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แบบรายงานผลการดาเนินงาน (ประจาเดือน ธันวาคม)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
วันที่รายงาน 13 มกราคม 2560
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. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มก.
1.1. ปรับปรุงทางเชื่อมต่อบริเวณสานักพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้สถานที่

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

1

1.2 ดาเนินการตรวจสอบเครื่องเติมอากาศบนผิวน้า เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

1.3 โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชา ซอยพหลโยธิน 45

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ดาเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง
ใช้งบประมาณ 44,985 บาท ประกอบด้วย
 ดาเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินแยกประตูงามวงศ์วาน 2 ถึง อาคารจอดรถงามวงศ์วาน2 ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสวนหย่อม ตรวจสอบแก้ไขปั้มรดน้าต้นไม้สวนหย่อมประตูงามวงศ์วาน 3 ตรวจสอบตู้ควบคุมเปิด - ปิดบ่อน้าข้าง
อาคารพุทธเกษตร
 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างเส้นทางเดินรถจักรยานถนนชูชาติ กาภู ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนข้างคูน้าฝั่ง
หอพักหญิงอาคารโรงละคร ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนหน้ากองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ถึงบริเวณแยกหอพักหญิง
ซ่อมไฟแสงสว่างถนนหน้าหอหญิงและถนนระพีสาคริก
 ดาเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชั้นล่างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริห้องอ่านหนังสือ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
อาคารโรงละคร ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และบริเวณชั้นล่างอาคาร

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

2

2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง
ดาเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 2,645 บาท
ประกอบด้วย
 ตรวจสอบติดตั้งปั้มน้าสวนพรรณไม้ประตูงามวงศ์วาน 1 ตัดต่อท่อน้าสวนเฟื่องฟ้าซอยพหลโยธิน 45 และ
ติดตั้งหัวก๊อกน้า

2.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดาเนินการปรับปรุงและ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ของอาคาร
ส่วนกลางใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 3,460 บาท ประกอบด้วย
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมท่อน้าประปาแตก
 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบอาคาร
 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตรวจสอบระบบปั้มน้าบ่อน้าเสีย

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง
3.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ซ่อมแซมหลอดไฟ ภายในอาคารเรียน แสงสว่างห้องพักอาจารย์ ทางเดินโคมไฟ ภายในอาคารเรียนและ
บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

3

 ซ่อมแซมแผงวงจรควบคุมการทางานของมอเตอร์ลิฟต์ แผงควบคุมการจ่ายไฟให้แผงควบคุมปุ่มกดหน้าชั้น
สายพ่วงกับแผงควบคุมฯ อาคารศูนย์เรียนรวม 4
3.2 พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 6,099 บาท
 จัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์เรียนรวม 4
3.3 พัฒนาระบบประปาและห้องสุขา
 ซ่อมแซมท่อระบายน้าห้องสุขา ซ่อมแซมห้องสุขา ซ่อมแซมก๊อกน้า สายชาระห้องสุขาและก๊อกน้าโถปัสสาวะ
อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ4

3.4 พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาน้าเย็น
 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เรียนรวม 2และ4

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

4

3.5 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 32,100 บาท
 จ้างเหมาซ่อมแซมและดูแลบารุงรักษาระบบอัคคีภัยแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตรวจเช็คระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ อาคารศูนย์เรียนรวม 4
3.6 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารส่วนกลางและอาคารเรียนส่วนกลาง ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง
เป็นจานวนเงิน จานวนเงิน 698,233 บาท
 จ้างเหมาบริการกาจัดปลวก ชั้น 1,2 บริเวณพื้นที่ 2,500 ตรม. อาคารศูนย์เรียนรวม 2
 ปรับปรุงอาคาร อาคารศูนย์เรียนรวม 2 (ปูพื้นบล็อกคอนกรีต,จัดทารางระบายน้าและท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพัก,ติดตั้งโคมไฟ สวิทซ์ไฟ, ถมดินปรับพื้นที่) โดยบริษัท ชิณโชติ บิวดิ้ง จากัด จานวนเงิน 633,233 บาท

 ขัดล้างทาความสะอาดบริเวณห้องโถงและทางเดิน อาคารศูนย์เรียนรวม 3

3.7 การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นจานวนเงิน 18,140 บาท ประกอบด้วย
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟนีออน สตาร์ทเตอร์ หลอดไฟ LED โคมไฟ
 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อสายอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ลวดเย็บ-เสียบกระดาษ
ปากกาไวท์บอร์ด เทปพันสายไฟ ชาปน้าทิ้ง ก๊อกอ่างน้า สายน้าดี สายชาระ วาลว์ต่างๆ ถังน้า ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาด
เทศบาล น้ายาทาความสะอาด

