
 

 

ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

พรอมหนังสือฉบับน้ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท่ี อว 0221.1/ว๗๐ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 2563 จํานวน ๖ เร่ือง ดังน้ี 

1. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดวนมาก ท่ี ดศ ๐๒๐๒.๒/ว ๒๕๘๐ 
ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม 2563 เร่ือง คูมือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 
๒๕๕๗ เพื่อใชเปนแนวทางในการอางอิงและการปฏิบัติของกรรมการ อนุกรรมการ ท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหตองมีการ
ประชุมท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน และผูท่ีเกี่ยวของในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๐๒ ลงวันท่ี 2๐ มีนาคม 2563 เร่ือง 
หลักเกณฑและอัตราคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอกและผูปวยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผูมีสิทธิหรือ
บุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ 

๓. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๙๐๑/ว ๔๓๓ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๓ เร่ือง การติดตอราชการกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในสถานการณระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

๔. หนังสือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดวนท่ีสุด ท่ี สว(กสม) ๐๐๐๘/(ส) ว ๑๘๙ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๓ เร่ือง ขอความอนุเคราะหเผยแพรประชาสัมพันธรายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอช่ือบุคคลผูสมควรไดรับ
การแตงต้ังเปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ(เพิ่มเติม) 

๕. หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท่ี ดศ ๐๒๐๐.๑๔/ว ๒๓๗๓ ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ เร่ือง แจงเลื่อนการจัดกิจกรรมเดิน-ว่ิง การกุศล “Digital Run ๒๐๒๐” เปนวันอาทิตยท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 

๖. หนังสือสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชิต ท่ี อว ๖๒๐๑/
ว ๕๘๖ ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการประชาสัมพันธขาวประกาศรับสมัครผูอํานวยการ
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  

สําหรับรายละเอียดสามารถ Download file ไดจาก http://general.rmutsv.ac.th หัวขอขาว

ประชาสัมพันธ  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

         เมษายน  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี     

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100  

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 

๒๓๓

๒๐
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กก 550 /
15 เม.ย. 2563 /
15.37 น.

เรียนผอ.กองกลาง
   สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอส่งหนังสือ
เพื่อปประชาสัมพันธ์ ๖ เรื่อง
  เพื่อโปรดทราบเห็นควรมอบกองกลางแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติ



  ๑๕    เม.ย.๒๕๖๓


























































































