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ค าน า 
    
   โรงพยาบาลน ้าโสม ได้ด้าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เพ่ือก้าหนดมาตรการส้าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
แก้ไขปัญหาการกระท้าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส้าคัญและพบบ่อย นอกจากนี  ยังหาความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มาก้าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๑ 
ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 
   การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ้านาจในต้าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแชง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท้าให้เกิดการละทิ งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และท้าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท้าความผิด ยังพบผู้กระท้าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่ องดังกล่าวอีกเป็น
จ้านวนมาก จนน้าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับข้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)        
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ
ที่รุนแรงขึ น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
   โรงพยาบาลน ้าโสมได้ด้าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน         
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
   การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท้าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกดังนี  
   ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ   
กลยุทธ์ที่ก้าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
   ๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด้าเนินโครงการ 
   ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท้าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณ   
 



๒ 
 

 ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั นตอนการด้าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์     
การวางแผนการควบคุมและการจัดท้ารายงานเพื่อน้ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
   ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความ   
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท้านิติกรรมสัญญาการร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด้าเนินงาน 
   สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 
   ๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความชื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั ง การควบคุมก้ากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน
เป็นต้น 
   ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  
   ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ้านาจหน้าที่เจ้าหน้ที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต้าแหน่งหน้าที่ที่บุคคล
นั น รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท้านั นอาจจะเกิดขึ นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ้ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั งพรรคพวกเข้าไปด้ารงต้าแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั ง ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ้ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ้านาจหน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้
บุคคลนั นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผล เสียจึงเกิดขึ นกับ
ประเทศชาติการกระท้าแบบนี เป็นการกระท้าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท้า
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส้าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่ง
มีโอกาสก่อให้เกิดหรือน้าไปสู่การทุจริตมากเท่านั น 
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนในครั งนี น้าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
มาด้าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลน ้าโสม 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดขึ นและปัจจัยเสี่ยงที่ท้าให้ อาจเป็นเหตุ 
   ๑. การปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
 



๓ 
 

   ๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท้าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
   ๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี  ยังสามารถก้าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั งการ
ทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก้าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระท้าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส้าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
๒. วัตถุประสงค ์
   ๑. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ้านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
   ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต้าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดท้าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
   ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด้าเนินการวิเคราะห์ และจัดล้าดับ
ความเสี่ยง โดยก้าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likeliho๐d) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั งนี ก้าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จ้านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelih๐๐d) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ นเป็นประจ้า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ นบ่อยครั ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ นบางครั ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ นน้อยครั ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม 
2 น้อย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั ง 
1 น้อยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั ง 

 
   ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส้าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก้าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี  

ระดับ 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 ความเสี่ยงระดับต่้า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 



5 
 

  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก้าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส้าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ      
ที่เกิดขึ น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่งดังนี  

 
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลน  าโสม 
  โรงพยาบาลน ้าโสม มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ดังนี  

 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยง ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

1.การจดัหาพสัด ุ 1.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไป
อย่าง โปร่งใสและประหยัด
งบประมาณ ของทางราชการ 
 
 

เพื่ อ ให้ การจั ดหาพัสดุ  ภาครั ฐ โดยการซื อ  จ้ า ง  เ ช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับ ประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรีที่ 
เกี่ยวข้องรวมถึง ดาเนินการตามเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรม
และความ โปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

5 5 25 สูงมาก 1 

2.การจัดท้าโครงการ ฝึกอบรม 
ศึ กษาดู ง าน  ประ ชุม  และ 
สัมมนา 

1.การจัดท้าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดู งาน ประ ชุม  และ 
สัมมนา ไม่เหมาะสม และไม่
ประหยัด  
2.ผู้ เข้ าร่วมประชุม/อบรม 
ไม่ได้ อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อให้การจัดท้าโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา ถูกต้องไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในต้าแหน่งหน้าท่ี อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย 

5 5 25 สูงมาก 2 

3.การเบิกค่าตอบแทน เ บิ ก ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร
ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ
และใน วันหยุดราชการ ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทน  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ให้กับหน่วยงาน 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท้าเวช ปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล ค่าเบี ยเลี ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มส้าหรับ 
ต้าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการ

3 4 12 สูง 4 



ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยง ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง 
คะแนน ระดับ 

แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในต้าแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้
โดยชอบ ตามกฎหมาย 

4.การใช้รถยนต์ ราชการ 2.ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบของการใช้รถยนต์  
ราชการ 

เพื่อให้การใช้รถราชการ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4 5 20 สูงมาก 3 
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3. แผนที่ความเสี่ยง (Risk Matrix) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล้าดับความส้าคัญของ 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล้าดับความส้าคัญของความ
เสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี  
 

ความเสี่ยง ล าดับความเสี่ยง 
1.การจัดหาพัสดุ  ล้าดับ 1 สูงมาก 25 คะแนน 
2.การจัดท้าโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  ล้าดับ 2 สูงมาก 25 คะแนน 
3.การใช้รถยนต์ราชการ  ล้าดับ 3 สูงมาก 20 คะแนน 
4.การเบิกค่าตอบแทน  ล้าดับ 4 สูงมาก 12 คะแนน 

 
สรุปประเด็นในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี   
  1. มาตรการส้าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
การแก้ไขปัญหา การกระท้าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส้าคัญและพบบ่อย ใน 4 ประเด็น คือ  
     (1) การจัดหาพัสดุ  
     (2) การจัดท้าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
     (3) การเบิก ค่าตอบแทน  
     (4) การใช้รถราชการ  
  2. น้าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดท้าคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลน ้าโสม 


