แบบรายงานผลการดาเนินงาน (ประจาเดือน มีนาคม)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
วันที่รายงาน 21 เมษายน 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 ปรับภูมิทัศน์ ทาความสะอาด เรือนเพาะชา ซอยพหลโยธิน 45 เพื่อเพิ่มพื้นที่สาหรับเพาะชาต้นไม้ และพื้นที่ใน
การจัดเก็บต้นไม้

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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1.2 ปรับภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง และริมบ่อฝั่งตรงข้ามอาคารสารนิเทศ 50 ปี ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณพุทธรักษา
เพื่อให้เกิดความสวยงาม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

1.3 กาจัดวัชพืชคูคลองภายใน มก. บริเวณแนวถนนวิภาวดี ,อาคารจักรพันธ์ และนาผักตบชวา ,จอกไปทาปุ๋ยหมัก
ต่อไป

1.4 ตัดแต่งต้นไม้ภายใน มก. เพื่อป้องกันการหักโค่นกรณีฝนตกลมแรง
บริเวณสวน 60 ปี

บริเวณหอประวัติ

บริเวณซอยพหลโยธิน 45

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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บริเวณแยกหอหญิง

บริเวณสามบรูพาจารย์

1.5 เก็บกิ่งไม้บริเวณคอกขยะและแยกกิ่งไม้กับขยะมูลฝอย เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บของรถขยะต่อไป
บริเวณคอกขยะคณะอุตสาหกรรมเกษตร

บริเวณคอกขยะหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1.6 ปลูกต้นไม้ทดแทนบริเวณหน้าป้าย มก. ซ่อมแซมต้นไม้ดอกไม้ประดับหน้าป้ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม
บริเวณประตู 1 งามวงศ์วาน

บริเวณประตู 3 งามวงศ์วาน
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ดาเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและพื้นที่
ประกอบด้วย
ติดตั้งโคมเมทัลฮาไลท์400 วัตต์ พร้อมตู้ควบคุมเวลา เปิด-ปิด บ่อน้้าข้างอาคารระพีสาคริก
ตรวจสอบและซ่อมไฟแสงสว่างถนนบริเวณรอบโรงละคร ส้านักพิพิธภัณฑ์ฯ โดยเปลี่ยนหลอดเมทัลฮาไลท์ 250
วัตต์ 8 หลอด บัลลาสท์ 250 วัตต์ 4 ตัว เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 4 ตัว
ตรวจสอบและซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ โดยเปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์ 5 หลอด บัล
ลาสท์ 250 วัตต์ 1 ตัว ฟิวส์ 3 ตัว
ตรวจสอบและซ่อมไฟแสงสว่าง และไฟปั้มรดน้้า ต้นไม้ ซอยพหลโยธิน 45 สวนเฟื่องฟ้า งานสวนและรักษา
ความสะอาด ต่อสายเมนปั้มน้้าสาย T.H.W 1x6 ขาด ตัดท่อใหม่ เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ 80 วัตต์ 1 หลอด บัลลาสท์
80 วัตต์ 1 ตัว

ตรวจสอบและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนหย่อมประตูงามวงศ์วาน 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากแยก กอง
ยานพาหนะฯ ถึงแยกหอหญิง ซ่อมสวิทซ์ เปิด – ปิด ไฟฟ้า อาคาร ศร. 2 ซ่อมแซมเบรกเกอร์ไฟฟ้า งาน รปภ. ซ่อมไฟ
แสงสว่างแยก โรงเรียนสาธิตประถม ถึงภาควิชาเพาะเลี้ยง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ ชมรมดาวกระจุยตรงบริเวณป้าย
รถเมล์ เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าแก่ องค์การบริหารองค์การนิสิต ย้ายจุดพ่วงกระแสไฟฟ้า ส้านักพิพิธภัณฑ์ฯ ตรวจสอบ
กระแสไฟฟ้า ของภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ซ่อมสวิทซ์ เปิด – ปิด ไฟฟ้า อาคาร ศร. ตรวจสอบปั้มน้้าไหม้ งานสวน
ฯ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ บริเวณสวนหย่อมประตู 3 ซ่อมปั้มน้้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ ตรวจสอบไฟฟ้าขัดข้อง ภาควิชา
พืช สวน คณะเกษตร ตรวจสอบเสาไฟฟ้าเอีย งบริเวณด้านข้างโครงการหลวง ประสานงานให้ การไฟฟ้านครหลวงมา
ด้าเนินการ

