no0na'I0

u.3ly

uuilnt,0n?1il
nufi Iy: p--lp-d-(ls:6-d6-o.

fi

Frrodoen.oo.,od/

ndh

iuid Uv

offJ"Lu,

firurnr

........ -11!.,.fl......

o-E-qr-d---(

-tq-(-b..

-s

d-ao4

o)

ritJu

Ynurnr:uvtu:oroBnr:udalruuBur:fionr:nru'[u

6'runorurufllfius 01Fr1:uauanrufi {'nlir:lu{1ur{aflr:rirrf,urru nT:fi'nrurrJirtlql
anrvrurod'orrrav4firi'nrin1ulu ilfl'riilura-urnum:nrami rJ:ssirun^oun:n41flil
'

o

,

bauo

rfu
a

a

o

tu

t

fl0{u1ur'{1Tuu 0'rn1:uasffnruM 0{iJo:'tu{lur{an1:ri'rtuu{1un1:fl0}ru1U:uU:{
anrnurndorrrau4fivr-orinru'Lu ttilr?yrurdulnun:nrami qiru:u o !n m1!.rtonar:fiutuulrniold
ddis,da<Js,
0 { t: u u}.1 1 t?\ o tu

:

9l

vr

u

:'r

tuu

a :r n 1

: tauo

05n1

: u 0l

0

rvr

.n
,J 0
U

1U?

U

fl

1

:

n0{

U','r

Ulr',r

:

,v

(uTrar:qfin
vo

LlJ

14

9l

vt

/'

:1

lL

6'uvror)

UU 01

n1

:

i

LLn u

a

61

1

Uvl

.dad

lo)

t:UU 06n']:Ufi
rfioTrJ:rrvr:ru

(er:.sir:rr{ oBvr:s:ru)

inurnr:uvru:0{oBn1:un'ilr uuiur:fi o nr:nru'Lu
b tu a rr tEdbo
J'

clm

b rt

d.n. b&o

tu'itr"llin itSuuiinri)
trrtrfi t:

uYtu

of

nr

Cl

:u fiura'rivr ur du rntinrtr*

,,Jo/\l"r-

h n' a er lsdbo

.l tr

t

11

4+"

;rrDu nr, o(r

Lv

nr:rinlri

o2t/*etvrLur&7nr-

rr.,.

Otn,*

dta*v*:{*:.&L
'
rfra ) tI:am: tttrrngei' rtfru

I l$^ {',0(,,",r},Jr}r, Mn*

24

f,.n.2560

0

14
,go.

Ltb

แบบรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาเดือน กรกฎาคม 2560
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
ชื่องานริเริ่ม/ได้รับมอบหมาย
เป็นศูนย์รวมการให้บริการสนับสนุนภารกิจด้านด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การซ่อมบารุงระบบ
สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การจราจร ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี เพื่อเกิดความสะอาด สะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของทางราชการ นิสิต บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุดเด่นและโอกาส:
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาคารสถานที่
ยานพาหนะ การซ่อมบารุงระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนการบารุงรักษา
อาคารกิจกรรมนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพื่อสนองนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้
มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต บุคลากรและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ
เป้าประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน อาคารสถานที่ การซ่อมบารุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ความ
ปลอดภัย การจราจร สวน การรักษาความสะอาด การบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ
เพื่อสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 :
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

1

1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มก.
1.1 งานตัดต้นไม้ภายใน มก. บริเวณต่างๆ ดังนี้
บริเวณแยกหอพักนิสิตหญิง

สานักพิพิธภัณฑ์ฯ

ศูนย์เรียนรวม 1

บริเวณธนาคารออมสิน

สวน100 ปี

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

2

แนวถนจักรพันธ์

แนวถนนจันทรสถิตย์

บริเวณแยกตึก8

1.2 กาจัดวัชพืชในคูคลองภายใน มก. บริเวณคูคลองแนวถนนจักรพันธ์

1.3 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงาม ดังนี้
ประตูงามวงศ์วาน 2

