แบบรายงานผลการดาเนินงาน (ประจาเดือน พฤษภาคม)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
วันที่รายงาน 16 มิถุนายน 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 ปรับภูมิทัศน์อาคารจอดรถวิภาวดี (ดาดฟ้าชั้น 6 ) เพื่อลดปัญหาน้ารั่วซึม

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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1.2 ทาความสะอาดบริเวณคอกขยะ ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ คณะเกษตร
บริเวณข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คณะเกษตร

1.3 ตัดแต่งต้นไม้ที่หักโค่นบริเวณ KU AVENUEเพื่อให้ต้นไม้ที่หักโค่นไม่กรีดขวางทางเดิน

1.4 ตัดแต่งต้นไม้ต่างๆ ภายใน มก.และป้องกันกิ่งไม้หักโค่นพาดสายไฟ
บริเวณแนวถนนงามวงศ์วาน

บริเวณสานักพิพิธภัณฑ์ฯ

บริเวณสวน 60 ปี มก.

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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บริเวณงานสวนฯ

บริเวณหน้าอาคารจอดรถวิภาวดี

1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าป้ายประตูงามวงศ์วาน 1 โดยปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตาย

1.6 ติดตั้งถังบรรจุน้า บริเวณเรือนเพาะชาซอยพหลโยธิน 45 เพื่อสารองเก็บกักน้า

1.7 เซาะร่องน้าเกาะกลางแนวถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ เพื่อเป็นทางน้าสาหรับเวลารดน้าต้นไม้ และเก็บกักน้า

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่างอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย
- ตรวจสอบปั้มรดน้าต้นไม้(ปั้มไหม้)บริเวณสวน 100 ปี สวนพรรณไม้ สวนปาล์มอาวุโส สวนหน้าอาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ
- ติดตั้งโคมเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์ ติดตั้งเพิ่มเติม จานวน 7 ชุด บริเวณด้านหลังส านักพิพิธภัณฑ์เพื่อ
การเกษตร จานวน 1 ชุด ถนนหน้าคณะวนศาสตร์ จานวน 2 ชุด ถนนทางไปโรงพยาบาลสัตวแพทยศาสตร์ 3 ชุด ถนน
สุวรรณวาจกกสิกิจ จานวน 1 ชุด ส่องเข้าอาคารห้องพักคณะวนศาสตร์
- ตรวจสอบและแก้ไขน้าเครื่องปรับอากาศหยดลงพื้นห้องที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

3

- เปลี่ยนเบรกเกอร์ 40 แอมป์แทนของเดิมชารุดใช้กับตู้เปิด – ปิดไฟถนนแยกไปรษณีย์ถึงโรงพยาบาลสัตว
แพทยศาสตร์
- ตรวจสอบและแก้ ไขไฟฟ้าแสงสว่ าง บริ เวณถนนจันทรสถิต ย์ (สายช๊ อตใต้ดิ น) บริเ วณถนนทวี ศัก ดิ์
เสสะเวศ (เมนติกส์ N20 ชารุด) บริเวณถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
- ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนข้างบ่อน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
เปลี่ยนเมนติกส์ N20 จานวน 1 ตัว
- ตัดกิ่งไม้ ใกล้สายแรงสูง บริเวณถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ
- ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างโคม Rigel สะพานข้ามคูน้าฝั่งตลาดอมรพันธ์ เปลี่ยนอิกนิเตอร์ จานวน 1 ตัว
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม บริเวณริมรั้วประตูวิภาวดีรังสิต และเปลี่ยนหลอด LED 10.5 วัตต์
จานวน 6 หลอด ติดตั้งโคม Rigel จานวน 1 ชุด
- ซ่อมไฟแสงสว่างบริเวณถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ สายช๊อตในเสาไฟฟ้า

