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แบบรายงานผลการดาเนินงาน (ประจาเดือน พฤศจิกายน)
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี
วันที่รายงาน 15 ธันวาคม 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. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มก.
1.1 ตัดแต่งต้นไม้ภายใน มก. บริเวณถนนสุวรรณวาจกกิสกิจ บริเวณศาลาหกเหลี่ยม เกาะกลางประตูงามวงศ์วาน3
บริเวณหอประชุม มก.

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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1.2 ปรับปรุงเรือนเพาะชาซอยพหลโยธิน 45เพื่อขยายพื้นที่ในการเพาะชาต้นไม้

1.3 ขนย้ายดินบริเวณดาดฟ้าชั้น 6 อาคารจอดรถวิภาวดี เพื่อซ่อมแซมดาดฟ้าชั้น 6

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟแสงสว่าง ดาเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง
ใช้งบประมาณ“งานนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” 289,905.80 บาท ประกอบด้วย

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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ดาเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างต้นนนทรี ติดตั้งโคมฉายถนนแยกบริเวณประตูงาม
วงศ์วาน 1 ถึงแยกกรมประมงและบริเวณด้านหลังหอประชุม มก. ซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าคณะประมง ติดตั้งโคม
ฉายบริเวณเสาธงหน้าหอประชุม มก. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหอประชุม มก.
 เปลี่ยนโคม LED ที่ฉายพระบรมฉายาลักษณ์พระปรมินทร์ฯ ของเดิมชารุด ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบ
สระน้าอาคารหอประชุมใหญ่ มก. เดินสายเมนไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณต้นนนทรีหน้าหอประชุมใหญ่ มก.
ตัดกิ่งไม้ใกล้สายแรงบริเวณถนนรอบหอประชุมใหญ่ มก. ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างถนนบริเวณรอบอาคารโรงละคร
ติดตั้งตู้ควบคุมเปิด-ปิด เครื่องเติมอากาศบริเวณบ่อน้าข้างหอพักหญิงถึงอาคารโรงละคร ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างอาคารศูนย์เรียนรวม 2

2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลาง
ดาเนินการปรับปรุง /ซ่อมแซมอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลาง เป็นเงิน 34,940 บาท
ประกอบด้วย
ตรวจสอบท่อเมนน้าประปาแตกบริเวณแยกโครงการหลวง แจ้งการประปานครหลวงมาดาเนินการ ซ่อมท่อ
น้าประปารั่วข้างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่อมท่อประปารั่วคณะสังคมศาสตร์ ซ่อมท่อน้าประปาบริเวณคอกขยะคณะ
ศึกษาศาสตร์ ย้ายมาตรวัดน้าโครงการดอกไม้แห้ง ของโครงการหลวง เปลี่ยนช๊าพอ่าง ชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต
ถอดปั๊มน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตรวจสอบแก้ไขปั้มน้า สวน100 ปี และสานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร

2.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารเรียนส่วนกลาง ดาเนินการปรับปรุงและ ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์
ของอาคารส่วนกลาง 4,127 ประกอบด้วย
อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน้าชารุด และซ่อมบอร์ดที่ชารุด

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง
3.1 พัฒนาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ซ่อมแซมที่เสียบปลั๊กไฟภายในอาคารที่ชารุด อาคารศูนย์เรียนรวม 2
 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างในห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม 4
 เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบชุด สายส่งไฟฟ้าบริเวณบันไดทางขึ้นฝั่งคณะสังคมศาสตร์ อาคารศูนย์
เรียนรวม 4

