แบบรายงานผลการดาเนินงาน (ประจาเดือน มกราคม)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
วันที่รายงาน 15 กุมภาพันธ์ 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 ปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองแนวถนนงามวงศ์วาน เก็บกวาด ช้อนขยะ เศษใบไม้ ในคูคลองและนาไปทิ้งที่จุดทิ้ง
ขยะ ซ.พหลโยธิน 45
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1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวน 100 ปี และสวน 60 ปี เพื่อให้เกิดความสวยงาม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

1.3 กาจัดยุงลายภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการฉีดยากาจัดยุงลายภายในอาคารต่างๆ ดังนี้
อาคารศูนย์เรียนรวม (ศร.1 , ศร.2 , ศร.3 , ศร.4) และอาคาจักรพันธ์เพ็ญศิริ

1.4 ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ 2 จุด บริเวณคูคลองด้านในสานักพิพิธภัณฑ์ และคูคลองแนวถนนพหลโยธิน
(ธ.ออมสิน) เพื่อป้องกันการเน่าเสียของน้า

1.5 กาจัดวัชพืชในคูคลอง ช้อนจอก แหน ด้านในสานักพิพิธภัณฑ์ และบริเวณคูคลองด้านหน้าหอพักนิสิตหญิง

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ดาเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนบ้านพักข้าราชการซอยพหลโยธิน 45 เปลี่ยนหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ 3 หลอด และขาหลอด 36 วัตต์ 1 ชุด
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนทวีศักดิ์เสสะเวศ เปลี่ยนสายไฟ และ
เปลี่ยนอิกนิเตอร์ 3 ตัว
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนบริเวณรอบด้านหลังอาคารหอประชุม มก. เปลี่ยนอิกนิเตอร์ 2 ตัว เปลี่ยน
หลอด 150 วัตต์ 1 หลอด เปลี่ยนบัลลาสต์ 150 วัตต์ 1 ตัว
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- 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

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
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-

ซ่อมพื้นที่จอดรถและหลังคากองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ซ่อมท่อนน้าประปารั่ว บริเวณหน้าหอประวัติ
ซ่อมท่อน้าประปารั่ว อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
เปลี่ยนท่อส่งน้าปั๊มน้าโครงการนานาชาติ

3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดาเนินการปรับปรุงและ ซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ของอาคารส่วนกลาง ประกอบด้วย
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ต่อท่อน้าล้างถังขยะ ติดตั้งก๊อกเพิ่มเติมชั้นดาดฟ้า
ซ่อมกระเบื้องยางหลุดร่อน ซ่อมรางระบายน้าฝนชารุด
 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมสุขภัณฑ์ ซ่อมบอร์ดหน้าห้องเรียน เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
ชารุดบริเวณทางเดิน 1 หลอด ซ่อมฝาปิดบ่พักน้าชารุด ซ่อมท่อน้าทิ้งชารุด ซ่อมห้องน้าชั้น 4 ซ่อมไฟสนามหญ้ารอบ
อาคาร

 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมโต๊ะนั่งนิสิตใต้ ติดตั้งโช๊คประตูทางหนีไฟ
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

4

 อาคารหอประชุม มก.ซ่อมปูนครอบหลังคาหอประชุมใหญ่ด้านห้องประทับ

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง โดยดาเนินการ ดังนี้
3.1 พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เรียนรวม 1 , 2 , 4 ล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องเจ้าหน้าที่ชั้นล่าง ล้าง
ฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ

3.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมแซมที่เสียบปลั๊กไฟแสงสว่างด้านล่างชั้น 1 ที่นั่ง
อ่านหนังสือ

3.3 พั ฒ นาระบบเครื่ อ งกรองน้ าและระบบเครื่ อ งท าน้ าเย็ น อาคารศู น ย์ เ รี ย นรวม 2 บริ ษั ท จ้ า งเหมาดู แ ล
บารุงรักษาเครื่องกรองน้าล้างและทาความสะอาดประจาเดือน มกราคม 2559

3.4 พัฒนาระบบประปาและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา อาคารศูนย์เรียนรวม 2 สูบสิ่งปฏิกูลและทาความสะอาดบ่อ
เกรอะ และอาคารศูนย์เรียนรวม 3 หน่วยก่อสร้างติดตั้งกระจกหน้าอ่างล้างหน้า หน่วยงานประปาเปลี่ยนก๊อกน้าอ่างล้างหน้าที่
ชารุด จานวน 30 ตัว เพื่อเตรียมบริการในงานประชุมวิชาการ
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3.5 พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนส่วนกลาง หน่วยบริการ ซ่อมแซมแก้ไขสัญญาณความถี่ใน
ห้องเรียน สัญญาณเสียงภายในห้องเรียนช่องเสียบไมโครโฟนภายในห้องเรียนอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ชารุด อาคารศูนย์เรียนรวม 2 และตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตามห้องเรียน

