แบบรายงานผลการดาเนินงาน (ประจาเดือน มิถุนายน)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
วันที่รายงาน 22 กรกฎาคม 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 ตัดแต่งต้นไม้ที่หักโค่นบริเวณภายใน มก. เนื่องจากฝนตกลมแรง กรีดขวางทางเดินและบริเวณถนน ดังนี้
สานักพิพิธภัณฑ์ฯ
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ศูนย์เรียนรวม 4

โรงอาหารกลาง 1

ด้านข้างสนามรักบี้แนวถนนระพีสาคริก

ศูนย์เรียนรวม 3

บริเวณหอประชุม
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แนวคอปเปอร์เวย์

บริเวณศาลาหกเหลี่ยม

ด้านหลัง KU – Home

ด้านหน้ากองยานฯ

บริเวณประตูวิภาวดี

1.2 ขนย้ายกิ่งไม้บริเวณด้านหน้าคณะศึกษาศาสตร์เพื่อให้เกิดความสวยงามบริเวณด้านหน้าคณะศึกษาศาสตร์
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2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง
ดาเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ (สายช๊อตใต้ดิน) บริเวณประตูงามวงศ์วาน 2 ถึงแยกคหกรรม
ศาสตร์ เปลี่ยนหลอด T5 14 วัตต์ จานวน 6 หลอด บัลลาสท์ 2x14 วัตต์ จานวน 2 ตัว บัลลาสท์ 1x14 จานวน 4 ตัว
เปลี่ยนตู้เซฟตี้ 60 แอมป์ 1ใบ (ของเดิมไหม้)
- เปลี่ยนหลอด T8 18 วัตต์ แทนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 36 วัตต์ บริเวณชั้น 2-4 จานวน 90 หลอด อาคาร
ศูนย์เรียนรวม 3
- อาคารพุทธเกษตรซ่อมเสาไฟแสงสว่างบริเวณรอบอาคาร เปลี่ยนเสาที่ชารุด 4 ต้น และ
เปลี่ยนหลอด LED 10.5 วัตต์ 6 หลอด
- ซ่อมไฟแสงสว่างถนนบ้านพักข้าราชการซอยพหลโยธิน 45 (ลงกราวด์ฟิวส์ขาด)
- ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนบริเวณรอบโรงละคร เปลี่ยนหลอดเมทัลฮาไลด์ 250 วัตต์
จานวน 6 หลอด อิกนิเตอร์ จานวน 4 ตัว
- ตรวจสอบและแก้ไขปั้มรดน้าต้นไม้สวนเฟื่องฟ้าซอยพหลโยธิน 45(สายไฟขาด)
- ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างที่จอดรถจักรยาน และจักรยานยนต์บริเวณประตูพหลโยธิน
(สายไฟช๊อตใต้ดิน)
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณทางเดินด้านหลังอาคารศูนย์เรียนรวม 1 หลอด LED
16 วัตต์ จานวน 12 ชุด
- ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างแยกสานักการกีฬา เปลี่ยนหลอดเมทัลฮาไลด์
400 วัตต์ จานวน 1 หลอด

2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง
ดาเนินการปรับปรุง ปั๊มสูบน้าไม่ขึ้น บริเวณสวน 100 ปี

3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง
- ดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารศูนย์เรียนรวม 3 สุขภัณฑ์อาคารศูนย์เรียนรวม ซ่อมห้องน้าโถปัสสาวะโถ
ที่ 3 และโถที่ 6
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3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง
3.1 พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาน้าเย็น อาคารเรียนส่วนกลางดังนี้
 ซ่อมแซมบารุงรักษาและล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ชั้น 2, 3, 4 จานวน 27 ห้อง
 ซ่อมแซมบารุงรักษาและล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ชั้น 2, 3, 4 จานวน 14 ห้อง

