
หมวด 4  

การจัดการของเสีย 

4.1 การจัดการของเสียในส านักงานคณะฯ 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท ามาตรการการก าจัดขยะเพื่อให้การจัดการขยะ

ของเสียสิ่งของที่เหลอืใช้จากการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ตามแนวทางการคัดแยก รวบรวมและก าจัด

เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการท างานส านักงานคณะฯ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานส านักงานคณะฯ  

มสี่วนรว่มในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันประหยัดพลังงานพร้อมสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการจัดการ

ขยะ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมลดปริมาณขยะ (reduce) การใชซ้  า (reuse) และการน ากลับมาใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์ (recycle) ดังนี  

4.1.1 การด าเนินงานตามแนวทางการคัดเลือก รวบรวม และก าจัดขยะอย่างเหมาะสม 

1. ส านักงานคณะฯ ได้จัดวางจุดทิ งขยะภายในอาคารบริเวณด้านหน้าห้องส านักงานคณะฯ   

พร้อมติดป้ายบอกชี การคัดแยกขยะออกเป็นแต่ละประเภท เพื่อบริการแก่บุคลากร นิสิต  

ผูม้าติดตอ่และปลูกจติส านึกการทิ งขยะให้ถูกที่ถูกจุด 

 

ภาพที่ 1 จุดตั งถังขยะแยกประเภทภายในอาคาร 

หลกัฐานอ้างอิงข้อ (1) ส ารวจพืน้ที่เพื่อดวูา่การ

แบง่พืน้ท่ีประเภทถงัขยะถกูต้องและเหมาะสม

ตามกิจกรรมของแตล่ะพืน้ท่ีหรือไม ่ 



2. ด าเนินการติดตั งป้ายให้ความรู้การคัดแยกขยะ การน าขยะไปใช้ประโยชน์ และการรณรงค์ 

ทิ งขยะให้ตรงถังขยะแยกประเภทที่ก าหนดให้ เพื่อการลดปริมาณของเสีย เช่น รณรงค์ใช้ถุงผ้าเพื่อลดการ

ใช้ถุงพลาสตกิ รณรงคง์ดใชก้ล่องโฟม รณรงคใ์ช้แก้วส่วนตัว เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2 จุดตดิตั งป้ายคัดแยกประเภทขยะและบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 

3. การจัดการพื นที่รองรับขยะของส านักงานคณะฯ ได้จัดสรรพ ืนที่จุดพักรวมขยะและรองรับขยะ

แตล่ะประเภทเพื่อเป็นจุดที่ทิ งรวม ก่อนรถรับขยะของมหาวิทยาลัยพะเยาจะมารับไปด าเนนิการคัดแยกขยะ

ต่อที่โรงคัดแยกขยะมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ภาพที่ 3 จุดพักรวมขยะ 

หลกัฐานอ้างอิงข้อ (2) พิจารณาถึงความชดัเจน

ของปา้ย ความถกูต้องของปา้ยการสงัเกตเห็นชดั

ของปา้ย 

หลกัฐานอ้างอิงข้อ (3) จดุพกัขยะจะต้องจ าแนก

เพื่อรองรับประเภทขยะตามที่ก าหนด โดยจดุพกั

ต้องมีปา้ยบง่ชีช้ดัเจน หา่งไกลรางระบายน า้ มี

การรองรับปอ้งกนัน า้ขยะร่ัวไหลหรือปลวิออกสู่

ภายนอก 



4. มีการด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการคัดแยกขยะ โดยแม่บ้านประจ าอาคารคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมเจา้หน้าที่จะท าการตรวจสอบความถูกต้องของการทิ งขยะแต่

ละประเภทในทุกๆ วัน 

 

ภาพที่ 4 การตรวจสอบการทิ งขยะและการคัดแยก 

5. การช่ังน  าหนักขยะและบันทึกปริมาณขยะเป็นรายวันหลังจากแม่บ้านและพ่อบ้าน ด าเนินการคัด

แยกขยะแต่ละประเภทเสร็จแล้ว จะมีการช่ังน  าหนักขยะ และบันทึกปริมาณขยะเป็นรายวัน จะน าไปทิ งที่จุด

พักขยะ เพื่อรอรถเก็บขยะของมหาวิทยาลัยมาจัดเก็บ (ยกเว้น)  ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น 

กระดาษ เมื่ อน ามา ช่ั ง เสร็ จแล้ ว  ก็ จะน า ไปมัดรวมกัน เก็บ ใส่กล่องส่วนกลาง เพื่ อ ให้ ทุกคน 

สามรถหยิบน าไปใช้ซ  าต่อ เหลือจากการน ากลับมาใช้งานก็เป็นการจัดจ าหน่วยขยะให้กับร้านรับซื อของเก่า

