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คํานํา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดปฏิบัติตามนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคลองตาม

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  จึงกําหนดใหมีระบบการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต สําหรับประชาชนท่ัวไป พนักงานหรือลูกจางของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมาติดตอกับมหาวิทยาลัยผานชองทางตาง ๆ หรือผูท่ีไดรับความ

เดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ใหเกิดความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  

 สวนทรัพยากรบุคคลหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ฉบับนี้จะเปน

ประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีมาตรฐานเดียวกัน

และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

สวนทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

กุมภาพันธ  2564 
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ภาคผนวก 

     ก ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสและ

 ปองกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562  

 ประกาศ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

     ข ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียน 

 การทุจริต ประกาศ ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

     ค ตัวอยางแบบฟอรม 
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1. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานจัดการเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทราบกระบวนการ

จัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนเรื่องทุจริต

ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. ขอบเขต 

คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติงานในข้ันตอนการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต การตรวจสอบเรื่อง

รองเรียนการทุจริต และการรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจรติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

3. คําจํากัดความ 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

อธิการบดี หมายถึง อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รองอธิการบดี หมายถึง รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สวนทรัพยากรบุคคล หมายถึง สวนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หัวหนาสวน หมายถึง หัวหนาสวนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

นิติกร หมายถึง นิติกร สวนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สวนสารบรรณและนิติการ หมายถึง สวนสารบรรณและนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ขอรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน หรือเรื่องท่ีมีการกลาวหาวาพนักงานหรือลูกจาง

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกระทําการทุจริต ปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี และการประพฤติมิชอบ 

ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ

ตนเอง หรือผูอ่ืน 
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ประพฤติมิชอบ หมายถึง การท่ีพนักงานหรือลูกจางปฏิบตัิ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใด

อยางหนึ่งในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือ

หนาท่ี อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 

อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บ

รักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของหนวยงาน ไมวาการ

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้น เปนการทุจริตดวยหรือไมก็

ตาม และใหหมายความถึงการประมาทเลินเลอในหนาท่ี

ดังกลาวดวย 

ผูรองเรียน หมายถึง ประชาชนท่ัวไป พนักงานหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมาติดตอยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีผานชองทางตาง ๆ หรือผูท่ีไดรับความเดือดรอนหรือ

เสียหายจากการกระทําตามท่ีรองเรียน 

ชองทางการรับเรื่อง

รองเรียน 

หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน ไดแก มาดวยตนเอง 

โทรศัพท โทรสาร ไปรษณีย จดหมายอิเล็กทรอนิกส และการ

สงขอความผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

นิติกร  รับผิดชอบ รับเรื่องรองเรียน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล 

บันทึกขอมูล สรุปขอมูล จัดทํารายงานความกาวหนา เสนอ

ความเห็น จัดทําหนังสือเสนอตอ รองอธิการบดีและอธิการบดี 

หัวหนาสวน รับผิดชอบ กํากับดูแลการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน และติดตามผล

การดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

รองอธิการบดี  รับผิดชอบ ใหความเห็นชอบ  

อธิการบดี รับผิดชอบ ใหความเห็นชอบ อนุมัติ สั่งการ 
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5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน 

ลําดับ ผังการปฏิบัติงาน รายละเอียดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน

คุณภาพ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

เอกสารท่ี

เกี่ยวของ 

1  

 

 

     

2    ขอขอมูล 

   เพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

1. พิจารณาวาเปนเร่ือง

ที่ผูรองไดรับความ

เดือดรอนหรือ 

เสียหายเปนเร่ืองที่

เกิดจากพนักงาน

หรือลูกจางของ

มหาวิทยาลยัหรือไม  

2. พิจารณาวาเปนเร่ือง

ที่มีมูล หรือไม  

3. มีสาระสาํคัญ

ครบถวน เพียงพอ 

ตอการดําเนินการ

ตอไปหรือไม 

4. ตองการขอมูล

เพิ่มเติมหรือไม 

 

 

 

 