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

3

บริเวณ KU village

บริเวณเกาะกลางถนนไพฑรูย์อิงคสุวรรณ

บริเวณสวน 100 ปี

บริเวณหอพักนิสิตหญิง

บริเวณประตูวิภาวดี

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

4

บริเวณสวนวรุณาวัน

1.4 ดาเนินการฉีดพ่นยากาจัดยุงตามอาคารเรียนส่วนกลาง อาคารเรียนรวม 1 และ 2 ส่วน อาคารเรียนรวม 3 และ
4 เทน้ายาป้องกันการลอกคราบตามท่อระบายน้ารอบอาคาร อาคารของปฏิบัติของงานสวนและรักษาความสะอาด กอง
ยานพาหนะอาคารและสถานที่ และ พื้นที่เรือนเพาะชาซอยพหลโยธิน 45 สวนวรุณาวัน สวนปาล์มอาวุโส มก. อาคาร
วิจัยและพัฒนา อาคารสานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

5

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม ทางเดินเท้า ของเดือน กรกฎาคม 2560 ดังนี้
 โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แนวถนนจักรพันธ์ บริเวณแยก
พุทธเกษตร ถึง บริเวณด้านหน้าคณะสังคมศาสตร์ พื้นที่ 160 ตรม. โดยมีค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เป็นจานวนเงิน 25,600 บาท

 โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นทางเดินเท้า ปรับพื้นด้วยทราย และวางอิฐตัวหนอน บริเวณหน้าตึกคณะ
วิทยาศาสตร์ พื้นที่ 1,552 ตรม. โดยเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 22,800 บาทเพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัย
ในการสัญจร

 โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปรับพื้นด้วยทราย และวางอิฐตัว
หนอน บริเวณเส้นประตูงามวงศ์วาน 1 ถึงหอประชุม มก. ดาเนินการแล้วเสร็จ 200 ตรม. โดยเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
เป็นเงิน 20,800 บาท

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

6

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ดาเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง
ใช้งบประมาณ 16,213 ประกอบด้วย
 ตัดกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณข้างหอประชุม มก. และบริเวณทางเข้าอาคารโรงละคร สานักพิพิธภัณฑ์
เพื่อการเกษตร และตัดกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ถนนอิงคสุวรรณ บริเวณข้างโรงเรียนสาธิตฯ
 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างอาคารงานรักษาความปลอดภัย ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนอิงคสุวรรณ ซ่อมไฟฟ้าแสง
สว่างประตูพหลโยธิน ซ่อมสวิทซ์เปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างอาคารกองยานจอดรถวิภาวดีรังสิต ชั้น 5 ถนนแยกกองยานฯ และ
ป้อมยามแยกอาคารพุทธเกษตร
 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณป้ายรถประจาทางประตูพหลโยธิน , ทางเข้า-ออกประตูวิภาฯ
 กาลังดาเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างศร.3 ชั้น2,3

2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง ดาเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซม
อาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 3,520 บาท ประกอบด้วย
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

7

 ซ่อมโถชักโครกตันและซ่อมท่อประปาแตก และเปลี่ยนลูกลอยถังคูลลิ่งเครื่องปรับอากาศ
ซ่อมเครื่องสุขภัณฑ์อาคารสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร
 ต่อท่อน้าทิ้งอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ
 ซ่อมแซมปูนขอบทางเท้าและขอบฝาท่อระบายน้าบริเวณด้านหน้าอาคารสานักบริการคอมพิวเตอร์
 ซ่อมท่อน้าประปารั้วที่อาคารหอประชุม มก.
 เปลี่ยนวาล์วเครื่องกรองน้า อาคารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

2.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดาเนินการปรับปรุงและ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ของอาคาร
ส่วนกลางใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน บาท 140 ประกอบด้วย
 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 อุดรูรั่วน้าฝนซึมเข้าห้องตู้โทรศัพท์ PABX
 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมโถชักโครกและเปลี่ยนสายฉีดชาระ

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง
3.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ตรวจสอบบารุงรักษาระบบไฟแสงสว่างภายในอาคารเรียนชั้นล่าง เปลี่ยนหลอดไฟที่ชารุด จานวน 3 หลอด
อาคารศูนย์เรียนรวม 3
 ตรวจสอบบารุงรักษาระบบไฟแสงสว่างภายในอาคารเรียน เปลี่ยนหลอดไฟที่ชารุด จานวน 75 หลอด
อาคารศูนย์เรียนรวม 1