2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง
ด้าเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย ซ่อมชักโครกอุดตัน ศร.1 ซ่อมท่อ
ประปาแตกท่อเสียบหัวสปริงเกอร์แตก ซ่อมแซมห้องน้้า งาน รปภ. ต่อท่อน้้าประปา เตรียมงานประเพณีสงกรานต์ (ท้า
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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อุโมงค์น้า) ซ่อมท่อเมนน้้าประปารั่วส่วนกลาง เปลี่ยนปั๊มสูบน้้ารดน้้าต้นไม้ สนามหญ้าใน มก. ซ่อมแซมห้องน้้า – เครื่อง
สุขภัณฑ์อาคารส่วนกลาง ซ่อมแซมหลังคาปั้มน้้า DP 2 ตรวจสอบระบบท่อน้้าพุหน้าหอประชุมปรับปรุงสะพานไม้ 2 จุด
สวน 60 ปี โรงสูบน้้า ด้านหลังหอพักหญิง ทาสีกันรั่วซึม ท้าความสะอาด แก้ไขท่อระบายน้้า ทาสีซ่อมแซมซุ้มประตูทรง
พระเจริญ และกรอบรูปพระฉายาลักษณ์ พร้อมติดตั้ง ประตูวิภาวดีรังสิต

2.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดาเนินการปรับปรุงและ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ของอาคาร
ส่วนกลาง ประกอบด้วย ซ่อมตู้น้าร้อน – น้าเย็น งานยานพาหนะ ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องชุมสายโทรศัพท์ ศร. 1
ซ่อมกระเบื้องห้องน้าชาย ชั้น 3 ศร. 3 ซ่อมท่อประปารั่ว ศร. 4

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง
3.1 ระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนส่วนกลางดังนี้
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ๔๐๔ ชั้น ๔

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 บริษัทบารุงรักษาลิฟต์เข้าตรวจเช็คบารุงรักษาประจาเดือน
มีนาคม 2559

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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 หน่วยบริการอาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร ซ่อมแซม Water Chiller

3.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ซ่อมแซมปลั๊กเสียบไฟเคาน์เตอร์ห้องเรียน

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 2 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าและเปลี่ยนโคมหลอดไฟแสงสว่าง เดินสายไฟ
ในอาคารเรียน

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 บริษัทเข้าซ่อมแซมระบบสัญญาณอัคคีภัยประจาอาคาร เปลี่ยน
หลอดไฟแสงสว่าง

 หน่วยบริการอาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร ซ่อมแซมหลอดโคมไฟ
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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3.3 พัฒนาระบบประปาและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ทาที่ปิดฝาท่อระบายน้าข้างอาคาร

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในห้องน้า

 หน่วยบริการอาคารหอประชุม หน่วยช่างเชื่อมโลหะทาที่ครอบวาล์วเปิด-ปิดน้า ห้องสุขาด้านหลัง
อาคารหอประชุม

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมห้องน้้า ชาย-หญิง ชั้นล่าง จ้านวน 4 ห้อง ก๊อกน้้าปัสสาวะ
ชาย ซ่อมประตูห้องน้้าคนพิการชั้น ๖

3.4 พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนส่วนกลาง
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 เจ้าหน้าที่ส้านักบริการคอมพิวเตอร์เปลี่ยนตู้ HUB สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ชั้น ๘

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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3.5 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ปรับปรุงลานจอดรถจักรยาน ซ่อมแซมโช๊คประตูห้องเรียน

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 จัดสถานที่บริเวณสูบบุหรี่ให้แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากร

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 วางยาก้าจัดหนูชั้น ๑ – ๑๐

4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก.
4.1 ติดตั้งประตูเหล็ก กั้นทางขึ้นลงเวที เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเวทีชมรม ทาสีบานประตูไม้ บริเวณชมรม KU
BAND

4.2 พัฒนาปรับปรุงอาคารเก่าหลังชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทให้มีสภาพใหม่

4.3 ปรับปรุงทาสีผนังและฝ้าเพดาน ห้องน้า
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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4.4 เปลี่ยนล้อรถเข็นของตึกพักหญิงชงโค และตึกพักหญิงบุษกร

4.5 ปิดท่อประปาป้องกันน้าเข้าแท้ง และต่อน้าประปาตรงเข้าเครื่องกรองน้าดื่ม

4.6 เปลี่ยนลูกลอยบ่อเก็บน้าใต้ดิน ตึกพักหญิงชงโค

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 13 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
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า -ออก
ของมหาวิทยาลัยฯ
- พัฒนาซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
สวัสดิการ และรถรางนนทรี จานวน 20 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2559 ระยะเวลา 31
วัน เป็นเงิน 516,797.65 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 หรือผ่านแอปพริเคชั่นบนมือถือ 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 มีนาคม 2559 ระยะเวลา 31 วัน
ตามรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่
1.
2.

รายการ
ค่าบารุงรักษารถยนต์
ค่าติดป้ายประชาสัมพันธ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
4
2
1
5
2

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ
ขอยกเว้น
658.00
400.00
1,584.00
2,242.00
400.00

- การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการ
ผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถสวัสดิการและรถส่วนกลางประกอบด้วย
เดือน

พ.ศ.