4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก.
4.1 พัฒนาปรับพื้นที่ว่างด้านหลังตึกสาหรับเก็บขยะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเทคอนกรีต ปรับผิวหน้า
คอนกรีตให้เรียบ ก่ออิฐบล็อกโดยรอบ บริเวณหลังตึกพักหญิงชวนชม

4.2 ติดตั้งตู้สวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าทางเดิน 1 จุด เพื่อป้องกันน้าฝน มีฝาปิดล็อค เพิ่มความปลอดภัย ตั้ง
เวลาเปิดปิดไฟฟ้าได้ บริเวณตึกพักชายที่ 14

4.3 แก้ไขตรวจซ่อมโคมไฟฟ้าถนนและเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในให้ใช้งานได้ตามปกติได้รับมอบหมาย บริเวณถนน
ภายในหอพักหญิง
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4.4 ปรับพื้นที่ให้เป็นคอนกรีต ป้องกันน้าท่วมขัง ให้นิสิตมีพื้นที่กว้างขึ้นในการทากิจกรรม และสามารถใช้ประโยชน์ได้
มากขึ้น

4.5 เปลี่ยนพื้นไม้รองเตียง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน บริเวณตึกพักชายที่ 13

4.6 ตรวจเช็คบริเวณจุดรั่ว ท่อน้าประปารั่วซึมและดาเนินการแก้ไข เพื่อสามารถใช้น้าประปาได้ตามปกติ บริเวณ
ตึกพักชายที่ 13

4.7 ทาฝาท่อคอนกรีตปิดบ่อส้วม เพื่อความปลอดภัยและป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ ตึกพักชายที่ 15

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 15 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)
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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 – 31 มกราคม 2559 ระยะเวลา
31 วัน เป็นเงิน 519,101.17 บาท เพื่อวิ่งให้บริการทั้ง 5 สาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้มอบหมาย
ให้ส าขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิช าวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการ
ปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (KU SMART BUS) เป็นการพัฒนาระบบแจ้ง
ข้อมูลการเดินรถสวัสดิการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KU SMART BUS ผ่านระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถสวัสดิการ
ผู้ใช้บริการสามารถทราบสายรถที่ผ่านสถานที่นั้น ๆ และข้อมูลการเดินรถได้ตลอดเวลา ตลอดจนทราบระยะเวลาในการรอ
รถแต่ละสายทาให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมผ่านจอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ
หรือผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ Smartphone ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยในโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเดือน
ละ 18,420.00 บาท
- การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ รายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้
มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และ
กอง โดยเก็บคาบารุงรักษารถ และมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการ โดยเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อทาให้มี
รายได้สาหรับการบริหารจัดการรถรางโดยสารสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงาน คณะ
สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว้นค่าบารุงรักษารถยนต์ ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2559 ระยะเวลา 31
วัน ตามรายละเอียด ดังนี้

ลาดับที่
1.
2.

รายการ
ค่าบารุงรักษารถยนต์
ค่าติดป้ายประชาสัมพันธ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
6
14
2
1
8
15

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ
ขอยกเว้น
1,400.00 4,540.00
7,320.00
600.00
8,720.00 5,140.00
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การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการ
ผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถสวัสดิการและรถส่วนกลางประกอบด้วย
เดือน

พ.ศ.

ธันวาคม
มกราคม

2558
2559
รวม

ผลิตได้
(ลิตร)
202
0
202

รายจ่ายค่าวัสดุ
และอื่นๆ(บาท)
0
0
0

ราคาน้ามัน/
ลิตร
21.34
0
21.34

รวมเป็นเงิน
(บาท)
1,600.50
0
1,600.50

ประหยัดงบประมาณ
(บาท)
1,600.50
0
1,600.50

5.2 พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ
รถยนต์ส่ ว นกลาง เครื่ องจักรกลขนาดหนั ก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจานวน 93 คัน โดยการ
ซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน
512,314.82 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิท ยาลัยฯ 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 250 ครั้ง อาทิ ให้บริการงานผู้บริหารระดับสูง งานกีฬามหาวิทยาลัยประจาปี และงานส่วนกลางต่าง ๆ
- การให้บริการรถส่วนกลางเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถยนต์ส่วนกลางให้กับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง โดยเก็บค่า
บารุงรักษารถยนต์ เพื่อทาให้มีร ายได้สาหรับการบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
ยังมีหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว้นค่าบารุงรักษารถยนต์ ตามรายละเอียด ดังนี้
รายการ
ค่าบารุงรักษารถยนต์
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
1
13
1
13

