ปีที่ 18 ฉบับที่ 10 วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2558
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มอบหมายงานรักษาความปลอดภัย ดาเนินการติดตั้งเสาล้มลุกกั้นเส้นทางจักรยาน บนเส้นทางจักรยาน
ถนนจงรักปรีชานนท์ ตั้งแต่ แยกสระว่ายน้าจุฬาภรณ์ -> ผ่านสวน 60 ปี -> โรงอาหารกลาง 1 -> แยกตึก 8 เพื่อเป็นการแบ่งช่องทางสาหรับ
จักรยาน และให้นิสิต บุคลากรผูใ้ ช้จักรยานใช้เส้นทางได้ปลอดภัย....วันที่ 5 ตุลาคม 2558

เตรียมความพร้อม "โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" และพิธีรบั มอบจักรยาน "KU WHITE BIKE : GREEN CAMPUS HEALTHY
COMMUNITY" สนับสนุนโดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกองทุนการศึกษาเสริม มูลนิธสิ วิตา มอบจักรยานสีขาว จานวน 500 คัน พบกันในวันศุกร์ที่ 9
ตุลาคม 2558 ลงทะเบียนเวลา 12.00-13.00 น. พิธีเปิดเวลา 14.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มอบหมายงานสวนและรักษาความสะอาด ประสานงานกับกรุงเทพมหานครเพื่อขอความอนุเคราะห์รถตัก และ
รถบรรทุกเทท้ายพร้อมเจ้าหน้าที่ ดาเนินการขุดลอกคูระบายน้าในพื้นที่ มก. เพื่อให้ครู ะบายน้าสามารถรองรับปริมาณน้าฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการระบายน้าของคูคลองภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างการปฏิบัติงานอาจมีการปิดถนนในบางช่วง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอ
อภัยในความไม่สะดวก....รายงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558

รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ในเรื่อง
“การแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่เกษตรกลางบางเขน”เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนบนเส้นทางถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดี กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ต่อด้วยการประชุมติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานใน
ฝ่ายต่างๆ ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พร้อมผู้แทนจากองค์การบริหาร องค์การนิสติ สภาผู้แทนนิสิต และรศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ , ผศ.
ดร.ณัฏฐ พิชกรรม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ ผู้อานวยการกองยานพาหนะฯ หัวหน้างานต่างๆ ณ ห้องประชุมวิภาวดี 1 ชั้น 5
อาคารจอดรถวิภาวดี กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่....วันที่ 8 ตุลาคม 2558

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้รับมอบหมายในการจัดสถานที่ ในพิธีเปิด “โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ซึ่ง
กาหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน….ดาเนินงานเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
Operation KU White Bike Green Campus Healthy Community ภายใต้นโยบาย Green University “KU Eco - BIKE WALK SLIM”
พร้อม รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี มก. เป็นผู้แทนรับมอบจักรยานสีขาว จานวน 500 คัน มอบโดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี
ประธานกองทุนการศึกษาเสริม มูลนิธิสวิตา เพื่อสนับสนุน-รณรงค์ให้นิสิตและบุลากรใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
การนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร นาผู้บริหาร นิสิต บุคลกร มก. ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมปั่นจักรยานบนเส้นทางประวัติศาสตร์ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ซึ่งนิสิต
คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช
ดาเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจักรยานพระที่นั่ง นาขบวนพสกนิกร ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558
พิธีเปิดโครงการ-และปั่นจักรยานดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มอบหมายงานสวนและรักษาความสะอาด ดาเนินงานด้านกายภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์
- แก้ไขน้าท่วมขังบริเวณป้ายรถสวัสดิการศาลาหกเหลี่ยม
- ลอกคูคลอง กาจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้บนถนนระพีสาคริก ฝั่งลานจอดรถสานักทะเบียนและประมวลผล
- ตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบพื้นที่อาคารศูนย์เรียนรวม 3
- ตัดปาล์มขวด ที่ยืนต้นตายบริเวณสวนปาล์มอาวุโส เพื่อความปลอดภัย
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เร่งดาเนินงานในความรับผิดชอบส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง หากการดาเนินงานใดทาให้เกิดความไม่สะดวก
หรือล่าช้า กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้...วันที่ 13 ตุลาคม 2558

รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ พร้อมด้วยนางสาวสุชีพ จันทอง ผู้อานวยการกองยานพาหนะฯ นายประ
เพลิน เกษมโอภาส หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย มก. สารวจพื้นที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกคูน้าบริเวณถนนทางออกประตูพหลโยธิน จากการสารวจ
พื้นที่ดังกล่าวเป็นโค้งหักศอก รถยนต์ที่ใช้ความเร็วสูงหรือไม่ชานานเส้นทางอาจเกิดอุบัติเหตุได้ หรืออาจเกิดจากสภาพพื้นที่ที่เกิดน้าท่วมขังถนนเป็นสี
ดาและลื่น หรือขาดเครื่องหมายจราจรหรือป้ายเตือนต่างๆ การนี้ผู้ร่วมสารวจพื้นที่เห็นพ้องกันว่า จะนาเหตุการณ์ดังกล่าวเสนอมหาวิทยาลัยฯ พร้อม
เสนอวิธีการป้องกันแก้ไข เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเส้นทางดังกล่าวต่อไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร
และประชาชนผู้ใช้เส้นทาง....วันที่ 13 ตุลาคม 2558

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มอบหมายหน่วยก่อสร้าง งานซ่อมบารุงดาเนินการซ่อมแซมถนนชารุด บริเวณแยก KU VILLE กับ อาคาร
สวัสดิการ สาเหตุอาจเกิดจากเป็นพื้นที่ต่าน้าท่วมขังและในช่วงนี้มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจึงทาให้มีรถยนต์ใช้เป็นเส้นทางลัดจานวน
มาก จึงทาให้เกิดความเสียหาย (ถนนดังกล่าวมีหลายองค์กร หน่วยงานใช้ร่วมกัน) กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่เล็งเห็นในความสาคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงเร่งดาเนินการซ่อมแซมชั่วคราว โดยมอบหมายหน่วยก่อสร้างงานซ่อมบารุงดาเนินการซ่อมแซมโดยใช้ยางมะตอยสาเร็จรูปชนิดถุ ง
ปรับพื้นที่และบดอัด จนแล้วเสร็จเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 13 ตุลาคม 2558....

ตามนโยบายการบริหารภารกิจของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ภายใต้แนวคิด “น่าอยู่ น่าดู น่ามอง ปลอดภัย” รศ.ดร.ตฤณ แสง
สุวรรณ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ ได้มอบหมายกองยานพาหนะฯ โดยงานสวนและรักษาความสะอาด ดาเนินการปรับภูมิทัศน์เกาะกลาง
ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง 2 โดยดาเนินการปลูกต้นพุทธรักษาตามแนวเกาะกลางถนนดังกล่าว.... พร้อมกันนี้กอง
ยานพาหนะอาคารและสถานที่ได้มอบหมายงานสวนและรักษาความสะอาด ดาเนินการจัดเก็บผักตบชวาในสระน้าด้านข้างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
เพื่อให้บริเวณดังกล่าวเป็นระเบียบเรียบร้อย....รายงานเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

รศ.ดรตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ นางสาวสุชีพ จันทอง ผอ.กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ พร้อมผู้ช่วยฯ
และหัวหน้างานต่างๆ ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานด้านกายภาพและภูมิทัศน์ภายใน มก. บางเขน พร้อมมอบหมายกองยานพาหนะฯ และงาน
ต่างๆ เร่งดาเนินงานให้แล้วเสร็จให้ทันก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่ 26-30 ตุลาคม พ.ศ. 2558.....รายงาน ณ
วันที่ 14 ตุลาคม 2558

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่จัดสถานที่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2557

งานสวนและรักษาความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ส่วนกลาง ภายใน มก.

งานซ่อมบารุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และพืน้ ที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานอาคารและสถานที่พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียนรวมส่วนกลาง

งานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสติ พัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารเรียนรวม และอาคารส่วนกลาง

facebook.com/pages/กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มก.

