณหมายเลขโทรศัพท์ 1319 ตัดต่อสายใหม่ ภาควิชาปฐพีวิทยา
- เดินสายเคเบิลสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใน 4 ตัว

- งานที่ให้ความอนุเคราะห์จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอดาเนินการจัดพนักงาน
รักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรให้กับหน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน สโมสรนิสิต
ที่ขอความอนุเคราะห์ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 จานวน 10 ครั้ง และหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน เป็นเงิน
9,880 บาท
- ให้ความอนุเคราะห์วิทยุสื่อสารมือถือตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมพร้อมทั้งตรวจเช็ค
วิทยุสื่อสารมือถือเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดวิทยุสื่อสารตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้ องขอ สรุปผลการให้บริการเดือน
มิถุนายน 2559 มีหน่วยงานที่ขอยืมวิทยุสื่อสารมือถือทั้งสิ้น 4 ครั้ง วิทยุสื่อสารที่ให้บริการทั้งหมดมีจานวน 45 เครื่อง
- ให้ความอนุเคราะห์แผงจัดการจราจรตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมและตรวจเช็คแผง
จราจรเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดแผงจราจรตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการให้บริการเดือนสิงหาคม
2559 มีหน่วยงานที่ขอยืมแผงจราจรทั้งสิ้น 3 ครั้ง จานวนแผงจราจรที่ให้บริการมีจานวนทั้งสิ้น 100 แผง

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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