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ
ขอยกเว้น
1,435.00
109,560.00
1,435.00 109,560.00

6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก.
6.1 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง มก. มีหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแลจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการควบคุมการ
ให้บริการของกลุ่มรถจักรยานยนต์บริการ ควบคุมหาบเร่แผงลอยภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการปฏิบัติงาน
ดังนี้
สรุปรายรับค่าธรรมเนียม
ลาดับที่
1
2
3

รายการ
ปรับผูฝ้ ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์
ปรับผูฝ้ ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย และล้อเลื่อน
ปรับผูฝ้ ่าฝืนระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง

หน่วยนับ (ครั้ง)
7
2
-

จานวน (บาท)
3,500
400
-
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6.2 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตารวจนครบาล
บางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเป็นการป้องกัน
และลดการเกิ ดคดี อาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่ งเริ่ มด าเนิ น การตั้ ง แต่ เ ดือ นมิ ถุ นายน 2550 และ
ดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานโดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ประจาเดือนธันวาคม 2558 ดังนี้
ตารางสรุปเหตุการณ์
เหตุการณ์ที่เกิด
ทะเลาะวิวาท
บุคคลต้องสงสัยวัยรุ่นมั่วสุม
ลืมทรัพย์สิน
เหตุทาให้เสียทรัพย์
เสียชีวิตเนื่องจากโรคประจาตัว
เหตุรถจักรยานยนต์หาย

มกราคม 2559 (ครั้ง)
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ
8 คน ว่ากล่าวตักเตือน

6.3 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ออานวย
ความสะดวกและจัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้งบประมาณในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 37,545 บาท เป็นโครงการต่อเนื่องโดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปจนถึง
ปัจจุบัน
ดาเนินการตั้งแผงจราจร บริเวณถนนจักรพันธ์ ตั้งแต่โรงนมจนถึงอาคารอุตสาหกรรม๑ ฝั่งขาออก
เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
วันที่ ๕ ม.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ชุดที่ ๔ ดาเนินการวางแผงจราจรพร้อมขึงเชือกติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว จาดาเนินการตั้งร้านบูท งาน
เกษตรแฟร์ ๕๙ บริเวณถนนจันทรสถิตย์ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกคหกรรม-แยกประตูงามวงศ์วาน๑ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง เพื่อเตรียมความพร้อมงาน
งานเกษตรแฟร์ประจาปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ชุดที่๔ ดาเนินการวางแผงจราจรพร้อมขึงเชือกติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่จอดรถสุขา ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่ าฝืนล็อคล้อ ปรับ
๕๐๐ บาท บริเวณเกาะกลางแยกพุทธเกษตร เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง เพื่อเตรียมความพร้อมงานเกษตรแฟร์ประจาปี ๒๕๕๙
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โปรดทราบ มหาวิทยาลัยฯ จะทาการปิดการจราจรบริเวณ
นี้วันที่ ๒๔ ม.ค. ๕๙ เป็นต้นไป เพื่อใช้พื้นที่จัดเตรียมงานเกษตรแฟร์ จึงขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าว ขออภัยใน
ความไม่สะดวก ณ ที่นี้ บริเวณแยกศร.๔และแยกทางออกอาคารจักรพันธ์ฯ เพื่อเตรียมเตรียมงานเกษตรแฟร์ประจาปี
๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้
เส้นทาง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชุด
ที๔่ ดาเนินการตั้งแผงจราจรพร้อมขึงเชือก บริเวณถนนจักรพันธ์ ห้ามรถจอดโดยเด็ดขาด เพื่อเตรียมกางเต็นท์งานเกษตร
แฟร์ ประจาปี ๒๕๕๙ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๖ มกราคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณแยกหลังโรงยิมจนถึงแยกโครงการหลวง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติด ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โปรดทราบ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจราจร ระหว่างเตรียมงานเกษตรแฟร์ จึงห้ามจอดรถทุกชนิดบนไหล่ทาง ฝ่าฝืนล็อคล้อ
ปรับ ๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ บริเวณถนนจันทรสถิตย์ 2 ฝั่ง เพื่อเตรียมเตรียมงานเกษตรแฟร์ ประจาปี
๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้
เส้นทาง
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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 มกราคม 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
53,000.00
90,000.00
406,571.00
36,800
3,200
19,000
1,435.00
1,400.00
7,320.00
500
1,500.00
410,785.00
173,640.00
349,480.00
85,030.00
93,830.00
1,733,491.00

ยกเว้น

รวม

114,000.00
84,450.00
30,330
103,620
263,540
570,000
26,000
5,200
109,560.00
4,540.00
600

