กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
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เขียว

สะอาด

สะดวก

ปที่ 10 ฉบับที่ 10 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2551

ปลอดภัย

พึงพอใจทุกระดับ

ดูขอมูลเพิม่ เติม

โครงการทําบุญและวันแหงการสรางสัมมาทิฐิ

บุคลากรกองยานพาหนะฯ ทุกคนรวมทําบุญเนื่องในวันเกษียณอายุ
ราชการ และพิธีรดน้าํ ผูเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 25 กันยายน 2551 ณ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ (ฉบับที่ 151/ 2551 )

ชวยเหลือผูป
 ระสบภัยน้ําทวม

กองยานพาหนะฯ จัดเตรียมเจาหนาที่และยานพาหนะขนยายเครื่องอุปโภคบริโภค ชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้ําทวมในเขตตําบลดงพลับและตําบลบางกระพี้ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ณ ทีท่ ําการองคการบริหารสวนตําบลบางกระพี้ อําเภอบาน
หมี่ จังหวัดลพบุรี โดยคณะผูบริหารนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมอบขาวสาร จํานวน 2,000 ถุงและน้ําดื่มเกษตร จํานวน 2,000
ขวด รวมมูลคา 340,000 บาท (ฉบับที่ 151/ 2551 )

สถานีตนแบบไบโอดีเซล มก.

กองยานพาหนะฯ ดําเนินการจัดเตรียมขอมูลและสถานที่ในการบันทึกเทปรายการมาสัมภาษณ
เกี่ยวกับเรื่อง สถานีตนแบบไบโอดีเซล มก. ไดแกรายการสารคดีรายการ “รูคาพลังงาน” (ชอง 3) โดยมีพิธีกรดําเนินรายการคือ ดร.เจิมศักดิ์ ปน
ทอง บันทึกเทปในวันศุกรที่ 24 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. และรายการกลาคิด กลาทํา (ชอง 5) บันทึกเทปในวันเสารที่ 11 ตุลาคม 2551 เวลา
9.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เมื่อวันเสารที่ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 06.50-07.15 น. (ฉบับที่ 154/ 2551
,160/2551)

เพิ่มความปลอดภัย

จําหนายครุภัณฑ กองยานพาหนะฯ

กองยานพาหนะฯ รวมกับสถานีตํารวจ
นครบาลบางเขน ชวยศึกษาการวาง
ระบบกลองวงจรปด ณ ศูนยผลิตผล เปลี่ยน LCD โครงการปรับปรุงเครื่องฉาย LCD
โครงการหลวง ในวันที่ 17 ตุลาคม
อาคารศูนยเรียนรวมโดยติดตั้งเครื่องฉาย LCD ใหม
2551 (ฉบับที่ 155/ 2551)
ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใชงานอยูในระหวาง 3-5 ป ที่
ใชงานประจําอาคารศูนยเรียนรวม ซึ่งความคืบหนาในวันที่ 7
ตุลาคม 2551 อยูระหวางดําเนินการสอบราคา (ฉบับที่ 148/
2551 )

จําหนายพัสดุครุภัณฑที่ชํารุดและเสื่อมสภาพ
บริเวณลานจอดรถกองยานพาหนะฯ ในวันที่
16 กันยายน 2551 โดยมีผูเขารวมประมูล
จํานวน 47 ราย รวมราคาที่จําหนายไดเปน
เงินทัง้ สิ้น 540,000 บาท (หาแสนสี่หมื่นบาท
ถวน) (ฉบับที่ 153/ 2551 )

การขุดลอกตะกอนอินทรียวัตถุ

การเก็บตัวอยางน้ําไปวิเคราะห

น้ําเสีย กองยานพาหนะฯ เรงตรวจหาสาเหตุน้ําเสียและหาแนวทางการแกไขปญหา บริเวณคูน้ําสํานักสงเสริมและฝกอบรม การแกไขปญหา
โดยดําเนินการขุดลอกตะกอนอินทรียวัตถุในคูน้ําในวันที่ 4 ตุลาคม 2551 (ฉบับที่ 146/2551)

อาคารหอประวัติ

ดานหลังคณะมนุษยศาสตร

อาคารศูนยเรียนรวม 1

ซอมแซม กองยานพาหนะฯ ดําเนินการตรวจสอบและซอมแซมระบบไฟฟาแสงสวางใหมี

สภาพพรอมใชงาน ภายใน มก. ระหวางวันที่ 22 กันยายน - 15 ตุลาคม 2551
(ฉบับที่ 147/ 2551,156/2551)

บริการ กองยานพาหนะฯ ใหบริการดาน
สถานที่สําหรับจัดกิจกรรม และบริการพืน้ ที่
จอดรถแกหนวยงานภายใน-ภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่
3-22 ตุลาคม 2551 (ฉบับที่ 149/ 2551
,158/2551)

ซอมผนังหอง

กองยานพาหนะฯ ดําเนินการเรง
ซอมแซมผนังกัน้ หองไมอดั ที่ปลวกกินเปลี่ยนเปนแผน
สมารทบอรด บริเวณหอพักชายที่ 14 ระหวางวันที่ 6-8
สิงหาคม 2551 เพื่อปรับปรุงซอมแซมหองพักนิสิตมี
ความเปนระเบียบเรียบรอยและนาอยูยงิ่ ขึ้น
(ฉบับที่ 150/ 2551 )

เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย กอง
ยานพาหนะฯ ดําเนินการติดตั้งจุดตรวจยานพาหนะ
ทีผ่ านเขา-ออก บริเวณประตูงามวงศวาน 1 ทุกวัน
โดยตัง้ แตเวลา 22.00 -06.00 น. เริ่มดําเนินการวันที่
8 ตุลาคม 2551 เปนตนไป (ฉบับที่ 159/ 2551 )

ทางลาดคนพิการ ศร.1 กองยานพาหนะฯ
ดําเนินการกอสรางทางลาดคนพิการ บริเวณ
อาคารศูนยเรียนรวม 1 ระหวางวันที่ 6 - 27
สิงหาคม 2551 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใหเปน
มาตรฐานบริเวณอาคารที่มีการเรียนการสอนเปน
การอํานวยความสะดวกกับผูพ
 กิ าร
(ฉบับที่ 157/ 2551 )

ซอมเสาไม
กองยานพาหนะฯ ซอมแซมเสาไมโครงหลังคาที่ขาดใหมีสภาพแข็งแรง
บริเวณทางเขาหอพักชายที่ 14 ระหวางวันที่ 27-28 ตุลาคม 2551
(ฉบับที่ 161/ 2551 )

ผลงาน กองยานพาหนะฯ พัฒนาผลงานดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
เชน เตายางประหยัดพลังงาน เฟอรนิเจอรจากเศษไม และวัสดุเหลือใช
ระหวางวันที่ 1-10 ตุลาคม 2551 (ฉบับที่ 162/ 2551 )

จัดทําโดย
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง (รองอธิการบดีฝายกิจการนิสติ และพัฒนากายภาพ,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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