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

8

3.2 พัฒนาระบบประปาเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา
 ซ่อมแซมห้องสุขาชั้น ล่างและชั้น 2 และยาแนวพื้นห้องสุขา เปลี่ ยนวาวล์ น้าห้องสุขาชายเปลี่ยนก็อกน้า
บริเวณที่ซักล้าง อาคารศูนย์เรียนรวม 3
 ดาเนินการเปลี่ยนหัวชักโครกห้องน้าชายที่ชารุด ชั้น 6 อาคารศูนย์เรียนรวม 4
 เปลี่ยนก้านกดชักโครกห้องน้าชาย-หญิง ชั้น 2 ที่ชารุด อาคารศูนย์เรียนรวม 1

 ซ่อมแซมท่อน้ารั่วห้องสุขาชายชั้น2 อาคารหอประชุม

 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของปั๊มน้า อาคารศูนย์เรียนรวม 3

 ตรวจสอบบารุงรักษาซ่อมแซมและติดตั้งตะแกรงดักกลิ่นบริเวณห้องน้า ทาสีปั๊มสูบน้า ล้างทาความสะอาด
บ่อพักน้า อาคารโรงละครฯ

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

9

3.3 พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศ
 เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมเครื่องปรับอากาศห้อง 210 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 402 และเปลี่ยน
คอมเพรสเซอร์ห้อง201 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
 เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์และแมกเนติกห้อง 333 อาคารศูนย์เรียนรวม 1

3.4 พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารเรียนส่วนกลาง
 เจ้าหน้าที่จากสานักทะเบียนเข้ามาติดตั้งและเปลี่ยนโมเดลบริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม 4
 ช่างจากบริษัทเข้ามาเดินสายสัญญาณโปรเจ็กเตอร์ภายในห้องเรียนอาคารศูนย์เรียนรวม 4
 เจ้าหน้าที่อาคารดาเนินการซ่อมเก้าอี้ห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม 4
 Format คอมพิวเตอร์ ชั้น2,3 จานวน10เครื่อง อาคารศูนย์เรียนรวม 1
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4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก.
4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต
- พัฒนาซ่อมแซมรั้วไม้ ตึกพักหญิงชงโค เพื่อความปลอดภัย

4.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสิต
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต,อาคารชมรมดนตรีไทย และตึกพักหอพักชาย -หญิง
ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5,ตึกพักชายที่ 12,ตึกพักชายที่ 13,ตึกพักชายที่15,หอพักชายที่ 14,หอพักชายที่15,ตึก พักหญิงชวนชม,
ตึกพักหญิงชงโค, ตึกพักหญิงคัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพัก
หญิงพุทธรักษา,ป้อมชวนชมและป้อมมหาหงส์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- เปลี่ยนท่อประปาและอุปกรณ์ อาคารสภาผู้แทนนิสิต,อาคารชมรมดนตรีไทย และตึกพักหอพักชาย -หญิง
ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5,ตึกพักชายที่ 12,ตึกพักชายที่ 13,ตึกพักชายที่15,หอพักชายที่ 14,หอพักชายที่15,ตึก พักหญิงชวนชม,
ตึกพักหญิงชงโค, ตึกพักหญิงคัทลียา,ตึกพักหญิงขจรรัตน์,ตึกพักหญิงมหาหงส์,ตึกพักหญิงบุษกร, ตึกพักหญิงราชาวดี,ตึกพัก
หญิงพุทธรักษา,ป้อมชวนชมและป้อมมหาหงส์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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4.3 พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ประจาอาคารกิจกรรมนิสิต
- พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนกลอนล็อคประตูและหน้าต่าง อาคาร Study Room หอพักหญิง เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

- พัฒนาซ่อมแซมเชื่อมเหล็กและเปลี่ยนพื้นไม้เตียง ตึกพักหญิงชงโค,และหอพักชายที่ 14 เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้งาน

