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คํานํา 
 
  แนวปฎิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน จัดทํา
ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร ในหนวยงาน
ทุกคนไมวาอยูในสถานะใดไดรับการปฎิบัติดวยความเคราพในศักดิ์ศรี และปราศจาก การถูกลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทํางานและปฎิบัติตาม แนวปฎิบัติน้ี 
                   โรงพยาบาลเวียงหนองลอง จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหปราศจากการลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกําหนดมาตราการ
ปองกันและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น และจะดําเนินการเม่ือเกิดกรณีการรองเรียนเรื่อง การลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศอยางทันทวงทีรวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมและมาตราการตางๆเพื่อลด ความเสี่ยงที่จะทําใหเกิด
การลวงละเมิดคกุคามทางเพศขึ้น 
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แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศในการทํางานของ               

โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทํางาน 

2. เพื่อใหบุคลากรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
3. เพื่อใหบุคลากรใหเกียรติเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน 

 
ขอบเขต 
        เพ่ือเปนการจัดการความเสี่ยงในการเกิดการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานบุคลากรของ
หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลเวียงหนองลองและเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทํางาน โรงพยาบาลเวียงหนองลองจึงกําหนดกรอบแนวปฎิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหา
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ที่ไดใหความหมายของการลาวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
 

แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน จัดทําขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร ในหนวยงานทุกคนไมวา
จะอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจาก การถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทํางาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตาม แนวปฏิบัตินี้โรงพยาบาลเวียงหนองลองจะ
สรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ ดวยการสรางความ
ตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกําหนดมาตรการปองกัน และจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น และจะ
ดําเนินการเมื่อเกิดกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศอยางทันทวงทีรวมทั้งการจัด
สภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง ที่จะทําใหเกิดการลวงละเมดิหรือคุกคามทางเพศข้ึน 
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ 

การกระทําใด ๆ หรือพฤติกรรมที่สอไปในทางเพศท่ีเปนการบังคับ การใชอํานาจที่ไมพึง ปรารถนาดวย
วาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสหรือสิ่งของ ลามกอนาจาร
เก่ียวกับเพศ หรือกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกันโดยประการท่ีนาจะทําใหผูอื่นไดรับ ความเดือดรอนรําคาญ 
จนไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตาม รังควานหรือการกระทําใดท่ี
กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะการสรางเงื่อนไข ซึ่งมผีลตอการจางงาน การสรรหา หรือการ
แตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหายท้ังในหนวยงานรัฐ หรือเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 
พฤติกรรมที่พงึปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ 

- บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคบับัญชา  
- บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เชน แตงกายให

เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในที่ลับตาหรือทํางานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ เพื่อนรวมงาน หรือมีผูที่ไวใจอยู
ดวยในกรณถีูกเรียกเขาพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทํางาน เปนตน  

- บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคาม ทางเพศเกิดข้ึน
ในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว เกิดขึ้นกับเพื่อน
รวมงาน และควรใหคําปรึกษา รวมทั้งชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานดวย  

- ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเปนแบบอยางที่ดีและมีหนาที่โดยตรงในการปองกัน ปญหาการลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางาน  

 
/- ในกรณี... 
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- ในกรณีผูบังคับบัญชาระดับสูงเรยีกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา ทํางานหรือ

ไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ แบบสองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบ กอนทุกครั้ง  
- บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักดิ์ศรีภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณคา การทํางานของ

ตนเองมากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธีอื่น 
 

พฤติกรรมที่ไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุ พฤติกรรมไดอยาง

ครอบคลุมทั้งหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทําเกี่ยวกับเพศซึ่งผูถูกกระทํา ไมตองการและมีความ
เดือดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ อาทิ 

1. การกระทําทางสายตา เชน การจองมองรางกายที่สอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาอก
หรือจองลงไป ท่ีคอเสื้อ จนทําใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอื่นที่อยูบริเวณดังกลาวมี
ความรูสึก เชนเดยีวกัน เปนตน  

2. การกระทําดวยวาจา เชน  
- การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปทางเพศ  
- การชักชวนใหกระทําการใด ๆ ในที่ลับตาซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการ การพูดเรื่องตลก

เก่ียวกับเพศ 
- การเก้ียวพาราสีพูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพทลามก การเรียกผูหญิง

ดวยคําที่สอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทํางาน  
- การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธการแสดงความคิดเห็นตอรสนิยมทางเพศ และการพูดที่สอไป

ในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหก หรือการแพรขาวลือ
เก่ียวกับชีวิตทางเพศของผูอ่ืน  

3. การกระทําทางกาย เชน  
- การสัมผัสรางกายของผูอื่น การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอ่ืนอยางมีนัยทางเพศ การฉวยโอกาสกอดรัด 

จูบ การหยอกลอโดยแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย อ่ืนใดที่ไมนาพึงประสงคการ
ดึงคนมานั่งตัก เปนตน  