4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก.
งานบ ารุ ง รั ก ษาอาคารกิ จ การนิ สิ ต ด าเนิ น การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารอาคารกิ จ กรรมนิ สิ ต โดยพั ฒ นา ระบบ
สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ของอาคารหอพัก – ตึกพัก อาคารกิจการนิสิต อาคารกองกิจการนิสิต และ
ชมรมต่างๆ โดยมีภาพกิจกรรม ดังนี้
4.1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต
- พัฒนาเทคอนกรีตปิดฝาบ่อเกรอะ ตึกพักชายที่12 เพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์และปลอดภัย
- พัฒนาเทคอนกรีตสะพานทางเดิน ภายในหอพักหญิง เพื่อปรับผิวพื้นสะพานให้เรียบ สามารถเดินได้สะดวกยิ่งขึ้น

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

5

4.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต
- ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ ตึกพักหญิงชวนชม เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต,อาคารชมรมดนตรีไทย และตึกพักหอพักชาย -หญิง
ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5,ตึกพักชายที่ 12, ตึก พักชายที่ 13, ตึกพักชายที่ 15, หอพักชายที่ 14, หอพักชายที่ 15 ,ตึก พักหญิง
ชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค ตึกพักหญิง คัทลียา ตึกพักหญิง ขจรรัตน์ ตึกพักหญิงมหาหงส์ ตึกพักหญิงบุษกร ตึกพักหญิง
ราชาวดี และตึกพักหญิงพุทธรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เปลี่ยนท่อน้าประปาแตก ตึกพักหญิงบุษกร,ตึกพักหญิงชงโค และตึกพักชายที่ 14 เพื่อป้องกันน้ารั่วและใช้งาน
ได้ตามปกติ
- ซ่อมแซมกระจกส่องหน้าหลุด ตึกพักหญิงบุษกร เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

4.3. พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ประจาอาคารกิจกรรมนิสิต
- ซ่อมแซมและเปลี่ยนมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง และช่องลม ตึกพักหอพักชาย-หญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5, ตึกพัก
ชายที่ 12, ตึกพักชายที่ 13, ตึกพักชายที่ 15, หอพักชายที่ 14, หอพักชายที่ 15 ,ตึก พักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค ตึก
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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พักหญิงคัทลียา ตึกพักหญิงขจรรัตน์ ตึกพักหญิงมหาหงส์ ตึกพักหญิงบุษกร ตึกพักหญิงราชาวดี และตึกพักหญิงพุทธรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ซ่อมแซมเตียงหักและเปลี่ยนไม้กระดาน ตึกพักหญิงชงโค เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ซ่อมแซมบานประตูหลุด อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- เปลี่ยนโถส้วมแตกร้าว ตึกพักหญิงชงโค เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.1 การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการรถสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันหน่วยรถสวัสดิการ มีรถโดยสารสวัสดิการเป็นรถบัส 25 ที่นั่งจานวน 5 คัน และรถราง
จานวน 13 คัน รวมเป็น 18 คัน พนักงานขับรถยนต์ จานวน 13 คน และได้กาหนดสายและเส้นทางการเดินรถบริการรับ
– 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)
รถบริการนอกเวลา 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 เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพัก
นิสิตและประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
รถบริการวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ 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 ผ่านคณะสถาปัตยกรรม
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ศาสตร์ ผ่านอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออกของ
มหาวิทยาลัยฯ
- พัฒนาซ่อมแซมและบารุงรั กษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
สวัสดิการ และรถรางนนทรี จานวน 18 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็น เงิน 256,032.70 บาท เพื่อวิ่งให้บริการทั้ง 5
สาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มอบหมายให้สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน (KU SMART BUS) เป็นการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการเดินรถสวัสดิการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KU SMART BUS ผ่านระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถสวัสดิการ ผู้ใช้บริการสามารถทราบสายรถ
ที่ผ่านสถานที่นั้น ๆ และข้อมูลการเดินรถได้ตลอดเวลา ตลอดจนทราบระยะเวลาในการรอรถแต่ละสายทาให้ สามารถวาง
แผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมผ่านจอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ หรือผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ
Smartphone ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยในโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเดือนละ 18,000 บาท
5.2 พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล บริหารจัดการรถยนต์
ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาดหนัก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจานวน 107 คัน โดยการซ่อมแซม
บ ารุ ง รั ก ษารถยนต์ ค่ า เบี้ ย ประกั น ภั ย ค่ า น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และค่ า ผ่ า นทางพิ เ ศษ ใช้ ง บประมาณเงิ น รายได้ เ ป็ น เงิ น
163,199.78 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้น ยัง
ได้ดาเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการจากบริษัทนัมเบอร์วันคาร์เรนทัล เป็นรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า จานวน 12 คัน ใช้
งบประมาณเงินรายได้เป็ นเงิน 170,986.00 บาท เพื่อให้บริการยานพาหนะผู้ บริหารระดับสูง ได้แก่ นายกสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่ขอใช้บริการ ให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
งานที่เป็นกิจกรรมของนิสิตงานโครงการต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ และนิสิต หน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน
จานวน 220 ครั้ง อาทิ ให้บริการงานผู้บริหารระดับสูง และงานส่วนกลางต่าง ๆ

