แบบรายงานผลการดาเนินงาน (ประจาเดือน กรกฎาคม)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
วันที่รายงาน 19 สิงหาคม 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 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มก. ตัดแต่งต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสวนหย่อม เกาะกลาง ต่างๆ ภายในมก.
บริเวณสวน 100 ปี หลวงสุวรรณฯ

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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อนุสาวรีย์สามบรูพาจารย์

หน้ากองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

แนวถนนไพฑูรย์ฯ

แนวถนนสุวรรณฯ

1.2 ตัดแต่งต้นไม้ที่โค่นล้มบริเวณภายใน มก. บริเวณศาลาหกเหลี่ยม

ขนย้ายกิ่งไม้ ขยะบริเวณด้านหลัง Ku-Home

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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1.3 ติดตั้งเครื่องเติมอากาศบนผิวน้า เพื่อบาบัดน้าที่เน่าเสียบริเวณคูคลองแยกพุทธเกษตร

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง
ดาเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินรถจักรยานถนน๙ชาติกาภู เปลี่ยนหลอด LED ขนาด 10.5 วัตต์ จานวน 6
หลอด
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างซอยพหลโยธิน 45 ถนนบ้านพักข้าราชการ เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ จานวน
2 หลอด สายนิวตรอนขาด
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณที่จอดรถด้านหลังคณะศึกษาศาสตร์ สายนิวตรอนขาด
- ตรวจสอบและแก้ไขปั้มน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เปลี่ยนเฟสเชอร์สวิทซ์ 1 ตัว
- ตรวจสอบและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนรอบอาคารโรงละคร เปลี่ยนบัลลาสท์ 250 วัตต์
จานวน 2 ตัว หลอด 250 วัตต์ จานวน 3 หลอด
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินด้านหลังโรงเรียนสาธิตฯ เปลี่ยนโคม ขนาด 2x36 วัตต์ หลอดLED 18
วัตต์ จานวน 2 ชุด
- ตรวจสอบและแก้ไขปั้มเติมอากาศบ่อน้าข้างคณะสังคมศาสตร์
- ซ่อมไฟฟ้าแสงถนนจันทรสถิตย์ (บริเวณทางโค้งอาคารดนตรีไทย)
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ข้างกองยานพาหนะฯ เปลี่ยนหลอด LED 18
วัตต์ จานวน 2 ชุด
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างอาคารจอดรถบางเขน
- ตัดต้นไม้ที่ล้มทับสายไฟฟ้าและเดินสายไฟ T.H.W.1x6 ประมาณ 50 เมตร แทนของเดิมที่ขาดชารุด
บริเวณทางแยกสหกรณ์ร้านค้า (ไฟฟ้าแสงสว่างถนนจันทรสถิตย์)
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินบริเวณหอพักหญิง เปลี่ยนโคมนีออน 2x36 วัตต์
จานวน 1 ชุด
- ซ่อมแซมป้ายศูนย์เกษตรรวมใจป้อมยามบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 (สายไฟขาด)
- ซ่อมแซมปั้มสูบน้าข้างอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ตู้เซฟตี้ 400 แอมป์ สายไหม้ขาด

2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง
ดาเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย
- ซ่อมฝ้าเพดานห้องน้าอาคารจอดรถบางเขน
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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-

ซ่อมท่อน้าประปา บริเวณสวนประตูงามวงศ์วาน 3
ซ่อมท่อประปา ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์
ซ่อมสุขภัณฑ์อาคารจอดวิภาวดีรังสิต
ซ่อมสุขภัณฑ์ อาคารโรงละคร สานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ซ่อมท่อสูบน้า อาคารหอประชุม มก.
ซ่อมปั้มน้า สหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์ มก.
ซ่อมปั๊มน้าสูบน้าเปลี่ยนฟุตวาล์ว ห้องน้าลานจอดรถหอประชุม มก.

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง
3.1 ระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาน้าเย็น อาคารเรียนส่วนกลาง เปลี่ยนสารกรองน้าคาร์บอนเรซิ่น ตาม
กาหนดระยะเวลา จานวน 21 ชุด อาคารศูนย์เรียนรวม 1-4
3.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดนีออนและสตาร์ทเตอร์ จานวน 25 หลอด อาคารศูนย์เรียนรวม 1
 ซ่อมแซมเบรกเกอร์ชุดควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด อาคารศูนย์เรียนรวม 3

 ซ่อมแซมมอเตอร์ผันน้า จานวน 2 ตัว บริเวณอาคารโรงละครฯ
 ใส่กันตกลิฟต์ เปลี่ยนหลอด LCD ที่เสื่อมสภาพ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 4

3.3 พัฒนาระบบประปาและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา
 ตรวจสอบและเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างมือห้องสุขาชาย-หญิง อาคารศูนย์เรียนรวม 1 จานวน 10 ตัว
3.4 พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนส่วนกลาง
 ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง ห้อง 207, 208 บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 2 จานวน 2 เครื่อง
 อานวยความสะดวกในการติดตั้ง WIFI ชั้น 1 บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 4

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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3.5 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารเรียนส่วนกลาง
 ซ่อมแซมทาสีเก้าอี้นั่งเรียน ซ่อมแซมฝาปิดท่อ เทปูน บริเวณด้านข้างอาคาร ขอความอนุเคราะห์
งานสวนตัดต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 3

 ทาความสะอาด ทาการขัดล้างและเคลื อบเงาพื้น กระเบื้องยางภายในห้องเรียน พื้นโถงทางเดิน
บริเวณภายนอกและภายในห้องเรียนของอาคารทั้งหมด เช็ดกระจกที่สูงภายในและภายนอกอาคาร
 ขอความอนุเคราะห์งานสวนตัดต้นไม้ที่โค่นล้ม ด้านข้างลานจอดรถ บริเวณอาคารหอประชุม
 ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน บริเวณอาคารวิจัยและพัฒนา

3.6 หน่วยบริการบ้านพักสวัสดิการและทะเบียนราษฎร ได้แก่
- ให้บริการเกี่ยวกับการขอสาเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
- ตรวจสอบการส่งคืนบ้านพัก จานวน 2 หลัง
- ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างร่วมกับงานรักษาความปลอดภัย 1 ครั้ง
- การตรวจสอบพื้นที่ในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปลูกสร้างและ
ต่อเติมบ้าน ซอยพหลโยฺธิน 45 จานวน 5 ครั้ง

4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก.
4.1 เดินท่อประปาและเปลี่ยนฝักบัวอาบน้า อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ป้องกันน้ารั่ว เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

4.2 เปลี่ยนข้อต่อประปาแตก ตึกพักหญิงชงโค

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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4.3 ซ่อมหลังคา ป้องกันน้าฝนรั่วซึมลงฝ้าเพดาน ในอาคารตึกไอทีสแควร์

4.5 เปลี่ยนท่อประปา ป้องกันน้าประปารั่ว และท่อน้าประปา PVC ไม่เป็นสนิมชั้นดาดฟ้า ตึกพักหญิงชวนชม

4.6 เปลี่ยนพื้นไม้เตียง ที่ผุเป็นไม้ใหม่ตึกพักพักชายที่5

4.7 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างป้ายหอพักนิสิตหญิง

4.8 เปลี่ยนราวแขวนผ้าในห้องน้า ตึกพักหญิงชงโค

4.9 วางท่อน้าประปาใหม่ ด้านหลังตึกพักหญิงชวนชม

4.10 ติดโคมไฟฟ้านีออนโรงจอดรถจักรยาน ตึกพักหญิงชวนชม

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

6

4.11 ขุดวางท่อระบายน้าทิ้ง ตึกพักหญิงคัทลียา

4.12 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน บริเวณชั้น 5 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์

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 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 เพื่อรับส่งนิสิตใน
เขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
- พัฒนาซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
สวัสดิการ และรถรางนนทรี จานวน 20 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลา
31 วัน เป็นเงิน 430,000.00 บาท เพื่อวิ่งให้บริการทั้ง 5 สาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ จึ ง ได้ม อบหมายให้ ส าขาวิศวกรรมขนส่ ง ภาควิช าวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน (KU
SMART BUS) เป็นการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการเดินรถสวัสดิการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KU SMART BUS
ผ่านระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถสวัสดิการ ผู้ ใช้บริการสามารถทราบสายรถที่ผ่ านสถานที่นั้น ๆ และข้อมูลการเดินรถได้
ตลอดเวลา ตลอดจนทราบระยะเวลาในการรอรถแต่ละสายทาให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมผ่าน
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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จอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ หรือผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ Smartphone ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัย
ในโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเดือนละ 18,420.00 บาท
- การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง
โดยเก็บคาบารุงรักษารถ และมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการ โดยเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อทาให้มี
รายได้สาหรับการบริหารจัดการรถรางโดยสารสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงาน คณะ
สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว้นค่าบารุงรักษารถยนต์ ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลา
31 วัน ตามรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่
1.
2.

รายการ
ค่าบารุงรักษารถยนต์
ค่าติดป้ายประชาสัมพันธ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
6
4
6

4

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ
ขอยกเว้น
1,000.00
852.00
1,000.00

852.00

5.2 พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ
รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาดหนัก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจานวน 93 คัน โดยการ
ซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน
350,000.00บาท 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 298 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
12
4
12

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ
ขอยกเว้น
19,292.50
23,740.00
19,292.50 23,740.00

การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการ
ผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถสวัสดิการและรถส่วนกลางประกอบด้วย
เดือน

พ.ศ.

