
สงเสริมสุขภาพในที่ทํางาน  "สะอาด  ปลอดภัย  สิ่งแวดลอมดี  มีชีวิตชีวา"    ปจจุบันกรมปศุสัตวไดกําหนดนโยบายในการนํากิจกรรม ๕ ส มาใชเปน

สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สรางสุขนิสัย  จะเห็นไดวากิจกรรม  ๕ ส  เปนกิจกรรมสวนหนึ่งในการพัฒนา  ปรับปรุงสภาพแวดลอม และสถานที่ทํางาน

                     ดวยกรมปศุสัตว  จะนําโครงการสถาที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มาใชในการบริหารงาน และพัฒนากรมปศุสัตว   โดยมีวัตถุประสงค เพื่อให

กรมปศุสัตวเปนสถานที่ทํางานที่นาอยู นาทํางาน   มีสภาพแวดลอมที่ดี  มีความปลอดภัยในการทํางาน   สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน    ทําใหเกิด

การทํางกิจกรรมรวมกัน  เกิดความรักความสามัคคี  และการทํางานเปนทีม  ซึ่งจะสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร

หลักเกณฑ และแนวทางการดําเนินการโครงการสถานที่นาอยู นาทํางาน ของกรมปศุสัตว

โครงการสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน  จึงไดกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางการดําเนินการ เพื่อใหหนวยงานปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

                    สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน  หมายถึง  สถานที่ทํางานที่มีการจัดสิ่งแวดลอมในการทํางานใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี   และจัดกิจกรรมที่  

พื้นฐานในการสรางเสริมประสิทธิภาพ  และปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานอยางจริงจังและตอเนื่องเสมือนหนึ่งภารกิจประจํา    ไดแก  สะสาง

ใหสะอาด  ปลอดภัย  และสวยวาม  นาอยู นาทํางาน  แตสถานที่ทํางานจะนาอยู นาทํางานยิ่งขึ้น  คนทํางานจะตองมีความสุขกายสบายใจ  มีบรรยากาศ

และมีชีวิตชีวาในการทํางาน  เมื่อคนทํางานอยางมีความสุข  ก็งจะทําใหศักยภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น  และทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  ดังนั้น



สะอาด หนาที่ 1

"สะอาด"  ของสถานที่ทํางานนาอยู  นาทํางาน  ประกอบดวยหลักเกณฑ  ดังนี้

ลําดับ กิจกรรม หลักเกณฑ แนวทางการดําเนินการ

๑ การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ  -  กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ และเวลาที่

แนนอนในการดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอย  ทั้งที่เปนบริเวณที่มีผูรับผิดชอบเฉพาะ  และความ