ต่อไป 

 

ภาพที่ 5 การช่ังน  าหนักขยะและบันทึกปริมาณขยะเป็นรายวันและการคัดแยกประเภทขยะ 

หลกัฐานอ้างอิงข้อ (4) พืน้ท่ีทิง้ขยะถกูต้อง 

ร่วมกบัการสมัภาษณ์พนกังานถงึความเข้าใจ /

การสุม่การทิง้ขยะและท าการคดัแยก 



 6. การก าจัดขยะส านักงานคณะฯ มกีารบันทึกข้อมูลปริมาณขยะและติดตามด าเนินการคัดแยก

ประเภทขยะ โดยแยกเป็น กระดาษ กล่องลัง ขวดพลาสติก และประสานรา้นรับซื อของเก่าเพื่อจัดการแปร

รูปสินคา้ ที่ไม่สามารถใช้งานหรอืน ากลับมาใช้งานใหม่ได้ โดยน าไปให้อุสาหกรรมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์

ใหม่ 

 

ภาพที่ 6 การจัดการขยะรีไซเคิลจ าหน่ายใหก้ับร้านรับซื อของเก่า 

ปริมาณขยะภายในส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่น ากลับมาใช้งานใหม่ 

รายการขยะประจ าเดือน ปี 2564 

รายการขยะ ปริมาณ(ระบุหน่วยเป็น กก. หรอื ลิตร) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กระดาษ 1.7 2.3 1.3 0.9 2.2 5.95       

กระดาษลัง 4.5 2.3 3.4 3.2 4.9 8.2       

ขวด

พลาสตกิ 

0.95 0.7 1.05 0.65 0.95 5.95       

หมายเหต ุ: ร้อยละปริมาณของขยะที่น ากลับมาใชใ้หม ่= (จ านวนขยะน ากลับมาใชใ้หมท่ี่จ าหนา่ย / จ านวนขยะน ากลับมา

ใชใ้หมทั่ งหมด) X 100 = (22.98/109.93) X 100 = 20.90% 

 

 

หลกัฐานอ้างอิงข้อ (5) หลกัฐานการสง่ขยะแตล่ะ

ประเภทไปยงัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบตามกฎหมาย 



 

 

ภาพท่ี 7 ตารางกระบวนการจัดการขยะของส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

7. การจัดการขยะภายในส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่มีการจัด        

การเผาขยะเอง โดยมีกระบวนการจัดการของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีจ้างเหมาบริษัทจัดเก็บขยะ  

และจะด าเนนิการตามกระบวนการด้วยเทคโนโลยีการการบ าบัดขยะด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ ดังนี  

 

หลกัฐานอ้างอิงข้อ (6) หลกัฐานการท่ีแสดงให้

เห็นสา่ส านกังานมกีารติดตามเส้นทางการก าจดั

ขยะ ได้แก่ เอกสารระบเุส้นทางจดัการขยะตัง้แต่

จดุก าเนิดขยะถงึปลายทางจดัการขยะ 



โรงจัดการขยะมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ภาพท่ี 8 การขยะส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ภาพท่ี ๙ วิธีการคัดแยกขยะของโรงขยะส่วนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 

หลกัฐานอ้างอิงข้อ (7) ส ารวจพืน้ที่ดู

ร่องรอยการเผาขยะ  

***เนื่องจากหนว่ยงานไมไ่ด้ด าเนนิการ

จดัการเผาขยะเอง จึงไมม่ีพืน้ท่ีหรือร่องรอย

ในการเผาขยะ 



 

ภาพท่ี 1๐ อุปกรณ์เคร่ืองจักรในส่วนคัดแยกการผลิต 

 

ภาพท่ี 11 พลาสติก หรอืเชื้อเพลิง RDF ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สามาร น าไปทดแทนเชื้อเพลิงฟอส 

ซิสในภาคอุตสาหกรรม 



 

ภาพท่ี 12 ผลผลิตจากขยะอินทรยีวัตถุ 

 

ภาพท่ี 13 ขยะที่ผ่านการคัดแยกมีการแบ่งการคัดแยกที่ชัดเจน 

 

ภาพท่ี 14 การจ าหน่วยขยะให้กับบริษัท ปูนชเีมนต์ 



 

4.1.2 การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรอืน ากลับมาใช้ใหม่ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปก าจัดมีปรมิาณ

น้อยลง 

1. การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อการลดปริมาณขยะตามหลัก 3 Rs หรอื 3 ช. ใช้นอ้ย,ใช้ซ  า,น ากลับมาใช้ใหม่ 

  1.1 ลดปริมาณขยะ (Reduce) ลดการใชพ้ลาสติก 

1.1.2 การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ 

 