มิถุนายน
กรกฎาคม

2559
2559
รวม

ผลิตได้
(ลิตร)
140
140
280

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

ราคาน้ามัน/
ลิตร
21.94
21.94

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

ประหยัดงบประมาณ
(บาท)
1,741.60
1,741.60
3,483.20

6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก.
6.1 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ในด้านการรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแลจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการ
ควบคุมการให้บริการของกลุ่มรถจักรยานยนต์บริการ ควบคุมหาบเร่แผงลอยภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการ
ปฏิบัติงานและมีรายรับรายรับค่าธรรมเนียม ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3

รายการ
ปรับผูฝ้ ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์
ปรับผูฝ้ ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย และล้อเลื่อน
ปรับผูฝ้ ่าฝืนระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง

หน่วยนับ (ครั้ง)
11
27
-

จานวน (บาท)
50,000
5,400
-

6.2 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE)
โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตารวจนครบาลบางเขน กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการ
เกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และดาเนินการต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานโดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ประจาเดือนกรกฎาคม 2559 ดังนี้
เหตุการณ์ที่เกิด
วิ่งราวทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
เหตุรถจักรยานยนต์หาย
อุบัติเหตุ
เหตุรถชนกัน
เหตุสัญญาณเตือนภัยธนาคารดัง
เหตุขโมยรถจักรยาน
วิกลจริต

จานวน (ครั้ง)
1
1

หมายเหตุ
จับกุมคนร้ายได้ 1 คน

1
1
1
1

6.3 โครงการตรวจสอบพื้นที่ป้องกันเหตุภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลากลางคืนเนินการจัดชุดพิเศษ
ออกตรวจสอบพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในเวลา 18.00–06.00 น.

6.4 พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังนี้

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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- การจัดการจราจรขาเข้าบริเวณประตูทางเข้า -ออก และทางแยกต่างๆ ภายใน มก. งานรักษาความ
ปลอดภัย ดาเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่างๆ ภายใน มก. เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจรภายใน มก.
เป็นโครงการต่อเนื่องโดยได้ดาเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

6.5 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ออานวยความ
สะดวกและจัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้งบประมาณในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น
17,162.80 บาท เป็นโครงการต่อเนื่องโดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน
เช่น
- เมื่อวัน ที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชุดที่ ๔
ดาเนินการตั้งแผงจราจร-ขึงเชือก พร้อมติดป้าย ที่จอดสาหรับวิทยากรบริเวณที่จอดรถศร.๔ เพื่อเตรียมความพร้อมอานวย
ความสะดวกที่จอดรถสาหรับวิทยากรที่มาร่วมงาน“โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังป้องกันเหตุอาชญากรรม
และการจัดการจราจรสาหรับพนักงาน รปภ. และประสานงานด้านรักษาความปลอดภัย หน่วยงาน คณะ สานัก สถาบัน ใน
ม.เกษตรฯ บางเขน ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จุฬาภรณ์ ชั้น ๒ ห้องวิโรจน์ อิ่มพิทักษ์”

- เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัยดาเนินการตั้งแผงจราจร พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์
“โปรดทราบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะทาการปิดการจราจรประตูวิภาฯ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ก.ค. ๕๙ เพื่อซ่อมแซมท่อ
ประปา จึงขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้” บริเวณทางเข้าประตูวิภาวดี เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์
ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

- ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณถนนหน้าคณะสัตว
แพทย์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้
เส้นทาง วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙
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6.6 การปรับปรุงสีขอบฟุตบาทภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการปรับปรุงสีขอบฟุตบาทบริเวณ
ขอบทางเดินเท้าและซ่อมแซมทาสีคันชะลอความเร็วภายใน มก. ให้เห็นเป็นเด่นชัด เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจร
ให้แก่ นิสิต บุคลากร และผู้ที่มาติดต่อราชการ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 130,600 บาท ซึ่งได้ดาเนินการดังนี้
- ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน บริเวรแยกประตูวิภาวดี ถึงอาคารสารนิเทศ 50 ปี
- ซ่อมแซม ทาสีขอบคันหินทางเดินเท้าและไหล่ถนน บริเวรแยกหอหญิง ถึงประตูงามวงศ์วาน 3

6.7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังป้องกันเหตุอาชญากรรมและการจัดการจราจร ส าหรับ
พนั ก งานรั กษาความปลอดภั ย และผู้ ป ระสานงานด้ า นรั ก ษาความปลอดภั ย หน่ ว ยงาน คณะ ส านั ก สถาบั น ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นเงิน 87,300 บาท เมื่อวันที่ 9- 10 กรกฎาคม 2559
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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