กุมภาพันธ์
มีนาคม

2558
2559
รวม

ผลิตได้
(ลิตร)
140
0
140

รายจ่ายค่าวัสดุ
และอื่นๆ(บาท)
1,333.00
0
1,333.00

ราคาน้ามัน/
ลิตร
20.74
0
20.74

รวมเป็นเงิน
(บาท)
3,276.92
0
3,276.92

ประหยัดงบประมาณ
(บาท)
1,943.92
0
1,943.92

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 และค่าผ่านทางพิ เศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน
432,967.63 บาท 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 282 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
3
8
3
8

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ
ขอยกเว้น
5,262.00
23,850.00
5,262.00
23,850.00

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

รายการ
ปรับผูฝ้ ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์
ปรับผูฝ้ ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย และล้อเลื่อน
ปรับผูฝ้ ่าฝืนระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง

หน่วยนับ (ครั้ง)
220
-

จานวน (บาท)
110,000
-

6.2 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตารวจนครบาลบางเขน กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการ
เกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และดาเนินการต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานโดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ประจาเดือนมีนาคม 2559 ดังนี้
ตารางสรุปเหตุการณ์
เหตุการณ์ที่เกิด
ทะเลาะวิวาท
ลืมทรัพย์สิน
เหตุสัญญาณเตือนภัยธนาคารดัง
เหตุจมน้าเสียชีวิต
ก่อความเดือดร้อนราคาญ

เดือน มีนาคม 2559 (ครั้ง)
1
2
2
1
1

หมายเหตุ

โรงสูบ

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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6.3 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ออานวยความ
สะดวกและจัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้งบประมาณในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น
37,545 บาท เป็นโครงการต่อเนื่องโดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณถนนตั้งแต่
ด้านหลั งส านั กกีฬา-ภาควิช าพืช สวน ถึงหน้ าโครงการหลวงทั้ง ๒ ฝั่ ง เพื่อให้ ผู้ ขั บขี่รถยนต์ป ฏิบัติตามกฎจราจรและ
เครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในบริ เวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕59

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณถนนกาพล
งอดุลย์วิทย์ ๒ ฝั่ง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจรและเครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือนต่างๆ ที่ตั้งอยู่
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้
เส้นทาง

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดซ้อนคัน ฝ่าฝืนล็อคล้อ ปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณถนนกาพลงอ
ดุลย์วิทย์ ๒ ฝั่ง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจรและเครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

7. การบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การบริหารอาคารและหน่วยงานภายในขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การให้หน่วยงานคณะ สถาบัน สานัก ใช้ทรัพยากรร่วมกัน สาหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้
บริหารจัดการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านอาคารสาหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานที่ ซึ่งมีรายรับและ
หน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจาเดือน มีนาคม 2559 ดังนี้
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ลาดับ
1

2

3

รายการ
เงินรายได้จากการบริหารงาน (ค่าธรรมเนียม)
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสวัสดิการ มก.
อาคารศูนย์เรียนรวม 1
อาคารศูนย์เรียนรวม 2
อาคารศูนย์เรียนรวม 3
อาคารศูนย์เรียนรวม 4
อาคารหอประชุม มก.
อาคารวิจัยและพัฒนา
อาคารพุทธเกษตร
อาคารสานักพิพิธภัณฑ์ฯ
ค่าบารุงรักษารถยนต์
ค่าบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ
ค่าธรรมเนียมการติดป้ายประชาสัมพันธ์
เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
- ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกน้า
- ค่าธรรมเนียมรถกระเช้า
เงินรายได้อาคารจอดรถ มก.
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
อาคารจอดรถบางเขน
อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
อาคารจอดรถวิภาวดี
ลานจอดรถหอประชุม มก.
รวม

รายรับ

ยกเว้น

302,000.00 1,532,000.00
218,100.00 706,000.00
2,241,516.00
-

7,120
13,800
1,500
36,000
5,262.00
658
1,584.00

25,880
263,430
505,980
924,350
24,000
10,700
23,850.00
400
-

-

-

3,216,975.00
1,268,440.00
2,625,325.00
820,990.00

117,900.00
25,780.00
68,400.00
135,000.00

136,910.00
10,896,180.00 4,363,670.00

รวม

1,834,000.00
924,100.00
2,241,516.00
5,880.00
70,550.00
19,780.00
24,350.00
4,000.00
2,200.00
6,000.00
29,112.00
1,058.00
1,584.00
-

3,334,875.00
1,294,220.00
2,693,725.00
955,990.00
136,910.00
15,259,850.00

8. การให้บริการจัดทาบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เดือนมีนาคม)
ลาดับ
1
2
3
4
5

