
Service Level Agreement 
Treasury Office



กระบวนงานท่ีประกาศ SLA

1. การเบิกจายเงิน

2. การบริหารจัดการระบบการรับและจายเงิน และทรัพยสินจากการบริจาค

3. การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ

4. การจัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล

5. การขอใชบัตรเครดิตธนาคารของมหาวิทยาลัย



กระบวนงาน : การเบิกจายเงิน

1. เบิกจายเงินใหผูรับบริการภายใน รอยละ 90 สามารถโอนเงินเขาบัญชี

สหกรณภายใน 2-4 วันทําการ

2. เบิกจายเงินใหผูรับบริการภายใน รอยละ 85 สามารถโอนเงินเขาบัญชีผาน

ระบบธนาคารภายใน 4-6 วันทําการ



กระบวนงาน : การเบิกจายเงนิ
การโอนเงินเขาบัญชสีหกรณออมทรัพย

เบิกจายเงินใหผูรับบริการภายใน 
รอยละ 90 สามารถโอนเงินเขาบัญชี

สหกรณภายใน 2-4 วันทําการ

90 % 96 % ผล SLAประกาศ SLA

(ผล SLA รอบ ต.ค.58 – มี.ค.59)



กระบวนงาน : การเบิกจายเงนิ
การโอนเงินเขาบัญชสีหกรณออมทรัพย



กระบวนงาน : การเบิกจายเงนิ การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณชิย

เบิกจายเงินใหผูรับบริการภายใน รอยละ 85 
สามารถโอนเงินเขาบัญชีผานระบบธนาคาร

ภายใน 4-6 วันทําการ

57 %85 % ผล SLAประกาศ SLA

(ผล SLA รอบ ต.ค.58 – มี.ค.59)



กระบวนงาน : การเบิกจายเงนิ การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณชิย



กระบวนงาน : การเบิกจายเงนิ การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณชิย
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เปลี่ยนแปลง SLA : การเบิกจายเงิน การโอนเงนิเขาบัญชธีนาคารพาณชิย
(รอยละ 85 ของเรื่องเบิกจาย ท่ีถูกตอง/ครบถวน สงถึงสํานักงานคลังภายในวันจันทรจะไดรับเงินโอนภายในวันศุกร )



กระบวนงาน : การบริหารจัดการระบบการรบัและจายเงิน
และทรัพยสนิจากการบรจิาค

1. รอยละ 90 สามารถดําเนินการบนัทึกขอมูลแลวเสรจ็ภายใน  

1 วันทําการ นับตั้งแตรับเรือ่ง

2. รอยละ 100 ความถูกตองของขอมูลใบเสรจ็รบัเงิน

3. รอยละ 90 สามารถจัดทํารายงานขอมูลเงินและทรัพยสิน

บริจาคทุกสิ้นเดือน แลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ



กระบวนงาน : การบริหารจัดการระบบการรบัและจายเงิน
และทรัพยสินจากการบรจิาค

ข้ันตอนการบันทึกขอมูลเงินรับบริจาค

รับเอกสารการนําสงเงินบริจาคจากหนวยงาน

บันทึกขอมูลรายรับเงินบริจาคในระบบบัญชีสามมิติและใน excel

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากเอกสารดงัน้ี

1. รายงานรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท (GL012)

