no0na?0

uuiln?JoFt?18J
I'

4i

V1

,l

iufi

ryq

odoen.ooo,od/

F1D

g-d

nlntnr'uri-.....1-n{.,.f1.,.....1p.gh.s

et

LSos ro:ru.ilurianr:rirrflurru?o{no{u'ruln14uv orn'r:ttavanrufi (ri:vair16ouun:rnr:r)
o)

G

u

u

Ynur

nr

:

rrvl

u:

o r oB

nr

:r.L n'

rJ

r u uirar :

fr o n

r

: n r ulu

pirunoruru?\'r14uv o'rFn:Lravffnrufi 6'nlir:'ru{1ur.rafl'r:n'rrfrurru nr:l&'ruurrJYrrJlr

anrvut':n#orrrnvnfiri'orinrulu ruriyur#urnurr:flrani rj:vqirra*oulrn:rn].J loauo #u

"

!<

flo{uluY!l14uv
*rrrrorFlr:ttavc
0lFll:Iavff6t'tuy] a{10:lu{ruilanl:fntuu{1uflr:rfi'rilurlfuil:r
,
anrnltrnfrorrravnfiri'nrinru"[u
ryriyura-urnup]:flrami siruru o tq Fnr.rLrna',rr',,ru:rrurSo:rd
U3
<doiS,dao-!s,

0{

t:uutr

tv!0

LLl:Flil:ru Luuailnl:tauo0Dn1:ua

rv!o

(uxamqfiv'r
vo
r..r

01

u?

un

b) L:rju oDnr:lfi
rfioh.l:nvr:

Yn

ur

nr

:

ttvr u

:

o r oB n

r

:r

b *J nt^

n^ rJ

r

a

rB

ra

r

:

fr o n

r : n r EJ'[u

lsdbo'

_<.-larm
lo d nr^l

.

.

lodbo

@ n:ru

n

4t{/

(urunryn ftBuvriinf)
Ynnrnr:uvruoBn r :u6t.,rir.r gr
#elint*sr:enarl

2
I

,A-

[p

I fi.!I. 2s60

t:uu
*,

*

np4qr\1;Y{\ttv')

rfiohj:orvr:ru
e</t'cltn'

"- o fi.n.

lsdbo

/

LU:ny:r!

6'uvroq)

I : fl 0 { u'r u1\'t 14u v

01a1

:

i

LLa v 6

6r

r

uvl

แบบรายงานผลการดาเนินงาน (ประจาเดือน มกราคม)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
วันที่รายงาน 16 กุมภาพันธ์ 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 งานสวนจัดสถานพร้อมทาความสะอาดบริเวณสามบูรพาจารย์และหอประชุม บริเวณด้านหน้าสถาบันเกษตราธิ
การ และหอประชุม โดยล้างทาความสะอาด และลงน้ามัน

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

1

1.2 ตัดแต่งต้นไม้ภายใน มก. บริเวณด้านข้างสานักบริการคอมพิวเตอร์ บริเวณสามบูรพาจารย์ บริเวณด้านหน้ากอง
ยานพาหนะฯ

1.3 กาจัดวัชพืชคูคลองภายในมก. บริเวณด้านหลังหอพักนิสิตหญิงตลอดแนว คูคลองฝั่งตรงข้ามอาคารสารนิเทศ 50 ปี

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ดาเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารและพื้นที่ส่วนกลาง
ใช้งบประมาณ 10,055 บาท ประกอบด้วย
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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 ดาเนินการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์บริเวณถนนระพีสาคริกและถนนจงรักษ์ ปรีชานนท์ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนจันทรสถิตย์
 ร่วมกับงานสวนและรักษาความสะอาดตรวจสอบและแก้ไขเครื่องเติมอากาศบ่อน้าหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิ
ริบริเวณฝั่งต้นไทร ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างอาคารโรงจอดรถกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
 ติดตั้งเมนสายไฟฟ้าให้กับศูนย์เกษตรรวมใจ 2 ซอยพหลโยธิน 45 ซ่อมไฟแสงสว่างอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างที่จอดรถจักรยานหน้ากองยานพาหนะฯ