2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย
- ซ่อมท่อประปารั่วสวนปาล์ม ประตูงามวงศ์วาน 3
- เปลี่ยนปั๊มน้าสวน 100 ปี
- ถอดปั๊มน้าสวนปาล์มให้ช่างไฟฟ้าส่งซ่อม
- ซ่อมท่อน้าเสียร่วมกับหน่วยบาบัดน้าเสีย บริเวณแยกหอพักหญิง
- ติดตั้งปั๊มน้า ท่อรดน้าต้นไม้ บริเวณสวนเฟื่องฟ้า ซอยพหลโยธิน 45
- เปลี่ยนลูกลอยเครื่องปรับอากาศ บริเวณดาดฟ้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- ซ่อมท่อน้าประปารั่ว บริเวณข้างหอพักชายที่ 14
- เปลี่ยนฟุตวาล์วท่อสูบน้าบริเวณสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้าอาคารสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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2.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง
- อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ทาฝาท่อระบายน้า เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้า ซ่อมแซมประตูห้องน้า ซ่อมระบบ
ไฟฟ้า ซ่อมอ่างล้างมือชารุด
- อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ถอดมาตรวัดน้าร้านค้า ซ่อมโต๊ะนั่งชารุด

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง
3.1 พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาน้าเย็น
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 303

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 201 และซ่อมแซมเบรคเกอร์
เครื่องปรับอากาศห้อง 206

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ๘๐๖/๑ มอเตอร์พัดลมเสีย ๘๐๖/๒
คอมเพรสเซอร์ไหม้ ชั้น ๘ ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ๗๐๖/๒ มอเตอร์,พัดลมเสีย ชั้น ๗ ตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ห้องพักอาจารย์ ชั้น ๔ ล้างฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศห้องเรียนชั้น ๔, ๕, ๖, ๗, และ ชั้นที่ ๘ ซ่อมแซมเครื่องท้าน้้าเย็น

3.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ติดหลอดไฟแสงสว่างเพิ่มเติมบริเวณทางเดินภายในอาคาร

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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3.3 พัฒนาระบบประปาและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องสุขา
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้าห้องน้้าชาย-หญิง ชั้นล่าง ซ่อมแซมห้องน้้า ชายหญิง ชั้นล่าง จ้านวน 4 ห้อง เปลี่ยนยางชักโครกห้องน้้าชาย-หญิง ชั้น ๔,๕,๖,๗,๘,๙ เปลี่ยนฝารองนั่งชักโครกห้องน้้าหญิง
ชั้น 4 ,ชั้น ล่าง

3.4พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนส่วนกลาง
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ซ่อมแซมเครื่องฉาย LCD ห้อง ๔๐๕ , ๖๐๕

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ส้านักทะเบียนติดตั้งจอรับภาพ ห้อง 303 และห้อง 402

3.5 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 3 บริษัทจ้างเหมาทาความสะอาดเข้าขัดล้างพื้นบริเวณภายนอกและภายใน
ห้องเรียน

 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 2 ฉีดยากันภายในห้องเรียนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 เจ้าหน้าที่เขตจตุจักรเข้ามาด้าเนินการฉีดยาก้าจัดยุงและซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารเรียน

4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก.
4.1 ขุดวางท่อประปาสาหรับบ่อเก็บน้าใต้ดิน เพิ่มปริมาณการไหลของน้าประปาลงบ่อเก็บน้าใต้ดินได้มากขึ้น

4.2 เปลี่ยนก๊อกน้าในชมรมโฟโต้ ป้องกันน้ารั่วจากก๊อก บริเวณอาคารกิจกรรมนิสิตตึก 8

4.3 เปลี่ยนปลั๊กไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด อาคารสภาผู้แทนนิสิต

4.4 เปลี่ยนมุ้งลวดบานประตูหน้าห้องพัก ตึกพักหญิงคัทลียา

4.5 เปลี่ยนกระจกบานประตูและลูกบิดประตูตึกพักชายที่ 5 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

4.6 เปลี่ยนโถปัสสาวะตึกพักชายที่ 5

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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4.7 เปลี่ยนอ่างล้างหน้าตึกพักชายที่ 5 ป้องกันอันตรายจากอ่างล้างหน้าแตกร้าว

4.8 ซ่อมแซมเตียงนอนสองชั้นตึกพักชายที่ 14

4.9 ทาคันคอนกรีตกั้นดินไหล ด้านข้างตึกพักชายที่ 5 เพื่อให้สามารถทาความสะอาดพื้นทางเดินได้ง่ายเวลาฝนตก

4.10 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรั้วหอพักหญิง เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน

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)