ภาพท่ี 15 การใช้ถุงผ้าเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติก 

1.2 การใชซ้  า (Reuse) การใชซ้  า เพื่อการน ากลับมาใช้ใหมใ่ห้เกิดการใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า โดย

การน าเอากระดาษหรือพลาสติก เช่น เอกสารที่ไม่ใช่แล้วและคงเหลืออีกด้านของกระดาษน ากลับมาใช้ 

หรอืแก้วน  าประจ าตัว น ามาใช้ใส่น  าดื่มทดแทนการใชน้  าจากขวดพลาสติกเกิดการใช้แก้วน  าซ  าและสามารถ

ล้างท าความสะอาดได้ 

 

ภาพท่ี 16 การใช้กระดาษซ้ า 

หลกัฐานอ้างอิงข้อ สนบัสนนุ ข้อ 4.1.2 

การน ากลบัมาใช้ประโยชน์ หรือการน า

กลบัมาใช้ใหม ่

 



 

ภาพท่ี 17 การจัดเก็บและการน าเอาภาชนะที่ใช้ประจ าวันกลับมาใช้ซ้ าเพื่อทดแทน

ถุงพลาสติกหรอืแก้วน้ าพลาสติก 

1.3 การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ขวดพลาสติกที่ไม่สามารถใช้งานได้หรอืน ากลับมาใช้งานใหม่ 

โดยการน าเอาขวดพลาสติกที่เหลอืใช้ท าเป็นสิ่งของตกแต่งประดับหรอืแจกันดอกไม้ 

 

 

ภาพท่ี 18  การน าขยะ (Recycle) ไปใช้ประโยชน์ใหม่โดยการน าเอาแก้วน้ าพลาสติกและ

ขวดพลาสติกมาท าเป็นแจกันดอกไม้ประดับ 



2.ส านักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิธีการบันทึก

ข้อมูลปรมิาณขยะของแต่ละวัน และสรุปประจ าเดือนครบถ้วนทุกเดือน  

2.1 การบันทกึข้อมูลปริมาณขยะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2.1.1 ตารางการกรอกข้อมูลประจ าเดือน ตามตารางแบบฟอร์ม 4.1 (1) 

 

2.1.2 กราฟแสดงผลกรอกข้อมูลประจ าเดือน

 

หลกัฐานอ้างอิงข้อ แบบฟอร์ม 4.1 (1) หรือแบบฟอร์มที่

หนว่ยงานก าหนดขึน้ และเอกสารแสดงการค านวณร้อยละ

ของปริมาณที่น าของเสยีกลบัมาใช้ประโยชน์ 



 

2.1.3 ตารางการบันทกึผล 

 

2.1.4 กราฟแสดงการบันทกึผล 

 

 

 

 

 



2.1.5 ตารางการสรุปผล 

 

 

2.1.6 กราฟแสดงผลปริมาณขยะแต่เดือน 

 



 จากกราฟแสดงผลปริมาณขยะแต่เดือน มีการเปรียบเทียบปริมาณขยะคิดเป็น% จ านวน 3 

รายการ ประกอบไปด้วย ปริมาณขยะรีไซเคิล,ปริมาณขยะทั่วไป,ปริมาณขยะอันตราย ผลสรุปดังนี  

ตารางสรุปปริมาณขยะในรอบระหว่าง เดือนมกราคม 2564 ถงึ เดือนพฤษภาคม 2564 

ที่ ประจ าเดือน ปริมาณขยะรไีซเคิล ปริมาณขยะทั่วไป 

1 เดือนมกราคม 2564 24.4 % 0.9 % 

2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 22.1 % 18.4 % 

3 เดือนมนีาคม 2564 24.3 % 19.3 % 

4 เดือนเมษายน 2564 13.6 %  10.7 % 

5 เดือนพฤษภาคม 2564 25.5 % 16.9 % 

3.1 มกีารวเิคราะห์ปริมาณขยะเทยีบค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดจากหมวด 1 ข้อ 1.1.5 (แสดงการ

วิเคราะห์ข้อมูลประจ าปี 2563  จ านวน 3 เดือน และ ประจ าปี 25 64 จ านวน 5 เดือน)  

ประจ าปี 

2563 

ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม   ผลรวม 

ปริมาณขยะ

รวม 

30.55 26.6 26.75   83.9 

ประจ าปี 

2564 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม ผลรวม 

ปริมาณขยะ

รวม 

24.35 22.1 24.28 13.75 25.45 109.93 

การค านวณ  

น าผลรวมของ ปี 2563 / (หาญ) กับ จ านวนเดือน 

 เชน่ 83.9 หาญ 3 เดือน เฉลี่ยที่ 27.96 ต่อเดอืน  

การค านวณ น าผลรวมของ ปี 2564 / (หาญ) กับ จ านวนเดือน 

 เชน่ 109.93 หาญ 5 เดือน เฉลี่ยที่ 21.98 ต่อเดอืน 



น าผลเฉลี่ยที่ได้ของปี 2563,2564  น ามาลบกัน จะได้ส่วนตา่งระหว่างปริมาณ = 5.98 / หาญ กับ 

