แบบรายงานผลการดาเนินงาน (ประจาเดือน กุมภาพันธ์)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
วันที่รายงาน 15 มีนาคม 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 ปรับภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ ตัดแต่งต้นพุทธรักษาและช้อนจอกแหนบริเวณคูคลอง
ตรงข้ามอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อให้เกิดความสวยงาม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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1.2 กาจัดวัชพืชคูคลอง บริเวณแยกหอหญิง, แนวถนนวิภาวดี, อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ, สานักพิพิธภัณฑ์ฯ และนา
ผักตบชวา และจอกไปทาปุ๋ยหมัก
บริเวณแยกหอหญิง

บริเวณคูคลองแนวถนนวิภาวดี

บริเวณอาคารจักรพันธ์

บริเวณสานักพิพิธภัณฑ์ฯ

1.3 ปรับแต่งภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางแนวถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ , บารุงรักษาต้นไม้ บริเวณอาคารจอดรถ
วิภาวดี

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ดาเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง
ประกอบด้วย
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนบ้านพักข้าราชการซอยพหลโยธิน 45 เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์
3 หลอด และขาหลอด 36 วัตต์ 1 ชุด
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนทวีศักดิ์เสสะเวศ เปลี่ยนสายไฟ และเปลี่ยนอิกนิเตอร์ 3 ตัว
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนบริเวณรอบด้านหลังอาคารหอประชุม มก. เปลี่ยนอิกนิเตอร์ 2 ตัว เปลี่ยน
หลอด 150 วัตต์ 1 หลอด เปลี่ยนบัลลาสต์ 150 วัตต์ 1 ตัว
- ตรวจสอบปั๊มรดน้าต้นไม้บริเวณข้างหอประชุม มก. เบรกเกอร์ 20 แอมป์ชารุด
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนชูชาติ กาภู เส้นเดินรถจักรยาน เปลี่ยนหลอด LED ขนาด 10.5 วัตต์
จานวน 23 หลอด
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนระพีสาคริกไฟทางเดินกรงนก เปลี่ยนหลอด LED 10.5 วัตต์ 7 หลอด
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนจันทร์สถิตย์ เปลี่ยนสายเมนช๊อตใต้ดินเดินสายเมนใหม่ เดินลอยจากเสาไฟฟ้า
ทางโค้งประตูงามวงศ์วาน 1 มาบริเวณเสาไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางบริเวณแยกประตูงามวงศ์วาน 1
- ติดตั้งเบรกเกอร์ 63 แอมป์ พร้อมเดินสายเมนให้กับนิสิตทากิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ งาน
“นิทรรศการงานสัมมนาแรงงานแข่งขันเชิงวิชาการ” บริเวณทางเดินโรงอาหารกลาง 1 ถึง อาคารศูนย์เรียนรวม 3
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณอาคารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เปลี่ยนหลอด LED บริเวณเสา
ไฟฟ้าหน้าศาลพระภูมิ เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ 1 หลอด
- ซ่อมไฟแสงสว่างถนนแยกคณะวนศาสตร์ถึงโรงพยาบาลสัตว์ มก. เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ 80 วัตต์ 9
หลอด และเปลี่ยนเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1 ตัว
- ซ่อมเสาไฟสนาม 2 ต้นทางเดินแยกหอพักหญิง ถึง สระว่ายน้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
- ซ่อมและเปลี่ยนหลอดเมทัลฮาไลค์ 250 วัตต์ 3 หลอด บนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- ตรวจสอบเครื่องเติมอากาศ สวน 100 ปี และสวน 60 ปี เปลี่ยนนาฬิกาใหม่

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง
ดาเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย
- ซ่อมท่อเมนน้าประปา บริเวณหน้าอาคารระพีสาคริก
- ซ่อมปั๊มน้า สานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- ซ่อมท่อน้าประปารั่ว ข้างชมรมยูโด
- ซ่อมท่อสูบน้าบริเวณ สวน 60 ปี
- ซ่อมทางเท้าปูตัวหนอน ซ่อมถนน ทางออกอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
- ซ่อมโช๊คประตู ห้อง 503 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
- ซ่อมกระเบื้องห้องน้าชายชั้นล่าง อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
- เปลี่ยนลูกลอยถังพักน้า สหกรณ์ออมทรัพย์