2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง ดาเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซม
อาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 3,500 บาท ประกอบด้วย
 ตรวจสอบติดตั้งปั้มน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมท่อน้าประปารั่วบนฝ้าเพดานห้องน้าหญิง ชั้น 5
จอดวิภาวดี ให้ความอนุเคราะห์ซ่อมท่อน้าทิ้ง สุขภัณฑ์ ห้องน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ เปลี่ยนช๊าพอ่าง งานรักษาความ
ปลอดภัย ซ่อมท่อน้าประปารั่วบนฝ้าเพดานห้องน้าหญิง ชั้น 5 จอดวิภาวดี
2.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดาเนินการปรับปรุงและ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์
ของอาคารส่วนกลางใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 3,400 บาท ประกอบด้วย
 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมโถปัสสาวะห้องน้าชาย เชื่อมเหล็กทาบ่ารับฝาท่อระบายน้า

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 31,103 บาท
ประกอบด้วย
3.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ซ่อมแซมหลอดไฟ ภายในอาคารเรียน แสงสว่างห้องพักอาจารย์ ทางเดินโคมไฟ ภายในอาคารเรียนและ
บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 ซ่อมแซมโมไฟ ศาลาหกเหลี่ยม ซ่อมแซมหลอดไฟ โคมผนัง โคมไฟ
ทางเดินบริเวณโดยรอบ อาคารหอประชุม

3.2 พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง
 ตรวจสอบบารุงรักษาระบบอุปกรณ์ ซ่อมแซมวิชวลไลเซอร์ อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ4

 จัดเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการ ซ่อมแซมบอร์ด มือจับประตูห้อง อาคารศูนย์เรียนรวม 3

3.3 พัฒนาระบบประปาและห้องสุขา
 ซ่อมแซมท่อระบายน้าห้องสุขา ซ่อมแซมห้องสุขา ซ่อมแซมก๊อกน้า สายชาระห้องสุขาและก๊อกน้าโถปัสสาวะ
อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ4

3.4 พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาน้าเย็น
 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ล้างฟิลเตอร์แอร์ อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ4

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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3.5 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง
 ตรวจเช็คบารุงรักษาระบบอัคคีภัย สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศร.4

3.6 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารส่วนกลางและอาคารเรียนส่วนกลาง
 โครงการจ้างปรับปรุงอาคารโรงละคร ฯ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2560
ตามสัญญาจ้างเลขที่ B3104/49/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 3,500,000 บาท

 ขัดล้างทาความสะอาดบริเวณห้องโถงและทางเดิน อาคารศูนย์เรียนรวม 3

 ซ่อมแซมเก้าอี้นั่งภายในห้องเรียนที่ชารุด ศร.3, 4

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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 ซ่อมแซมป้ายที่ชารุด อาคารโรงละคร

4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก.
งานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ดาเนินการพัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรมนิสิต โดยพัฒนา ระบบ
สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ของอาคารหอพัก – ตึกพัก อาคารกิจการนิสิต อาคารกองกิจการนิสิต และ
ชมรมต่างๆ โดยมีภาพกิจกรรม ดังนี้
4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต
 แก้ไขท่อระบายน้าทิ้งอุดตัน น้าท่วมขังลานกิจกรรมหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ (พื้นที่จัดงานเกษตรแฟร์)

4.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต
 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต,อาคารชมรมดนตรีไทย และตึกพักหอพักชาย -หญิง
ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5,ตึกพักชายที่ 12, ตึกพักชายที่ 13, ตึกพักชายที่ 15, หอพักชายที่ 14, หอพักชายที่ 15 ,ตึก พักหญิง
ชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค ตึกพักหญิง คัทลียา ตึกพักหญิง ขจรรัตน์ ตึกพักหญิงมหาหงส์ ตึกพักหญิงบุษกร ตึกพักหญิง
ราชาวดี และตึกพักหญิงพุทธรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 เปลี่ยนท่อน้าประปาแตก ตึกพักหญิงชงโค,ตึกพักหญิงมหาหงษ์ เพื่อป้องกันน้ารั่วและใช้งานได้ตามปกติ
 เปลี่ยนปั้มน้าดื่ม ตึกพักชายที่ 5 เพื่อให้สามารถใช้ตู้น้าดื่มได้ตามปกติ
 เปลี่ยนสายน้าดีเครื่องทาน้าร้อนน้าเย็น ตึกพักหญิงชวนชม เพื่อป้องกันน้ารั่วและใช้งานได้ตามปกติ