 บารุงรักษาระบบปรับอากาศ ล้างฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม 4ชั้น
4, 5, 6, 7 จานวน 35 ห้อง, ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 506
3.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ตรวจเช็คหลอดไฟแสงสว่าง บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ชั้นล่าง , เปลี่ยน หลอดไฟแสงสว่างห้อง
ลิฟต์โดยสาร และภายในห้องเรียน ชั้น 4, 5, 6, 7
 บารุงรักษาระบบหม้อแปลงไฟฟ้า สารกรองความชื้น เปลี่ยนกรองน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร
หอประชุม 2 เครื่อง
3.3 พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนส่วนกลาง
 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 รับมอบครุภัณฑ์
โสตทัศนูปกรณ์ จาก สานักทะเบียนและประมวลผล จานวน 5 รายการ ได้แก่
- จอรับภาพแบบมือดึง (ศร.3 ห้อง 303,402) จานวน 2 จอ
- เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพสีจากวัตถุสามมิติ จานวน 5 เครื่อง (ศร.2 ห้อง 202,204,205,207,208)
- ไมโครโฟนมีสายพร้อมอุปกรณ์ จานวน 27 ห้อง (ศร.2) จานวน 27 ตัว
- ไมโครโฟนมีสายพร้อมอุปกรณ์ จานวน 52 ตัว (ศร.1 จานวน 10 ห้อง, ศร.3 จานวน 14 ห้อง)
- เครื่องขยายเสียง ขนาด 240 วัตต์ (ศร.1) จานวน 2 เครื่อง

 ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง อาคารศูนย์เรียนรวม 2 จานวน 2 เครื่อง
 ตรวจเช็คและซ่อมแซม อาคารศูนย์เรียนรวม 4 เครื่องฉาย LCD ห้อง 605
1. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง
 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ห้องประทับทรงงาน ชั้น 2และขอความอนุเคราะห์งาน
สวนตัดต้นไม้ที่โค่นล้ม
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4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก.
4.1 ติดตัง้ อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังหน้าห้องน้า

4.2 เปลี่ยนท่อน้าประปาตึกพักหญิงชงโค (โรงจอดจักรยาน)

4.3 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาหอพักชายที่ 13 ป้องกันน้าฝนรั่วซึมลงห้องพักนิสิต

4.4 งานช่างประปา เปลี่ยนท่อน้าประปาตึกพักหญิงชวนชม

4.5ซ่อมแซมท่อน้าประปาแตก หอพักชายที่ 13 (เนื่องจากต้นไม้ล้ม)

4.6 เปลี่ยนโคมไฟฟ้าถนนตึกพักหญิงชวนชม
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5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.1 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 เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออก
ของมหาวิทยาลัยฯ
- พัฒนาซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
สวัสดิการ และรถรางนนทรี จานวน 20 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559 ระยะเวลา
30 วัน เป็นเงิน 533,793.84 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 ผู้ใช้บริการสามารถทราบสายรถที่ผ่ านสถานที่นั้น ๆ และข้อมูลการเดินรถได้
ตลอดเวลา ตลอดจนทราบระยะเวลาในการรอรถแต่ละสายทาให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมผ่าน
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 – 30 มิถุนายน 2559 ระยะเวลา 30
วัน ตามรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่
1.
2.

รายการ
ค่าบารุงรักษารถยนต์
ค่าติดป้ายประชาสัมพันธ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
12
3
0
0
12
3

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ
ขอยกเว้น
1,700.00
300.00
0
0
1,700.00
300.00

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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5.2 พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ
รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาดหนัก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจานวน 93 คัน โดยการ
ซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน
263,743.30 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 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
จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
6
13
6
13

รายการ
ค่าบารุงรักษารถยนต์
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ
ขอยกเว้น
16,777.50
24,525.00
16,777.50 24,525.00

การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการ
ผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถสวัสดิการและรถส่วนกลางประกอบด้วย
เดือน

พ.ศ.

