บันทึกขอความ
สวนงาน ฝายการคลังและทรัพยสิน โทร. (สงขลา) 7907
ที่ อว 8202.06/1428

วันที่ 30 เมษายน 2563

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจายคาเบี้ยประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
เรียน รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย/หัวหนาฝาย/หัวหนางาน
ด วยป จจุ บั น ได เกิดสถานการณ การระบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรั สโคโรนา 2019 ในหลาย
ประเทศทั่ วโลกรวมทั้งประเทศไทย มีจํานวนผูติดเชื้ อที่ตองเขารับ การรักษาพยาบาลและเสีย ชีวิต จากโรค
ดังกลาวเปนจํานวนมากเนื่องจากติดเชื้อไดงาย องคการอนามัยโลกจึงไดประกาศใหเปนภาวะการแพรระบาด
ใหญทั่วโลก และขณะนี้ยังไมมีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน ทําใหรัฐบาลตองใชมาตรการที่เขมขนเพื่อควบคุม
การระบาดของโรคตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเวนระยะหางทางสังคม
(social distancing) ทั้ งในสวนของมหาวิท ยาลัย หรือส วนงานเพื่อ ปรึก ษาหารือ หรือ แจงข อมูลข าวสาร
ใหดําเนินการประชุมตอไปไดโดยใชการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที่ กค 0408.5/ว55 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจายคาตอบแทนในการประชุมผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น
กระทรวงการคลังไดอนุมัติในหลักการใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ของสวนราชการที่ไดรับ อนุมัติคาตอบแทนในการประชุมจากกระทรวงการคลัง กรณีที่มีการประชุมผานสื่อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ในช ว งที่ มีก ารระบาดของเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 ให มี สิ ท ธิได รั บ ค าตอบแทนตามอั ต ราที่
กระทรวงการคลังไดอนุมัติไว ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะตองดําเนินการให
สอดคลองเปนไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และคูมือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ที่สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนดดวย ทั้งนี้ฝายการคลังและ
ทรัพยสิน ไดออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจายคาเบี้ยประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งมี
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝา ยวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

คานิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
คารวะ ปญญา สามัคคี มุงผลลัพธที่ดี มีความคุมคา นําพาสังคม

แนวปฏิบัติการเบิกจายคาเบี้ยประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
หลักฐานประกอบการเบิกจายคาเบี้ยประชุม
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ (กรณีไมแนบคําสั่งแตงตั้ง ใหหนวยงานระบุ Link File
ที่ฝายการคลังและทรัพยสินสามารถเขาไปตรวจสอบ/ดาวนโหลดได)
2. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและขออนุมัตงิ บประมาณคาเบี้ยประชุม
3. หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม กรณีประชุมแทนใหแนบหนังสือแทนดวย
4. บัญชีรายชื่อแสดงตัวตนของผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ภาพถาย หรือรายชื่อแสดงตัวตน
ของผูเขารวมประชุมแบบอื่นๆ
5. หลักฐานการจายเงินอื่นๆ (แบบฟอรม บก.บจ.9)
- กรณีเงินสด ใหลงลายมือชื่อในแบบฟอรม บก.บจ.9
- กรณีโอนเงินผานบัญชีธนาคาร ใหแนบสลิปจากบัญชีธนาคาร
- กรณีอื่น ๆ ใหแนบหลักฐานแสดงการจายเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
6. ใบขออนุมัติเบิกเงิน
ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
2. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
3. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
4. พระราชกําหนด วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563
5. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2557
6. ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
7. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
8. มติกรรมการเงินและทรัพยสินที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยทักษิณ

คานิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
คารวะ ปญญา สามัคคี มุงผลลัพธที่ดี มีความคุมคา นําพาสังคม

อว ๘๒๐๒.๐๖/๑๔๒๘ (๑๔๒๘/๒๕๖๓)
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดทราบ
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเ
บี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากเห็นชอบเห็นควรพิจารณาลงนาม
โดยใช้ลายเซ็นในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-doc) แทนการลงนามในฉบับจริง
ก่อนการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

e-Document Thaksin University

( กนกพร มุสิกะจินดา )
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณามอบตามเสนอ

e-Document
( จันทิมา คงคาลัย )
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เห็นชอบ/มอบตามเสนอ

Thaksin University

( วสันต์ กาญจนมุกดา )
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ

( กนกพร มุสิกะจินดา )
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
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อว ๘๒๐๒.๐๖/๑๔๒๘ (๑๔๒๘/๒๕๖๓)
1.ทราบ
2.มอบตามเสนอ

e-Document Thaksin University

( จันทิมา คงคาลัย )
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
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