-

ซ่อมพื้นที่จอดรถและหลังคากองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ซ่อมท่อนน้าประปารั่ว บริเวณหน้าหอประวัติ
ซ่อมท่อน้าประปารั่ว อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
เปลี่ยนท่อส่งน้าปั๊มน้าโครงการนานาชาติ

2.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดาเนินการปรับปรุงและ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ของอาคาร
ส่วนกลาง ประกอบด้วย
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ต่อท่อน้าล้างถังขยะ ติดตั้งก๊อกเพิ่มเติมชั้นดาดฟ้า ซ่อมกระเบื้องยางหลุดร่อน
ซ่อมรางระบายน้าฝนชารุด
 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมสุขภัณฑ์ ซ่อมบอร์ดหน้าห้องเรียน เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าชารุดบริเวณ
ทางเดิน 1 หลอด ซ่อมฝาปิดบ่พักน้าชารุด ซ่อมท่อน้าทิ้งชารุด ซ่อมห้องน้าชั้น 4 ซ่อมไฟสนามหญ้ารอบอาคาร

 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมโต๊ะนั่งนิสิตใต้ ติดตั้งโช๊คประตูทางหนีไฟ

 อาคารหอประชุม มก.ซ่อมปูนครอบหลังคาหอประชุมใหญ่ด้านห้องประทับ

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง โดยดาเนินการ ดังนี้
3.1 ระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนส่วนกลางดังนี้
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องเจ้าหน้าที่ชั้นล่าง ล้างฟิลเตอร์
เครื่องปรับอากาศ ห้อง 331, 332, 333 และ ห้อง 334

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชารุด ห้อง 207

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 404

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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 หน่วยบริการอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ล้างทาความสะอาด Cooling Tower ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ประจาเดือน กุมภาพันธ์

3.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 เปลี่ยนแบตเตอรี่ปั๊มน้า เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง

 หน่วยบริการอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟบริเวณด้านหน้าอาคาร

3.3 พัฒนาระบบประปาและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ทาที่ปิดฝาท่อระบายน้าข้างอาคาร

 หน่วยบริการอาคารหอประชุม ซ่อมแซมห้องสุขาบริเวณด้านหลังหอประชุม
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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3.4 พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนส่วนกลาง ดังนี้
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 เจ้าหน้าที่โสตฯซ่อมแซมเครื่องฉาย LCD

3.5 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 หน่วยงานก่อสร้างซ่อมแซมเปลี่ยนบอร์ดหน้าห้องเรียน เจ้าหน้าที่
ประจาอาคารซ่อมแซมโซฟานั่งในห้องเรียน กวาดทาความสะอาดบริเวณหน้าอาคาร เตรียมพร้อมในงานประชุมวิชาการ

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 บริษัทจ้างเหมาทาความสะอาดเข้าทาความสะอาดขัดล้างพื้น
บริเวณภายในห้องเรียนและทางเดิน

 หน่วยบริการอาคารหอประชุม ซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

7

4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก.
4.1 เชื่อมเหล็กล้อมรอบคอกขยะมีความสูงประมาณ 1.70 เมตร พร้อมขึงสแลน บริเวณตึกพักหญิงชวนชม เพื่อ
ความสวยงามเป็นสัดส่วน สาหรับพื้นที่จัดเก็บขยะของหอพักหญิง

4.2 ซ่อมแซมกระจกบานเกล็ดไม่ให้หลุดและหล่นตกพื้นแตกเสียหาย ตึกพักหญิงราชาวดี

4.3 เปลี่ยนผักบัวอาบน้า อาคารเทพศาสตร์สถิต สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น และซ่อมบารุงได้ง่าย

4.4 ซ่อมแซมโถส้วมหลุด ตึกพักหญิงชงโค

4.5 ซ่อมแซมเก้าอี้ชารุด ห้อง study room เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

4.6 เปลี่ยนมุ้งลวดที่ขาดชารุดให้มีสภาพใช้งานได้เพื่อป้องกันยุงหรือสัตว์อื่นเข้าห้อง เป็นปกติ

4.7 ซ่อมแซมรั้วไม้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณหอพัก

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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4.8 เปลี่ยนตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบใหม่ทดแทนของเดิมที่ชารุด