รับผิดชอบโดยทั่วไปที่ทุกคนควรปฏิบัติ

 -  จัดทําแผนผังการแบงหนาที่ในการรักษาความสะอาด และ

ความเปนระเบียบเรียบรอย   รวมทั้งจะตองมีการกําหนดวันเวลา

ที่แนนอนในการปฏิบัติ  โดยหลักการแลวการดูแลรักษาความเปน

ระเบียบเรียบรอย เปนหนาที่ของทุกคนจึงจะทําใหการดําเนินการ

ในเรื่องนี้ไดผล  สวนพื้นที่เฉพาะอาจมีผูดูแลพิเศษ เชน พื้นที่

จัดเก็บสารเคมี  เปนตน

 -  ใหแตละหนวยงานควบคุมพนักงานทําความสะอาดให

ปฏิบัติตามหนาที่ / สัญญาจาง อยางเครงครัด

 -  กําหนดพื้นที่ใชงานอยางชัดเจน โดยแบงเปนพื้นที่เพื่อการ

ปฏิบัติงาน  จัดเก็บวัสดุ  พื้นที่สําหรับพักผอน รับประทาน

อาหาร  และพื้นที่อื่น ๆ ที่จําเปน  พรอมมีปายแสดงบอกไว

 - จัดทําปายติดบริเวณหนาหองน้ํา,หองเก็บอุปกรณทําความ

สะอาด,หองเก็บวัสดุตางๆ เปนตน โดยระบุ   ผูรับผิดชอบและผู

ควบคุมกํากับใหชัดเจน

-  จัดทําปายระบุพื้นที่ใชสอยตาง ๆ ใหชัดเจน เชน พื้นที่ในการ

รับประทานอาหาร พื้นที่ในการจัดประชุมเปนตน

 - ในการแบงพื้นที่ไมจําเปนตองขีดสีตีเสนแบงเขตก็ได

๒ การดูแลรักษาความสะอาด 

และความเปนระเบียบเรียบรอย

๒.๑  อาคารสถานที่  -  ไมมีการแขวนวัสดุ   ติดประกาศ หรือโปสเตอร  ตามเสา

ผนังของอาคาร  หรือ กระจก

 -  ตรวจดูเสาหรือผนังอาคาร ควรแขวนหรือติดอุปกรณ  เทาที่

จําเปนในการใชงานเทานั้น ไมควรมีจํานวนมาก มีสภาพเกาชํารุด

 หรือดูแลวไมสบายตา

 - ประกาศ และโปสเตอรตาง ๆ ควรติดในพื้นที่ที่กําหนดให

เชน บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ

หลักเกณฑ  "สะอาด"



สะอาด หนาที่ 2

ลําดับ กิจกรรม หลักเกณฑ แนวทางการดําเนินการ

  -  หนาตาง  ขั้นบันได  ราวบันได  อยูในสภาพดี  และสะอาด  -  ตรวจสอบหนาตาง ขั้นบันได ราวบันได ใหอยูในสภาพที่ดี ไม

ชํารุด และสะอาดอยูเสมอ

 -  หลอดไฟฟาตามที่ตางๆ ตองอยูในสภาพใชงานได  และมี

การทําความสะอาดอยูเสมอ

 -  ตรวจสอบสภาพหลอดไฟ ใหอยูในสภาพที่ใชงานได มีแสง

สวางที่เหมาะสม และสะอาด

 -  ติดแผนสีสัญลักษณใหสัมพันธกันระหวางปุมเปด-ปด กับ

หลอดไฟ เพื่อความสะดวกในการใชงาน

 ๒.๒ บริเวณพื้น และทางเดิน  -  พื้นอยูในระนาบเดียวกัน  แข็ง เรียบ  ไมลื่น   หากเปน

บริเวณตางระดับตองมีสัญลักษณบอกความแตกตางกัน    มี

การกันลื่น  และมีสภาพสะอาด

 - จัดทําผังแสดงที่ตั้งของหนวยงานตามอาคารสถานที่ตาง ๆ 

 -  จัดทําปายเพื่อแสดงใหทราบ เชน ทางตางระดับ  ระวังลื่น ฯลฯ

 -  ไมมีวัสดุเหลือใชหรือขยะตกคาง  และไมมีสิ่งกีดขวาง 

บริเวณพื้น

 -  ตรวจสอบบริเวณพื้นไมใหมีขยะหรือวัสดุเหลือใชตกอยู และ

ควรมีสภาพที่สะอาดอยูเสมอ

 -  ตรวจสอบไมใหมีสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นทางเดิน หรือบันได 

และใหมีสภาพที่สะอาดอยูเสมอ

 ๒.๓  บริเวณที่จัดเก็บวัสดุ

สิ่งของ

 -  มีแสงสวางเพียงพอที่จะมองเห็นทางเดินไดชัดเจน  -  ตรวจสอบหลอดไฟบริเวณพื้นทางเดิน ควรอยูในสภาพที่ใช

งานได ใหมีแสงสวางที่เพียงพอ

 -  ตูหรือชั้นวางของมีการติดปายบอกชนิดสิ่งของ  -  จัดทําปายที่ตูหรือชั้นวางของ  โดยบอกชนิดสิ่งของ และ

กําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน  เพื่อคอยตรวจสอบสภาพการใชงาน 

ความเปนระเบียบของการจัดเก็บ และความสะอาด

 -  กลุมของสารเคมีประเภทวัตถุอันตรายหรือวัตถุไวไฟ  ตอง

แยกเก็บไวเฉพาะตามหลักปฏิบัติสําหรับสารเคมีประเภทนั้นๆ

 -  สารเคมีประเภท ผงหมึกเติมเครื่องถายเอกสาร เครื่องโรเนียว 

เครื่องอัดสําเนา ควรเก็บใหมิดชิด ไมวางใกลแหลงความรอนหรือ

โดนแสงแดดโดยตรง

๒.๔  สิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับผูปฏิบัติงาน

 -  โตะ เกาอี้  ตูเก็บสิ่งของ  ตองอยูในสภาพสะอาด และ     

ใชงานไดดี

 - โตะ  เกาอี้  ตูเก็บสิ่งของ  ควรตรวจสอบสภาพการใชงาน  

และจัดเก็บใหเปนระเบียบ สะอาดอยูเสมอ



สะอาด หนาที่ 3

ลําดับ กิจกรรม หลักเกณฑ แนวทางการดําเนินการ

 -  หองน้ํา  หองสวม  ที่ปสสาวะ  อางลางมือ  มีสภาพสะอาด 

 มีน้ําใชเพียงพอ  มีการระบายอากาศ  แสงสวาง  ไมมีกลิ่น

 -  จัดทําบันทึกการดูแลทําความสะอาด โดยกําหนดใหมีผูตรวจ

สอบเปนประจําทุกวัน

รวมทั้งมีอุปกรณทําความสะอาด เชน สบู  กระดาษชําระ  

สารดับกลิ่น ฯลฯ อยางเพียงพอ

 - จัดหาอุปกรณเครื่องใชในหองน้ําใหเพียงพอ เชน สบู กระดาษ

ชําระ สารดับกลิ่นและถังขยะมีฝาปด



ปลอดภัย หนาที่ 1

"ปลอดภัย"   ของสถานที่ทํางานนาอยู  นาทํางาน  ประกอบดวยหลักเกณฑ  ดังนี้

ลําดับ กิจกรรม หลักเกณฑ แนวทางการดําเนินการ

๑ อุปกรณ/เครื่องมือ/

เครื่องใช/ยานพาหนะ

 -  อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องใช/ยานพาหนะ  ไดรับการ

บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี และไมมีชิ้นสวนที่ชํารุด       ที่

อาจทําใหเกิดอันตรายได และสามารถใชงานไดตลอดเวลา

 -  มีแผนการบํารุงรักษา และบันทึกการบํารุงรักษา  อุปกรณ/เครื่องมือ/

เครื่องใช/ยานพาหนะ   

๒ สภาพการทํางานที่ปลอดภัย  -  การเดินสายไฟเปนระเบียบ  ใชสายไฟถูกประเภทและมี

การปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชไฟฟาอยาง ปลอดภัย

 -  จัดเก็บสายอุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟาอยางเปนระเบียบเรียบรอย

และปลอดภัยโดยการพัน มัด รัด รอย ฯลฯ

 -  อุปกรณไฟฟาที่กําหนดใหตอสายดิน ตองตอสายดินครบทุกตัว

 -  สวิตซ สายไฟ ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี  -  อุปกรณที่ชํารุด ตองไดรับการซอม เปลี่ยนใหมีสภาพดีและปลอดภัย พรอม

ใชงาน

 -  ปดและถอดปลั๊ก อุปกรณ /เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด     

ใหเรียบรอยหลังเลิกใชงานประจําวัน

 -  ตรวจดูปลั๊กไฟใหเรียบรอยหลังเลิกงาน และกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน

 -  มีเสนหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมีอันตรายหรือ     

 หามเขาใกล

 -  แผง/ตูควบคุมไฟฟาในอาคาร มีปายเตือนอันตราย เชน ไฟฟาแรงสูงระวัง

อันตราย หรือมีตีเสนกําหนดขอบเขตการเขาไปใกล

 -  จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตอง

เหมาะสมและเพียงพอ

 -  ในงานที่มีความเสี่ยงดานตาง ๆ ตองมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายที่

เหมาะสม เชน หองทดลอง  หองปฏิบัติการ

 -  มีการกําหนดกฎระเบียบและขั้นตอนการทํางานที่

ปลอดภัย

 -  มีเอกสาร ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง/อันตราย

 -  มีการดูแลเรื่อง ความปลอดภัยจากการปลูกตนไม  -  ดูแลระมัดระวัง ไมใหเกิดอันตราย หรือทําใหผูอื่นเดือดรอนอันเนื่องมา

บริเวณระเบียง / บริเวณที่สูง จากการปลูกตนไม  เชน  กระถางตกลงมาชั้นลาง  การรดน้ําตนไม ฯลฯ

หลักเกณฑ  "ปลอดภัย"



ปลอดภัย หนาที่ 2

ลําดับ กิจกรรม หลักเกณฑ แนวทางการดําเนินการ

๓ การปองกันอัคคีภัย  -  มีเครื่องดับเพลิงอยางเพียงพอ พรอมไดรับการ

ตรวจสอบใหพรอมใชงานและติดตั้งอยูในตําแหนงที่

สามารถนํามาใชไดทันทีเมื่อตองการ

 - จัดทําแผนการเตรียมความพรอมของเจาหนาที่ในการปองกันเหตุฉุกเฉิน 

เชนการซอมหนีไฟ  การใชอุปกรณปองกันอัคคีภัย

 -  แจงชองทางในการติดตอหรืออาจกําหนดสายดวน กรณีฉุกเฉิน

 -  ทดสอบตามแผนอยางจริงจัง เชน การซอมอพยพหนีภัย 

 -  จัดทําคูมือ และประกาศแผนการซักซอมใหเจาหนาที่ทราบโดยทั่วถึง

 -  ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟอยูในสภาพที่ดีไมมีสิ่งกีด

ขวางหรือถูกปดตาย

 -  จัดทําแผนผังทางหนีไฟและปายแจงทางหนีไฟแตละชั้น

 -  จัดทําปายแจงประตูฉุกเฉิน/ประตูหนีไฟ

๔ การรักษาความปลอดภัย  -  มีระบบการรักษาความปลอดภัย  -  จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  หรือจัดเวรยาม ดูแลความปลอดภัย

ใหแกหนวยงาน

 -  มีการแลกบัตรเขาออกสําหรับบุคคลภายนอก

 -  ติดตั้งโทรทัศนวงจรปด



สิ่งแวดลอมดี หนาที ่1

"สิ่งแวดลอมด"ี  ของสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน  ประกอบดวยหลักเกณฑ  ดังนี้

ลําดับที่ กิจกรรม หลักเกณฑ แนวทางการดําเนินการ

๑ สภาพแวดลอมในการทํางาน  -  มีการจัดการสิ่งแวดลอมทางกายภาพ อันไดแก แสงสวาง 

เสียง อุณหภูมิ รวมทั้งสารเคมีอยางเหมาะสม ไมกอใหเกิด

 -  ตรวจสอบหลอดไฟ ใหอยูในสภาพที่ใชงานได  ใหแสงสวางที่เพียงพอ      

ไมสรางความระคายเคืองแกสายตา

อันตรายตอสุขภาพคนทํางาน  - ไมมีเสียงดังรบกวนสรางความเดือดรอนรําคาญ

 -  ไมมีกลิ่นเหม็น  หรือกลิ่นสารเคมีรบกวนสรางความ  -  จัดสถานที่ทํางานมีอากาศถายเทไดสะดวก