มีสาระสาํคัญ

ครบถวน

เพียงพอตอ

การ

ดําเนินการ

หรือเสนอ

ความเห็น 

นิติกร 1-5 วัน

ทําการ 

เอกสารตน

เร่ืองของผู

รองเรียน 

 

เอกสาร 

ของผูรอง 

ตรวจสอบ

ขอมูล/เอกสาร

หลักฐาน 
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ลําดับ ผังการปฏิบัติงาน รายละเอียดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน

คุณภาพ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

เอกสารท่ี

เกี่ยวของ 

3   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําหนังสือเสนอ

ความเห็นตอ

อธิการบดี 

มีขอมูล

เพียงพอ

สําหรับการ

พิจารณาของ

อธิการบดี 

นิติกร 1-15 

วันทํา

การ 

บันทึกเสนอ

ความเห็นตอ

อธิการบด ี

 กรณ ีมีขอมูลตาม   

รายการที่กําหนด 

1. ทําหนังสือแจงผล

การรับเร่ือง ผูรองเรียน 

2. ทําหนงัสือสงเร่ืองให

สวนสารบรรณและ

นิติการดาํเนนิการ

สอบขอเท็จจริงตอไป 

 1. หนังสือแจง

ผูรองเรียน 

2. บันทึกแจง

สวนสาร

บรรณและ

นิติการ 

4  

 

 

 

 

 

 

 

1. ติดตามความกาวหนา 

กรณีสอบขอเท็จจริง

จากสวนสารบรรณ

และนิติการ 

ทุกเดือน นิติกร 10 

นาท ี

รายงานความ 

กาวหนา/ผล

การสอบ

ขอเท็จจริง 

2. บันทึกขอมูลผลการ

ดําเนินการบนเวป

ไซต 

จัดทําทุก

เดือน 

นิติกร 10 

นาท ี

รายงานขอมูล

ผลดําเนนิการ

การจัดการขอ

รองเรียน 

3. จัดทําหนังสือรายงาน

ผลดาํเนนิการตอ

อธิการบด ี

จัดทํา ณ วนั

สิ้นสดุไตรมาส 

ทุกไตรมาส 

นิติกร 30 

นาท ี

รายงานผล

ดําเนนิการจดัการ

ขอรองเรียน 

รายงานผลดําเนินการ 
และความกา้วหนา้การ

ดาํเนินการ 

สิน้สดุ 

กรณี 

ขอมูลมี

รายการ

ตามที่

กําหนด 

กรณี 

บัตรสนเทหท่ี์ไม่

ระบหุลกัฐาน 

ไมม่ีพยาน

บคุคลท่ีชดัเจน 

(ยติุเรื่อง) 

จัดทําความเห็น

เสนออธิการบดี 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

รับเรื่องรองเรียนการทุจริต 1. รับเรื่องรองเรียนตามระบบสารบรรณ กรณีผูรองสงเรื่องเปนสงเอกสาร 

2. ตรวจสอบเรื่องรองเรียนกรณีมีผูรองสงเรื่องรองเรียนผานชองทางอีเมล 

anticorrupt@sut.ac.th และผานหนาเวปของมหาวิทยาลัย 

http://bit.ly/SUTAnticorrupt เปนประจําทุกวัน 

ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน  

1. พิจารณาวาเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือ เสียหายเปนเรื่องท่ี

เกิดจากพนักงานหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยหรือไม  

2. พิจารณาวาเปนเรื่องท่ีมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความเสียหาย

แกบุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยาน

บุคคลท่ีแนนอน  

3. มีสาระสําคัญครบถวน เพียงพอ ตอการดําเนินการตอไป ดังตอไปนี้ 

1) มีชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน  

2) มีชื่อหนวยงานหรือพนักงานหรือลูกจางท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน  

3) มีการกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริง 

หรือพฤติการณตามสมควรเก่ียวกับการกระทําดังกลาว  

4) มีคําขอของผูรองเรียน  

5) มีลายมือชื่อของผูรองเรียน  

6) ระบุวัน เดือน ปท่ีเกิดเหตุรองเรียน  

7) มีเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยาน

บุคคล เปนตน 

จัดทําความเห็นเสนออธิการบด ี 1. ทําบันทึกความเห็นพรอมเอกสารท่ีตรวจสอบแลว ผานความเห็นชอบจาก

