ตัวอย่างการการกระทาผิดวินยั ด้านพัสดุ

เห็นใจผู้ซื้อ :
นางพวงแก้ว ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 และพวกรวม 3 คน ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการดาเนินการจาหน่ายพัสดุ ได้ดาเนินการจาหน่ายรถยนต์ราชการจานวน 4 คันโดยวิธีการขาย
ทอดตลาดตามราคากลางที่กาหนดไว้ ปรากฏว่ามีผู้มาขอซื้อจานวน 3 ราย ซึ่งผู้ซื้อทั้ง 3 ราย จะต้องวางเงิน
มัดจาจานวน 40% ของราคาทรัพย์ที่จาหน่ายคิดเป็นเงินจานวน 31,200 บาท แต่เนื่องจากผู้ขอซื้อทั้ง 3 ราย
ไม่มีเงินพอที่จะวางมัดจา คณะกรรมการฯ ได้ให้ผู้ซื้อทาบันทึกว่าได้จ่ายเงินมัดจา จานวน 31,200 บาท
เรียบร้อยแล้ว ทั้งๆที่ในวันนั้นผู้ซื้อไม่ได้วางเงินมัดจาไว้แต่อย่างใด จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามวิธีการขาย
ทอดตลาด แต่ต่อมาผู้ซื้อ ทั้ง 3 รายได้นาเงินมาชาระตามราคาที่ทางราชการกาหนดไว้และรับรถยนต์ดังกล่าว
ไป โดยในการขายทอดตลาดครั้งนี้ไม่ปรากฏว่าทางราชการเสียประโยชน์และไม่มีหลักฐานแสดงว่า
คณะกรรมการมีเจตนาทุจริต
พฤติกรรมของนางพวงแก้ว กับพวก ดังกล่าว
เป็นการกระทากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐาน ไม่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และฐาน ไม่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของ
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล
ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง และมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่มีเหตุอันควรงดโทษเนื่องจาก
เป็นความผิดวินัยเล็กน้อยและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน จึงงดโทษให้โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แก่ นางพวงแก้ว กับพวก
ที่มา : กลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรม สานักงานกลาง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (www.winaimoph.com)

ไม่ทาทะเบียนคุมวัสดุ :
นายเฉย ตาแหน่งเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลทั่วไป มี
หน้าที่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์ แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมการเบิกจ่ายฟิล์ม
เอ็กซเรย์ให้เป็นปัจจุบัน ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบจากสมุดควบคุมการ
เบิกจ่ายได้ว่าผู้ขอเบิกเป็นใคร บางครั้งไม่มีรายมือชื่อผู้ขอเบิกในสมุดควบคุม
จานวนที่ขอเบิก และในสมุดควบคุมมีจานวนน้อยกว่าที่เบิกไปใช้จริง เป็น
เหตุให้ฟิล์มเอ็กซเรย์ ขนาด 12X18 นิ้ว สูญหายไปจานวน 100 กล่อง คิด
เป็นเงินจานวน 200,000 บาท ต่อมานายเฉยได้ทาหนังสือขอผ่อนชาระ
ค่าเสียหายจานวน 200,000 บาท
พฤติกรรมของนายเฉยดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 83 (4) ประกอบ
มาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษ ตัดเงินเดือน จานวน 5% เป็น
เวลา 3 เดือน
ที่มา : กลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรม สานักงานกลาง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (www.winaimoph.com)

