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กระบวนงานท่ีประกาศ SLA

1. การเบิกจายเงิน

2. การบริหารจัดการระบบการรับและจายเงิน และทรัพยสินจากการบริจาค

3. การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ

4. การจัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล

5. การขอใชบัตรเครดิตธนาคารของมหาวิทยาลัย

(ผล SLA รอบ เม.ย. - ก.ย. 59)



กระบวนงาน : การเบิกจายเงิน

1.1  เบิกจายเงินใหผูรับบริการภายใน รอยละ 90 สามารถโอนเงินเขาบัญชี

สหกรณภายใน 2-4 วันทําการ

1.2  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 เม.ย. - ก.ย. 59)



กระบวนงาน : การเบิกจายเงนิ
การโอนเงินเขาบัญชสีหกรณออมทรัพย



กระบวนงาน : การเบิกจายเงนิ การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณชิย

เบิกจายเงินใหผูรับบริการภายใน รอยละ 85 
สามารถโอนเงินเขาบัญชีผานระบบธนาคาร

ภายใน 4-6 วันทําการ

53 %85 % ผล SLAประกาศ SLA

ขอมูล เม.ย.-ก.ย. 59



กระบวนงาน : การเบิกจายเงนิ การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณชิย



กระบวนงาน : การบริหารจัดการระบบการรบัและจายเงิน
และทรัพยสนิจากการบรจิาค

ประกาศข้อตกลง ผลตามข้อตกลง (ร้อยละ)

2.1 รอยละ 90 สามารถดําเนินการบันทึกขอมูลแลวเสร็จภายใน  1 วัน
ทําการ นับตั้งแตรับเรื่อง

90

2.2  รอยละ 100 ความถูกตองของขอมูลใบเสร็จรับเงิน 100

2.3 รอยละ 90 สามารถจัดทํารายงานขอมูลเงินและทรัพยสินบริจาค
ทุกสิ้นเดือน แลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ

90



กระบวนงาน : การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ

3.1  รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ 

(งบดําเนินการ) แลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ

3.2  รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ (งบลงทุน

ไมเกิน 2 ลานบาท) แลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ



กระบวนงาน : การโอนเปลี่ยนแปลงเงนิงบประมาณ 

รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอน

เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ (งบดําเนินการ) 

แลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ

(งบดําเนินการ)

ผล SLA90 % 76 %ประกาศ SLA

ขอมูล เม.ย.-ก.ย. 59



กระบวนงาน : การโอนเปลี่ยนแปลงเงนิงบประมาณ

รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลง

เงินงบประมาณ (งบลงทุนไมเกิน 2 ลานบาท) 

แลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ

(งบลงทุน)

ผล SLA90 % 81 %ประกาศ SLA

ขอมูล เม.ย.-ก.ย. 59



กระบวนงาน : การจัดทําหนังสือรับรองการมีสทิธิรบัเงินคารักษาพยาบาล

รอยละ 100 ผูรับบริการสามารถรับหนงัสือรบัรองสทิธิ

รับเงินคารักษาพยาบาลภายใน 30 นาที ภายหลังจาก

รับแบบฟอรมที่กรอกขอมูลถูกตองครบถวน

ผล SLA100 % 100 %ประกาศ SLA

ขอมูล เม.ย.-ก.ย. 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 SLA17 %

ขอมูล เม.ย.-ก.ย. 59



กระบวนงาน : การขอใชบัตรเครดิตธนาคารของมหาวิทยาลยั

รอยละ 90 ผูขอใชบัตรเครดิตธนาคารสามารถติดตอขอรบับัตรเครดิต

ภายใน 2 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ยื่นเอกสารขอเปดวงเงินบัตรเครดิต 

(กรณีทําบัตรเครดิตแลว)

90 %ประกาศ SLA ผล SLA88 %

ขอมูล เม.ย.-ก.ย. 59



กระบวนงาน : การขอใชบัตรเครดิตธนาคารของมหาวิทยาลยั



แผน Go live ระบบรับและลกูหนี ้

ตุลาคม 2559

ทดสอบทํารายการรับเงิน
ผานระบบควบคูกับการ
รับเงินจริงประจําวันที่
สํานักงานคลัง

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

ซักซอมความเขาใจกับ
หนวยงานในการใชงาน 

ใหหนวยงานทดสอบการใช
งาน

มกราคม 2560

เร่ิมใชงานจริงทั้ง
มหาวิทยาลัย
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