
1. การเบิกจายเงิน

2. การบริหารจัดการระบบการรับและจายเงิน และทรัพยสิน

จากการบริจาค

3. การโอนเปล่ียนแปลงเงินงบประมาณ

4. การจัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล

5. การขอใชบัตรเครดิตธนาคารของมหาวิทยาลัย

Service Level Agreement : Treasury Office

(ผล SLA ป งปม.2560_ต.ค.59 – ก.ย.60)



เบิกจายเงินใหผูรับบริการ 

รอยละ 90 สามารถโอนเงินเขาบัญชีสหกรณภายใน 2-4 วันทําการ

ผล SLA

87 %
ประกาศ SLA

90 %

กระบวนงานเบิกจายเงิน : การโอนเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มจธ.

KMUTT

(ผล SLA รอบ ต.ค.59 – ก.ย.60)



เบิกจายเงินใหผูรับบริการ 

รอยละ 90 สามารถโอนเงินเขาบัญชีสหกรณภายใน 2-4 วันทําการ

กระบวนงานเบิกจายเงิน : การโอนเงินเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มจธ.

ผล SLA 87 %



การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชย 

รอยละ 85 ของเร่ืองเบิกจายที่ถูกตอง ครบถวน 

สงเร่ืองภายในวันจันทรจะไดรับเงินโอนภายในวันศุกร

ผล SLA

88 %
ประกาศ SLA

85 %

กระบวนงานเบิกจายเงิน : การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชย

(ผล SLA รอบ ต.ค.59 – ก.ย.60)



การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชย 

รอยละ 85 ของเร่ืองเบิกจายที่ถูกตอง ครบถวน 

สงเร่ืองภายในวันจันทรจะไดรับเงินโอนภายในวันศุกร

กระบวนงานเบิกจายเงิน : การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชย

ผล SLA 88 %

SLA เดิม รอยละ 85

โอนเงินภายใน 4-6 วันทําการ



กระบวนงานเบิกจายเงิน



กระบวนงานเบิกจายเงิน

ใบเบิก 50,595 เรื่อง

โอนเงินสหกรณ  

15,133 เร่ือง สัญญายืมเงิน 

1,690 เรื่อง

โอนรับ-จายภายใน 

4,075 เรื่อง

โอนเงินธนาคาร  

18,947 เร่ือง
เคลียรใบสําคัญ  

16,515 เร่ือง

เอกสารรับเขาคลัง

ปงบประมาณ 2560

56,360 เร่ือง



ประกาศขอตกลง ขอตกลง 

(รอยละ)

ผลตามขอตกลง

(รอยละ)

1. สามารถดําเนินการบันทึกขอมูลแลวเสร็จภายใน  1 วันทําการ 

นับตั้งแตรับเร่ือง
90 100

2. ความถูกตองของขอมูลใบเสร็จรับเงิน 100 100

3. สามารถจัดทํารายงานขอมูลเงินและทรัพยสินบริจาคทุกสิ้นเดือน 

แลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ
90 100

กระบวนงานการบริหารจัดการระบบการรับและจายเงิน

และทรัพยสินจากการบริจาค

(ผล SLA รอบ ต.ค.59 – ก.ย.60)



รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอนเปล่ียนแปลงเงินงบประมาณ 

(งบดําเนินการ) แลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ

ประกาศ SLA 
90 %

ผล SLA

99 % 

กระบวนงานการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ : งบดําเนินการ

(ผล SLA รอบ ต.ค.59 – ก.ย.60)



รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอนเปล่ียนแปลงเงินงบประมาณ 

(งบดําเนินการ) แลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ

กระบวนงานการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ : งบดําเนินการ

ผล SLA 99 % 



รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอนเปล่ียนแปลงเงินงบประมาณ 

(งบลงทุนไมเกิน 2 ลาน) แลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ

ประกาศ SLA                    

90 %

ผล SLA 

99 %

กระบวนงานการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ : 

งบลงทุน(ไมเกิน 2 ลาน)

(ผล SLA รอบ ต.ค.59 – ก.ย.60)



รอยละ 90 สามารถดําเนินการโอนเปล่ียนแปลงเงินงบประมาณ 

(งบลงทุนไมเกิน 2 ลาน) แลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ

กระบวนงานการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ : 

งบลงทุน(ไมเกิน 2 ลาน)

ผล SLA 99 %



รอยละ 100 ผูรับบริการสามารถรับหนังสือรับรองสิทธิรับเงิน

คารักษาพยาบาลภายใน 30 นาที ภายหลังจากรับแบบฟอรม

ที่กรอกขอมูลถูกตองครบถวน

ผล SLA

100 %

ประกาศ SLA

100 %

กระบวนงานจัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล

(ผล SLA รอบ ต.ค.59 – ก.ย.60)



รอยละ 90 ผูขอใชบัตรเครดิตธนาคารสามารถติดตอขอรับบัตรเครดิต

ภายใน 3-5 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ยื่นเอกสารขอเปดวงเงินบัตรเครดิต 

(กรณีทําบัตรเครดิตแลว)

ประกาศ SLA 
90 %

ผล SLA 
96 %

กระบวนงานขอใชบัตรเครดิตมหาวิทยาลัย

(ผล SLA รอบ ต.ค.59 – ก.ย.60)



รอยละ 90 ผูขอใชบัตรเครดิตธนาคารสามารถติดตอขอรับบัตรเครดิต

ภายใน 3-5 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ยื่นเอกสารขอเปดวงเงินบัตรเครดิต 

(กรณีทําบัตรเครดิตแลว)

ผล SLA 96 %

กระบวนงานขอใชบัตรเครดิตมหาวิทยาลัย



รอยละ 80 ผูขอใชบัตรเครดิตธนาคารสามารถติดตอขอรับบัตรเครดิต

ภายใน 7-10 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ยื่นเอกสารขอใชบัตรเครดิต 

(กรณีขอบัตรเครดิตคร้ังแรก)

ประกาศ SLA 
80 %

ผล SLA 
67 %

กระบวนงานขอใชบัตรเครดิตมหาวิทยาลัย

(ผล SLA รอบ ต.ค.59 – ก.ย.60)



รอยละ 80 ผูขอใชบัตรเครดิตธนาคารสามารถติดตอขอรับบัตรเครดิต

ภายใน 7-10 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ยื่นเอกสารขอใชบัตรเครดิต 

(กรณีขอบัตรเครดิตคร้ังแรก)

ผล SLA ป 2560 67 %

กระบวนงานขอใชบัตรเครดิตมหาวิทยาลัย



รอยละ 80 ผูขอใชบัตรเครดิตธนาคารสามารถติดตอขอรับบัตรเครดิต

ภายใน 7-10 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ยื่นเอกสารขอใชบัตรเครดิต 

(กรณีขอบัตรเครดิตคร้ังแรก)

ผล SLA 67 %

กระบวนงานขอใชบัตรเครดิตมหาวิทยาลัย



Service Level Agreement : Treasury Office
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