ประเภทของบัตร
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ
รวม

จานวนบัตร
45
15
1
2
1
64

ค่าธรรมเนียม
1,100
100
100
200
300
1,800

หมายเหตุ
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9. พัฒนาการให้บริการอาคารส่วนกลาง และอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถบางเขน อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 อาคารจอด
รถวิภาวดีรังสิต และอาคารระพีสาคริก ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ แบ่งออกเป็น 1 หน่วย 8 อาคาร และมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
แผนงาน
1. หน่วยธุรการและพัสดุ
2. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
3. อาคารสารนิเทศ 50 ปี
4. อาคารสวัสดิการ มก.
5. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
6. อาคารจอดรถบางเขน
7. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
8. อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
9. อาคารระพีสาคริก

รวมเป็นเงิน

ผลการดาเนินงาน
หน่วย จานวน
นับ
เรื่อง 12,163
ครั้ง
9,233
ครั้ง
7,648
ครั้ง
2,104
ครั้ง
3,941
ครั้ง
2,980
ครั้ง
3,925
ครั้ง
3,473
ครั้ง
1,210

งบประมาณ
รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

1,532,000.00
706,000.00
117,900.00
25,780.00
68,400.00
135,000.00
-

302,000.00
218,100.00
2,241,516.00
3,216,975.00
1,268,440.00
2,625,325.00
820,990.00

210,301. 34
4,704,869.32
1,673,821.57
2,745,600.03
849,167.03
1,919,897.06
1,162,494.00

2,585,080.00

10,693,346 13,055,849.01

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ดาเนินการตามที่ขอความอนุเคราะห์ ประกอบด้วย
 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 18 ม. งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 และงานประเพณีสงกรานต์
ประจาปี 2558
 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ติดตั้งธงคณะ 36 ต้น
 ติด backdrop " โครงการปัจฉิมนิเทศ" ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 จัดทาเวทีพร้อมฉาก และเขียนป้ายโฟม "งานคืนสู่เหย้าชมรมกีฬามวยฯ"
 เขียนป้ายผ้า "งานคืนสู่เหย้าชมรมกีฬามวยฯ" ขนาด 7 เมตร ซ่อมราวสะพาน
 เขียนป้ายข้อความโฟม งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ กองยานพาหนะฯ
 เขียนป้ายข้อความโฟม "วันปิดกิจกรรมนิสิตฯ" เขียนป้ายข้อความโฟม "เทคนิคการผลิตยางฯ"
ห้องกาพลอดุลย์วิทย์
 จัดทาป้ายบอกทางไปหอประชุม งาน “การแข่งขันเดิน – วิ่ง
 สัตวบาล – เกษตรศาสตร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558”
 ทาฉากหลังและจับผ้าระบาย ติดป้ายบอกทางไปยังอาคารวชิราณุสรณ์
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งานกาชาด ประจาปี 2558 ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโต๊ะหมู่พานพุ่มเทียน
แพ ติดตั้งพระพิรุณทรงนาค ประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ 60 พรรษาจานวน 22 ต้น บริเวณด้านบนของป้าย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขียนข้อความโฟม "ม่วงเทพรัตน์" 2 ชุด ติดด้านข้างพระพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งสองฝั่ง

 จัดตกแต่งต้นไม้งานกาชาด ณ สวนอัมพร

 อาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร การแสดงโรงเรียนชนานันท์ วันที่ 9-10 มีนาคม 2559

 จัดยานพาหนะรับ-ส่ง คณะผู้บริหารตรวจพื้นที่ถนนเลียบคลองบางเขน ในวันที่ 22 มีนาคม 2559
 จัดยานพาหนะรับ-ส่งนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานภายใน มก. เมื่อวันที่ มีนาคม 2559
 จัดยานพาหนะรถบรรทุก รถตู้ รถยนต์นั่ง และรถกระบะ รับ-ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่งานกาชาด ตั้งแต่
วันที่ 17 – 25 มีนาคม 2559
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 จัดสถานที่บริเวณอาคารจักรพันธ์ “ประชุมกาชับการปฎิบัติหน้าที่ของชุดปฎิบัติการปราบปรามยาเสพติด

กองบัญชาการตารวจนครบาล” และ “โครงการรณรงค์วันตะหนักรู้ออทิสติกโลก”

 จัดบริเวณที่สูบบุหรี่บริเวณศูนย์เรียนรวม 3 เพื่อกาจัดพื้นที่ในการสูบบุหรี่ภายใน มก.

 ติดตั้งป้ายไวนิลจัดอันดับ TOP 50 ในสาขาเกษตรและสาขาวนศาสตร์ และป้ายขอบคุณกรุงเทพมหานคร
ติดตั้งป้ายบริเวณริมรั้วถนนรัตนาธิเบศร์

ติดตั้งป้ายบริเวณถนนเลียบคลองบางเขน
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