เดือดรอนรําคาญ  - ตรวจสอบไมใหมีกลิ่นสารเคมีออกมาภายนอกหองปฏิบัติการ

๒ การกําจัดขยะ / ของเสีย  -  มีที่รองรับขยะเพียงพอ  มีฝาปดมิดชิดและแยกขยะสารพิษ

ออกจากขยะทั่วไป

 -  จัดหาถังขยะมีฝาปด มีการแยกขยะเปยก และขยะแหง        ออกจากกัน 

ไมมีขยะตกคาง หรือลนออกนอกถังขยะ  ในกรณีขยะที่สงกลิ่นเหม็น หรือเปนที่

เพาะพันธุแมลง หรือพาหะนําโรค  ควรปดฝาใหมิดชิด  สําหรับขยะสารพิษ  

เชน ขยะสารเคมี  ขยะติดเชื้อ ฯลฯ  ตองมีการแยกออกจากขยะทั่วไป  และ

นําไปกําจัดอยางเหมาะสม

 -  มีการจัดการขยะ/ของเสียอยางเหมาะสม  ไมสรางความ

เดือดรอนรําคาญแกสถานที่บริเวณใกลเคียง

 -  มีการเก็บขยะทุกอาทิตย ๆ ละ ๓ วัน

 -  ขั้นตอนการจัดการขยะติดเชื้อ ตั้งแตจุดกําเนิดขยะ จนถึงการกําจัดขั้น

สุดทาย

 -  น้ําทิ้งหรือสิ่งปฏิกูลที่ระบายออกนอกอาคารสถานที่     ไม

สรางความเดือดรอนรําคาญแกสถานที่บริเวณใกลเคียง

 -  ขั้นตอนการจัดการน้ําเสีย/น้ําทิ้งจากอาคาร

๓ ปรับปรุงภูมิทัศนของ  -  มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณรอบหนวยงาน  -  ปลูกตนไม   จัดสวนหยอม  สนามหญา มุมพักผอน ฯลฯ  และมีการบํารุง

หนวยงาน ใหดูสวยงาม  รมรื่น  มีชีวิตชีวา รักษาเปนประจํา

๔ ปรับปรุงอาคารสถานที่  -  ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ทํางานใหมีสภาพ  -  จัดสํารวจอาคาร สถานที่  และบริเวณหนวยงาน ปละ  ๑  ครั้ง

มั่นคงแข็งแรงและดูสวยงาม  -  จัดทําโครงการเสนอของบประมาณซอมแซม

หลักเกณฑ  "สิ่งแวดลอมดี"



มีชิวิตชีวา หนาที ่1

"มีชีวิตชีวา"  ของสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน  ประกอบดวยหลักเกณฑ  ดังนี้

ลําดับ กิจกรรม หลักเกณฑ แนวทางการดําเนินการ

๑ การใหความรูดานการดูแล

สงเสริมสุขภาพแกเจาหนาที่ใน

เรื่องตางๆ

 - มีการใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพเชน เรื่องการออก

กําลังกาย  การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ สุขภาพจิต 

สุขภาพฟน ความปลอดภัยในการทํางาน ฯลฯ

 -  จัดบอรด หรือ  website  เผยแพรความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ  -  

มีคณะทํางานรับผิดชอบ เพื่อหาขอมูลขาวสารสําหรับจัดบอรด

๒ การบริการรักษาเบื้องตน หรือ  -  มีตูยา ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน และเครื่องชั่งน้ําหนัก  -  จัดหาตูยา  ๑  ตู  พรอมยาสามัญพื้นฐาน 

การปฐมพยาบาล พรอมทั้งมีการจดบันทึกการรักษา และการใชยา  -  กําหนดผูรับผิดชอบ

 - มีระบบการดูแลรักษาเบื้องตน หรือการปฐมพยาบาล  -  เจาหนาที่มีความรู และความสามารถในการรักษา/ปฐมพยาบาลเบื้องตน

