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ค าน า 
 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน  ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการ
ส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกัน การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็น  ปัญหาส าคัญ นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มาก าหนด  เป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม  
นโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา  
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแ ซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของ  ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม ต้องสูญเสียไป 
โดยผลประโยชน์ ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่า  อ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท า ความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมากจนน าไปสู่การ ถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา  
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์  ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ  ปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อน ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น  
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย  
 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่  อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม  มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เป็น กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร  ปัจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน  ที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็ นนักการเมือง  
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่  
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่  รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา แ ละมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่  รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป
ด ารงต าแหน่ง ใน  องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้ มี
อ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทา ง
ราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้ บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  
 



 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความ  เสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด  
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่ง
มีโอกาส ก่อให้เกิด หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ  เป้าหมาย 
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์  ที่
ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย  
กลยุทธ์โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
หรือ เป้าหมาย ขององค์กร  
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ  องค์กร / 
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร /ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลใน การด าเนินโครงการ  
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร  งบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ  สถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่ เพียงพอ  และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน  การ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่  
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ
ร่าง สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ นาเชือก ซึ่งจะช่ วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน สามารถก าหนดมาตรการ
ส าคัญ เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิด  วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญ นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคั ญเร่งด่วน
หรือภารกิจที ่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 
 
 



วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด  
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหา  ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได ้
  4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชาชน  
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ  ของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความ  
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จ านวนเงิน ที่ชัดเจนได ้
 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
  

ระดับโอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยคร้ัง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

 

 

 



เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 

 

ระดับโอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินับร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาส  ที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส 
× ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง(Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ  
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
  

 ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

 



ระดับความเสี่ยง ล าดับ คะแนน ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสี 
สัญลักษณ์ 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 เมื่อพิจารณาโอกาส /ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ  
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้ มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน  
 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  จึงก าหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  จ านวน 4 ประเด็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของส านักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย  
(1) การจัดหาพัสดุ  
(2) การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
(3) การเบิกค่าตอบแทน และ  
(4) การใช้รถราชการ 
 

5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 

ความรุนแรง
ของผลกระทบ 

(Impact) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 



ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 

ประเด็น ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ
ความ 
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

(1) การจัดหา พัสด ุ การจัดหาพัสดุที่ไม ่เป็นไป
อย่างโปร่งใส และ
ประหยัด งบประมาณของ 
ทางราชการ 

เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดย การ
ซ้ือ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธี
อื่นใดให้สอดคล้องกับ ประกาศ 
ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธ ีปฏิบัติ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง
ด าเนินการตาม เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

5 5 25 1 

(2) การจัดท า 
โครงการ ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม 
และ สัมมนา 

การจัดท า โครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม และสัมมนา ให้ใช ้
ห้องประชุมของ รพ. เป็น
หลัก และ ถ้าใช้เอกชน
ต้องให้ เหมาะสม และ 
ประหยัด  

เพื่อให้การจัดท าโครงการ ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
ถูกต้องไม่ให้เกิด การแสวงหา
ผลประโยชน ์ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าที ่อันมิควรได้โดยชอบตาม 
กฎหมาย 

4 5 20 2 

(3) การเบิก 
ค่าตอบแทน 

เบิกค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการ และในวันหยุด 
ราชการ ไม่เป็นไป ตาม
ระเบียบที ่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องไม่ให้
เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัว
ในต าแหน่ง หน้าที่อันมิควรได้โดย
ชอบ ตามกฎหมาย 

3 4 12 4 

(4) การใช้รถยนต ์
ราชการ 

ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ ปฏิบัติ
ตามระเบียบ ของการใช้
รถยนต์ ราชการ 

เพื่อให้การใช้รถราชการ เปน็ไป ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและ ป้องกันการ
เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน 

4 4 16 3 

  
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
การจัดหาพัสดุ ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ลาดับ 2 (สูงมาก = 20 คะแนน) 
การใช้รถราชการ ลาดับ 3 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทน ล าดับ 4 (สูง = 12 คะแนน) 
 
 
 
 
 



สรุปประเด็น 
 
 1. มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  และ
การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญ 4 ประเด็น คือ 
 (1) การจัดหาพัสดุ 
 (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
 (3) การเบิกค่าตอบแทน 
 (4) การใช้รถราชการ  
 2. น าประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดท า  คู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด  
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ทราบ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 