- ซ่อมแซมและเปลี่ยนมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง และช่องลม ตึกพักหอพักชาย-หญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5, ตึกพัก
ชายที่ 12, ตึกพักชายที่ 13, ตึกพักชายที่ 15, หอพักชายที่ 14, หอพักชายที่ 15 ,ตึก พักหญิงชวนชม, ตึกพักหญิงชงโค ตึก
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พักหญิงคัทลียา ตึกพักหญิงขจรรัตน์ ตึกพักหญิงมหาหงส์ ตึกพักหญิงบุษกร ตึกพักหญิงราชาวดี และตึกพักหญิงพุทธรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- พัฒนาปรับปรุงกั้นฝาผนังห้อง หอพักชายที่ 14 เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม

- พัฒนาเปลี่ยนลวดราวตากผ้า ตึกพักหญิงราชาวดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- พัฒนาซ่อมแซมบันไดศาลาป้อมชวนชม หอพักหญิง เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม

- พัฒนาเปลี่ยนไม้ปิดหลังตู้เสื้อผ้า ตึกพักหญิงคัทลียา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.1 การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ
 การให้ บริ การรถโดยสารสวัส ดิการ งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ บริหารจัดการรถสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันหน่วยรถสวัสดิการ มีรถโดยสารสวัสดิการเป็นรถบัส 25 ที่นั่งจานวน 5 คัน และรถราง
จานวน 13 คัน รวมเป็น 18 คัน พนักงานขับรถยนต์ จานวน 12 คน และได้กาหนดสายและเส้นทางการเดินรถบริการรับ
– ส่ง นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.30 น. รายละเอียดดังนี้
สาย 1 ระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร จานวน 4 คัน
สาย 2 ระยะทางประมาณ 4.9 กิโลเมตร จานวน 2 คัน
สาย 3 ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร จานวน 2 คัน
สาย 4 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร จานวน 2 คัน
สาย 5 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร (สายหอพักนิสิตหญิงซอยพหลโยธิน 45) จานวน 2 คัน
กองยานพาหนะฯ ได้ขยายเส้นทางรถโดยสารสวัสดิการและรถราง สาย 1, 2 และ 3 ไปยังหอประชุมใหญ่
มก. ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
รถบริการนอกเวลา ให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. โดยให้บริการสาย 1 (จานวน 2 คัน), สาย 3
(จานวน 1 คัน), สาย 4 (จานวน 2 คัน), สาย 5 (จานวน 2 คัน) รวม 7 คัน เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพัก
นิสิตและประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
รถบริการวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ ให้บริการ เวลา 07.00 – 17.00 น. โดยให้บริการสาย 1 (จานวน 2
คัน) , สาย 4 (จานวน 2 คัน) , สาย 5 (จานวน 2 คัน) รวม 6 คัน โดยผ่านถนนอิงคสุวรรณ ผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผ่านอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
 พัฒนาซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
สวัสดิการ และรถรางนนทรี จานวน 18 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นเงิน 193,381.80 บาท เพื่อวิ่งให้บริการทั้ง 5 สาย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มอบหมายให้สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิช า
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการปรับป รุงการให้บริการรถสวัสดิการ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ บางเขน (KU SMART BUS) เป็ น การพั ฒ นาระบบแจ้ ง ข้ อ มู ล การเดิ น รถสวั ส ดิ ก ารใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KU SMART BUS ผ่านระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถสวัสดิการ ผู้ใช้บริการสามารถทราบสายรถ
ที่ผ่านสถานที่นั้น ๆ และข้อมูลการเดินรถได้ตลอดเวลา ตลอดจนทราบระยะเวลาในการรอรถแต่ละสายทาให้สามารถวาง
แผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมผ่านจอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ หรือผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ
Smartphone ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยในโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเดือนละ 18,000 บาท
 การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง
โดยเก็บคาบารุงรักษารถ และมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการ โดยเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อทาให้มี
รายได้สาหรับการบริหารจัดการรถรางโดยสารสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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5.2 พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 พัฒนาการให้บริ การรถยนต์ ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล บริห ารจัดการ
รถยนต์ส่ วนกลาง เครื่องจั กรกลขนาดหนัก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจานวน 107 คัน โดยการ
ซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิ น
71,379.37 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้น ยังได้
ดาเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการจากบริษัทนัมเบอร์วันคาร์เรนทัล เป็นรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า จานวน 12 คัน ใช้
งบประมาณเงิ น รายได้ เ ป็ น เงิ น 170,986.00 บาท เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารยานพาหนะผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ แ ก่ นายกสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่ขอใช้บริการ ให้บริการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
งานที่เป็นกิจกรรมของนิสิตงานโครงการต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ และนิสิต หน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน
อาทิ ให้บริการงานผู้บริหารระดับสูง และงานส่วนกลางต่าง ๆ
 การให้บริการรถส่วนกลางเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถยนต์ส่วนกลางให้กับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง โดยเก็บค่า
บารุงรักษารถยนต์ เพื่อทาให้มีรายได้สาหรับการบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก.
6.1 โครงการส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การประชุมแถวเจ้าหน้าที่ยามก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ (ต่อเนื่อง) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
และชี้แจงระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการดาเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 คือ มีการประชุมแถวทั้งหมด
113 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่ยามเข้าประชุมแถวทั้งหมด 88 นาย