2. รายงานรายละเอียดเงินรับบริจาค FUN01

3. รายงานรายละเอียดเงินบริจาคคงเหลือ FUN03



กระบวนงาน : การบริหารจัดการระบบการรบัและจายเงิน
และทรัพยสินจากการบรจิาค

ข้ันตอนตรวจสอบรายการต้ังหนี้ประจําวัน

ตรวจสอบยอดเงินบริจาคคงเหลือท่ีหนวยงานสงเบิก

บันทึกตัดจายเงินบริจาคในระบบบัญชีสามมิติและ excel

ตรวจสอบรายละเอียดการตั้งหน้ีคาใชจายเงินรับบริจาคจากรายงาน
FUN02  



กระบวนงาน : การบริหารจัดการระบบการรบัและจายเงิน
และทรัพยสินจากการบรจิาค

ข้ันตอนการตรวจสอบรายจายประจําวัน

ตรวจสอบเรื่องเบิกจายท่ีจายแลวจากใบเสร็จรับเงินบริจาค

บันทึกตัดคาใชจายเงินบริจาคตามใบเสร็จรับเงินบริจาคในระบบบัญชี
สามมิติและ excel

ตรวจสอบรายละเอียดการจายเงินบริจาคประจําวัน



กระบวนงาน : การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ

1. รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ 

(งบดําเนินการ) แลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ

2. รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ (งบลงทุน

ไมเกิน 2 ลานบาท) แลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ



กระบวนงาน : การโอนเปลี่ยนแปลงเงนิงบประมาณ 

รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอน

เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ (งบดําเนินการ) 

แลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ

(งบดําเนินการ)

ผล SLA90 % 91 %ประกาศ SLA

(ผล SLA รอบ ต.ค.58 – มี.ค.59)



กระบวนงาน : การโอนเปลี่ยนแปลงเงนิงบประมาณ

รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลง

เงินงบประมาณ (งบลงทุนไมเกิน 2 ลานบาท) 

แลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ

(งบลงทุน)

ผล SLA90 % 87 %ประกาศ SLA

(ผล SLA รอบ ต.ค.58 – มี.ค.59)



กระบวนงาน : การจัดทําหนังสือรับรองการมีสทิธิรบัเงินคารักษาพยาบาล

รอยละ 100 ผูรับบริการสามารถรับหนงัสือรบัรองสทิธิ

รับเงินคารักษาพยาบาลภายใน 30 นาที ภายหลังจาก

รับแบบฟอรมที่กรอกขอมูลถูกตองครบถวน

ผล SLA100 % 100 %ประกาศ SLA

(ผล SLA รอบ ต.ค.58 – มี.ค.59)



กระบวนงาน : การจัดทําหนังสือรับรองการมีสทิธิรบัเงินคารักษาพยาบาล



กระบวนงาน : การขอใชบัตรเครดิตธนาคารของมหาวิทยาลยั

1. รอยละ 80 ผูขอใชบัตรเครดิตธนาคารสามารถติดตอขอรับบัตรเครดิต

ภายใน 3-5 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ยื่นเอกสารขอใชบัตรเครดิต (กรณี

ขอบัตรเครดิตคร้ังแรก)

2. รอยละ 90 ผูขอใชบัตรเครดิตธนาคารสามารถติดตอขอรับบัตรเครดิต

ภายใน 2 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ยื่นเอกสารขอเปดวงเงนิบัตรเครดิต 

(กรณีทําบัตรเครดิตแลว)



กระบวนงาน : การขอใชบัตรเครดิตธนาคารของมหาวิทยาลยั

รอยละ 80 ผูขอใชบัตรเครดิตธนาคารสามารถติดตอขอรบับัตรเครดิต

ภายใน 3-5 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ยื่นเอกสารขอใชบัตรเครดิต 

(กรณีขอบัตรเครดิตครั้งแรก)

80 %ประกาศ SLA ผล SLA18 %

(ผล SLA รอบ ต.ค.58 – มี.ค.59)



กระบวนงาน : การขอใชบัตรเครดิตธนาคารของมหาวิทยาลยั

รอยละ 90 ผูขอใชบัตรเครดิตธนาคารสามารถติดตอขอรบับัตรเครดิต

ภายใน 2 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ยื่นเอกสารขอเปดวงเงินบัตรเครดิต 

(กรณีทําบัตรเครดิตแลว)

90 %ประกาศ SLA ผล SLA69 %

(ผล SLA รอบ ต.ค.58 – มี.ค.59)



กระบวนงาน : การขอใชบัตรเครดิตธนาคารของมหาวิทยาลยั
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