6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก.
6.1 โครงการส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประชุมแถวเจ้าหน้าที่ยามก่อนเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ (ต่อเนื่อง) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และชี้แจงระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการดาเนินงาน
ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 คือ มีการประชุมแถวทั้งหมด 113 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่ยามเข้าประชุมแถวทั้งหมด 90 นาย

6.2
พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารส่วนกลาง มก. งานรักษาความปลอดภัย กอง
ยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
หน้ า ที่ ใ นด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ในทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการ ควบคุ ม ดู แ ลจั ด ระบบการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการควบคุมการให้บริการของกลุ่มรถจักรยานยนต์บริการ ควบคุมหาบเร่แผงลอยภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการปฏิบัติงานดังนี้
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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ลาดับที่
รายการ
1 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์
2 ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย และล้อเลื่อน

หน่วยนับ (ครั้ง)
51
6

จานวน (บาท)
25,500.00
1,200

6.3 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตารวจนครบาลบางเขน กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการ
เกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และดาเนินการต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานโดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ประจาเดือนธันวาคม 2559 ดังนี้
ตารางสรุปเหตุการณ์
เหตุการณ์ที่เกิด
เหตุลักทรัพย์
เหตุอื่น ๆ

เดือนธันวาคม (ครั้ง)
4
2

6.4 โครงการติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 ดาเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศ์วาน
1 เพื่อตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์และบุคคลต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เพื่อความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

6.5 โครงการตรวจสอบพื้นที่ป้องกันเหตุภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลากลางคืน งานรักษาความ
ปลอดภัย ดาเนินการจัดชุดพิเศษออกตรวจสอบพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลา 18.00 – 06.00 น.

6.6 พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการจราจรขาเข้าบริเวณประตู
ทางเข้า-ออก และทางแยกต่างๆ ภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัยดาเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่างๆ เพื่อ
อานวยความสะดวกด้านการจราจรภายใน มก.
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6.7 โครงการจักรยานพี่ให้น้อง
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการใช้จักรยานภายในวิทยาเขตบางเขน ได้มอบหมายให้สภาผู้แทนนิสิตจัดสรร
รถจักรยาน โดยสภานิสิตฯ ได้จัดสรรไว้สาหรับให้บริการยืม – คืน แบบรายวัน เพื่อบริการแก่นิสิต และบุคลากร โดยงาน
รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ ประสานงานบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ลานจอดรถจักรยานฯ ตามจุด
บริการ และสรุปการยืมคืนจักร ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2
3
4