3.2 พัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 สานักทะเบียนและประมวลผลได้จัดซื้อหลอดภาพโปรเจคเตอร์และส่งมอบให้อาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3
และ 4 เพื่อใช้ในการเรียนสอน จานวน 40 หลอด เป็นเงิน 248,240 บาท ดังนี้
ลาดับ
รายละเอียด
อาคาร
จานวนหลอด
1 หลอดภาพโปรเจคเตอร์
อาคารศูนย์เรียนรวม 1 (ห้องเรียน 211,212,213,214,
10
Panasonic รุ่น PT-VX400EA
225,226,331,332,333,334 )
2 หลอดภาพโปรเจคเตอร์
อาคารศูนย์เรียนรวม 2 (ห้องเรียน 201,202,205,207,
7
Panasonic รุ่น Vertex LX2315EA 210,310,403 )
3 หลอดภาพโปรเจคเตอร์
อาคารศูนย์เรียนรวม 3 (ห้องเรียน 201,202,203,204,
14
Panasonic รุ่น PT-VX400EA
205,206,301,302,303,304,401,402,403,404 )
4 หลอดภาพโปรเจคเตอร์
อาคารศูนย์เรียนรวม 4 (ห้องเรียน 703,704,705,706,
9
Panasonic รุ่น PT-LX26EA
707,803,804,805,806 )
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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3.3 พัฒนาระบบประปาและห้องสุขา
 ซ่อมแซมก๊อกน้าห้องน้าชายชั้นล่างและก๊อกน้าโถปัสสาวะชั้นล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 4

3.4 พัฒนาระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาน้าเย็น
 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 ห้อง 205 อาคารศูนย์เรียนรวม 2
 ซ่อมแซมเครื่องทาน้าเย็น อาคารศูนย์เรียนรวม 4
 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์เพื่อบริการและอานวยความสะดวกแก่นิสิต อาจารย์ และ
บุคลากรที่มาขอใช้อาคาร

3.5 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร
อาคารพุทธเกษตร จัดซื้อถังดับเพลิงประจาอาคาร จานวน 2 ถัง เป็นเงิน 2,300 บาท
อาคารศูนย์เรียนรวม 4 จ้างเหมาซ่อมแซมและดูแลบารุงรักษาระบบอัคคีภัยแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจาอาคาร
เป็นเงิน 32,100 บาท

3.6 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารส่วนกลางและอาคารเรียนส่วนกลาง
 ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 2 เป็นจานวนเงิน 633,233 บาท โดยดาเนินการปูพื้นบล็อกคอนกรีต,จัดทา
รางระบายน้า ท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก,ติดตั้งโคมไฟ สวิทซ์ไฟ และถมดินปรับพื้นที่

ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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 อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร ปรับปรุงทาสีประตูทางเข้า – ออก ทาความสะอาดโคมไฟหน้าโถงอาคาร

 อาคารหอประชุมจัดเตรียมพื้นที่สาหรับจัดงานวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรง
ดนตรี

 ช่างก่อสร้างซ่อมแซมปิดรอยรั่วหลังคาอาคารศูนย์เรียนรวม 2

3.7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟนีออน 36 W. สตาร์ทเตอร์ หลอดไฟ LED หลอดอินแคน หลอด
เพชร หลอดซอฟโทน เป็นจานวนเงิน 34,490 บาท
 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อสายอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเรียนการสอน อาคารศูนย์เรียนรวม 2
จานวน 50 อัน เป็นเงิน 400 บาท
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดเทศบาล บรีสเพาเวอร์
น้ายาทาความสะอาด ฟิวเจอร์บอร์ด เทปพันสายไฟ เป็นต้น เป็นเงิน 3,230 บาท
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4. พัฒนาปรับปรุงหอพัก อาคารกิจกรรมนิสิต มก.
งานบ ารุ ง รั ก ษาอาคารกิ จ การนิ สิ ต ด าเนิ น การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารอาคารกิ จ กรรมนิ สิ ต โดยพั ฒ นา ระบบ
สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ของอาคารหอพัก – ตึกพัก อาคารกิจการนิสิต อาคารกองกิจการนิสิต และ
ชมรมต่างๆ โดยมีภาพกิจกรรม ดังนี้
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของอาคารกิจกรรมนิสิต
- ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วไม้บริเวณด้านหลังตึกพักหญิงบุษกร เพื่อความปลอดภัย
- ซ่อมแซมฝาบ่อเกรอะแตก ตึกพักชายที่12 เพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์และปลอดภัย

