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โครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕8” 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาทาง 
ด้านกายภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้ เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และเพ่ือส่งเสริมความสามัคคี  สร้างจิตส านึกของ
บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่    ตลอดจนการรักษา
ความสะอาด  การปลูกต้นไม้  และการบ ารุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของความร่มรื่นของต้นไม้  ความสะอาดของอาคารและสถานที่   เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ ของเรามีความสะอาด  
เกิดความร่มรื่น สวยงาม  สร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้กับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS   โดยได้ก าหนด โครงการ  “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕8” ขึ้นใน วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการ
สถาปนา พ.ศ. 2558 
 2.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ และ
การบ ารุงรักษาต้นไม ้ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS   
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ    
 ๒.3  เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามัคคี  และสร้างจิตส านึกร่วมกันให้กับบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา  โดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ 
ของเราให้มีความสะอาด  เกิดความร่มรื่น  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๒.4  เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “๗ ส.” ในแต่ละพ้ืนที่  คือ  
สะสาง  สะดวก  สะอาด  สร้างนิสัย  สุขลักษณะ  สวยงาม  และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  ให้กับทุกหน่วยงาน  
คณะ  ส านัก  สถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

๓.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะ ส านัก สถาบัน และทุกกองของส านักงานอธิการบดี  โดยกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
เป็นผู้ประสานงาน 
 

๔.  วิธีการด าเนินการ 
 ๔.๑  ก าหนดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี ๒๕๕8”  
 ๔.๒  ประชาสัมพันธ์ให้  คณะ  ส านัก  สถาบัน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขอความ
ร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง  อาจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  นิสิต  เพื่อปลูกต้นไม้
และท าความสะอาด โดยก าหนดจุดแบ่งเขตความรับผิดชอบและวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๓ ด าเนินการพัฒนาและปลูกต้นไม้ ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ดังนี้ 
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 ๔.๓.๑  ปลูกต้นไมเ้พ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยฯ  ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว 
KU GREEN CAMPUS  เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัวฯ และเพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการ
สถาปนา พ.ศ. 2558 
 ๔.๓.๒  ตกแต่งพ้ืนที่สนามและพ้ืนที่รอบอาคาร  และบ ารุงรักษาต้นไม้ภายในหน่วยงาน 
 ๔.๓.๓  ด าเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “๗ ส.” ในแต่ละพ้ืนที่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนี้ 

   -  ด าเนินการส ารวจพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์ต่อทางราชการ  
ให้จ าหน่ายตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติม) 
   -  รณรงค์รักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร
สถานที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  คือ  เน้นความสะอาดใน ห้องท างาน  ห้องเรียน  ห้องอาหาร  
ห้องหอพัก และห้องน้ า 
 ๔.๓.๔ การด าเนินโครงการ โดยแบ่งพ้ืนที่ด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ เป็นจุดพัฒนา 
และปลูกต้นไม้ โดยเจ้าของหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ส่วนกลางและประสานงาน 
 

๕.  สถานที ่
  ๕.๑  พ้ืนทีส่่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยด าเนินการปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม 
  ๕.๒  อาคารสิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ของคณะ  ส านัก  สถาบัน  และหน่วยงานต่างๆ ที่
รับผิดชอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 
 

๖.  งบประมาณ 
  ๖.๑ พ้ืนที่ส่วนกลาง ใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง ส านักงานอธิการบดี งบอุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือการด าเนินงาน โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ปี ๒๕๕8 เป็นเงิน 
387,000 บาท  (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ประกอบด้วย 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน(บาท) 
๑ ค่าอาหาร น้ าดื่ม น้ าแข็ง และผลไม้ร่วมทั้งผลไม้ส าหรับผู้บริหารมอบให้

หน่วยงาน 
๑๓๐,๐๐๐ 

๒ ค่าสมนาคุณเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ในอัตราคนละ ๔0๐ บาท/วัน ๔๒,๐๐๐ 
๓ ค่าจ้างท าเล่มสรุปผลโครงการฯ ๖๕,๐๐๐ 
๔ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๓๐,๐๐๐ 
๕ ค่าวัสดุการเกษตร (ต้นไม้)  ๓๐,๐๐๐ 
๖ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  ๘๐,๐๐๐ 
๗ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๑๐,๐๐๐ 
 รวมเป็นเงิน ๓๘๗,๐๐๐ 

 
๖.๒ พ้ืนที่หน่วยงาน คณะ ส านัก สถาบัน ศูนย์ ฯลฯ ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
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๗.  ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ  
 ๗.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ และ
การบ ารุงรักษาต้นไม้ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS   
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ    
 ๗.๒ ผู้ร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ ความสามัคคี มีความสัมพันธ์ 
อันดีต่อกัน  และร่วมมือกันในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๗.๓ ผู้ร่วมโครงการจะมีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที ่
การปลูกต้นไม้ และการบ ารุงรักษาต้นไม้ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในโครงการคืนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับบางเขน  

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



แบบตอบรับ 
โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2558 

วันเสาร์ท่ี 26 กันยายน  2558 
 

 

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ 

หน่วยงาน.......................................................................................................................ขอแจ้งความประสงค ์
  

      เข้าร่วม 
 

     ไม่เข้าร่วม 
 

 

โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 2558 ในวันเสารท์ี่  26 กันยายน 2558   
ต้ังแต่เวลา 8.30 – 16.30 น 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

    (...............................................................) 
 

   ตําแหน่ง..................................................... 
         ............/............/............ 
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