6.2 พัฒ นาระบบการรั ก ษาความปลอดภั ยพื้ น ที่ แ ละอาคารส่ วนกลาง มก. ได้พัฒ นาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ
ควบคุมดูแลจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการควบคุมการให้บริการของกลุ่มรถจักรยานยนต์
บริการ ควบคุมหาบเร่แผงลอยภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการปฏิบัติงานดังนี้
ลาดับที่

รายการ

หน่วยนับ (ครั้ง)

1
2

ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย และล้อเลื่อน

107
30

จานวน (บาท)
53,500.00
6,200.00

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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6.3 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตารวจนครบาลบางเขน กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการ
เกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 และดาเนินการต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานโดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ประจาเดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้
เหตุการณ์ที่เกิด
เหตุลักทรัพย์
เหตุอื่น ๆ

ปีงบประมาณ 2560 (ครั้ง)
3
3

6.4 โครงการควบคุมพื้นที่เขตการเรียนการสอน มีการควบคุมพื้นที่รักษาความปลอดภัยภายในเขตการเรียนการ
สอน ควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก, ควบคุมรถจักรยานยนต์ หาบเร่ แผงลอย ล้อเลื่อน ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้า
ภายในเขตการเรียนการสอน เป็นโครงการต่อเนื่อง เริ่มดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยติดตั้ง
ทั้งหมด 7 จุด คือ
แยกหอพักหญิง
แยกสาธิตประถม
แยกพุทธเกษตร
แยกไปรษณีย์เก่า
แยกวิทยาศาสตร์ 25 ปี
แยกคหกรรม

6.5 โครงการติดตั้งจุดตรวจบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 ดาเนินการจัดตั้ง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศ์วาน
1 เพื่อตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์และบุคคลต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เพื่อความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เริ่มดาเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2551 และดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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6.6 โครงการตรวจสอบพื้นที่ป้องกันเหตุภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลากลางคืน
งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการจัดชุดพิเศษออกตรวจสอบพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเวลา 18.00 – 06.00 น.

6.7 พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบการจราจรภายใน
พื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง กรกฎาคม 2560
 การจั ด การจราจรขาเข้าบริ เวณประตูทางเข้า -ออก และทางแยกต่า งๆ ภายใน มก. งานรักษาความ
ปลอดภัย ดาเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่างๆ ภายใน มก. เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจรภายใน มก.
เป็นโครงการต่อเนื่องโดยได้ดาเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

6.8 . ดาเนินการวางกรวย และป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณประตูวิภาวดี

6.9 ดาเนินการติดตั้งคันชะลอความเร็วบริเวณโค้งแฟลตสวัสดิการ มก.

