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รายงานผลการดําเนินงาน  ส่วนบริการกลาง
รอบครึ�งปีงบประมาณ 2561

ณ วันที� 30 เมษายน 2561

วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาระบบบริการกลางใหมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อรองรับการพัฒนาและการเติบโตของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

3. เพื่อจัดระบบบริหารระบบบริการกลางและการจางเหมาบริการ

4. เพื่อทบทวนระบบการจางเหมาบริการที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
มาแลวเปนเวลา 20 ป

5. เพื่อเสริมสรางความเปนเมืองมหาวิทยาลัย
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โครงสร้างหน่วยงานส่วนบริการกลาง

งานสนับสนุนหน่วยปฏิบีติการพิเศษ

งานอุกทกภยั  อคัคีภัย  วินาศภยั

งานโครงการบ้านรักสุนัข

สรรหาอัตรากําลงั สรรหาอตัรากําลัง

พนง.ธุรการ พนง.ธุรการ พนง.ธุรการ

ยานพาหนะ แม่บา้น/รปภ เครื�องปรับอากาศ

ผลดัที� 3 ซ่อมแซมดูแล บ ํารุงรักษา

สรรหาอตัรก ําลงั สรรหารอตัรากาํลงั สรรหาอตัรากําลงั สรรหาอัตราก ําลัง สรรหาอตัรากําลงั สรรหาอัตรากําลงั สรรหาอัตรากําลงั

พนง.บังคบัการ นายช่างเทคนิค นายช่างเทคนิค

โซน 1 โซน 2 โซน 3 โซน 4 ขออนุมัติสรรหาอัตราก ําลัง ผลัดที� 1 ผลัดที� 2

พนักงานประจาํ พนักงานประจํา พนกังานประจาํ จนท.บริหารงานทั�วไป/ธุรการ พนง.บงัคับการ พนง.บงัคบัการ

นายวิจิตร  กลูระวัง ขออนุมัติสรรหาอตัรากาํลงั นางสาวชมพูนุช  เทพรักษา ขออนุมัติสรรหาอตัรากาํลงั ขออนุมัติสรรหาอตัรากาํลัง

ซ่อมบํารุง นํ� ามนัเชื�อเพลิง ควบคุมรถ จัดรถให้บริการ  พนกังานประจํา

 งานยานพาหนะ งานบริการและรักษาความสะอาด     งานบริหารงานทั�วไปและธุรการ งานพิทกัษ์ทรัพยสิ์นและรักษาความปลอดภยั         งานบํารุงรักษาระบบเครื�องปรับอากาศ

                                        โครงสร้างส่วนบริการกลาง

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

หัวหน้าส่วนบริการกลาง

1.  งานบริหารงานท่ัวไป/งานธุรการ

- ดําเนินงานดานการบริหารจัดการงานสวนบริการดานงบประมาณ  การดู
รักษาเงินสดยอย  ติดตอประสานทุกสวนงาน พรอมทั้งดําเนินการสนับสนุน
งาน
- -  งานจัดซื้อ  จัดจาง

- -  ยานพาหนะ

- -  งานรักษาความสะอาดและบริการทั่วไป

- -  งานระบบพิทักษทรัพยสินและจราจร

- -  งานบํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ

- -  งานโครงการบานรักสุนัข

- -  งานปฏิบัติการพิเศษเพื่อแกไขปญหาฉุกเฉินภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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2.  งานยานพาหนะ

การดําเนินงาน

1. การจัดระบบ และระเบียบ ดานบุคคลใหมีความเหมาะสมกับงาน กระจายงานให
เกิดประสิทธิภาพ

2.การพัฒนาระบบ การขอใชรถ E-Car  Walailak University เพื่อใหการ
ดําเนินงานสะดวก มีความเขาใจที่รวดเร็วทั้งผูขอใชบริการและผูใหบริการ เพื่อลดการ
ทํางานที่ซับซอน และทันตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ

3. การบริหารจัดการดานการใหบริการเชารถสาธารณะทดแทนรถที่ใหบริการไม
เพียงพอ และลดตนทุนการเชาเหมาบริการรถสาธารณะ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน

1.  ปัญหาด้านความเข้าใจ และวัตถุประสงค์ ระบบการขอใช้รถ E-Car  Walailak
University ของผู้ขอใช้บริการ

2.  ด้านการบริหารจัดการการขอใช้รถระบบ   E-Car  Walailak University
ภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของผู้ขอใช้บริการที�ควรมีการจัดระบบและข้อกําหนดการ
ขอใช้บริการภายในหน่วยงาน

3.  ปริมาณการขอใช้รถเช่าเหมาบริการที�มีปริมาณมาก ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

4.  ผู้ขอใช้บริการบางหน่วยงานยงัไม่ตระหนักเกี�ยวกับการปรับเปลี�ยนการใช้ระบบ   
E-Car  Walailak University  ด้านวัตถุประสงค์  ผลประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  
การลดค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะ
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2.  งานยานพาหนะ  (ตอ)