ตัวอย่างการการกระทาผิดวินยั ด้านพัสดุ

เก็บไม่ดี :
นายแดง นายเหลื อง และนายเขียว ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ได้รับแต่งตั้งให้ เป็น
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลบ้านนอก ปรากฏว่ามีผู้ยื่น
ซองประกวดราคาจานวน 3 ราย คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้รับและตรวจสอบเอกสาร
แล้วคัดแยกเอกสารของแต่ละรายใส่ลงภายในซองสีน้าตาลแล้วเขียนชื่อของผู้รับจ้างไว้บนหน้าซองพร้อมกับ
ใช้กระดาษกาวปิดทับบริเวณรอยและปิดผนึกซอง โดยนายแดงซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการรับและเปิดซอง
ประกวดราคา ได้ลงลายมือชื่อกากับไว้แล้ว จากนั้นนายเหลือง ได้นา
ตะกร้าเอกสารไปฝากเก็บไว้ที่ห้องทางานของผู้อานวยการโรงพยาบาล
บ้านนอกซึ่งขณะนั้นไม่อยู่ โดยให้นางสาวขาว ช่วยเปิดประตูห้องและล็
อกประตูและบอกว่าเป็นเอกสารสาคัญและมีราคาสูง นายเหลืองยืนยัน
ว่าก่อนนาซองไปเก็บ ซองใบเสนอราคาของห้างหุ้นส่วนจากัด น้าเงิน
ก่อสร้าง มีสภาพเรียบร้อยไม่มีรอยชารุดฉีกขาดแต่อย่างใด ต่อมานาย
ทักษิณ ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างของโรงพยาบาลบ้านนอก ได้โทรศัพท์
ถามนายเหลืองว่าถ้าห้างหุ้นส่วนจากัดน้าเงินก่อสร้าง จะขอยื่นเอกสาร
หรือเปลี่ยนเอกสารได้หรือไม่ นายเหลืองตอบไปว่าไม่สามารถทาได้
จากนั้นก็วางสายไป ต่อมาวันรุ่งขึ้นมีผู้โทรศัพท์ไปแจ้งให้ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลบ้านนอกทราบว่ามีการเปลี่ยนซองเอกสาร จากนั้นจึงได้เปิดประตูห้องร่วมกันตรวจสอบเอกสารก็
พบว่าซองเสนอราคาของผู้รับจ้าง จานวน 2 ราย อยู่ในสภาพปกติ แต่ซองเสนอราคาของห้างหุ้นส่วนจากัด
น้าเงินก่อสร้าง มีการชารุด และต่อมาก็ได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ จากการสอบสวนพบว่า
พฤติการณ์ของนายทักษิณ อยู่ในข่ายเป็นที่น่าสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่ซองเสนอราคามีการชารุด แต่
ไม่อาจหาพยานหลักฐานมายืนยันให้ชัดเจนได้ สาหรับหน้าที่ดูแลเก็บรักษาซองเสนอราคานั้นเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา จะต้องเก็บรักษาซองเสนอราคาให้มีความปลอดภัย แต่การที่มี
บุคคลเข้าไปทาต่อซองเสนอราคาของห้างหุ้นส่วนจากัดน้าเงินก่อสร้าง จนเกิดการชารุดในครั้งนี้ได้นั้น เป็นผล
โดยตรงมาจากการเก็บเอกสารไม่ดีและเก็บในสภาพที่ไม่ปลอดภัย
พฤติกรรมของนายแดง นายเหลื อง และนายเขียว ดังกล่าว
เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี
และฐานไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ เ กิ ด ผลดี ห รื อ ความก้ า วหน้ า แก่
ราชการ ด้ ว ยความตั้งใจ ตามมาตรา 82 (2) และมาตรา 82(3)
ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 สมควรลงโทษตัดเงินเดือนคนละ จานวน 5% เป็นเวลา 1
เดือน และมีเหตุอันควร ลดโทษ จึงให้ลงโทษ ภาคทัณฑ์
ที่มา : กลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรม สานักงานกลาง สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (www.winaimoph.com)

ตัวอย่างการการกระทาผิดวินยั ด้านพัสดุ

ซื้อผิดวิธี :
นางกอบแก้ว ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน
ได้ดาเนินการอนุมัติให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินที่เกิน 100,000
บาท โดยวิธีตกลงราคา ตามคาแนะนาของหัวหน้าฝ่ายบริหาร ว่าตนมี
อ านาจที่ จ ะกระท าได้ อั น เป็ น การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 22
นอกจากนี้ ยั ง ได้ เ ขี ย นเช็ ค สั่ ง จ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า งก่ อ สร้ า งอาคารพั ก
พยาบาล จ่ายในแต่ละงวดไม่ตรงกับค่าจ้าง โดยเขียนเช็คสั่งจ่ายแยกเป็น 2
ฉบับ คือ สั่งจ่ายผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และสั่งจ่ายในนามโรงพยาบาล 1 ฉบับ
เพื่อเป็น ค่าน้า ค่าไฟและสวัสดิก ารในการก่อสร้าง โดยไม่ได้โอนเงินค่า
ก่อสร้างของ แต่ละงวดเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
พฤติการณ์ดังกล่าวของนางกอบแก้ว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และฐานไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 83 มาตรา 84 วรรคหนึ่ง และมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ประกอบกับมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษ ตัดเงินเดือนจานวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน
ที่มา : กลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรม สานักงานกลาง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (www.winaimoph.com)