หัวหนาสวน และรองอธิการบดี  

2. นําเสนอตออธิการบดี เพ่ือทราบ เพ่ือใหความเห็นชอบ พิจารณาอนุมัติ หรือสั่งการ  

2.1 เสนอไมรับเรื่องไวพิจารณา 

- กรณีขอรองเรียนขาดสาระสําคัญไมสามารถดําเนินการตอไปได  

mailto:anticorrupt@sut.ac.th
http://bit.ly/SUTAnticorrupt


 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

หนวยงาน : สวนทรพัยากรบคุคล รหัสเอกสาร : DHR002 แกไขครั้งท่ี : - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี วันท่ีบังคับใช : 19 กุมภาพันธ 2564 หนาท่ี : 9 จาก 20 

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

- กรณีเรื่องรองเรียนไมใชเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล มีลักษณะกระแสขาวท่ี

สรางความเสียหายแกบุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง 

ตลอดจนขาดพยานบุคคลท่ีแนนอนหรือเขาขายเปนบัตรสนเทห 

2.2 รับเรื่องไวพิจารณากรณีขอรองเรียนมีสาระสําคัญเพียงพอ ไมเขาขาย

เปนบัตรสนเทห 

ดําเนินการตามท่ีอธิการบดีสั่งการ 1. ยุติเรื่อง/จําหนายเรื่องออกจากสารบบ 

2. สงเรื่องใหสวนสารบรรณและนิติการ ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง 

แจงผลการพิจารณาแกผูรองเรียน จัดทําหนังสือแจงผลการพิจารณาแกผูรองเรียน วา มหาวิทยาลัยรับเรื่อง

รองเรียน หรือไมรับเรื่องรองเรียนไวพิจารณา กรณีท่ีมหาวิทยาลัยรับเรื่อง

รองเรียนไวพิจารณาใหแจงรายละเอียดการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ เชน 

การดําเนินการข้ันตอนตอไป หนวยงานท่ีรับผิดชอบ บุคคลติดตอกรณีตองการ

ติดตามความกาวหนาการดําเนินการ เปนตน 

บันทึกขอมูลเพ่ือประกอบการ

ประเมิน ITA 

บันทึกขอมูลบนเวปไซตเปนรายเดือน ทุกวันท่ี 1 ของเดือน ไดแก 

1. สถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตราย 

2. ขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน ไดแก จํานวนเรื่อง เรื่อง

ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ กรณีไมมีเรื่อง

รองเรียนใหรายงานวาไมมีเรื่องรองเรียน 

รายงานผลดําเนินการเรื่อง

รองเรียนการทุจริตตออธิการบดี 

1. ติดตามผลดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงทุกเดือน 

2. จัดทํารายงานผลดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตเพ่ือเสนออธิการบดี 

ทุกไตรมาส 

ไตรมาสท่ี 1  

ผลดําเนินการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม รายงานผล

ภายในวันท่ี 7 มกราคม  

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

หนวยงาน : สวนทรพัยากรบคุคล รหัสเอกสาร : DHR002 แกไขครั้งท่ี : - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี วันท่ีบังคับใช : 19 กุมภาพันธ 2564 หนาท่ี : 10 จาก 20 

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

ไตรมาสท่ี 2  

ผลดําเนินการระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง วันท่ี 31 มีนาคม รายงานผล

ภายในวันท่ี 7 เมษายน  

ไตรมาสท่ี 3  

ผลดําเนินการระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน รายงานผล

ภายในวันท่ี 7 กรกฎาคม 

ไตรมาสท่ี 4 

ผลดําเนินการระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม ถึง วันท่ี 30 กันยายน รายงานผล

ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 

 