6. ดําเนินการดานสวัสดิการพนักงานโดยการปรับเปลี่ยนการใหบริการรถรับสง
พนักงาน จากเดิมเปนรถบัสพัด เปนรถบัสปรับอากาศ

7. การจัดซื้อ เครื่องระบุตําแหนงรถ (GPS) ในการนํามาใชดําเนินงาน

8. มีการปฏิบัติงานที่สามารถควบคุม ตรวจสอบได ประหยัดเวลา ลดคาใชจาย 
แตไมลดคุณภาพและปริมาณงานการใหบริการ

3.  งานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป

การดาํเนินงาน
1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการจากเดมิจางเหมาจากบริษัทภายนอกเปนระบบการ
จางพนักงานเอง

2. การจัดระบบ และระเบียบ ดานบุคคลใหมีความเหมาะสมกบังาน กระจายงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ ลดตนทุนการบริหารจัดการ

3. การปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณที่ใชใหมีความเหมาะสมและเปนที่ชื่นชอบแกผูใชบริการ เชน 
การเปลี่ยนรูปแบบถงัขยะ

4. มีการทดสอบสมรรถภาพของพนักงานทีม่าปฏิบตังิาน และการอบรมอยางตอเนื่อง

6.  มีการออกแบบรูปแบบชุดปฏบิตังิานของพนักงานและจดัสวัสดกิารโดยการผอนจายคาชุด
เชนเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
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   4.  งานระบบพิทักษทรัพยสินและจราจร

การดําเนินงาน
1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการจากเดิมจางเหมามาเปนระบบการจางพนักงานเอง

2. มีการทดสอบสมรรถภาพของพนักงานที่มาปฏิบัติงาน และการอบรมอยาง ตอเนื่อง

3. การจัดระบบ และระเบียบ ดานบุคคลใหมีความเหมาะสมกับงาน กระจายงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ

4.  มีการพัฒนาการใหบริการโดยการเปดศูนยรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
อยางเปนทางการ และมีพนักงานปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง

5.  มีการติดตั้งระบบกลองวงจรปด CCTV และมีหองสําหรับควบคุมมีพนักงานปฏิบัติงาน 24 
ชั่วโมง

 4.  งานระบบพิทักษทรัพยสินและจราจร (ตอ)

5.  มีการออกแบบรูปแบบชุดปฏิบัติงานของพนักงานใหมีรูปแบบสีและมาตรฐานที่เปน
สากล และจัดสวัสดิการโดยการผอนจายคาชุดเชนเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย

6. การจัดระบบควบคุมความปลอดภัยโดยการจัดทําทะเบียนผูใชรถ และสติกเกอรผาน
เขา – ออก เพื่อการตรวจสอบที่เขมขนขึ้น

7.  มีการติดตั้งไมกระดกเปด – ปด เสนทาง และควบคุมเสนทางที่เปด - ปดพิเศษ
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     5.  งานบํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ

การดําเนินงาน

1. การจัดระบบ และระเบียบ ดานบุคคลใหมีความเหมาะสมกับงาน กระจายงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ

2.กําลังพัฒนาระบบการบริหารจัดการการแจงซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศแบบ E –
Service ที่รองรับการใหบริการที่รวดเร็ว มีระบบ และสามารถตรวจสอบได

3.  ดําเนินการจัดทําทะเบียนครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2550 ตัว ที่มีอยูและที่
ติดตั้งใหม

4.  มีการวางแผนตรวจสอบเครื่องปรับอากาศทุกตัว และดําเนินการขออนุมัติ
ปรับเปลี่ยนครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพ

  6. งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมายนอกเหนือจากโครงสราง

- โครงการบานรักสุนัข

- หนวยปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษภายในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย
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งบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลยั ปงบประมาณ 2561

งบประมาณที�ได้รับ งบประมาณที�ใช้ไป งบประมาณคงเหลอื

งานบริการสาธารณูปโภคฯ 40,000.00 9,994.46 30,005.54

งานบริการยานพาหนะ  14,941,800.00 14,871,848.19 69,951.81

งานพิทักษทรัพยสินฯ 12,018,230.00 9,389,877.55 2,628,352.45

งานบริการทําความสะอาด 11,940,500.00 5,631,924.30 6,308,575.70

น้ํามันเชื้อเพลิงสวนบริการกลาง 4,000,000.00 1,979,085.84 2,020,914.16

งบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลยั ปงบประมาณ 2561(ตอ)

งบประมาณที�ได้รับ งบประมาณที�ใช้ไป งบประมาณคงเหลอื

คาจางเหมาอํานวยความสะดวก
      

2,400,000.00 1,250,000 550,000

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ 5,000,000.00 1,355,840.84 3,644,159.16

คาซอมแซมบํารุงสาธารณูปโภค 2,177,000.00 412,650.00 1,764,350.00

คาซอมแซม 500,000.00 306,117.03 193,882.97

โครงการบานรักสุนัข

รวม
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