อยากได้คอมมิชชั่น :
นายสันติ ตาแหน่งเภสัชกร 5 โรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม ในระหว่างปี 2541-2545 ได้จัดซื้อเวชภัณฑ์เป็น
จานวนมากจนเป็นเหตุให้เวชภัณฑ์หมดอายุ โดยที่ยังไม่ทันได้ใช้
เป็นจานวนถึง 2 ล้านบาท ซึ่งการจัดซื้อดังกล่าวเป็นการไม่
ปฏิบัติตามข้อ 27 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับ ที่แ ก้ ไ ขเพิ่มเติม ในเรื่ องเหตุผ ล
ความจาเป็นที่ต้องการซื้อ รายละเอียดของยาที่จะซื้อ และ
ราคาที่เคยซื้อ และข้อ 22 วรรคสอง ของระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม ในเรื่องการแบ่งซื้อยา
พฤติ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วของนายสั น ติ เป็ น การ
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการ ตามมาตรา 85 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2535 ลงโทษ
ปลดออกจากราชการ
ที่มา : กลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรม สานักงานกลาง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (www.winaimoph.com)
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ยักยอกยา :
ข้อเท็จจริงและพฤติกรรมของการกระทา นายยา ตาแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ได้ยักยอกยาแก้หวัด
สูตรผสมซูโดอีฟรี ดรีน ที่ตนดาเนิ นการสั่ งซื้อจากบริษัทยาของเอกชน รวมจานวน 200,000 เม็ด โดยยา
ดังกล่าว จานวน 50,000 เม็ด ได้มีการสั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลและนาเข้าคลังยาของโรงพยาบาลตาม
ระบบส่วนอีกจานวน 150,000 เม็ด นั้น ได้สั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลแต่นายาเข้าร้าน และจ่ายเงินเอง โดย
การสั่งซื้อในส่วนนี้นายยาได้ทาการปลอมลายมือชื่อของผู้อานวยการโรงพยาบาลเพื่อใช้ เป็นหลักฐานในการ
สั่งซื้อยา และได้นายาดังกล่าวไปขายให้แก่บุคคลภายนอก
พฤติการณ์ของนายยา ดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตตามมาตรา 85(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
โทษ ไล่ออกจากราชการ
ที่มา : กองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.op.mahidol.ac.th/orla/law/)

การจัดซื้อจัดจ้าง :
ตัวอย่างที่ 1
นายปานได้ขออนุ ญาตรื้ อถอนอาคารเรียนแบบองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเพราะเกิดการช ารุด
เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน หลังจากได้รับอนุญาตแล้วก็ทาการรื้อถอนแล้วเสร็จ นาไม้ไปเก็บไว้ ทิศ
เหนือของอาคารเรียนปัจจุบัน ต่อมานายปานนาไม้ส่วนหนึ่งมาปลูกสร้างบ้านพักนักการภารโรง เพื่อแก้ปัญหา
นักการภารโรงไม่มีที่อยู่ อาศัย พอปี 2535 บ้านพักเกิดชารุดประกอบกับโรงเรียนได้รับงบประมาณให้
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และต้องการปลูกสร้างบริเวณเดียวกันกับบ้านพัก เดือนกันยายน 2535 ได้ รื้อ
ถอนบ้านพักและนาไม้ที่รื้อถอนไปกองรวมไว้ที่เดิมกับไม้ที่รื้อจากอาคารเรียน ไม้ที่ยังใช้การได้ดีนายปานนามา
ปลูกสร้างอาคารชั่วคราว การรื้อถอนอาคารเรียนไม่มีการจัดทาบัญญชีควบคุมพัสดุและเมื่อนาไม้ที่รื้อถอนไป
ใช้ประโยชน์ก็ไม่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ พฤติการณ์เป็นการกระทาผิดวินัย ไม่ร้ายแรง กรณีไม่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่ง
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
โทษ ภาคทัณฑ์
ตัวอย่างที่ 2
นางสาวจอย เจ้าหน้าที่พัสดุได้ทาบันทึกเสนอผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เพื่อ
ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างและลงนามในร่างประกาศประกวดราคาผู้อานวยการศูนย์เห็นชอบและลงนาม
ในวันที่ 27 เมษายน 2538 ส่วนหนังสือที่ต้องส่งประกาศไปยังหน่วยงานต่างๆ นั้น เมื่อผู้อานวยการศูนย์
ลงนามแล้ว จึงออกเลขหนังสือ โดยระบุเพียงว่า “ลาดับเลขทั่วไป 392 เลขลาดับหนังสือ ลงวันที่จาก
ผู้อานวยการศูนย์ถึงสถานที่ต่างๆ” โดยมิได้ระบุว่าได้จัดส่งไปยังหน่วยงานใดบ้าง เป็นเหตุให้จัดส่งประกาศ
การประกวดราคาล่าช้า พฤติการณ์เป็นการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป

ตัวอย่างการการกระทาผิดวินยั ด้านพัสดุ
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือนพ.ศ.2535
โทษ ทาทัณฑ์บน
ตัวอย่างที่ 3
นายสมบู ร ณ์ เป็ น อาจารย์ ส อนดนตรี และมีว งดนตรีรับจ้ างเล่ นตามงานต่าง ๆ เป็นอาชีพเสริ ม
ปรากฏว่านายสมบูรณ์ได้นากลองชุดและเครื่องดนตรีอีกหลายชิ้นโรงเรียน ไปใช้ในวงดนตรีของตนเองตั้งแต่ ปี
พ.ศ.2536 และได้นามาคืนเมื่อ ปี พ.ศ.2540 พฤติการณ์เป็นการกระทาการผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีอาศัย
ตาแหน่งหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเอง ตามมาตรา 82 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
โทษ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ตัวอย่างที่ 4
โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา คณะกรรมการ เปิด
ซองสอบราคา ซึ่งมีนายลู กหินเป็นประธานกรรมการได้เปิดซองที่ห้ องนายแก้ว มีนายแก้วนั่งอยู่ด้วย การ
เปิดซองปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจากัดเทคโนเพชรบูรณ์เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณจึงถูกคัดออก บริษัท
คอมพิวเตอร์และติวเตอร์ จากัด เสนอราคา 430,000 บาท ส่วนบริษัท เอส ที เอส อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง
จากัด เสนอราคา 568,000 บาท เท่ากับวงเงินงบประมาณ แต่พบว่าบริษัทคอมพิวเตอร์ฯ เสนอโต๊ะวาง
คอมพิเตอร์และเครื่องพิมพ์มีขนาดเล็กกว่าที่โรงเรียนกาหนด ส่วนบริษัท เอส ที เอสอินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง
ในใบเสนอราคานั้นมีกรรมการบริษัทลงนามไม่ครบจานวน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ บุคคล นาย
แก้วได้พูดว่าการลงชื่อในใบเสนอราคา คนเดียวเป็นข้อหลงผิดเล็กน้อยไม่ใช่สาระสาคัญที่จะไม่รับพิจารณา
อีกทั้งคอมพิวเตอร์ของบริษัทดังกล่าวก็มีคุณภาพและการบริการหลังการขายดีกว่า ไม่ปรากฏว่ามีเจตนาทุจริต
แต่อย่างใด และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ พฤติการณ์เป็นการกระทาผิดวินัย ไม่ร้ายแรง กรณีไม่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่ง
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
โทษ ภาคทัณฑ์นายแก้ว และ ทาทัณฑ์บนนายลูกหิน
ตัวอย่างที่ 5
โรงเรี ย นได้ รั บ งบประมาณก่อ สร้า งอาคารเรี ย น 1 หลั ง ในวงเงิน 8,462,000 บาท
ปีงบประมาณ 2540 โรงเรียนดาเนินการประกวดราคาและผลเสนอให้เรียกห้างหุ้นส่วนจากัด ป.ก่อสร้าง ผู้
เสนอราคาต่าสุดลาดับแรกมาทาสัญญาจ้าง ต่อมาห้างหุ้นส่วน ป.ก่อสร้าง แจ้งทางโรงเรียนว่าไม่สามารถ
ก่อสร้างให้ได้และ ขอซองประกันคืนเมื่อไม่ได้ทาสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจากัด ป. ก่อสร้างแล้ว โรงเรียนก็
ไม่เรียกผู้เสนอราคาต่าสุดลาดับต่อมาจากห้างหุ้นส่วนจากัด ป.ก่อสร้าง มาทาสัญญา แต่ประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างครัง้ แรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540 โดยส่งประกาศนั้นไปยังสานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการเพียง 3 แห่ง เท่านั้น
ในวันที่ 21 เม.ย. 2540 โรงเรียนประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 วันที่ 4 เม.ย. 2540 แต่ส่งประกาศ
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานเดียวกันกับที่ส่งประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างครั้งแรก ในวันที่ 21 เม.ย.
2540 เช่นเดียวกัน การประกวดราคาครั้งที่ 2 โรงเรียนได้อนุมัติจ้างห้างหุ้นส่วนจากัดแสงทอง ซึ่งเสนอ
ราคาต่าสุดในราคาที่ต่อรองแล้วเป็นเงิน 8,450,000 บาท แพงกว่าราคาที่ห้างหุ้นส่วนจากัดแสงทอง เคย

ตัวอย่างการการกระทาผิดวินยั ด้านพัสดุ
เสนอในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งแรกถึง 1,095,013 บาท พฤติการณ์เป็นความผิดวินั ยไม่ร้ายแรง
กรณี ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และ
กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
โทษ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (http://home.dsd.go.th/hongsonskill/)

