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1. วัตถุประสงค  
1.1 เพ่ือใหมีการจัดการขยะ /สิ่งเหลือใชจากกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม และลดปญหา สิ่งแวดลอม 
1.2 เพ่ือใหบุคลากรในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสวนรวมในการอนุรักษ สิ่ง
แวดลอม และประหยัดพลังงาน มีจิตสํานึกท่ีดีตอสิ่งแวดลอม  
1.3 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหหนวยเก็บขยะ สามารถจัดเก็บขยะไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  

2. ขอบเขต  
2.1 มาตรการจัดการขยะที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.2 พ้ืนที่ภายในอาคารและภายนอกอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3. คําจํากัดความ  
ขยะ หมายถึง เศษอาหาร วัสดุและสิ่งเหลือใชที่เกิดขึ้นภายในองคกร  
ขยะท่ัวไป หมายถึง ขยะที่ไมตองการนํากลับมาใชประโยชนอีก เชน เศษอาหาร ถุงพลาสติก ฯลฯ  
ขยะรีไซเคิล หมายถึง วัสดุและสิ่งเหลือใชที่สามารถนํามาใชประโยชน หรือแปรรูปไดอีก เชน กระดาษ 
ภาชนะ พลาสติก กระปอง ขวดแกว ฯลฯ  
ขยะอันตราย หมายถึง ขยะ/สิ่งเหลือใชที่สามารถกออันตรายตอสุขภาพ และสงผลกระทบตอ สิ่งแวดล
อม เชน สารเคมี วัคซีน ยา หลอดไฟ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เศษตะกั่ว  ผงหมึก ฯลฯ 

 4. หนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงาน  
4.1 จัดใหมีถังขยะรองรับขยะประเภทตางๆ ใหเพียงพอ และวางไวในจุดที่เหมาะสม  
4.2 จัดเก็บขยะตามจุดตางๆ ไปไวที่จุดรวมขยะ เพ่ือรอหนวยรถเก็บขยะมาดําเนินการ หรือรอจําหนาย 
4.3 ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการทั่วไป (แมบาน/คนสวน) เปนระยะๆ ตามความเหมาะสม  
4.4 ประชาสัมพันธมาตรการประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการขยะแกบุคลากรใหทราบอยางทั่วถึง 
4.5 ใหความรวมมือการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 การประชาสัมพันธ  
-  แจ้งเวียน เพ่ือใหบุคลากรทราบถึงมาตรการการบริหารจัดการขยะ และมาตรการประหยัดพลังงาน 
 - ติดปายสัญลักษณเพ่ือประชาสัมพันธการอนุรักษสิ่งแวดลอม และประหยัดพลังงาน  
5.2 การทิ้งขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล  

(1) จัดหาภาชนะรองรับขยะ และจัดทําแผนปายบอกประเภท ดังนี้ 
     - ขยะเศษอาหาร 
     - ขยะรีไซเคิล  
     - ขยะทั่วไป  
     - ขยะอันตราย  



(2) กําหนดสถานที่จัดวาง ถังขยะ ใหครอบคลุมพ้ืนที่อาคารสํานักงานตามความเหมาะสม  
(3) พนักงานบริการทั่วไป (แมบาน /คนสวน) ที่ไดรับมอบหมาย ตองนําขยะออกจากพ้ืนที่ และ 

รวบรวมขยะตามจุดตางๆ ทุกวัน เพ่ือนําไปเก็บที่ จุดพักขยะ เพ่ือรอหนวยรถขยะมาจัดเก็บ  
(4) หากพบวาหนวยรถเก็บขยะ ไมไดมาตามกําหนด หรือขยะมีจํานวนมากผิดปกติใหผูที่ไดรับ 

มอบหมายโทรศัพทแจงหนวยรถเก็บขยะ  
(5) เมื่อปริมาณขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก ขวดแกว กระดาษใชแลว ฯลฯ) มีปริมาณเพียงพอแลว 

ใหพนักงานบริการทั่วไป (แมบาน/คนสวน) นําไปจําหนาย 
 5.3 การจัดการเศษกระดาษในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 (1) จัดหากลองใสกระดาษพรอมปายระบุประเภทกระดาษเปน กระดาษใชแลวหนาเดียว 
กระดาษ ใชแลวสองหนา  

