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ปลอดภัย

ปที่ 10 ฉบับที่ 7 วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2551

พึงพอใจทุกระดับ

ดูขอมูลเพิม่ เติม

จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จ กองยานพาหนะฯ รวมจัดเตรียมสถานที่และอํานวยความสะดวกตลอดงานพิธี เพื่อถวายการรับรอง สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2550 ระหวางวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2551 บริเวณ
อาคารจักรพันธ เพ็ญศิริ ,ทรงประกอบพิธีเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ พระชันษาจุฬาภรณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2551 และงานเลีย้ งรับรองทรงเสวย
พระกระยาหาร ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 (ฉบับที่ 123/ 2551)

ฝกอบรม กองยานพาหนะฯ จัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานการรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 1
วันที่ 12 กรกฎาคม 2551 ณ หอง 205 อาคาร
ศูนยเรียนรวม 3 และอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
(ฉบับที่ 117/2551)

การประเมินคุณภาพ กองยานพาหนะฯ
ดําเนินการจัดเตรียมขอมูลการประเมิน
คุณภาพภายใน เพือ่ นําเสนอใหคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี
ตรวจการประเมิน ระหวางวันที่ 9 -11
กรกฎาคม 2551 ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป (ฉบับที่ 126/ 2551)

ศึกษาดูงาน กองยานพาหนะฯ ดําเนินการจัดเตรียมสถานที่และคอยอํานวยความสะดวก
ตอนรับคณะผูแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ศึกษาดูงาน “การบริหารงานกองยานพาหนะอาคารและสถานที่”
ณ หองประชุมกองยานพาหนะ และเยีย่ มชมสถานที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 (ฉบับที่ 125/2551)

ปรับปรุงซอมแซม กองยานพาหนะฯ
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่
บริเวณหอพักชายที่ 14 และหอพักหญิงขจีนุช
ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 2551- 2
กรกฎาคม 2551 (ฉบับที่ 114/
2551,115/2551)

รวมจัดเตรียมสถานที่ กองยานพาหนะ
ฯ รวมจัดเตรียมสถานที่ตกแตงไมดอกไม
ประดับและคอยอํานวยความสะดวกตลอด
งานพิธกี าร ภายใน มก. ระหวางวันที่ 27
มิถุนายน 2551 - 7 กรกฎาคม 2551
(ฉบับที่ 112/ 2551 ,113/2551, 116/2551)

บริการรถราง กองยานพาหนะฯ จัดรถราง
บริการรับ-สงคณะผูบริหารและนักศึกษาจาก
University Utara Malaysia ที่มาศึกษาดูงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันที่ 17
กรกฎาคม 2551 (ฉบับที่ 119/ 2551)

ซอมแซมระบบไฟฟา ระบบน้ํา
กองยานพาหนะฯ ดําเนินการตรวจสอบซอมแซมติดตั้งระบบไฟฟา ภายใน มก.ระหวางวันที่
15 พฤษภาคม -18 กรกฎาคม 2551 (ฉบับที่ 110/ 2551,118/2551)

โครงการปรับปรุงโรงเก็บขยะรีไซเคิล
เพื่อใชปฏิบัติงานคัดแยกและจัดเก็บขยะรี
ไซเคิล กองยานพาหนะฯดําเนินการกอสราง
ระหวางวันที่ 2 มิถุนายน 2551- 21 กรกฎาคม
2551 บริเวณโรงเก็บขยะรีไซเคิล
ซ.พหลโยธิน 45 (ฉบับที่ 124/2551)

แกปญหาจราจร
กองยานพาหนะฯ ดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณ
และจัดกําลังเจาหนาที่อํานวยความสะดวก เพื่อ
แกปญ
 หาการจราจรคับคั่ง บริเวณถนนขาออก
ประตูงามวงศวาน 1 และ 2 เริ่มดําเนินการตั้งแต
เดือนมิถุนายนเปนตนไป (ฉบับที่ 111/ 2551)

เรงปรับปรุงพืน้ ที่ กองยานพาหนะฯ ปรับปรุงพัฒนาพืน้ ทีภ่ ายใน มก.
1) ปรับปรุงทางเดินเทาและวางทอระบายน้ํา บริเวณแนวทางเดินเชื่อมระหวาง ศร.2,ศร3 และศร.4 ระหวางวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2551
2) ดําเนินการปรับปรุงพืน้ ที่ปูแอสฟลท และปูแผนคอนกรีต บริเวณหลังตึกศิลป ภาควิชาคหกรรมศาสตร ระหวางวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2551
3) การปรับปรุงพื้นที่จัดสวนหยอม คณะสัตวแพทยศาสตร ระหวางวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2551
(ฉบับที่ 120/ 2551,121/2551,122/2551)

จัดทําโดย
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง (รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ,ผูอํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที)่ อ.สุจิณณา กรรณสูต (ที่ปรึกษาฯ)
คณะกรรมการประชาสัมพันธ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
นายสมศักดิ์ รักสนิท, นายอัศวิน ศิริธรรม,นายวิเชียร ลอมวงค,นางสาวสุชีพ จันทอง,นายวราคม ยิ้มนอย,นางสาวกฤษกร ปรุงเมือง,นางสาวรัตติกร กงเพชร,
นางพิไลพร จินดารักษ,นายมาโนชย คงเล็ก,นางวัฒนา เกษมโอภาส,นายตั๋น นิลมาติ,นายคงกฤช รักษสังข,นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี,นางวิชชุตา ทองพันชั่ง,
นางสาวชลธิชา ลอมวงค,นางสาวศิริญญา รักสนิท,นายประกาศิต สุมแกว,นายศรราม รักสกุล
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