6.10 ดาเนินการขนย้ายจักรยานยนต์มาซ่อมที่ประตูงามวงศ์วาน 3
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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6.11 ดาเนินการทาสีบริเวณขอบฟุตบาท
แยกหอพักหญิง
แยกประตูงามวงศ์วาน 1
แยกประตูงามวงศ์วาน 2
แยกประตูงามวงศ์วาน 3
แยกประตูวิภาวดี
แยกคหกรรมถึงแยกสังคม
แยกพุทธเกษตรถึงสระว่ายน้า
แยกพุทธเกษตรถึงแยกสิ่งทอ
แยกพุทธเกษตรถึงแยกสังคม
ทางข้ามเกาะกลางเส้นหลวงสุวรรณ
หอสมุดถึงแยกพุทธเกษตร
ถนนสุววณวิทย์ถึงหอสมุดเก่า
ป้ายรถเมล์หน้าคณะบริหาร
แยกตึก 8
แยกฮ๊อกกี้ถึงแยกสิ่งทอ

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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6.12 ดาเนินการตรวจสอบจักรยานยนต์บริการผิดระเบียบ มก.

6.13 ดาเนินการซ่อมแซมแผงจราจร

6.14 โครงการจักรยานพี่ให้น้อง
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการใช้จักรยานภายในวิทยาเขตบางเขน ได้มอบหมายให้สภาผู้แทนนิสิตจัดสรร
รถจักรยาน โดยสภานิสิตฯ ได้จัดสรรไว้สาหรับให้บริการยืม – คืน แบบรายวัน เพื่อบริการแก่นิสิต และบุคลากร โดยงาน
รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ ประสานงานบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ลานจอดรถจักรยานฯ ตามจุด
บริการ และสรุปการยืมคืนจักร ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 ดังต่อไปนี้

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

19

ลาดับที่
1
2
3
4

สถานที่
ลานจอดพหลโยธิน
ลานจอดงามวงศ์วาน 1
ลานจอดงามวงศ์วาน 3
ลานจอดวิภาวดี
ยอดรวม

จานวนผู้ยืม (คน)
135
102
157
466
860

จานวนผู้คืน (คน)
135
102
157
466
860

7. การบริหารงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การบริหารอาคารและหน่วยงานภายในขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร กองยานพาหนะ อาคารและ
สถานที่ ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการให้หน่วยงานคณะ สถาบัน สานัก ใช้ทรัพยากรร่วมกัน สาหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ได้บริหารจัดการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านอาคารสาหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานที่ ซึ่งมีรายรับ
และหน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจาเดือน กรกฎาคม ดังนี้
รายการ
รายได้
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
รายได้จากการบริหารงาน (107)
- ค่าธรรมเนียมอาคาร 50 ปี
35,900.00
96,000.00
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.1
8,550.00
60,700
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.2
12,400.00
30,600
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.3
18,775.00
401,750
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.4
81,700.00
219,500
- ค่าเช่าร้านค้า ศร.1
77,000.00
- ค่าเช่าร้านค้า ศร.3
32,000.00
- ค่าเช่าร้านค้า ศร.4
13,000.00
- ค่าจอดรถอาคารหอประชุม มก.
78,540.00
- ค่าปรับบัตรจอดรถหอประชุมหาย
1,600.00
- ค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์ฯ
0.00
540,000.00
- ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ
900.00
1,000
- ค่าธรรมเนียมสานักพิพิธภัณฑ์
12,000.00
146,500
- ค่าธรรมเนียมบัตรผ่าน เข้า - ออก มก.
4,800.00
- ค่าธรรมเนียมปรับต่อมิเตอร์ไฟฟ้าและน้าประปา
600.00
- ค่าปรับรถยนต์ชนกระถางต้นไม้
350.00
- ค่าปรับบัตรผ่านเข้าออก มก. ชารุด
50.00
- ค่าปรับชาระล่าช้า
225.00
- ค่าปรับล็อคล้อรถยนต์
53,500.00
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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รายการ
- ค่าปรับหาบเร่ แผงลอย
- ค่าบารุงรักษารถยนต์
- ค่าสมัครสอบ พนง.
- ค่าสนับสนุนการศึกษา ศร.1
- ค่าสนับสนุนการศึกษา ศร.3
- ค่าสนับสนุนการศึกษา ศร.4
- ค่าขายแบบ
2. รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
- ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ
รายได้อาคารจอดรถ มก. (325)
รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก.
รายได้อาคารวิภาวดีรังสิต มก.
รายได้ค่าเช่าที่ดิน อ.ราชพัสดุ (อ.งามวงศ์วาน 1,2,วิภาฯ)
รายได้ค่าเช่าที่ดิน อ.ราชพัสดุ (อ.งามวงศ์วาน 1,2,วิภาฯ)
รายได้อาคารสวัสดิการ มก. (326)
รายได้อาคารสวัสดิการ มก.
รายได้ค่าสาธารณูปโภค (381)
รายได้ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ 381)
รวม