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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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 – 31 พฤษภาคม 2559 ระยะเวลา
31 วัน เป็นเงิน 461,332.50 บาท เพื่อวิ่งให้บริการทั้ง 5 สาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้มอบหมาย
ให้สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการ
ปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน (KU SMART BUS) เป็นการพัฒนาระบบแจ้ง
ข้อมูลการเดินรถสวัสดิการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KU SMART BUS ผ่านระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถสวัสดิการ
ผู้ใช้บริการสามารถทราบสายรถที่ผ่านสถานที่นั้น ๆ และข้อมูลการเดินรถได้ตลอดเวลา ตลอดจนทราบระยะเวลาในการรอ
รถแต่ละสายทาให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมผ่านจอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ
หรือผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ Smartphone ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยในโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเดือน
ละ 18,420.00 บาท
- การให้บริการรถรางโดยสารสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงมีบริการรถรางโดยสารสวัสดิการกับหน่วยงาน คณะ สถาบัน สานัก และกอง
โดยเก็บคาบารุงรักษารถ และมีผู้ขอติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารสวัสดิการ โดยเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อทาให้มี
รายได้สาหรับการบริหารจัดการรถรางโดยสารสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงาน คณะ
สถาบัน สานัก และกอง ขอยกเว้นค่าบารุงรักษารถยนต์ ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 ระยะเวลา
31 วัน ตามรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่
1.
2.

รายการ
ค่าบารุงรักษารถยนต์
ค่าติดป้ายประชาสัมพันธ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้ขอใช้บริการ (ครั้ง)
ชาระเงิน
ขอยกเว้น
3
4
0
0
3
4

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ
ขอยกเว้น
1,200.00
800.00
0
0
1,200.00
800.00

5.2 พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ
รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาดหนัก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รวมจานวน 93 คัน โดยการ
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

9

ซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน
479,257.03 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 320 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
17
7
17
7

รายการ
ค่าบารุงรักษารถยนต์
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
รายรับ
ขอยกเว้น
46,467.00
6,600.00
46,467.00
6,600.00

การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการ
ผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถสวัสดิการและรถส่วนกลางประกอบด้วย
เดือน

พ.ศ.

เมษายน
2558
พฤษภาคม 2559
รวม

ผลิตได้
(ลิตร)
140
140
280

รายจ่ายค่าวัสดุ ราคาน้ามัน/
และอื่นๆ(บาท)
ลิตร
1,333.00
20.74
1,330.00
21.94
2,663.00

รวมเป็นเงิน
(บาท)
3,276.92
3,071.60
6,348.52

ประหยัด
งบประมาณ (บาท)
1,943.92
1,741.60
3,685.52

6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก.
6.1 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง มก. มีหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแลจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการควบคุมการ
ให้บริการของกลุ่มรถจักรยานยนต์บริการ ควบคุมหาบเร่แผงลอยภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการปฏิบัติงาน
ดังนี้
สรุปรายรับค่าธรรมเนียม
ลาดับที่
รายการ
1
ปรับผู้ฝา่ ฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์
2
ปรับผู้ฝา่ ฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย และล้อเลื่อน
3
ปรับผู้ฝา่ ฝืนระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง

หน่วยนับ (ครั้ง)
318
2
2

จานวน (บาท)
159,000
400
400

6.2 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการ
ร่วมระหว่างสถานีตารวจนครบาลบางเขน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือ น
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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มิถุนายน 2550 และดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานโดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ประจาเดือน
พฤษภาคม 2559 ดังนี้
ตารางสรุปเหตุการณ์
เหตุการณ์ที่เกิด
เหตุลักทรัพย์
ทะเลาะวิวาท
บุคคลต้องสงสัยวัยรุ่นมั่วสุม
เหตุรถชนกัน
วิกลจริต
ก่อความเดือดร้อนราคาญ