2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอาคารกิจกรรมนิสติ
- เปลี่ยนประตูน้าบอลวาล์วเครื่องทาน้าดื่ม อาคารระพีสาคริก เพื่อป้องกันน้ารั่วซึม
- เปลี่ยนท่อน้าประปาแตก ตึกพักชายที่13 ,ตึกพักหญิงพุทธรักษาและตึกพักหญิงมหาหงส์ เพื่อสามารถใช้น้าได้
ตามปกติ
- เปลี่ยนท่อน้าทิ้งแตก ตึกพักชายที่ 5 เพื่อป้องกันน้าทิ้งไหลลงพื้น
- เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าตึกพักชายที่ 13,อาคารชมรมดนตรีไทย ,อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ และโรงจอดรถ
จักรยานตึกพักหญิงชงโค
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3. พัฒนาปรับปรุงอาคาร และครุภัณฑ์ประจาอาคารกิจกรรมนิสิต
- ซ่อมแซมและเปลี่ยนมุ้งลวด ประตู หน้าต่าง และช่องลม ตึกพักหอพักชาย-หญิง ได้แก่ ตึกพักชายที่ 5 ตึกพัก
ชายที่ 12 ตึกพักชายที่ 13 ตึกพักชายที่ 15 หอพักชายที่ 14 หอพักชายที่ 15 ตึกชวนชม ตึกชงโค ตึกคัทลียา ตึกขจรรัตน์
ตึกมหาหงส์ ตึกบุษกร ตึกราชาวดี และพุทธรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ซ่อมแซมเตียงและเปลี่ยนไม้กระดาน ตึกพักหญิงชงโค เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

5. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และรถโดยสารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.1. การให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการรถสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันหน่วยรถสวัสดิการ มีรถโดยสารสวัสดิการเป็นรถบัส 25 ที่นั่งจานวน 5 คัน และรถราง
จานวน 13 คัน รวมเป็น 18 คัน พนักงานขับรถยนต์ จานวน 13 คน และได้กาหนดสายและเส้นทางการเดินรถบริการรับ
– 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 เพื่อรับส่งนิสิตในเขตการเรียนการสอน
ไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
รถบริการวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ให้บริการ เวลา 07.00 – 17.00 น. โดยให้บริการสาย 1
(จานวน 2 คัน) , สาย 4 (จานวน 2 คัน) , สาย 5 (จานวน 1 คัน) รวม 5 คัน โดยผ่านถนนอิงคสุวรรณ ผ่านคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านอาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อรับส่งนิสิตใน
เขตการเรียนการสอนไปหอพักนิสิตและประตูเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยฯ
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- พัฒนาซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสารสวัสดิการ โดยดาเนินการซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
สวัสดิการ และรถรางนนทรี จานวน 18 คัน เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรได้ตลอดตามช่วงเวลาที่กาหนด โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นเงิน 257,158.40 บาท เพื่อวิ่งให้บริการทั้ง 5
สาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มอบหมายให้สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน (KU SMART BUS) เป็นการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการเดินรถสวัสดิการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ KU SMART BUS ผ่านระบบ GPS ที่ติดตั้งในรถสวัสดิการ ผู้ใช้บริการสามารถทราบสายรถ
ทีผ่ ่านสถานที่นั้น ๆ และข้อมูลการเดินรถได้ตลอดเวลา ตลอดจนทราบระยะเวลาในการรอรถแต่ละสายทาให้สามารถวาง
แผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมผ่านจอแสดงผลที่ติดตั้ง ณ จุดหยุดรถโดยสารสวัสดิการ หรือผ่านแอปพริเคชันบนมือถือ
Smartphone ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยในโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเดือนละ 18,420.00 บาท