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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4.3 พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ประจาอาคารกิจกรรมนิสิต
 ซ่อมแซมและเปลี่ยนมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง และช่องลม ตึกพักหอพักชาย-หญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5, ตึก
พักชายที่ 12, ตึกพักชายที่ 13, ตึกพักชายที่ 15, หอพักชายที่ 14, หอพักชายที่ 15 ,ตึก พักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค
ตึก พักหญิง คัทลี ย า ตึก พักหญิง ขจรรั ตน์ ตึก พักหญิง มหาหงส์ ตึก พักหญิง บุษกร ตึก พักหญิง ราชาวดี และตึก พักหญิง
พุทธรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 ซ่อมแซมเตียงหักและเปลี่ยนไม้กระดาน ตึกพักชายที่ 15 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 ซ่อมแซมตู้เสื้อผ้าชารุด ตึกพักชายที่ 13 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

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 เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิต
และประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
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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 ผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผ่านอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
 พัฒนาซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
สวัสดิการ และรถรางนนทรี จานวน 18 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นเงิน 146,213.00 บาท เพื่อวิ่งให้บริการทั้ง 5
สาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มอบหมายให้สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน (KU SMART BUS) เป็นการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการเดินรถสวัสดิการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KU SMART BUS ผ่านระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถสวัสดิการ ผู้ใช้บริการสามารถทราบสายรถ
ที่ผ่านสถานที่นั้น ๆ และข้อมูลการเดินรถได้ตลอดเวลา ตลอดจนทราบระยะเวลาในการรอรถแต่ละสายทาให้สามารถวาง
แผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมผ่านจอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ หรือผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ
Smartphone ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยในโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเดือนละ 18,000 บาท
 การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และ
กอง โดยเก็บคาบารุงรักษารถ และมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการ โดยเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อทาให้มี
รายได้สาหรับการบริหารจัดการรถรางโดยสารสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงาน คณะ
สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว้นค่าบารุงรักษารถยนต์
5.2 พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ
รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาดหนัก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจานวน 107 คัน โดยการ
ซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน
189,210.75 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้น ยัง
ได้ดาเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการจากบริษัทนัมเบอร์วัน คาร์เรนทัล เป็นรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า จานวน 12 คัน ใช้
งบประมาณเงินรายได้เป็ นเงิน 170,986.00 บาท เพื่อให้บริการยานพาหนะผู้ บริหารระดับสูง ได้แก่ นายกสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่ขอใช้บริการ ให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลั ย
งานที่เป็นกิจกรรมของนิสิตงานโครงการต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ และนิสิต หน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน
จานวน 250 ครั้ง อาทิ ให้บริการงานผู้บริหารระดับสูง และงานส่วนกลางต่าง ๆ
 การให้บริการรถส่วนกลางเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถยนต์ส่วนกลางให้กับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง โดย
เก็บค่าบารุงรักษารถยนต์ เพื่อทาให้มีรายได้สาหรับการบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว้นค่าบารุงรักษารถยนต์
5.3 การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการ
ผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถบรรทุกการเกษตร
รายละเอียด
จัดเก็บวัตถุดิบ
ดาเนินการผลิต

จานวน
1
1

ปริมาณ (ลิตร)
140
140
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รายละเอียด
ใช้สาหรับรถบรรทุกการเกษตร ได้แก่
รถอีแต๋น, รถดั๊มเปอร์

จานวน
3

ปริมาณ (ลิตร)
60

6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก.
6.1 โครงการส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่และชี้แจงระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการดาเนินงานระหว่างเดือนมกราคม 2560 คือ มีการประชุมแถว
ทั้งหมด 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
หน่วยนับ
ลาดับที่
รายการ
จานวน (บาท)
(ครั้ง)
1
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์
28
14,000
2
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย และล้อเลื่อน
39
7,800
6.3 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตารวจนครบาลบางเขน กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการ
เกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และดาเนินการต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานโดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ประจาเดือนมกราคม 2560 ดังนี้
ตารางสรุปเหตุการณ์
เหตุการณ์ที่เกิด
เดือนมกราคม (ครั้ง)
เหตุลักทรัพย์
4
เหตุอื่น ๆ
3
6.4 โครงการติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 ดาเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศ์วาน
1 เพื่อตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์และบุคคลต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เพื่อความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เริ่มดาเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2551 และดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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6.5 โครงการตรวจสอบพื้นที่ป้องกันเหตุภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลากลางคืนงานรักษาความ
ปลอดภัย ดาเนินการจัดชุดพิเศษออกตรวจสอบพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลา 18.00 – 06.00 น.