4.9 เทคอนกรีตเพื่อขยายพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 สามารถจอด
รถจักรยานยนต์ได้สะดวกมากขึ้น, ป้องกันอุบัติเหตุจากการนารถเข้าจอด

5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.1 การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การให้บริ การรถโดยสารสวัสดิ การ 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 ปี เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออก
ของมหาวิทยาลัยฯ
- พัฒนาซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
สวัสดิการ และรถรางนนทรี จานวน 20 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะเวลา
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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29 วัน เป็นเงิน 453,877.70 บาท เพื่อวิ่งให้บริการทั้ง 5 สาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ จึ ง ได้ม อบหมายให้ ส าขาวิศวกรรมขนส่ ง ภาควิช าวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน (KU
SMART BUS) เป็นการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการเดินรถสวัสดิการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KU SMART BUS
ผ่านระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถสวัสดิการ ผู้ใช้บริการสามารถทราบสายรถที่ผ่ านสถานที่นั้น ๆ และข้อมูลการเดินรถได้
ตลอดเวลา ตลอดจนทราบระยะเวลาในการรอรถแต่ละสายทาให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมผ่าน
จอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ หรือผ่านแอปพริเคชั่นบนมือถือ Smartphone ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัย
ในโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเดือนละ 18,420.00 บาท
- การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง
โดยเก็บคาบารุงรักษารถ และมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการ โดยเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อทาให้มี
รายได้สาหรับการบริหารจัดการรถรางโดยสารสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้ น ยังมีหน่วยงาน คณะ
สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว้นค่าบารุงรักษารถยนต์ ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะเวลา 29
วัน ตามรายละเอียด ดังนี้
จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
จานวนเงิน (บาท)
ลาดับที่
รายการ
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
รายรับ
ขอยกเว้น
1. ค่าบารุงรักษารถยนต์
8
12
2,900.00 2,824.00
2. ค่าติดป้ายประชาสัมพันธ์
2
3,120.00
รวมทั้งสิ้น
10
12
6,020.00 2,824.00

การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการ
ผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถสวัสดิการและรถส่วนกลางประกอบด้วย
ผลิตได้ รายจ่ายค่าวัสดุ ราคาน้ามัน/ รวมเป็นเงิน
ประหยัด
เดือน
พ.ศ.
(ลิตร)
และอื่นๆ(บาท)
ลิตร
(บาท)
งบประมาณ (บาท)
มกราคม
2558
140
1,333.00
20.14
3,282.82
1,949.82
กุมภาพันธ์ 2559
140
1,333.00
20.74
3,276.92
1,943.92
รวม
280
2,666.00
6,559.74
3,893.74
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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5.2 พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล บริหารจัดการรถยนต์
ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาดหนัก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจานวน 93 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 เศษ ใช้ ง บประมาณเงิ น รายได้ เ ป็ น เงิ น
206,888.25 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 282 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)
จานวนเงิน (บาท)
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
รายรับ
ขอยกเว้น
13
14
29,817.50 23,870.00
13
14
29,817.50 23,870.00

6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก.
6.1 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง มก. มีหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแลจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการควบคุมการ
ให้บริการของกลุ่มรถจักรยานยนต์บริการ ควบคุมหาบเร่แผงลอยภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการปฏิบัติงาน
ดังนี้
สรุปรายรับค่าธรรมเนียม
ลาดับที่

รายการ

หน่วยนับ (ครั้ง)

จานวน (บาท)

1
2
3

ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย และล้อเลื่อน
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง

63
95
-

31,500
19,000
-

6.2 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตารวจนครบาลบางเขน กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการ
เกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และดาเนินการต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานโดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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ตารางสรุปเหตุการณ์
เหตุการณ์ที่เกิด
ลืมทรัพย์สิน
เหตุทาให้เสียทรัพย์
เหตุรถจักรยานยนต์หาย
ก่อความเดือดร้อน