5.2 พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พัฒนาการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะ ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ
รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องจักรกลขนาดหนัก รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่ อการเกษตร รวมจานวน 107 คัน โดยการ
ซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นเงิน
226,099.55 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้น ยัง
ได้ดาเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการจากบริษัทนัมเบอร์วันคาร์เรนทัล 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 195 ครั้ง อาทิ ให้บริการงานผู้บริหารระดับสูง และงานส่วนกลางต่าง ๆ
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6. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และอาคารส่วนกลางภายใน มก.
6.1 การประชุมแถวเจ้าหน้าที่ยามก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ (ต่อเนื่อง) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และ
ชี้แจงระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการดาเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 คือ มีการประชุมแถวทั้งหมด
112 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่ยามเข้าประชุมแถวทั้งหมด 90 นาย

6.2 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ในด้านการรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ควบคุมดูแลจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการ
ควบคุมการให้บริการของกลุ่มรถจักรยานยนต์บริการ ควบคุมหาบเร่แผงลอยภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลการ
ปฏิบัติงานและมีรายรับรายรับค่าธรรมเนียม
ลาดับที่
รายการ
หน่วยนับ (ครั้ง)
1
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการล็อคล้อรถยนต์
118
2
ปรับผู้ฝ่าฝืนระเบียบหาบเร่ แผงลอย และล้อเลื่อน
41
6.3 โครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงการร่วมระหว่างสถานีตารวจนครบาลบางเขน กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการ
เกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และดาเนินการต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยสรุปผลการดาเนินงานโดยรับแจ้งเหตุต่าง ๆ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2559 ดังนี้
เหตุการณ์ที่เกิด
เดือนพฤศจิกายน 2559 (ครั้ง)
เหตุลักทรัพย์
1
เหตุทรัพย์สินสูญหาย
- ลืมทรัพย์สิน
2
เหตุอื่น ๆ
- ทาร้ายร่างกาย
2
- วิกลจริต
1
- ก่อความเดือดร้อน
2
6.4 โครงการควบคุมพื้นที่เขตการเรียนการสอน
งานรักษาความปลอดภัย มีการควบคุมพื้นที่รักษาความปลอดภัยภายในเขตการเรียนการสอน ควบคุม
ยานพาหนะที่ผ่านเข้า -ออก, ควบคุมรถจักรยานยนต์ หาบเร่ แผงลอย ล้อเลื่อน ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าภายในเขตการ
เรียนการสอน บริเวณแยกหอพักหญิง แยกสาธิตประถม แยกพุทธเกษตร แยกไปรษณีย์เก่า แยกวิทยา 25 ปี แยกคหกรรม
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6.5 การจัดการจราจรขาเข้าบริเวณประตูทางเข้า-ออก และทางแยกต่างๆ ภายใน มก. งานรักษาความปลอดภัย
ดาเนินการจัดการจราจรบริเวณทางแยกต่างๆ ภายใน มก. เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจรภายใน มก.

6.6 งานรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดาเนินการทาสีฟุตบาท รอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก
ปลอดภัย

