
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กองนโยบายและแผน   ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     . 
โทร.  0-7431-7100 ตอ่ 2040     โทรสาร.  0-7431-7139       . 

ที ่ อว 0655.18/14 วันที ่ 12  มกราคม ๒๕64

เรื่อง  ขอน าส่งส าเนาหนังสือจ านวน 2 ฉบับ

เรียน  หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ด้วยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแจ้งเวียนส าเนาหนังสือ 
จ านวน 2 ฉบับ รายละเอียดดังนี้ 

1. หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 23 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง อัตรา
ราคางานต่อหน่วย

2. หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 24 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง บัญชี
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

ในการนี้ กองนโยบายและแผนขอน าส่งส าเนาหนังสือฉบับดังกล่าวมายังหน่วยงานของท่าน 
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จ านวน 2 ฉบับ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

(นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

64
12/1/2564
15.56

041
13/1/64
17.42

เรียน คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
       1.เพื่อโปรดพิจารณา
       2.เห็นควรมอบ หน.บริหารและวางแผน มอบ
งานแผน(นส.อัญชลี)ดำเนินการประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานภายในทราบ


12 มกราคม 64

มอบงานแผน แจ้งหน่วยงานภายในและแจ้งงานพัสดุ ทราบ

13 ม.ค. 64

00 11



 
ส าเนาเรียน 
๑. รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๒. รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       
๔. คณบดีคณะศิลปศาสตร์        
๕. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ        
๖. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       
๗. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์        
๙. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร       
๑๐. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์       
๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
๑๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ   
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๕. ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ       
๑๖. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ      
๑๗. ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว     
๑๘. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๙. ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒๐. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
๒๑. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒๒. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
๒๓. ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 
๒๔. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     
๒๕. ผู้อ านวยการกองคลัง        
๒๖. ผู้อ านวยการกองกลาง        
๒๗. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
๒๘. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา       
๒๙. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
๓๐. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๓๑. ประธานโครงการจัดตั้งส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
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