เดือนพฤษภาคม (ครั้ง)
2
1
2
2
1
1

หมายเหตุ

6.3 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ออานวยความ
สะดวกและจัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้งบประมาณในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น
37,545 บาท เป็นโครงการต่อเนื่องโดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน เช่น
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โปรดชะลอความเร็ว บริเวณถนนสุวรรณวาจกสิกิจ หน้าสานักหอสมุด เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รถจักรยานยนต์ ห้ามย้อนศร โดยเดขาด บริเวณถนนสุวรรณวาจกสิกิจ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็น
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืน ล็อคล้อ ปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณถนนไพทูลย์อิงคสุวรรณ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎ
จราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืน ล็อคล้อ ปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณถนนจักรพันธ์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อ
เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ งานรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ชุดที่๔ ดาเนินการตั้งแผงจราจร-ขึงเชือก พร้อมติดป้าย ที่จอดรถถ่ายทอดสดไทยพีบีเอส บริเวณลานจอดรถสนามอินทรีย์
จันทรสถิตย์ เพื่อเตรียมอานวยความสะดวกที่จอดรถสาหรับถ่ายทอดสดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “แบ่งน้าใช้ ปันน้าใจ สู้ภัย
แล้ง มินิมาราธอน”วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 งานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ห้ามจอดตลอดแนว ฝ่าฝืน ล็อคล้อ ปรับ ๕๐๐ บาท บริเวณทางเข้าคณะประมง เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร
เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ของผู้ใช้เส้นทาง

6.4 ตั้งจุดตรวจรถจักรยานยนต์บริการ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบรถจักรยานยนต์บริการ บริเวณ
แยกหอหญิง

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 ด้านอาคารสาหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานที่ ซึ่งมีรายรับและ
หน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจาเดือน พฤษภาคม 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

70,000.00
35,000.00
474,418.00
13,365.00
12,480.00
26,350.00
3,800
4,000
46,467.00
1,200.00
-

40,000.00
70,500.00
45,550.00
136,340.00
310,360.00
350,650.00
3,000
-

426,495.00
187,400.00
401,580.00
92,240.00
136,480

19,980.00
2,700.00
14,400.00
22,500.00

0,875,500.00

6,600.00
800
-

4,363,670.00

รวม
110,000.00
105,500.00
474,418.00
45,550.00
149,705.00
322,840.00
377,000.00
6,800.00
4,000.00
53,067.00
2,000.00
446,475.00
190,100.00
415,980.00
114,740.00
136,480.00
15,239,170.00

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

ประเภทของบัตร
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ
รวม

จานวนบัตร
18
43
4
280
26
371

ค่าธรรมเนียม
400
1}150
400
2,800
7,800
37,750

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
หน่วยนับ จานวน
เรื่อง
638
ครั้ง
220
ครั้ง
593
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
222
ครั้ง
220

งบประมาณ
รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

40,000.00
70,500.00
19,980.00
2,700.00
14,400.00
22,500.00

70,000.00
35,000.00
474,418.00
426,495.00
187,400.00
401,580.00
92,240.00

121,348.25
531,068.39
206,876.19
435,997.06
147,076.10
319,116.91
193,749.00

170,080.00

1,687,133

1,955,231.9

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ดาเนินการตามที่ขอความอนุเคราะห์ ประกอบด้วย
 หน่วยบริการอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร คณะมนุษยศาสตร์แสดงละครเวที วันที่ 24
เมษายน 2559 – 2 พฤษภาคม 2559

 หน่วยบริการบ้านพักสวัสดิการและทะเบียนราษฎร ได้แก่
- ขอผ่อนผันการย้ายออกและส่งคืนบ้านพัก จานวน 1 หลัง
- ขอบ้านพักอาศัย จานวน 3 หลัง
- ขอติดตั้งมิเตอร์น้า – ไฟฟ้า จานวน 2 หลัง
- ขอย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน จานวน 1 ราย
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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- ตรวจสอบพื้นที่ในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 หน่วยบริการอาคารศูนย์เรียนรวม 4 จัดเตรียมห้องประชุมวิโรจน์ ผู้บริหารพบบุคลากรงานรักษาความปลอดภัย
วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๙