6.7 โครงการจักรยานพี่ให้น้อง
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการใช้จักรยานภายในวิทยาเขตบางเขน ได้มอบหมายให้สภาผู้แทนนิสิตจัดสรร
รถจักรยาน โดยสภานิสิตฯ ได้จัดสรรไว้สาหรับให้บริการยืม – คืน แบบรายวัน เพื่อบริการแก่นิสิต และบุคลากร โดยงาน
รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ ประสานงานบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ลานจอดรถจักรยานฯ ตามจุด
บริการ และสรุปการยืมคืนจักร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
สถานที่
จานวนผู้ยืม (คน)
จานวนผู้คืน (คน)
1
ลานจอดพหลโยธิน
1,494
1,494
2
ลานจอดงามวงศ์วาน 1
1,344
1,344
3
ลานจอดงามวงศ์วาน 3
1,097
1,097
4
ลานจอดวิภาวดี
1,185
1,185
รวม
5,120
5,120
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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7. การบริหารงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การบริหารอาคารและหน่วยงานภายในขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการประหยัดงบประมาณ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การให้หน่วยงานคณะ สถาบัน สานัก ใช้ทรัพยากรร่วมกัน สาหรับในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้
บริหารจัดการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง ด้านอาคารสาหรับการจัดประชุม สัมมนา การจัดตกแต่งสถานที่ ซึ่งมีรายรับและ
หน่วยงานขอยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจาเดือน พฤศจิกายน ดังนี้
รายการ
รายได้
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
รายได้จากการบริหารงาน (107)
- ค่าธรรมเนียมอาคาร 50 ปี
55,000.00
100,000.00
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.1
0.00
82,100
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.2
0.00
524,200
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.3
0.00
1,015,920
- ค่าธรรมเนียมอาคาร ศร.4
0.00
1,109,600
- ค่าเช่าร้านค้า ศร.1
77,000.00
- ค่าเช่าร้านค้า ศร.3
32,000.00
- ค่าเช่าร้านค้า ศร.4
13,000.00
- ค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์ฯ
120,000.00
160,000.00
- ค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนาฯ
0.00
900
- ค่าธรรมเนียมสานักพิพิธภัณฑ์
8,000.00
- ค่าธรรมเนียมบัตรผ่าน เข้า - ออก มก.
2,450.00
- ค่าธรรมเนียมปรับต่อมิเตอร์ไฟฟ้าและน้าประปา
1,000.00
- ค่าปรับล็อคล้อรถยนต์
59,000.00
- ค่าปรับหาบเร่ แผงลอย
8,200.00
- ค่าบารุงรักษารถยนต์
36,665.00
40,625.00
- ค่าสิทธิประโยชน์
121,150.00
- ค่าเช่าที่ดินอาคารราชพัสดุ
0.00
รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
- ค่าธรรมเนียมยืมอุปกรณ์
0.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ
11,000.00
- ค่าธรรมเนียมจัดตกแต่งสถานที่
1,000.00
รายได้อาคารจอดรถ มก. (325)
21,290.00
รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1
504,555.00
รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
506,310.00
13,200.00
3,900.00
รายได้อาคารจอดรถบางเขน มก.
249,450.00
รายได้ลานจอดรถหอประชุม มก.
135,510.00
รายได้อาคารวิภาวดีรังสิต มก.
152,580.00
22,500.00
รายได้อาคารสวัสดิการ มก. (326)
รายได้อาคารสวัสดิการ มก.
475,600.00
ผลการดาเนินงานรอบ 1 เดือน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

12

รายการ
รายได้
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
รายได้ค่าสาธารณูปโภค (381)
รายได้ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ 381) 3,593,040.00
รวม
6,162,510.00
3,094,235.00

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

ประเภทของบัตร
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตเกษตรฯ
บุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยฯ
รวม

จานวนบัตร
41
6
12
59

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
827
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
220
ครั้ง
222
ครั้ง
220

ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

งบประมาณ
รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

160,000.00
100,000.00
21,290.00
3,900.00
13,200.00
22,500.00

120,000.00
55,000.00
475,600.00
504,555.00
249,450.00
506,310.00
152,580.00

115,016.43
1,156,380.77
267,928.29
466,731.51
159,470.14
316,141.98
199,068.00

320,890.00

2,063,495.00

2,680,737.12

10. งานพิธีและหน่วยงานต่างๆ ทีข่ อความอนุเคราะห์
 ดาเนินการจัดสถานที่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ใช้งบประมาณรายได้ส่วนกลางเป็นเงิน
53,601 บาท ประกอบด้วย ติดตั้งพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี
เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณประตูพหลโยธิน ย้ายพระบรมฉายาลักษณ์จากหอประชุม
มก. มาติดตั้งที่บริเวณประตูงามวงศ์วาน 3
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 จัดพิธีถวายอาลัย “กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” จับผ้าระบายจากแยก
โรงพยาบาลวิภาวดีถึงทาง เข้า-ออก ประตูวิภาวดีรังสิต จับผ้าระบายจากประตูงามวงศ์วาน 1 ไปถึงประตูงามวงศ์วาน 2
ประมาณ 100 เมตร และจับระบายผ้าประตูงามวงศ์วาน 2 ทั้งสองฝั่ง ๆ ละ 70 เมตร จับผ้าระบายจากประตูงามวงศ์วาน
2 ถึงประตูงามวงศ์วาน 3 และ จับระบายจากประตูงามวงศ์วาน 3 ไปถึงแยกวิภาวดีรังสิต ประมาณ 70 เมตร จับระบาย
ผ้าช่องรั้วจากประตูงามวงศ์วาน 2 และประตูงามวงศ์วาน 3