พฤษภาคม
มิถุนายน

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
ปฏิบัติงานดังนี้
สรุปรายรับค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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ลาดับที่
รายการ
1
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์
2
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย และล้อเลื่อน
3
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง

หน่วยนับ (ครั้ง)
42
60
-

จานวน (บาท)

21,000
12,000
-

6.2 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE)
โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตารวจนครบาลบางเขน กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการ
เกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และดาเนินการต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานโดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ประจาเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้
ตารางสรุปเหตุการณ์
เหตุการณ์ที่เกิด
เหตุลักทรัพย์
ทะเลาะวิวาท
เหตุรถจักรยานยนต์หาย
วิกลจริต

ปีงบประมาณ 2559
(ครั้ง)
2
1
3
1

หมายเหตุ

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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7. การบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การบริหารอาคารและหน่วยงานภายในขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การให้หน่วยงานคณะ สถาบัน สานัก ใช้ทรัพยากรร่วมกัน สาหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้
บริหารจัดการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านอาคารสาหรับการจัดประชุ ม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานที่ ซึ่งมีรายรับและ
หน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจาเดือน มิถุนายน 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

20,000.00
476,222.00

156,000.00
193,000.00
-

6,300
840
17,100

35,500
19,560
437,560
350,000

-

-

3,600
-

4,000
16,777.50
1,700.00

24,525.00
300

-

-

337,555.00
159,980.00
402,100.00
82,800.00

18,000.00
3,200.00
12,000.00
22,500.00
-

89,230
1,614,604.50 1,275,745.00

156,000.00
213,000.00
476,222.00
35,500.00
5,860.00
38,400.00
67,100.00
3,600.00
4,000.00
41,302.50
2,000.00
355,555.00
163,180.00
414,100.00
105,300.00
89,230.00
2,890,349.50

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

ประเภทของบัตร
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ
รวม

จานวนบัตร
69
16
32
118
64
299

ค่าธรรมเนียม
1,400
300
3,200
11,800
19,200
35,900

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
712
ครั้ง
220
ครั้ง
534
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
222
ครั้ง
220

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

งบประมาณ
รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

156,000.00
193,000.00
18,000.00
3,200.00
12,000.00
22,500.00

20,000.00
476,222.00
337,555.00
159,980.00
402,100.00
82,800.00

99,537.16
1,096,848.49
220,024.15
416,310.90
149,337.55
313,872.78
193,749.00

404,700.00

1,478,657

2,489,680.03

10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ดาเนินการตามที่ขอความอนุเคราะห์ ประกอบด้วย
 จัดยานพาหนะรับ-ส่งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมงาน และขนหีบ เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
 ประสานงานและจัดเตรียมยานพาหนะสาหรับรับเสด็จ ในพิธีเปิดงาน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) เกษตรแฟร์ และจัด
รถรางรับ-ส่งชมรมเคยู วินด์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 จัดรถรางให้บริการงาน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) เกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559

 ติดธงเส้นทางเสด็จฯไปกรมการข้าว
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 ติดธงตามประตูและติดตั้งตรา ฉลองราชฯ 70 ปี ประตูวิภาวดีรังสิต
 รื้อหลังคาดาดฟ้าอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
 จัดทาป้ายโฟมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจฯห้องกาพลอดุลวิทย์
 ซ่อมที่นั่งพระสงฆ์พุทธเกษตร
 สารวจหลังคาพุทธเกษตรที่รั่ว ลงมาที่ฝ้าเพดาน
 ติดตั้งประตูห้องประทับสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร
 ซ่อมแซม ทาสี กรอบพระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 59 ปี พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
 ติดตั้งธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (ธงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระราชินี) ติดตั้งคู่กับ ธง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
บริเวณประตูพหลโยธิน และบริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 และ 2
 ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์หมายเลข 118 100 104 คณะประมง
 ตรวจเช็คสัญญาณสาย คณะประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์หมายเลข 1403 1406 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิจัยป่าไม้
 เก็บมัดสายโทรศัพท์บริเวณหน้าทางเข้า – ออก กรมการข้าว
 ตรวจเช็คโทรศัพท์หมายเลข 9428372 คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวิจัยป่าไม้
 ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
 เก็บมัดสายเคเบิ้ลโทรศัพท์บริเวณด้านหลังหอประวัติ กิ่งไม้หล่นทับ
 ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ 1260 งานรักษาความปลอดภัย น้าเข้ารอยต่อเคเบิ้ล
 ซ่อมแผงจราจร พร้อมทาสีขาวแดงแบบมีล้อจานวน 3 แผง แบบขาตั้ง จานวน 4 แผง
 ตัดเหล็กจานวน 8 ตัว และเชื่อม พร้อมทาสีใหม่ฝาครอบท่อระบายน้า บริเวณทางเดิน อาคารโรงละคร
 เชื่อมบู๊ทประตูสแตนเลส บริเวณแยกพุทธเกษตร
 ซ่อมเก้าอี้สานักงาน พร้อมเปลี่ยนล้อ จานวน 1 ตัว
 ตัดเหล็กพร้อมทั้งเจาะรูทาพื้นราวบันไดอาคารโรงละคร จานวน 6 ตัว