- การตามรบเราโดยที่อีกฝายหนึ่งไมเห็นดีดวย การตั้งใจใกลชิดเกินไป การตอนเขามุม หรือขวางทางเดิน 
การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทาน้ําลายหก การแสดงพฤติกรรม
ที่สอไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน  

4. การกระทําอื่น ๆ เชน  
- การแสดงรูปภาพ วัตถุและขอความที่เกี่ยวของกับเพศ รวมทั้งการเปดภาพลามก อนาจารในที่ทํางาน

หรือในคอมพิวเตอรของตน  
- การแสดงออกที่เก่ียวกับเพศ เชน การเขียน หรือวาดภาพ หรือแสดงภาพท่ีสอไปในทาง เพศในท่ี

สาธารณะ การใชสัญลักษณ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณที่แสดงถึง
เรื่องเพศทางอินเทอรเน็ต เชน Facebook, Line ฯลฯ เปนตน  

5. การกระทําทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนเชน  
- การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาดูงาน การ

เลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือ ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน 
ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอื่น ที่เก่ียวของกับเรื่องเพศ เปนตน 

 
 

/- การขมขู... 
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- การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับใหมีการสัมผัส

ทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา 
สิ่งท่ีควรกระทําเมื่อถูกลวงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ 

- แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิด หรือคุกคามทาง
เพศนั้น  

- สงเสียงรองเพื่อใหผูกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผูอื่นชวย  
- บันทึกเหตุการณท่ีเกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถาย หรือถายวีดีโอคลิป (หากทําได) 
- บันทึกเหตุการณท่ีเกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้น โดยจดบันทึก วัน เวลา และ

สถานที่เกิดเหตุคําบรรยายเหตุการณท่ีเกิดขึ้น ชื่อของพยานและบุคคลที่สาม ซึ่งถูกกลาวถึง หรืออยูในเหตุการณ
และรายงานผูบังคับบัญชาท่ีเหนือขึ้นไป หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน/ของโรงพยาบาลเวียงหนอง
ลอง 

 
สิ่งที่ควรกระทําเม่ือถกูลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ 

- แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศนั้น 

- สงเสียงรองเพื่อใหผูกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผูอื่นชวย 
- บันทึกเหตุการณท่ีเกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถาย หรือถายวีดีโอคลิป (หากทําได) 
- บันทึกเหตุการณท่ีเกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีที่เหตุการณเกิดขึ้น โดยจดบันทึกวัน เวลา และ 
สถานที่เกิดเหตุคําบรรยายเหตุการณที่เกิดข้ึน ชื่อของพยานและบุคคลท่ีสาม ซึ่งถูกกลาวถึงหรืออยูใน

เหตุการณและรายงานผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน/ของโรงพยาบาล
เวียงหนองลอง 
 
กระบวนการแกไขปญหา 

สิ่งท่ีผูถูกละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ  
- ในกรณีที่สามารถแกปญหาดวยตนเองไดใหผูรองเรียนพูด/เขียนถึงผูกระทําเพื่อแจงให ผูกระทําทราบ

พฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับและรองขอใหหยุดการกระทํา โดยผูเสียหายอาจขอใหมีบุคคลอื่น รวมอยูเปนพยาน
หรือไมก็ได  

- ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหผูรองเรียนรายงานบันทึกเหตุการณดังกลาว ให
ผูบังคับบัญชาชั้นตนทราบ โดยหนวยงานจะแจงใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วันทําการ (นับแตไดรับรายงาน) 
วาไดรับรายงานดังกลาวแลวและจะดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง/แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

สิ่งท่ีผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่รบัผิดชอบตองดําเนินการ 
- หัวหนาหนวยงานดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานสอบขอเท็จจริง จํานวน ไมเกิน 5 คน ประกอบดวย 

ประธานคณะทํางานที่มีตําแหนงสูงกวาคูกรณีบุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของคูกรณี โดยมีตําแหนงไมต่ํากวา
คูกรณีโดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผูรองเรียนไมนอยกวาหน่ึงคน และใหมีบุคคลที่ผูรองเรียนไววางใจเขารวม
รับฟงในการสอบขอเท็จจริงไดหรือใหกลุมงานวินัยและนิติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการสอบ
ขอเท็จจริง ทั้งนี้ใหรายงานผลตอหัวหนาหนวยงานทราบ และหาก ตองมีการดําเนินการทางวินัยขอให
คณะทํางานนําขอมูลเสนอผูบริหาร ประกอบการดําเนินการทางวินัย 

- สืบสวนหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และกําหนดแนวทางการแกไขปญหา/ลงโทษ ผูกระทําผิด 
ใหแลวเสรจ็ภายใน 30 วัน หากดําเนินการไมเสร็จในกําหนดดังกลาว สามารถขยายเวลาออกไปได อีก 30 วัน 

 
/หนวยรับเรื่อง... 
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หนวยรับเรื่องรองเรียน 
  - ผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทํา  

- ศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลเวียงหนองลอง  
 
ชองทาง/วิธีการรองเรียน 

ทานสามารถรองเรียนการกระทําดังกลาวไดโดยวิธีการ/ผานชองทาง ดังนี้  
1) รองเรียนดวยวาจาโดยตรงตอผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูกระทําหรือทางโทรศัพท (กรณีไม สามารถ

รองเรยีนเปนลายลักษณอักษร)  
2) รองเรียนเปนลายลักษณอักษร (จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส) ถึงผูบริหารโรงพยาบาลเวียงหนอง

ลอง โดยสงเอกสารผานชองทางรับเรื่องรองเรยีนชองทางใดชองทางหนึ่ง ไดแก 
- กลองรับเรื่องรองเรยีนของหนวยงาน  
- ทางไปรษณีย: โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 17 ม.9 ต.วังผาง อ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน 51120 
- ทางเว็บไซตรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลเวียงหนองลอง: www.wnlhospital.go.th 
- ทางโทรสาร 053 504 043 ตอ 123 
 

การติดตามและประเมินผล 
         จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามมาตราการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทํางานเสนอผูบริหารรับทราบ ปละ 2 ครั้ง ( รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

-8- 
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แบบรายงานผลการดาํเนินงานตาม 

มาตรการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

************************************* 
 
1. หนวยงาน............................................................................................................................................................ 
๒. หนวยงานที่รับผดิชอบการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการฯ................................................................. 
   โทรศพัท..........................................................................โทรสาร......................................................................... 
๓. การประกาศเจตนารมณในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
    3.1 ดําเนินการเปนลายลักษณอักษร  มี       ไมมี 
    3.2 ประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางทั่วถึง   มี       ไมม ี
4. การจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
    4.1 ดําเนินการเปนลายลักษณอักษร  มี       ไมมี 
    4.2 ประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรรับทราบอยางทั่วถึง   มี       ไมม ี
5. การจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
  จัดทําหนังสือเวียนเพื่อใหบุคลากรทราบโดยทั่วไป 
  จัดทําแผนพับ/จดหมายขาว/การเผยแพรตามบอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน 
  จัดทําคูมือปฏิบัติสําหรับแจกขาราชการและเจาหนาที่ทกุคน 
  สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการความรู 
  ประชาสัมพันธทางเสียงตามสาย 
  กําหนดเปนสวนหนึ่งของหลกัสูตรการพัฒนาบุคลากร หรือการปฐมนิเทศขาราชการใหม 
  กําหนดชองทางรับเรื่องราวรองทุกขภายในหนวยงาน 
  กําหนดไวในแผนแมบทการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายของหนวยงาน 
  วิธีการอื่น ๆ ไดแก............................................................................................................................... 
6. การกําหนดกลไกการรองทุกขภายในหนวยงานตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
  มี  ไดแก.............................................................................................................     ไมมี 
7. ปงบประมาณท่ีผานมา หนวยงานของทานมีการรองเรียนปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางานหรือไม 
           มี  (ตอบขอ 7.1 – 7.5)     ไมมี 
          7.1 จํานวนการรองเรยีนปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหนวยงาน...............ครั้ง 
          7.2 รูปแบบปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 
                ทางวาจา.................ครั้ง   ทางกาย..................ครั้ง 
                ทางสายตา...................ครั้ง  ถูกกระทําโดยมีผลประโยชนเกี่ยวของ.............คร้ัง 
                ถูกกระทําลักษณะอื่นๆ...............ครั้ง ไดแก.................................................................................... 
         7.3 ลักษณะการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหนวยงานของทาน 
                ผูบังคับบัญชา กระทําตอ ผูใตบังคับบัญชา 
                ผูใตบังคับบัญชา กระทําตอ ผูบังคับบัญชา 
                เพื่อนรวมงาน กระทําตอ เพื่อนรวมงาน 
                บุคลากรภายในหนวยงาน กระทําตอ ผูที่เก่ียวของหรือดําเนินงานรวมกับหนวยงานของทาน 
                    เชน นักศึกษาฝกงาน ผูรับจาง หรือผูรับบริการ เปนตน 
         7.4 สถานที่เกิดกรณกีารลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในหนวยงาน 
                 ภายในหองทํางาน                   บริเวณท่ีลับตาคนหรือมุมอับภายในสถานที่ทํางาน 
                 พื้นที่ปฏิบัติงานนอกสํานักงาน      อ่ืนๆ ไดแก.............................................................. 
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         7.5 การจัดการในกรณีมีการรองเรียนประเด็นการลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ หนวยงานไดดําเนินการ
ตามมาตรการฯ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวของอยางไร 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
         ......................................................................................................................................................................                   
         ...................................................................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................................................................... 
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บรรณานุกรม 
 

- ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เอกสารายละเอียดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารสวนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุงเทพมหานคร. กระทรวงสาธารณสุข., 2563 