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
เงินรายได้อาคารจอดรถ มก.
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
อาคารจอดรถบางเขน
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
อาคารจอดรถวิภาวดี
ลานจอดรถหอประชุม มก.
รวม

รายรับ

ยกเว้น

รวม
602,500.00
171,500.00
459,657.00
187,635.00
22,480.00
328,730.00
314,100.00

38,500.00
43,500.00
459,657.00
17,500.00
-

564,000.00
128,000.00
187,635.00
22,480.00
328,730.00
296,600.00
-

1,800.00
-

1,800.00
-

12,500.00
19,292.50
1,000.00
-

23,740.00
852.00
-

4,000.00
41,302.50
2,000.00
-

299,750.00
151,790.00
383,670.00
97,980.00
101,050.00

18,000.00
2,800.00
12,000.00
22,500.00
-

317,750.00
154,590.00
395,670.00
120,480.00
101,050.00

1,627,989.50

1,609,137.00

3,600.00

3,237,126.50
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8. การให้บริการจัดทาบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนกรกฎาคม)
ลาดับ
1
2
3
4
5

ประเภทของบัตร
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ
รวม

จานวนบัตร
27
12
4
46
10
99

ค่าธรรมเนียม
500
200
400
4,600
3,000
8,700

หมายเหตุ

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
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
736
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
222
ครั้ง
220

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
564,000.00
128,000.00
18,000.00
2,800.00
12,000.00
22,500.00

งบประมาณ
รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

38,500.00
43,500.00
459,657.00
299,750.00
151,790.00
383,670.00
97,980.00

94,726.08
333,019.49
180,100.70
425,656.95
145,555.41
317,183.32
193,749.00

1,474,847

1,689,990.95

10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ดาเนินการตามที่ขอความอนุเคราะห์ ประกอบด้วย
 จัดยานพาหนะรับ-ส่งเจ้าหน้าที่กองกลางจัดงานทาบุญเข้าพรรษา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559
 จัดยานพาหนะรับ-ส่งนิสิตคณะวนศาสตร์ ร่วมงานปลูกต้นไม้ที่วังสวนจิตรลดา วันที่ 19 กรกฎาคม 2559

 จัดรถรางให้บริการโครงการบัณฑิตศึกษา (สปท.) จานวน 3 คัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
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 จัดรถรางให้บริการองค์การบริหารนิสิต มก. จานวน 10 คัน งานอ้อมกอดนนทรี วันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2559
 ซ่อมถนนบริเวณทางแยกหมู่บ้านเกษตรพัฒนา
 ติดตั้งป้าย ขนาด 18 เมตร จานวน 2 ผืน
 ปรับพื้นเทปูนบริเวณป้ายจอดรถสวัสดิการ หอพักนิสิตหญิง ซอยพหลโยธิน 45
 ซ่อมแซมสะพานบริเวณหอพักนิสิตชาย
 เปลี่ยนฝาท่อระบายน้าทางเท้าประตูวิภาวดีรังสิต
 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน บริเวณรั้วประตูงามวงศ์วาน 1
 ทาแผ่นปูนสาหรับซ่อมถนนแยกหมู่บ้านเกษตรพัฒนา
 จัดสถานที่อาคารพุทธเกษตร
 ทาฝาท่อระบายน้าใส่ที่หลังป้ายรถสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์
 ซ่อมถนนบริเวณแยกหมู่บ้านเกษตรพัฒนาซอยพหลโยธิน 45
 ตัดเหล็กฉากจานวน 26 ตัวทาฝาครอบท่อระบายน้าบริเวณข้างอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
 ทาสีฝาครอบท่อระบายน้าบริเวณข้างอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต จานวน 2 ฝา
 ทาสีเหล็กแบน 2นิ้วx4นิ้ว จานวน 10 เส้น
 ตัดเหล็กจานวน 179 ตัว ทาฝาครอบท่อระบายน้าบริเวณด้านหลังคณะศึกษาศาสตร์
 ติดตั้งป้ายบอกทางถนนจันทรสถิตย์
 ซ่อมขอบทางเท้าทรุดตัวบริเวณข้างบ่อน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 งานที่ให้ความอนุเคราะห์จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอดาเนินการจัดพนักงาน
รักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรให้กับหน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน สโมสรนิสิต
ที่ขอความอนุเคราะห์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 จานวน 4 ครั้ง และหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน เป็นเงิน
9,600 บาท
 การถวายการรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสาคัญ โดยดาเนินการจัดเตรียมแผนการ
รักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายการอารักขาและดูแลเส้นทางเสด็จฯ ของ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จฯ และบุคคลสาคัญที่มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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