6.6 พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานรักษาความปลอดภัย กอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างเดือน
มกราคม 2560 ดังนี้
 การจัดการจราจรขาเข้าบริเวณประตูทางเข้า-ออก และทางแยกต่างๆ ภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัย
ดาเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่างๆ ภายใน มก. เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจรภายในมก. เป็น
โครงการต่อเนื่องโดยได้ดาเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
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 จัดกาลังเจ้าหน้าที่ประจาจุด งานรักษาความปลอดภัย จัดกาลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่
ประจาจุด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นิสิต บุคลากร ดูแลทรัพย์สินทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

6.7. โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร
 ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ออานวยความสะดวกและจัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช้
งบประมาณในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2560 ประจาเดือน มกราคม 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 25,423.20 บาท
ติดป้ายห้ามเลี้ยว
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์อัตราค่าโดยสาร
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2560
- ดาเนินการตั้งแผงจราจร-ขึงเชือก พร้อมติดป้าย ห้ามจอดตลอดแนว
- ฝ่าฝืน ล็อคล้อ ปรับ 500 บาท
เพื่อเตรียมความพร้อมงานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2560 บริเวณถนนจันทรสถิตย์ ตั้งแต่ประตูงามวงศ์วาน 1 ถึงประตูงามวงศ์
วาน 3 เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้
เส้นทาง
 ดาเนินการตั้งแผงจราจร-ขึงเชือก พร้อมติดป้าย ห้ามจอดตลอดแนว พื้นที่กางเต็นท์โดม เพื่อเตรียมความ
พร้อมงานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2560 บริเวณถนนจักรพันธ์ ตั้งแต่แยกพุทธเกษตร ถึงแยกสระว่ายน้า เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์
ปฏิบัติตามกฎจราจร และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
 ดาเนินการตั้งแผงจราจร-ขึงเชือก พร้อมติดป้ายห้ามจอดตลอดแนว จุดติดตั้งไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อม
งานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2560 บริเวณหลังสระว่ายน้า เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร และเป็นการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
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6.8 พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการจราจรขาเข้าบริเวณประตู
ทางเข้า-ออก และทางแยกต่างๆ ภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัยดาเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่างๆ เพื่อ
อานวยความสะดวกด้านการจราจรภายใน มก.

6.9 โครงการจักรยานพี่ให้น้อง
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการใช้จักรยานภายในวิทยาเขตบางเขน ได้มอบหมายให้สภาผู้แทนนิสิตจัดสรร
รถจักรยาน โดยสภานิสิตฯ ได้จัดสรรไว้สาหรับให้บริการยืม – คืน แบบรายวัน เพื่อบริการแก่นิสิต และบุคลากร โดยงาน
รักษาความปลอดภัย มีหน้ าที่ดูแล ตรวจสอบ ประสานงานบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ลานจอดรถจักรยานฯ ตามจุด
บริการ และสรุปการยืมคืนจักร ระหว่างเดือนมกราคม 2560 ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
สถานที่
จานวนผู้ยืม (คน)
จานวนผู้คืน (คน)
1
ลานจอดพหลโยธิน
904
904
2
ลานจอดงามวงศ์วาน 1
542
545
3
ลานจอดงามวงศ์วาน 3
505
505
4
ลานจอดวิภาวดี
570
570
ยอดรวม
2,521
2,521
6.10 ดาเนินการซ่อมกรวยเส้นทางจักรยานงานรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชุดที่๓
ดาเนินการซ่อมกรวยเส้นทางจักรยาน บริเวณเส้นทางจักรยานรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทดแทนกรวยเดิมที่
ชารุดเสียหาย
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6.11 ดาเนินการซ่อมแซมแผงการจราจร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดาเนินการซ่อมแซมแผงการจราจร เพื่อ
ทดแทนกรวยเดิมที่ชารุดเสียหาย

7. การบริหารงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การบริหารอาคารและหน่วยงานภายในขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การให้หน่วยงานคณะ สถาบัน สานัก ใช้ทรัพยากรร่วมกัน สาหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้
บริหารจัดการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านอาคารสาหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานที่ ซึ่งมีรายรับและ
หน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจาเดือน มกราคม ดังนี้
รายการ
รายได้จากการบริหารงาน (107)
- ค่าธรรมเนียมอาคาร 50 ปี
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.1
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.2
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.3
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.4
- ค่าเช่าร้านค้า ศร.1
- ค่าเช่าร้านค้า ศร.3
- ค่าเช่าร้านค้า ศร.4
- ค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์ฯ
- ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ
- ค่าธรรมเนียมสานักพิพิธภัณฑ์
- ค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม

รายได้
35,000.00
19,700.00
21,600.00
4,260.00
0.00
24,000.00
85,000.00
13,000.00
23,000.00
0.00
0.00
0.00

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
125,000.00
195,500
207,400
371,125
352,000

220,000.00
16,000
13,500
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รายการ
- ค่าธรรมเนียมบัตรผ่าน เข้า - ออก มก.
- ค่าธรรมเนียมปรับต่อมิเตอร์ไฟฟ้าและน้าประปา
- ค่าปรับชาระล่าช้า
- ค่าปรับขับรถชนเสาจราจร
- ค่าปรับล็อคล้อรถยนต์
- ค่าปรับหาบเร่ แผงลอย
- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
- ค่าบารุงรักษารถยนต์
- ค่าบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ
- ค่าสมัครสอบ พนง.
- ค่าสิทธิประโยชน์
- ค่าสนับสนุนการศึกษา
รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
- ค่าธรรมเนียมตัดต้นไม้
- 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
600.00
400.00
0.00
300.00
14,000.00
7,800.00
300.00
27,482.50
0.00
100.00
106,150.00
15,000.00

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

33,527.50
1,912.00

4,500.00
1,940.00
7,000.00
2,000.00
359,530.00
385,360.00
192,070.00
94,040.00
165,110.00

20,900.00
13,200.00
4,200.00
96,430
22,500.00

489,899.00
1,811,080.00
3,910,221.50

1,693,194.50

8. การให้บริการจัดทาบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนมกราคม)
ลาดับ
ประเภทของบัตร
จานวนบัตร
1 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30
2 บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8
3 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
4 ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
4
5 บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ
รวม
43
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9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การควบคุ 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 อาคารจอดรถ
วิภาวดีรังสิต และอาคารระพีสาคริก ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัยฯ งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ แบ่งออกเป็น 1 หน่วย 8 อาคาร และมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
งบประมาณ
แผนงาน
ยกเว้น
รายรับ (บาท)
รายจ่าย (บาท)
ค่าธรรมเนียม
2. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
220,000.00
23,000.00
106,933.52
3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี
125,000.00
35,000.00
459873.79
4. อาคารสวัสดิการ มก.
489,899.00
206,278.59
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
20,900.00
359,530.00
460,037.67
6. อาคารจอดรถบางเขน
4,200.00
192,070.00
156,142.53
7. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
13,200.00
385,360.00
309,007.14
8. อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
22,500.00
165,110.00
199,068.00
รวมเป็นเงิน
405,800
1,649,969.00
1,897,341.24
 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้า ชั้น 1 , 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวงเงิน 4,675,000.00 บาท และได้ดาเนินการประกวดราคาจัดจ้าง ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเงิน 3,600,000.00 บาท โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทาสัญญาจ้าง บริษัท โพรเกร็ส เพาเวอร์
จากัด สัญญาเลขที jB3104/44/2560 ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 กาหนดเสร็จบริบูรณ์ภายใน
วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

10. การให้บริการงานพิธีและหน่วยงานต่างๆทีข่ อความอนุเคราะห์
 งานแข่นขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” ติดตั้งโครงเหล็กและกางแสลนด้านข้างสนาม
บาสเกตบอลในร่ม โรงเรียนสาธิต
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 เตรียมงานเกษตรแฟร์ประจาปี 2560 จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ และติดตั้งโครงเหล็กกางแสลนภายใน มก. ทา
ความสะอาดบริเวณจัดงานและเส้นทางพิธี