รายได้
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
6,200.00
5,872.50
100.00
76,150.00
42,000.00
3,000.00
300.00
9,000.00
263,235.00
383,065.00
151,670.00
78,820.00
700,867.00
965,066.00

20,600.00
13,200.00
2,960.00
22,500.00

468,828.00
978,595.00
4,564,658.50

1,555,310.00

8. การให้บริการจัดทาบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนกรกฎาคม)
ลาดับ
ประเภทของบัตร
จานวนบัตร
1 บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5
2 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21
3 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
4 ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
30
5 บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ
2
รวม
70

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

21

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 อาคารจอดรถ
วิภาวดีรังสิต และอาคารระพีสาคริก ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัยฯ 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

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม
540,000.00
96,000.00
20,600.00
2,960.00
13,200.00
22,500.00

รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

0.00
35,900.00
468,828.00
263,235.00
151,670.00
383,065.00
78,820.00

117,993.99
1,024,358.95
253,208.83
496,169.25
156,094.34
343,245.76
219,253.79

1,502,506

2,610,324.91

 ดูแลและบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคอาคารระพีสาคริก
- ระบบไฟฟ้า ได้แก่ ตู้เมนไฟฟ้า MDB(Main Distribution Board) โคมไฟฉุกเฉิน ระบบไฟหรี่ (Dimmer)
หม้อแปลงไฟฟ้า โคมไฟประหยัดพลังงานเอ็กตราไบรท์ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น
- ระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ระบบประปา ระบบระบายน้าทิ้ง และระบบบาบัดน้าเสีย ถังบาบัดน้าเสีย มิเตอร์
น้าประปา เป็นต้น

10. การให้บริการงานพิธีและหน่วยงานต่างๆทีข่ อความอนุเคราะห์
ดาเนินการจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง
เป็นเงิน 6,702 บาทประกอบด้วย
 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บนเวทีและ
บริเวณหน้าห้องสุธรรมอารีกุล
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จัดทาขาตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และจับผ้า
ระบายบริเวณทางเข้าหน้าลิฟท์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ดาเนินการย้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 บริเวณ
ประตูงามวงศ์วาน 1
ซ่อมผิวถนนเป็นหลุมบริเวณลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร์ ที่ซ่อมแซมชั่วคราวยุบตัวลง ดาเนินการแก้ไขโดยใช้
ไม้ตอกกันไม่ให้หินที่เทไปไหล และซ่อมพื้นผิวถนนบริเวณหน้าคณะสังคมศาสตร์
จัดทาแท่นที่วางพานพุ่ม เทียนแพ ตั้งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล 10
จับผ้าระบายที่หลุดบริเวณทางขึ้นและรอบเสาธงอาคารสารนิเทศ 50 ปี
ติดตัง้ ธงชาติบริเวณรั้วประตูงามวงศ์วาน ๒ ทั้งสองฝั่ง
ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ในห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และบริเวณด้านนอก
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 งานจัดสถานที่ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ บริเวณอาคารจักรพันธ์ เช่น ปฐมนิเทศนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะเทคนิคสัตวแพทย์ คณะบริหารธุรกิจเป็นต้น

 จัดพิธีถวายอาลัย กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จัดตกแต่งสถานที่บริเวณ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 จัดรถยานพาหนะ รถกระบะ จานวน 1 คัน รถบัสขนาด 25 ที่นั่งและ 45 ที่นั่ง จานวน 2 คัน ร่วมงานโครงการ
ปันรักสู่น้อง ครั้งที่ ณ บ้านเด็กพิการภูมิเวช จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