 ติดป้ายบอกทาง Open house จานวน 8 อัน
 จัดทาเวทีติดป้ายประชาสัมพันธ์ จับผ้าระบายสถาบันวิจัยและพัฒนา
 จัดสถานที่การแข่งขันว่ายน้าสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 จัดทาป้ายโฟม" โครงการสร้างแรงบันดาลใจฯ ห้องธีระสูตบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี
 จัดทาป้ายโฟม" โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต" อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
 จัดทาป้ายโฟม"KU-CEO Dinner Talk"ห้องกาพลอดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
 เปลี่ยนธงบริเวณประตูทางเข้า-ออก มก. ทุกประตู
 เปลี่ยนธงบริเวณด้านหน้าสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร
 ติดตั้งป้ายประทับมือ และป้ายขึงถนนเดินวิ่งการกุศล" แบ่งน้าใจ ปันน้าใช้สู้ภัยแล้งมินิมาราธอน"
 ติดตั้งธงชาติ ธงธรรมจักร ธงทิ้งดิ่งและจับผ้าระบายที่พุทธเกษตรวันวิสาขะบูชา
 ซ่อมมือจับประตูอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
 จัดทาป้ายโฟม KU-CEO Dinner Talkห้องกาพลอดุลวิทย์
 ล้างทาความสะอาดและทาสีกันซึม อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ชั้น 6

 เก็บสายโทรศัพท์ที่ขาดให้เป็นระเบียบบริเวณข้างสถานพยาบาล และด้านหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี
 ตรวจเช็คสัญญาณสายโทรศัพท์ งานรักษาความปลอดภัย สายนอกไม่มีสัญญาณ
 ตัดต่อสายเบอร์ภายใน ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร สายชารุด
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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 ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ หมายเลข 1371 งานรักษาความปลอดภัย น้าเข้ารอยต่อเคเบิ้ลชารุด
 เก็บมัดสายโทรศัพท์ให้เป็นระเบียบข้างตึกโครงการหลวง และบริเวณหน้าโรงอาหารกลาง2
 เดินสายโทรศัพท์เลขหมายภายใน คณะประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 เชื่อมขาเก้าอี้รถรางเบอร์ 7 จานวน 1 ตัว
 เชื่อมท่อไอเสียรถรางเบอร์ 9 จานวน 1 คัน
 ตัดเหล็กพร้อมตัดขาตั้งแผงจราจร จานวน 6 ขา
 ตัดเหล็กเพลาพร้อมเจาะรู และเชื่อมแกนแผงจราจรแบบมีล้อ จานวน 10 แกน
 ตัดเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม ฝาปิดทึบฝาครอบท่อระบายน้า จานวน 1 ฝา
 งานที่ให้ความอนุเคราะห์จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอดาเนินการจัดพนักงาน
รักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรให้กับหน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน สโมสรนิสิต
ที่ขอความอนุเคราะห์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 จานวน 24 ครั้ง และหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน เป็น
เงิน 65,600 บาท
 ให้ความอนุเคราะห์วิทยุสื่ อสารมือถือตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมพร้อมทั้งตรวจเช็ค
วิทยุสื่อสารมือถือเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดวิทยุสื่อสารตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการให้บริการเดือน
พฤษภาคม 2559 มีหน่วยงานที่ขอยืมวิทยุสื่อสารมือถือทั้งสิ้น 2 ครั้ง วิทยุสื่อสารที่ให้บริการทั้งหมดมีจานวน 20 เครื่อง
 ให้ความอนุเคราะห์แผงจัดการจราจรตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ โดยดาเนินการจัดเตรียมและตรวจเช็คแผง
จราจรเพื่อให้พร้อมใช้งาน และจัดแผงจราจรตามจานวนที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ สรุปผลการให้บริการเดือนพฤษภาคม
2559 มีหน่วยงานที่ขอยืมแผงจราจรทั้งสิ้น 2 ครั้ง จานวนแผงจราจรที่ให้บริการมีจานวนทั้งสิ้น 80 แผง
 การถวายการรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสาคัญ โดยดาเนินการจัดเตรียมแผนการรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายการอารักขาและดูแลเส้นทางเสด็จฯ ของพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จฯ และบุคคลสาคัญที่มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 จัดยานพาหนะรับ-ส่งนิสิตภาควิชาปฐพี คณะเกษตร ศึกษาดูงานที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม
2559

 จัดยานพาหนะรับ-ส่งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล "แบ่งน้าใช้ ปันน้าใจ สู้ภัยแล้ง
มินิมาราธอน” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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