 ติดตั้งซุ้มประตูงามวงศ์วาน 3 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
 ซุ้มทางเข้างานประตูวิภาวดีรังสิต จับผ้าระบายกองอานวยการ 1 และ 2
 เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการให้ใช้ปูนปรับระดับพื้นที่ทรุดตามแนวลาดพระบาทตีไม้รองพื้นที่ประทับ
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 ซุ้มทางเข้าจุดเริ่มงานประตูวิภาวดีรังสิต
 ซ่อมสีที่กดปุ่มพิธีเปิด
 ปูพรมลาดพระบาท
 ทาฉากเวที
 ติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ และเดินสายกองอานวยการ

 จัดตกแต่งสถานที่ งาน เพื่อพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจาปี2559 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
และเตรียมความพร้อมของสถานที่

 สานักงาน ปปท. ขอใช้สถานที่ในการสอบคัดเลือกบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 4

 วันที่ 21 มิถุนายน 2559 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร และวันที่ 26
มิถุนายน 2559 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ขอใช้สถานที่ฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องพ่นหมอกควันกาจัดยุง
อาคารหอประชุม
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 วันที่ 24 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559 ให้บริการสถานที่ งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร์ 2559 อาคารโรง
ละคร ประเสริฐ ณ นคร

 งานที่ใ ห้ค วามอนุเ คราะห์จั ด พนักงานรั กษาความปลอดภัยตามที่หน่วยงานต่า งๆ ร้ องขอดาเนินการจัด
พนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรให้กับหน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน
สโมสรนิสิ ต ที่ขอความอนุ เคราะห์ ระหว่ างเดือนมิถุนายน 2559 จานวน 17 ครั้ง และหน่ว ยงานเป็นผู้ รับผิ ดชอบ
ค่าตอบแทน เป็นเงิน 7,000 บาท
 ให้ความอนุเคราะห์วิทยุสื่อสารมือถือตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมพร้อมทั้ง
ตรวจเช็ควิทยุสื่อสารมือถือเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดวิทยุสื่อสารตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการ
ให้บริการเดือนมิถุนายน 2559 มีหน่วยงานที่ขอยืมวิทยุสื่อสารมือถือทั้งสิ้น 2 ครั้ง วิทยุสื่อสารที่ให้บริการทั้งหมดมีจานวน
25 เครื่อง
 ให้ความอนุเคราะห์แผงจัดการจราจรตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมและตรวจเช็คแผง
จราจรเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดแผงจราจรตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการให้บริการเดือน มิถุนายน
2559 มีหน่วยงานที่ขอยืมแผงจราจรทั้งสิ้น 2 ครั้ง จานวนแผงจราจรที่ให้บริการมีจานวนทั้งสิ้น 100 แผง
 การถวายการรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสาคัญ โดยดาเนินการจัดเตรียมแผนการ
รักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายการอารักขาและดูแลเส้นทางเสด็จฯ ของ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จฯ และบุคคลสาคัญที่มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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