ผลรวมของ ปี 2563 คือ 27.96=0.21*100 จะได้ 21.00%  

4.1 ปริมาณขยะที่ส่งก าจัดมีแนวโน้มลดลง  

สรุปผลจากปริมาณขยะของปี  2563 ถึง 2564 ส านักงานคณะฯ ท าการตั ง เป้าหมาย 

การลดปริมาณขยะของส านักงานคณะฯ 10% ผลที่ได้ คอื 21.00% เกินเป้าหมายที่ตั งไว้ไป 11.00% ท า

ให้มแีนวโน้วการจัดการขยะลดลงเกิดเป้าหมายที่ก าหนดตั งไว้จากหมวด 1 

ตารางการบันทกึรายวันของแต่ละรอบเดือน ดังน้ี 

เดือน มกราคม 2564 

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

 

เดือน มีนาคม 2564 

 

เดือน เมษายน 2564 

 



 

 

เดือน พฤษภาคม 2564 

แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว หมวด 4 การจัดการของเสีย 

 

 



มาตรการการจัดการของเสียส านักงานคณะฯ  

ด้านจัดการของเสีย 

1. ด าเนินคัดแยกประเภทขยะให้บริการ โดยแบ่งประเภทขยะ ออกเป็น 4 ประเภท ประกอบไปด้วย 

1.1 ขยะทั่วไป 1.2 ขยะเปียก 1.3 ขยะรไีซเคิล 1.4 ขยะอันตราย  

2. ติดตั งถังขยะตามจุดที่หน่วยงานก าหนดเพื่อบริการทั งบุคลากร นิสิตที่เข้ามาใช้บริการภายใน

ส านักงานคณะฯ และนิสติ พร้อมออกแบบติดตั งป้ายแสดงประเภทการคัดแยกขยะให้ชัดเจน 

3. ด าเนินการวัดช่ังตวงปริมาณขยะพร้อมบันทึกข้อมูลปริมาณและสรุปผล รับรองผลการบันทึกแบบ

รายวันและบันทึกข้อมูลรายเดือน 

4. ตรวจเช็คการทิ งขยะผิดประเภท เพื่อสรุปข้อมูลน ามาปรับปรุงการคัดแยกประเภทขยะ 

5. จัดเก็บข้อมูลขยะประเภทคัดแยกสามารถจ าหน่วยได้ ให้ด าเนินการแยกและรอประสานร้านรับซื อ

ของเก่า มีการจดบันทึกปริมาณขยะที่จ าหน่ายและสรุปบัญชีการจ าหน่วยเพื่อรายงานให้ผู้ตรวจสอบทราบ

และรับรองเอกสารโดยด าเนินการจากผู้รับผดิชอบดูแลการคัดแยกขยะ 

6. การจัดการขยะโดยแม่บ้านน าไปจุดรวมขยะของอาคารเพื่อรอรถขยะมหาวิทยาลัยพะเยารับขยะ

ก่อนส่งก าจัดอย่างถูกต้อง 

7. เศษอาหารด าเนินการคัดแยกกากกับน  าออกจากกัน ส าหรับกากเศษอาหารมีการจัดเก็บและ

ด าเนินการโดยแม่บ้านพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการจัดการเก็บใส่ถุงมัดปากถุงให้เรียบร้อย 

ท าการช่ังและบันทึกปริมาณเศษอาหารรายวันโดยด าเนินการจากผู้รับผิดชอบดูแลการคัดแยก แม่บ้านน า

เศษอาหารออกจากมหาวิทยาลัยพะเยาไปเปลี่ยนสภาพเป็นให้สัตว์เลี ยงและท าปุ๋ยหมักต่อ 

8. บุคลากร แมบ่้าน ภายในส านักงานคณะฯ ทราบและเข้าใจพร้อมตระหนักและให้ความส าคัญในการ

ทิ งขยะและคัดแยกขยะ โดยเข้ารับฟังการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแต่ละประเภทและสามารถปฏิบัติ

ตามการแนะน าอบรม 

9. จัดท าบอร์ดให้ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ไปยังช่องทางที่บุคลากรในหน่วยงานเข้าถึงได้ เช่น Line 

, Facebook ผ่านการประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะแต่ละประเภทและลดการใช้ถุงพลาสติก กล่อง

โฟม  

10. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอยที่กฎหมายก าหนด 

 