เบื้องตน  -  จัดมุมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู (CoP) การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องตน

 - มีเบอรโทรศัพทฉุกเฉิน เชนโรงพยาบาล สถานีตํารวจ ฯลฯ

 -  มีการสํารวจยา และเวชภัณฑ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  เชน

ตรวจสอบวันหมดอายุของยา   จํานวนยา / เวชภัณฑที่หมด ฯลฯ

๓ การตรวจสุขภาพประจําป  -  มีการจัดหรือสนับสนุนใหเจาหนาที่ไดรับบริการตรวจ

สุขภาพประจําป

 -  จัดโครงการตรวจสุขภาพประจําป และรายงานผลการตรวจสุขภาพฯ (บาง

หนวยงานไมสามารถจัดโครงการตรวจสุขภาพประจําป ได เพราะ มีผูเขารับ

บริการจํานวนนอย หนวยแพทยเคลื่อนที่จึงไมมาใหบริการ ใหดําเนินการ

สนับสนุนใหเจาหนาที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป เชน อนุญาตให

เจาหนาที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล     จัดรถรับ-สง ฯลฯ )

 - มีแผนการดูแลสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน  -  จัดทําแผนดูแลสุขภาพเพื่อเปนตัวชี้วัดในหนวยงาน  เชน รอยละ  ๖๐

ของเจาหนาที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  โครงการไรพุง

โครงการลดเลิกบุหรี่  ฯลฯ

หลักเกณฑ  "มีชีวิตชีวา"



มีชิวิตชีวา หนาที ่2

ลําดับ กิจกรรม หลักเกณฑ แนวทางการดําเนินการ

๔ กิจกรรมออกกําลังกาย  -  กิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาที่ไดออกกําลังกาย เชน มี

สถานที่   สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการออกกําลังกายและการเลน

 -  มีสถานที่ออกกําลังกาย 

 -  จัดทําแผนการออกกําลังกาย  สัปดาหละ  ๓ วันๆ ละ ๓๐ นาที

กีฬา  พรอมทั้งกําหนดวันเวลาการออกกําลังกาย หรือเลน  - จัดตั้งชมรมที่มีผูสนใจเปนจํานวนมาก  เพื่อมีกิจกรรมรวมกัน  เชน ชมรม

กีฬาอยางนอยสัปดาหละ  ๓  วันๆ ละ  ๓๐ นาที เดินการกุศล  ชมรมแบดมินตัน  ชมรมกอลฟ  ฯลฯ

๕ กิจกรรมนันทนาการ  - จัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ เพื่อผอนคลายความเครียด  -  สํารวจความตองการของเจาหนาที่ในหนวยงาน

และสงเสริมความสามัคคีของเจาหนาที่  เชน การแขงขัน  - จัดทําแผน และดําเนินการตามกิจกรรม

กีฬา  งานประเพณีตางๆ   ดนตรี  รองเพลง  ทองเที่ยว

งานพบปะสังสรรค  งานรื่นเริง  งานทําบุญ  งานชวยเหลือ

สังคมตาง ๆ  ฯลฯ

๖ กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต  - หนวยงานสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมคุณภาพชีวิต  -  สํารวจความตองการของเจาหนาที่ในหนวยงาน

ใหแกเจาหนาที่  เชน โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  - จัดทําแผน และดําเนินการตามกิจกรรม

(นั่งสมาธิ วิปสสนากรรมฐาน จัดบรรยายธรรม)  กิจกรรม  - ผูบริหารตองแสดงใหเห็นถึงความจริงจัง และนําผลที่ไดจากการ

แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู (CoP)   บําเพ็ญประโยชน สํารวจความตองการมากําหนดเปนนโยบายสวัสดิการ

ทัศนศึกษา  จัดสัมมนาหนวยงาน ฯลฯ
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