 จัดพิธีถวายอาลัย กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จัดตกแต่งสถานที่บริเวณ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ดาเนินการจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง
เป็นเงิน 48,822 บาท ประกอบด้วย จัดทาตัวอักษรที่หลุดหาย พร้อมนาไปติดใหม่ และทาสีตราสัญลักษณ์ มก. และติด
ตัวอักษรป้ายสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร
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ดาเนินการติดตั้งป้ายสวนวัฒนธรรมไทย ทาสีกันซึมบริเวณชั้น 6 อาคารจอดรถวิภาวดี ติดตั้งโทรศัพท์ศูนย์
เกษตรรวมใจ 2 ซอยพหลโยธิน 45 ตัดเหล็กทารั้วและทาสีแผงกั้นรั้วศูนย์เกษตรรวมใจ 2

 ดาเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมถนนชูชาติกาภู จัดเตรียมสถานที่งานเกษตรแฟร์ ประจาปี 2560 ใช้
งบประมาณ งานเกษตรแฟร์ เป็นเงิน 259,531 บาทประกอบด้วย

 ดาเนินการต่อท่อน้าประปาบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
และอาคารยูโด ต่อท่อน้าประปาบริเวณสวน ๑๐๐ ปี และบริเวณสนามตะกร้อ จนถึงคณะประมง

ดาเนินการซ่อมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และทาสีทองใหม่เปลี่ยนที่บริเวณประตูวิภาวดี
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

17

ซ่อมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และทาสีทองใหม่เปลี่ยนที่ประตูงามวงศ์วาน 1 ทาโครงป้ายจุดเริ่มงานประตูวิภาวดี ตี
โครงป้ายงานบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 และทาสีพื้น จัดทาซุ้มทางเข้างาน และติดตั้งบริเวณแยกโรงยิมเนเซียม ติดตั้ง
ซุ้มจุดเริ่มงาน บริเวณประตูวิภาวดี
 ดาเนินการตัดเหล็กทาข้อต่อขาตั้งเต็นท์ จานวน 248 ตัว ทาสีกันสนิมข้อต่อขาตั้งเต็นท์ จานวน 163 ตัว ตัด
เหล็กแป๊บท่อประปาทาที่กั้นเต็นท์ จานวน 72 ตัว ตัดเหล็กแผ่นทาแผ่นพื้นที่กั้นเต็นท์ จานวน 80 ตัว เจาะรูขาตั้งเต็นท์
จานวน 472 รู ซ่อมและดัดท่อแป๊บประปา จานวน 10 ตัว

 จัดเตรียมระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟ จัดเตรียมสถานที่ ห้องรับรองผู้บริหาร งานวันสถาปนา บริเวณ
อาคารหอประชุม มก.

 จัดเตรียมระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟ จัดเตรียมสถานที่ ห้องสุขา ให้บริการพิธีเปิดงานเกษตร และ
ให้บริการผู้เข้าชมงาน เกษตรแฟร์ ประจาปี 2560 บริเวณอาคารโรงละครฯ
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 งานที่ให้ความอนุเคราะห์จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอดาเนินการจัด
พนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรให้กับหน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน
สโมสรนิสิต ที่ขอความอนุเคราะห์ ระหว่างเดือนมกราคม 2560 จานวน 11 ครั้ง และหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทน เป็นเงิน 2,100 บาท
 ให้ความอนุเคราะห์วิทยุสื่อสารมือถือตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมพร้อมทั้ง
ตรวจเช็ควิทยุสื่อสารมือถือ เพื่อให้พร้อมใช้งานและจัดวิทยุสื่อสารตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆร้องขอ สรุปผลการ
ให้บริการ เดือนมกราคม 2560 มีหน่วยงานที่ขอยืมวิทยุสื่อสารมือถือทั้งสิ้น 1 ครั้ง วิทยุสื่อสารที่ให้บริการทั้งหมดมีจานวน
10 เครื่อง
 จัดรถรางให้บริการงานเกษตรแฟร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560
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