167,000.00
174,450.00
406,571.00
30,330.00
103,620.00
300,340.00
570,000.00
26,000.00
8,400.00
19,000.00
110,995.00
5,940.00
7,920.00

0
0

500.00
1,500.00

15,000.00
2,200
13,200.00
22,500.00
1,364,740.00

425,785.00
175,840.00
362,680.00
107,530.00
3,004,401.00

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

ประเภทของบัตร
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ อนุญาต
รวม

จานวนบัตร
21
29
2
1
2
55

ค่าธรรมเนียม
650
200
100
600
1,550

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 ดังนี้
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
1,204
ครั้ง
288
ครั้ง
1,173
ครั้ง
220
ครั้ง
326
ครั้ง
220
ครั้ง
326
ครั้ง
245
ครั้ง
220

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

งบประมาณ
รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

220,000.00
133,500.00
20,000.00
2,200
14,400.00
22,500.00

30,000.00
40,450.00
391,432.00
423,890.00
186,110.00
371,660.00
150,790.00

106,509.42
1,069,009.52
112,672.39
421,751.36
150,225.58
316,992.49
193,749.00

412,600.00

1,594,332

2,370,909.76

10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ดาเนินการตามที่ขอความอนุเคราะห์ ประกอบด้วย
 จัดสถานที่ประชุมทางวิชาการ ศูนย์เรียนรวม 1 และ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
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 จัดสถานที่บริเวณหอประชุม ในพิธีรถน้าบูรพาจารย์

 จัดสถานที่ตึกสานักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในพิธีสงฆ์















ซ่อมทาสีกรอบฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้ในงานถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ร่วมกับช่างเชื่อมโลหะยกรูป bike for dad ให้สูงกว่าเดิม บริเวณประตูวิภาวดีรังสิต
ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ติดธงทิ้งดิ่ง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 18 เมตร "งานขอบคุณบุคลากร" ประจาปี 2558
ซ่อมพื้นผิวถนนบริเวณลานจอดรถศึกษาศาสตร์
ทาสีป้ายทรงพระเจริญใหม่
ผูกเหล็กฝาท่อระบายน้าเส้นทางจักรยานบริเวณด้านหลังโรงยิมฯ
ติดป้ายบอกทางประชุมเวทีข้าวไทย
ซ่อมฝาท่อระบายน้าชารุดเส้นทางจักรยานหลังโรงยิมฯ
ทาบ่ารองรับฝาท่อระบายน้าลานจอดรถคระศึกษาศาสตร์
ติดตั้งฉากเวทีและจุดถ่ายรูปงานสัมมาทิฐิกองยานพาหนะฯ
ซ่อมถนนบริเวณแยกโรงอาหารกลาง 1
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 จั ด ยานพาหนะรั บ -ส่ ง ผู้ เ ข้ า เที่ ย วชมงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ระหว่ า งวั น ที่
29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559
 จัดยานพาหนะรถรางรับ-ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
กันเกราเกมส์ ระหว่างวันที่ 9 – 18 มกราคม 2559
 จัดรถบรรทุกขนส่งจักรยาน โครงการปั่นประสานสานสัมพันธ์เลียบคลองบางเขน เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2559

 จัดเตรียมรถนั่งไฟฟ้าสาหรับเป็นรถพระที่นั่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีในงานพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

 จัดยานพาหนะรถรางให้บริการผู้มาเที่ยวชมงานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม
– 6 กุมภาพันธ์ 2559

 จัดยานพาหนะรับ-ส่งนักกีฬางานกีฬาประเพณีชาวเรือชาวไร่ ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559
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 ให้ความอนุเคราะห์วิทยุสื่อสารมือถือตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมพร้อมทั้ง
ตรวจเช็ควิทยุสื่อสารมือถือเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดวิทยุสื่อสารตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการ
ให้บริการเดือนมกราคม 2559 มีหน่วยงานที่ขอยืมวิทยุสื่อสารมื อถือทั้งสิ้น 2 ครั้ง วิทยุสื่อสารที่ให้บริการทั้งหมดมี
จานวน 25 เครื่อง
 ให้ความอนุเคราะห์แผงจัดการจราจรตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมและตรวจเช็ค
แผงจราจรเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดแผงจราจรตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการให้บริการเดือนมกราคม
2559 มีหน่วยงานที่ขอยืมแผงจราจรทั้งสิ้น 2 ครั้ง จานวนแผงจราจรที่ให้บริการมีจานวนทั้งสิ้น 60 แผง
 การถวายการรั กษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุว งศ์แ ละบุคคลส าคัญ โดยด าเนิ นการจั ดเตรีย ม
แผนการรักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติห น้าที่ถวายการอารักขาและดูแลเส้นทาง
เสด็จฯ ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จฯ และบุคคลสาคัญที่มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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