 (2) รณรงคใหบุคลากรนํากระดาษใชแลวหนาเดียวมาใชใหม เชน บันทึกขอความ รายงานการ 
ประชุม แบบสอบถาม ฯลฯ 

 (3) กระดาษท่ีใชแลวสองหนา ใหแยกประเภทตามกลองที่จัดเตรียมไว 
 (4) เมื่อเศษกระดาษในกลอง กระดาษใชแลวสองหนา และหนังสือพิมพและสิ่งพิมพตางๆ มี

ปริมาณ เพียงพอแลว ใหพนักงานบริการทั่วไป (แมบาน/คนสวน) รวบรวมไว ณ พื้นที่รอจําหนาย และจํา
หนายไดเมื่อ มีปริมาณมากพอสมควร  
5.4 ขยะอันตราย 

 (1) จัดใหมีถังเก็บขยะอันตราย พรอมปายขยะอันตราย  
 (2) เมื่อปริมาณขยะอันตรายในถังเก็บมีพียงพอแลว ใหพนักงานบริการทั่วไป (แมบาน /คนสวน) 

ดําเนินการ สงใหหนวยเก็บขยะอันตรายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
5.5 เศษเหล็ก 

 (1) จัดใหมีพ้ืนที่รวบรวมเศษเหล็กตามความเหมาะสม  
 (2) เมื่อปริมาณเศษเหล็กมีปริมาณมากพอแลว ใหพนักงานบริการทั่วไป (แมบาน /คนสวน) 

ดําเนินการ สงใหหนวยเก็บขยะดําเนินการตอไป  
5.6 เศษอาหาร 

 (1) จัดใหมีถังขยะ เศษอาหาร ที่มีฝาปดมิดชิด เพ่ือปองกันแมลง กลิ่นเหม็น และการรั่วไหล  
 (2) หามมีเศษอาหารคางคืน ตองนําออกจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทุกวัน กอน ปดทําการประโยชนของขยะรีไซเคิล 
 

 
 



วิธีแยกขยะ  
1. การเก็บขยะที่รีไซเคิลไดนั้นจะเก็บเฉพาะขยะท่ีสะอาด สวนขยะที่สกปรกไมสามารถรีไซเคิลได

เชน ขยะสด ควรแยกสีถุงขยะ ฯลฯ 
 2. ขยะที่รีไซเคิลไดจะนําไปจําหน่ายหรือใช้ประโยชน์ได้ ไมควรทิ้งขยะที่จะนํามารีไซเคิล ให้

ปะปนกัน  
3. แยกถุงทิ้งขยะ และแสดงหนาถุงขยะเปนขยะประเภทใด  
4. กระปอง กระปองควรจะแยกประเภทวาเปนอลูมิเนียมหรือวาเหล็ก ถาเปนไปไดควรลางทํา

ความสะอาดกอน ทิ้ง  
5. กระดาษ กระดาษจะแยกเปน 4 ประเภท หลักๆ คือ  

5.1 กระดาษใชแลวสองหนา 
5.2 หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตางๆ  
5.3 กลองนม หากจะทิ้งรวมกับกระดาษอ่ืนๆ ควรคลี่ออก ลางใหสะอาด และผึ่งใหแหงก

อนทิ้ง 
6. ขวด ขวดควรแยกเปนขวดใส ขวดสีชา และขวดสีอ่ืนๆ และควรลางทําความสะอาดกอนทิ้ง   
7. พลาสติก ขวดพลาสติกควรจะลางทําความสะอาดกอนทิ้ง  
8. ขยะสด ควรรีดน้ําใหเหลือนอยที่สุดกอนทิ้งลงถัง  
9. แกว โลหะ ของมีคม ควรหอดวยกระดาษหนังสือพิมพกอนทิ้ง และควรเขียนปายระบ ุ 
10. กระปองสเปรย ควรเจาะรู 2 รู กอนนํามาทิ้งในถังขยะสารพิษ  
11. ขยะพิษ ถานไฟฉาย หลอดไฟฟา ควรใสถุงพลาสติกกอนทิ้ง  

6. ผูรับผิดชอบ  
ทุกส่วนงาน 
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