ปีงบประมาณ 2559
(ครั้ง)
2
1
2
1

หมายเหตุ

6.3 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ออานวยความ
สะดวกและจัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้งบประมาณในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น
37,545 บาท เป็นโครงการต่อเนื่องโดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชุดที่ ๔
ดาเนินการวางแผงจราจร ขึงเชือกพร้อมติดป้ายห้ามจอดตลอดแนว บริเวณหน้าอาคารจักพันธ์เพ็ญศิริจนถึงแยกสระว่ายน้า
พื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการรื้อเต๊นท์หลังเสร็จสิ้นงานเกษตรแฟร์ ประจาปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชุดที่ ๔
ด าเนิ น การวางแผงจราจรขึ ง เชื อ ก พร้ อ มติ ด ป้ า ยห้ า มจอดตลอดแนว ฝ่ า ฝื น ล็ อ คล้ อ ปรั บ ๕๐๐ บาท บริ เ วณถนน
จันทรสถิตย์ ตั้งแต่แยกเคยูโฮมถึงแยกคหกรรม เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการรื้อเต๊นท์หลังเสร็จสิ้นงาน
เกษตรแฟร์ ประจาปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการตั้งกรวยยางบริเวณถนนสุวรรณ
วาจกสิกิจขาเข้า ตั้งแต่แยกไปรษณีย์เก่าถึงแยกสิ่งทอ เพื่อเตรียมความพร้อม โครงการคืนจักรยานสู่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความ
สะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทางวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ 2558 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
อาคารสานักพิพิธภัณฑ์ฯ
ค่าบารุงรักษารถยนต์
ค่าบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ
ค่าธรรมเนียมการติดป้ายประชาสัมพันธ์
เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
- ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกน้า
- ค่าธรรมเนียมรถกระเช้า
เงินรายได้อาคารจอดรถ มก.
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
อาคารจอดรถบางเขน
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
อาคารจอดรถวิภาวดี
ลานจอดรถหอประชุม มก.
รวม

รายรับ

ยกเว้น

รวม

65,000.00
38,600.00
263,115.00

562,000.00
86,500.00
-

2,640
5,040
4,410
9,600
28,500
3,300
19,000

14,965
236,360
436,520
746,900
42,900
-

627,000.00
125,100.00
263,115.00
7,605.00
41,400.00
440,930.00
56,500.00
8,500.00
6,200.00
19,000.00

29,817.50
2,900.00
3,120.00

23,870.00
2,900.00

53,687.50
5,800.00

-

-

-

568,125.00
232,250.00
459,405.00
193,270.00

21,000.00
2,850
14,400.00
22,500.00

121,590.00

-

589,125.00
235,100.00
473,805.00
215,770.00
121,590.00

1,733,491.00

3,120.00

1,364,740.00

3,004,401.00
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8. การให้บริการจัดทาบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนกุมภาพันธ์)
ลาดับ
1
2
3
4
5

ประเภทของบัตร
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ
รวม

จานวนบัตร
48
13
2
63

ค่าธรรมเนียม
1,500
100
200
1,800

หมายเหตุ

9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การบริหารจัดการ 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 ดั งนี้
แผนงาน
1. หน่วยธุรการและพัสดุ
2. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี
4. อาคารสวัสดิการ มก.
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
6. อาคารจอดรถบางเขน
7. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
8. อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
9. อาคารระภีสาคริก

รวมเป็นเงิน

ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ จานวน
เรื่อง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1091
311
790
220
325
220
325
260
220

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
562,000.00
86,500.00
21,000.00
2,850
14,400.00
22,500.00

งบประมาณ
รายรับ (บาท)
65,000.00
38,600.00
263,115.00
568,125.00
232,250.00
459,405.00
193,270.00

รายจ่าย (บาท)
126,441.42
994,536.28
201,075.94
421,088.40
138,672.40
310,749.42
193,749.00

709,250.00 1,819,765.00 2,386,312.86

10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ดาเนินการตามที่ขอความอนุเคราะห์ ประกอบด้วย










ตั้งขาพวงมาลา 200 อัน
จับระบายเต็นท์ พิธีวางพวงมาลา
ติดตั้งป้ายพิธีเปิดประชุมทางวิชาการ
จัดสถานที่อาคารหอประชุม มก.พิธีรดน้าคารวะบูรพาจารย์ 73 ปี วันสถาปนา มก.
จัดทาป้ายพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2559
ติดป้ายผังงานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2559 บริเวณกองอานวยการ 5 จุด
ติดป้ายบอกทางประชุมทางวิชาการ ประจาปี 2559
จัดสถานที่พุทธเกษตรงานวันมาฆบูชา
จัดทา Backdrop พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ครั้งที่ 1
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ณ ห้องกาพลอดุลวิทย์
 ติดตั้งป้าย ขนาด 18 เมตร งาน "บัณฑิตพบผู้ประกอบการฯ จานวน 2 ป้าย
 ติดป้ายข้อความโฟมงานพิธีส่งมอบงาน และการแถลงแนวทางการบริหารและพัฒนา มก. ณ ห้องกาพลอดุล
วิทย์














ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ 703 บริเวณป้อมยามกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่เคเบิลเสียสายชารุด
เก็บสายโทรศัพท์ที่ขาดบริเวณหน้าธนาคารกรุงศรี และบริเวณประตูงามวงศ์วาน 3
ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ เลขหมาย 1582 สหกรณ์ร้านค้าสายชารุด
ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ เลขหมาย 1560 หอประวัติสายชารุด
เดินสายภายใน เลขหมาย 117 ภาควิชาส่งเสริมนิเทศคณะเกษตร
ตรวจเช็คสัญญาณตัดต่อสายใหม่ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 สายชารุด
เดินสายโทรศัพท์ใหม่งานสวนและรักษาความสะอาด
จัดเก็บสายโทรศัพท์บริเวณชมรมพุทธ และบริเวณป้อมชวนชมหอพักหญิง
ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ เลขหมาย 1268 ตัดต่อสายใหม่บริเวณหอพักหญิงป้อมชวนชม
จัดเก็บสายที่ขาดหล่นบริเวณหน้าสระว่ายน้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
ติดตั้งโทรศัพท์เลขหมาย 4424 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดเก็บสายที่ขาดหล่นบริเวณหน้าทางเข้าโรงอาหารกลาง 1







ต่อท่อสูบน้าพร้อมทั้งเชื่อมท่อสูบน้า DP1
ตัดเหล็กพร้อมทั้งเชื่อมฝาครอบท่อระบายน้า(ปิดทึบ)และทาสี
เชื่อมและติดตั้งประตูแสตนเลส (ประตูพุทธเกษตร)
ถอดพร้อมทั้งเชื่อมขาเก้าอี้รถโดยสารสวัสดิการและรถส่วนกลาง
ตัดเหล็กพร้อมทั้งเชื่อมและทาสีฝาครอบท่อระบายน้าอาคารศูนย์เรียนรวม1
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 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ให้บริการอาคารในการจัดสอบ

 หน่วยบริการอาคารหอประชุม จัดเตรียมสถานที่สาหรับพีธีรดน้าคารวะบูรพาจารย์

 จัดเก็บสถานที่ และทาความสะอาดบริเวณที่จัดงานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2559

 จัดยานพาหนะรับ-ส่ง วงดนตรีเคยู วินด์ ซิมโฟนี เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559
 งานที่ใ ห้ค วามอนุเ คราะห์จั ด พนักงานรั กษาความปลอดภัยตามที่หน่วยงานต่า งๆ ร้ องขอดาเนินการจัด
พนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรให้กับหน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน
สโมสรนิสิต ที่ขอความอนุเคราะห์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จานวน 10 ครั้ง และหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน เป็นเงิน 5,880 บาท
 ให้ความอนุเคราะห์วิทยุสื่อสารมือถือตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมพร้อมทั้ง
ตรวจเช็ควิทยุสื่อสารมือถือเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดวิทยุสื่อสารตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการ
ให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีหน่วยงานที่ขอยืมวิทยุสื่อสารมือถือทั้งสิ้น 1 ครั้ง วิทยุสื่อสารที่ให้บริการทั้งหมดมี
จานวน 10 เครื่อง
 ให้ความอนุเคราะห์แผงจัดการจราจรตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมและตรวจเช็คแผง
จราจรเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดแผงจราจรตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์
2559 มีหน่วยงานที่ขอยืมแผงจราจรทั้งสิ้น 1 ครั้ง จานวนแผงจราจรที่ให้บริการมีจานวนทั้งสิ้น 40 แผง
 การถวายการรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสาคัญ โดยดาเนินการจัดเตรียมแผนการ
รักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายการอารักขาและดูแลเส้นทางเสด็จฯ ของ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จฯ และบุคคลสาคัญที่มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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