จับผ้าระบาย หน้าเวทีและราวบันได บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์เวทีอาคาร
จักรเพ็ญศิริ

ติดป้ายต้นนนทรีทรงปลูก จานวน 9 ต้น ปูพื้นสักหลาดบริเวณหน้าเสาธง ติดตั้งธงคณะ ติดตั้งพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณเสาธงหอประชุม มก. ติดตั้งฉากบังวงดนตรีบนเวที พร้อมจับระบายผ้าดาขาว
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ตรวจเช็ ค หมายเลขโทรศั พ ท์ 2115 ช ารุ ด อาคารจอดรถวิ ภ าวดี รั ง สิ ต วั ด ระยะทางสายเคเบิ้ ล รอบ
มหาวิทยาลัย ตรวจเช็คสัญญาณสายโทรศัพท์หมายเลข 1348 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. ตัดต่อสายโทรศัพท์หมายเลข1540
1534 สายชารุด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ตัดต่อสายพร้อมเดินสายโทรศัพท์ใหม่หมายเลข 1542 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์เลขหมายภายใน 2191 และสายภายนอก 7 ตัว ศูนย์เรียนรู้คุณพุ่ม วัดระยะทางสายโทรศัพท์ขอ
หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ 1 หมายเลข สานักการกีฬา ตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์สายภายใน และภายนอก งานรักษาความ
ปลอดภัย ตรวจสอบและเดิน สายโทรศัพท์ใหม่ กองคลั ง เก็บสายไฟเบอร์รถเกี่ยวบริเวณหน้าอาคารธนาคารกรุงศรี
ตรวจเช็คเลขหมายโทรศัพท์ หมายเลข 1316 สายชารุดเดินสายใหม่โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์ ตรวจเช็คหมายเลข
โทรศัพท์ 1262 สระว่ายน้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

ดาเนินการล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต

ดาเนินการตัดแผ่นสแตนเลส พร้อมเจียระไนเจาะรูและตอกรหัส KU จานวน 33 ตัว รหัส CUG KU จานวน
120 ตัว รหัส MH 1-100 จานวน 100 ตัว ซ่อมแซมและทาสีใหม่ฝาครอบท่อระบายน้าเก่า จานวน 5 ฝา ซ่อมแซม
ประตูสแตนเลส และเปลี่ยนล้อประตู สานักพิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตร ซ่อมแซมเก้าอี้รถสวัสดิการ (รถราง) จานวน 1 ตัว
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ด าเนิ น การซ่ อ มแซมถนนช ารุ ด เป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ ใช้ ง บประมาณรายได้ ส่ ว นกลางเป็ น เงิ น 5,000 บาท
ประกอบด้วย ซ่อมถนนบริเวณแยกหมู่บ้านเกษตรพัฒนา

จัดขบวนยานพาหนะ งานกฐินพระราชทาน ณ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

 จัดยานพาหนะขนเครื่องดนตรี รับ-ส่งนิสิตมก. นิสิตวิทยาลัยพยาบาล และบุคลากร ร่วมงาน วันนนทรีทรง
ปลูก ดนตรีทรงโปรด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มก.

ดูแลรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งสหกรณ์แห่งมหาวิทยาลัยประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2559 งานรักษาความปลอดภัย จัดกาลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัย อานวยความสะดวก แก่ผู้เข้าร่วมลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี
2560 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. และสถานที่ สอ.มก.
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