


โครงการ “วันพฒันาและปลกูตนไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป ๒๕๕๗” 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาทาง 

ดานกายภาพ  เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

และเพื่อสงเสริมความสามัคคี  สรางจิตสํานึกของบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการที่จะ

พัฒนาอาคารและสถานที่    ตลอดจนการรักษาความสะอาด  การปลูกตนไม  และการบํารุงรักษาตนไมอยาง

ตอเน่ือง โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของความรมรื่นของตนไม  ความสะอาดของอาคารและ

สถานที่   เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ ของเรามีความสะอาด  เกิดความรมรื่น สวยงาม  สรางสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน

ที่ดีใหกับทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรภายใตโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS   

โดยไดกําหนด โครงการ  “วันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป ๒๕๕๗” ข้ึนใน      

วันเสารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๒.  วัตถุประสงค 

 ๒.๑  เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรวมเฉลมิพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ    

 ๒.๒  เพื่อเปนการชักชวนใหผูบรหิาร นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  ใหเลง็เห็นความ 

สําคัญของการปลูกตนไม การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ และการบํารุงรักษาตนไม ภายใน

บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางตอเน่ืองใหมีความรมรื่น สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย มี

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี ใหสอดคลองกบัโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS    

 ๒.๓  เพื่อเปนการสงเสริมความสามัคคี  และสรางจิตสํานึกรวมกันใหกับบุคลากรของ 

มหาวิทยาลัยในการประกอบกจิกรรมพัฒนา  โดยใหทกุหนวยงานไดรวมแรงรวมใจกันพัฒนาใหมหาวิทยาลัยฯ 

ของเราใหมีความสะอาด  เกิดความรมรื่น  สวยงาม  เปนระเบียบเรียบรอย 

 ๒.๔  เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงานมาตรฐานกจิกรรม “๗ ส.” ในแตละพื้นที่  คือ  

สะสาง  สะดวก  สะอาด  สรางนิสัย  สุขลกัษณะ  สวยงาม  และสรางสิง่แวดลอมที่ดี  ใหกับทกุหนวยงาน  

คณะ  สํานัก  สถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

๓.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 คณะ สํานัก สถาบัน และทกุกองของสํานักงานอธิการบดี  โดยกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

เปนผูประสานงาน 
 

๔.  วิธีการดําเนินการ 

 ๔.๑  กําหนดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป ๒๕๕๗”  
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 ๔.๒  ประชาสัมพันธให  คณะ  สํานัก  สถาบัน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อขอความ

รวมมือ  รวมแรง  รวมใจบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง  อาจารย  ขาราชการ  ลูกจาง  นิสิต  เพื่อปลูกตนไม

และทําความสะอาด โดยกําหนดจุดแบงเขตความรับผิดชอบและวางแผนรวมกันในการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

 ๔.๓ ดําเนินการพฒันาและปลกูตนไม ในวันเสารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ดังน้ี 

 ๔.๓.๑  ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สเีขียวภายในมหาวิทยาลัยฯ  ภายใตโครงการวิทยาเขตสเีขียว 

KU GREEN CAMPUS  เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในวโรกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ       

พระเจาอยูหัวฯ  

 ๔.๓.๒  ตกแตงพื้นที่สนามและพื้นที่รอบอาคาร  และบํารงุรกัษาตนไมภายในหนวยงาน 

 ๔.๓.๓  ดําเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “๗ ส.” ในแตละพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประกอบดวย สะสาง สะดวก สะอาด สรางนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี ดังน้ี 

   -  ดําเนินการสํารวจพสัดุที่ไมจําเปนตองนํามาใชประโยชนตอทางราชการ  

ใหจําหนายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ (สวนแกไขเพิ่มเติม) 

   -  รณรงครักษาความสะอาด  และความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคาร

สถานที่ในหนวยงานตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ  คือ  เนนความสะอาดใน หองทํางาน  หองเรียน  หองอาหาร  

หองหอพัก และหองนํ้า 

 ๔.๓.๔ การดําเนินโครงการ โดยแบงพื้นที่ดําเนินการของหนวยงานตางๆ เปนจุดพัฒนา 

และปลูกตนไม โดยเจาของหนวยงานน้ันเปนผูรับผิดชอบ ซึง่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จะเปน

ผูรบัผิดชอบในพื้นทีส่วนกลางและประสานงาน 
 

๕.  สถานท่ี 

  ๕.๑  พื้นที่สวนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยดําเนินการปลูกตนไมเพิ่มเติม 

  ๕.๒  อาคารสิ่งกอสรางและพื้นที่ของคณะ  สํานัก  สถาบัน  และหนวยงานตางๆ ที่

รับผิดชอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

๖.  งบประมาณ 

  ๖.๑ พื้นที่สวนกลาง ใชงบประมาณเงินรายไดสวนกลาง สํานักงานอธิการบดี งบอุดหนุน 

คาใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดําเนินงาน โครงการวันพฒันาและปลกูตนไม มก. ป ๒๕๕๗ เปนเงิน  

๓๘๗,๐๐๐ บาท  (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)  โดยขอถัวจายทุกรายการ ประกอบดวย 
 

ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

๑ คาอาหาร นํ้าด่ืม นํ้าแข็ง และผลไมรวมทั้งผลไมสําหรบัผูบรหิารมอบให

หนวยงาน 

๑๓๐,๐๐๐ 

๒ คาสมนาคุณเจาหนาทีจ่ากหนวยงานอื่น ๆ ในอัตราคนละ ๔0๐ บาท/วัน ๔๒,๐๐๐ 



 - 3 -

๓ คาจางทําเลมสรปุผลโครงการฯ ๖๕,๐๐๐ 

๔ คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ๓๐,๐๐๐ 

๕ คาวัสดุการเกษตร (ตนไม)  ๓๐,๐๐๐ 

๖ คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  ๘๐,๐๐๐ 

๗ คาใชจายอื่น ๆ ๑๐,๐๐๐ 

 รวมเปนเงิน ๓๘๗,๐๐๐ 

 

๖.๒ พื้นที่หนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย ฯลฯ ใชงบประมาณของหนวยงาน 

 

 

๗.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 ๗.๑ ผูเขารวมโครงการ ไดรวมปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สเีขียวใหกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใตโครงการ

วิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS   เพื่อเฉลมิพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

 ๗.๒ ผูรวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางความเขาใจ ความสามัคคี มีความสัมพันธ 

อันดีตอกัน  และรวมมอืกันในการแกปญหาอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๗.๓ ผูรวมโครงการจะมีทัศนคติที่ดี และมีความเขาใจในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที ่

การปลูกตนไม และการบํารุงรักษาตนไมตามนโยบายการพฒันามหาวิทยาลัยฯ ในโครงการคืนธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหกบับางเขน  

**************************** 
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