สถานที่
ลานจอดพหลโยธิน
ลานจอดงามวงศ์วาน 1
ลานจอดงามวงศ์วาน 3
ลานจอดวิภาวดี
รวม

จานวนผู้ยืม (คน)
1,059
767
646
855
3,327

จานวนผู้คืน (คน)
1,059
767
646
855
3,327

7. การบริหารงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การบริหารอาคารและหน่วยงานภายในขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การให้หน่วยงานคณะ สถาบัน สานัก ใช้ทรัพยากรร่วมกัน สาหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้
บริหารจัดการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านอาคารสาหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานที่ ซึ่งมีรายรับและ
หน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจาเดือน ธันวาคม ดังนี้
รายการ
รายได้
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
รายได้จากการบริหารงาน (107)
- ค่าธรรมเนียมอาคาร 50 ปี
10,450.00
63,500.00
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.1
32,000.00
35,400
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.2
0.00
156,500
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.3
26,900.00
371,125
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.4
17,200.00
392,400
- ค่าเช่าร้านค้า ศร.1
45,000.00
- ค่าเช่าร้านค้า ศร.3
22,000.00
- ค่าเช่าร้านค้า ศร.4
0.00
- ค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์ฯ
0.00
50,000.00
- ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ
7,500.00
1,800
- ค่าธรรมเนียมสานักพิพิธภัณฑ์
10,000.00
- ค่าธรรมเนียมบัตรผ่าน เข้า - ออก มก.
1,000.00
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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รายการ
- ค่าธรรมเนียมปรับต่อมิเตอร์ไฟฟ้าและน้าประปา
- ค่าปรับชาระล่าช้า
- ค่าปรับล็อคล้อรถยนต์
- ค่าปรับหาบเร่ แผงลอย
- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
- ค่าบารุงรักษารถยนต์
- ค่าสมัครสอบ พนง.
- ค่าสิทธิประโยชน์
- ค่าสนับสนุนการศึกษา
- ค่าเช่าที่ดินอาคารราชพัสดุ
รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
- ค่าธรรมเนียมยืมอุปกรณ์
- ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ
- ค่าธรรมเนียมจัดตกแต่งสถานที่
รายได้อาคารจอดรถ มก. (325)
รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก.
รายได้ลานจอดรถหอประชุม มก.
รายได้อาคารวิภาวดีรังสิต มก.
รายได้อาคารสวัสดิการ มก. (326)
รายได้อาคารสวัสดิการ มก.
รายได้ค่าสาธารณูปโภค (381)
รายได้ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ 381)
รวม

รายได้
1,200.00
225.00
25,500.00
1,200.00
47,770.00
26,620.00
1,000.00
106,150.00
15,000.00
0.00

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

2,890.00
9,000.00
2,000.00
400,960.00
393,920.00
227,350.00
103,570.00
58,310.00

20,600.00
13,200.00
3,460.00
22,500.00

901,113.00
1,859,895.00
4,355,723.00

1,164,342.5

8. การให้บริการจัดทาบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนธันวาคม)
ลาดับ
1
2
3
4
5

ประเภทของบัตร
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ
รวม

จานวนบัตร
25
14
2
41
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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
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
1. หน่วยธุรการและพัสดุ
2. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี
4. อาคารสวัสดิการ มก.
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
6. อาคารจอดรถบางเขน
7. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
8. อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
9. อาคารระพีสาคริก

รวมเป็นเงิน

50,000.00
63,500.00
20,600.00
3,460.00
13,200.00
22,500.00

173,260.00

งบประมาณ
รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

10,450.00
901,113.00
400,960.00
227,350.00
393,920.00
58,310.00

127,253.52
1,144,074.42
266,946.97
477,994.40
159,466.61
308,572.22
199,068.00

19,992,103.00

2,683,376.14

โครงการซ่อมแซมและปรับ ปรุงห้ องน้า ชั้น 1, 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวงเงิน 4,675,000.00 บาท และได้ดาเนินการประกวดราคาจัดจ้างด้ว ยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 3,600,000.00 บาท โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทาสัญญาจ้าง บริษัท โพรเกร็ส เพาเวอร์
จากัด สัญญาเลขที่ B3104/44/2560 ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 กาหนดเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์
 ดาเนินการจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง
เป็นเงิน 4,820 บาท ประกอบด้วย ติดป้ายโฟมโครงการปาฐกถาพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลทางเคมี คือ
Professor Dr. Dan Schectman ชาวอิสราเอล ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
 ซ่อมโต๊ะหมูบ่ ูชา และทาสีทองใหม่ เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้าชาย อาคารซ่อมบารุง จัดทาป้ายบอกทาง เรื่อง
การประชุมเวทีข้าวไทยติดตั้ง บริเวณประตูไปอาคารสารนิเทศ 50 ปี
 จับผ้าระบายรั้วต่อจากเชิงสะพานถึงมุมแยกวิภาวดี ดาเนินการติดตั้งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ในหลวง
รัชกาลที่ 10บริเวณประตูงามวงศ์วาน 2 จับผ้าระบาย หน้าเวทีและราวบันไดหน้า อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ งานขอบคุณ
บุคลากร ประจาปี 2559 ติดตั้งเสาหลัก มก.บริเวณด้านล่างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
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 จัดรถรางและให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จานวน 21 คน เข้าศึกษาดูงานสถานีผลิต
น้ามันไบโอดีเซล เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
 จัดรถตู้ให้บริการประจาศูนย์พิมพ์ข้อสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 - ธันวาคม 2559
 จัดยานพาหนะงานโครงการหลวง ที่ ศูนย์การค้า ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2559
 จัดเตรียมเก้าอี้ โต๊ะ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับรอบบริเวณ ตกแต่งสถานที่บริเวณหอประชุม มก.เพื่อเตรียมความ
พร้อมและความสวยงามในวันงานนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรดประจาปี 2559

 ตกแต่งสถานที่จัดพิธีถวายอาลัย กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ดาเนินการจัด
โต๊ะเก้าอี้ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อให้เกิดความสวยงาม
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