7. การติดตามประเมินผล 

1. รอยละของการแจงผลการพิจารณารับเรื่องรองเรียนหรือไมรับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ ภายใน 30 

วัน 

2. การรายงานผลความกาวหนาการดําเนินการการจัดการเรื่องรองเรียนบนเวปไซต 12 ครั้งตอป รายงานทุก

วันท่ี 1 ของเดือน 

3. รายงานผลดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตตออธิการบดี 4 ครั้งตอป 

4. การติดตามผลการรับขอรองเรียน เพ่ือไปปรับปรุงคุณภาพการใหบริการหรือการปฏิบัตงิานจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. ทบทวนกระบวนการงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

8. เอกสารอางอิง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ประกาศ ณ วันท่ี 19 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

หนวยงาน : สวนทรพัยากรบคุคล รหัสเอกสาร : DHR002 แกไขครั้งท่ี : - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี วันท่ีบังคับใช : 19 กุมภาพันธ 2564 หนาท่ี : 11 จาก 20 

 
 

9. แบบฟอรมท่ีใช 

1. แบบฟอรมการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. แบบฟอรมการรับเรื่องผานทางโทรศัพท 

 

10. ภาคผนวก 

ก. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ข. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ประกาศ ณ วันท่ี 19 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

ค. ตัวอยางแบบฟอรม 

  



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

หนวยงาน : สวนทรพัยากรบคุคล รหัสเอกสาร : DHR002 แกไขครั้งท่ี : - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี วันท่ีบังคับใช : 19 กุมภาพันธ 2564 หนาท่ี : 12 จาก 20 

 
 

ภาคผนวก ก 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562  

ประกาศ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

หนวยงาน : สวนทรพัยากรบคุคล รหัสเอกสาร : DHR002 แกไขครั้งท่ี : - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี วันท่ีบังคับใช : 19 กุมภาพันธ 2564 หนาท่ี : 13 จาก 20 

 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

หนวยงาน : สวนทรพัยากรบคุคล รหัสเอกสาร : DHR002 แกไขครั้งท่ี : - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี วันท่ีบังคับใช : 19 กุมภาพันธ 2564 หนาท่ี : 14 จาก 20 

 
 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

หนวยงาน : สวนทรพัยากรบคุคล รหัสเอกสาร : DHR002 แกไขครั้งท่ี : - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี วันท่ีบังคับใช : 19 กุมภาพันธ 2564 หนาท่ี : 15 จาก 20 

 
 

ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  

ประกาศ ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

หนวยงาน : สวนทรพัยากรบคุคล รหัสเอกสาร : DHR002 แกไขครั้งท่ี : - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี วันท่ีบังคับใช : 19 กุมภาพันธ 2564 หนาท่ี : 16 จาก 20 

 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

หนวยงาน : สวนทรพัยากรบคุคล รหัสเอกสาร : DHR002 แกไขครั้งท่ี : - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี วันท่ีบังคับใช : 19 กุมภาพันธ 2564 หนาท่ี : 17 จาก 20 

 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

หนวยงาน : สวนทรพัยากรบคุคล รหัสเอกสาร : DHR002 แกไขครั้งท่ี : - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี วันท่ีบังคับใช : 19 กุมภาพันธ 2564 หนาท่ี : 18 จาก 20 

 
 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

หนวยงาน : สวนทรพัยากรบคุคล รหัสเอกสาร : DHR002 แกไขครั้งท่ี : - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี วันท่ีบังคับใช : 19 กุมภาพันธ 2564 หนาท่ี : 19 จาก 20 

 
 

ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

หนวยงาน : สวนทรพัยากรบคุคล รหัสเอกสาร : DHR002 แกไขครั้งท่ี : - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี วันท่ีบังคับใช : 19 กุมภาพันธ 2564 หนาท่ี : 20 จาก 20 

 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

หนวยงาน : สวนทรพัยากรบคุคล รหัสเอกสาร : DHR002 แกไขครั้งท่ี : - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี วันท่ีบังคับใช : 19 กุมภาพันธ 2564 หนาท่ี : 21 จาก 20 

 
 

 


