
 

 

ท่ี  อว 0655/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว82 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 จํานวน 7 เร่ือง ดังนี้ 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1779 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เร่ือง 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําป พ.ศ.2563 

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 45 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เร่ือง แจง
รายชื่อผูทิ้งงาน 

3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 3 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เร่ือง แนวทางการบริหาร
จัดการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 

4. หนังสือศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน จํานวน 2 เร่ือง 

    -  หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0607/ว 2804 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เร่ือง แนวทางการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

    -  หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0607/ว 3092 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เร่ือง แนวทางการ
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2563 

5. หนังสือกรมทรัพยสินทางปญญา ที่ พณ 0708/1595 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เร่ือง ขอความ
อนุเคราะหประชาสัมพันธการคัดเลือกผูประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมอบรางวัล IP Champion ประจําป พ.ศ.
2563 

6. หนังสือสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดวนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว 1822 ลงวันที่ 
26 มีนาคม 2563 เร่ือง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ.2559 (กลุม Al-
Qaida)  

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

ประชาสัมพันธ  

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    เมษายน  2563 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี     

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒ เบอรภายใน 2100  

โทรสาร  ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓ 
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กก 551 / 15 เม.ย. 2563 / 16.19 น.










