 จัดรถยานพาหนะ รถกระบะ จานวน 1 คัน รับ-ส่งเจ้าหน้าที่งานสวนฯ ซื้อต้นไม้ที่บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
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 จัดรถยานพาหนะ รถกระบะ จานวน 1 คัน รับ -ส่งนักดนตรีชมรม KU WIND งานพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

 จัดรถยานพาหนะ รถราง จานวน 4 คัน ให้กองการเจ้าหน้าที่ โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 60 ภายใน มก. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 จัดรถยานพาหนะ รถโดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง จานวน 1 คัน ให้สานักงานอธิการบดีและสานักงาน
กฎหมาย ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2560

 จัดรถยานพาหนะ รถยนต์นั่ง จานวน 1 คัน ให้สานักประกันคุณภาพไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
 จัดรถยานพาหนะ รถตู้ จานวน 1 คัน ให้กองกลางรับพระร่วมงานเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560
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 จัดรถยานพาหนะ รถโดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง จานวน 2 คัน รถโดยสาร 45 ที่นั่ง จานวน 1 คัน รถ
โดยสาร 25 ที่นั่ง จานวน 1 คัน รถตู้ จานวน 1 คัน และรถยนต์นั่งรับรองผู้บริหาร ให้คณะวนศาสตร์เพื่อร่วมงานปลูกต้นไม้
ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

 จัดรถยานพาหนะ รถตู้ จานวน 1 คัน ให้งานสวนและรักษาความสะอาดเพื่อประสานงานการจัดซื้อรถดูดใบไม้
ที่บางบอน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
 จัดรถยานพาหนะ โดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง จานวน 2 คัน และรถกระบะ จานวน 1 คัน ให้กองกิจการ
นิสิตเพื่อร่วมโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 7/60 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

 จัดรถยานพาหนะ รถราง จานวน 4 คัน งานก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ระหว่างวันที่
18-20 กรกฎาคม 2560
 จัดรถยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ล้อ จานวน 2 คัน รถตู้ จานวน 2 คัน และรถยนต์นั่งรับรองผู้บริหาร เพื่อ
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง ครั้งที่ 48 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิร์ล เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
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 จัดรถยานพาหนะ รถตู้ จานวน 1 คัน นาคณะทางานการเก็บข้อมูลการจัดอันดับ UI GREEN METRIC
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 19 –20
กรกฎาคม 2560

 จัดรถยานพาหนะ โดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง จานวน 1 คัน นานิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ฝึก
ภาคสนาม ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2560
 ให้ ความอนุ เคราะห์วิทยุสื่ อสารมือถือตามที่หน่ว ยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมพร้อมทั้ง
ตรวจเช็ควิทยุสื่อสารมือถือเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดวิทยุสื่อสารตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการ
ให้บริการเดือนกรกฎาคม 2560 มีหน่วยงานที่ขอยืมวิทยุสื่อสารมือถือ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง จานวนวิทยุสื่อสารมือถือที่ให้บริการมี
จานวนทั้งสิ้น 18 ตัว ดังนี้
1. ชมรมกีฬาเทควันโด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560
2. องค์การบริหาร องค์การนิสิตฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560
 ให้ความอนุเคราะห์แผงจัดการจราจรตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมและตรวจเช็ค
แผงจราจรเพื่อให้ พร้ อมใช้งาน และจั ดแผงจราจรตามจานวนที่ห น่ว ยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการให้ บริการเดือน
กรกฎาคม 2560 มีหน่วยงานที่ขอยืมแผงจราจรทั้งสิ้น 5 ครั้ง จานวนแผงจราจรที่ให้บริการมีจานวนทั้งสิ้น 140 แผง ดังนี้
1. ชมรมกีฬาเทควันโด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560
2. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรมมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
3. องค์การบริหาร องค์การนิสิตฯ เมื่อวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560
4. กองกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2560
5. องค์การบริหาร องค์การนิสิตฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560
 การถวายการรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสาคัญ โดยดาเนินการจัดเตรียมแผนการ
รักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายการอารักขาและดูแลเส้นทางเสด็จฯ ของ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จฯ และบุคคลสาคัญที่มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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