
งานนโยบายและแผน ส านักงานคณบดี

ขอ้ตกลงระดบัการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

1. กระบวนการจดัท างบประมาณประจ าปี

2. กระบวนการก าหนดแผนงาน/แผนยทุธศาสตร์คณะฯ



1. กระบวนการจัดท างบประมาณประจ าปี 2. กระบวนการก าหนดแผนงาน/แผนยุทธศาสตร์คณะฯ

2.1 กระบวนการจดัท าแผนงาน/
แผนยทุธศาสตร์คณะฯ

2.2 กระบวนการตดิตามและประเมินผล
1.1  กระบวนการจดัท างบประมาณ

ประจ าปี
1.2 กระบวนการตดิตามการใช้

งบประมาณ



Customer Stakeholder

1. กระบวนการจดัท างบประมาณประจ าปี 1.1  กระบวนการจดัท างบประมาณ

ประจ าปี

ผู้บริหารคณะฯ :

1. มีข้อมลูที่จ าเป็นส าหรับการจดัท า

งบประมาณได้ครบถ้วน ตามก าหนดเวลา

2. ประมาณการงบประมาณได้อยา่งถกูต้อง

หน่วยงานภายในคณะฯ : 

 - รวบรวมและจดัท าข้อมลูงบประมาณในด้านที่เก่ียวข้องได้

อยา่งถกูต้อง  ตามก าหนดเวลา

ส านักงบประมาณ/มหาวทิยาลยัมหิดล: 

 - รายงานงบประมาณที่ถกูต้อง  และทนัตามก าหนดเวลา

1.2 กระบวนการติดตามการใช้

งบประมาณ

ผู้บริหารคณะฯ :

1. มีการจดัท าแผน/ผลการใช้จา่ย

งบประมาณประจ าปี

2.มีการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณให้

เป็นไปตามแผน

หน่วยงานภายในคณะฯ : 

 - รวบรวมและจดัท าข้อมลูการติดตามงบประมาณในด้านที่

เก่ียวข้องได้อยา่งถกูต้อง  ตามก าหนดเวลา

ส านักงบประมาณ/มหาวทิยาลยัมหิดล: 

 - รายงานงบประมาณที่ถกูต้อง  และทนัตามก าหนดเวลา

2. กระบวนการก าหนดแผนงาน/แผนยทุธศาสตร์

คณะฯ

2.1 กระบวนการจดัท าแผนงาน/แผน

ยทุธศาสตร์คณะฯ

ผู้บริหารคณะฯ :

1. มีข้อมลูส าคญัและผลการวเิคราะห์

สภาพแวดล้อมหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

เพ่ือประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์

คณะฯ ได้ครบถ้วน ตามก าหนดเวลา

หน่วยงานภายในคณะฯ : 

 - รวบรวมข้อมลูส าคญั/ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และจดัท า

ข้อมลูแผนฯ ในด้านที่เก่ียวข้องได้อยา่งถกูต้อง แม่นย า ตาม

ก าหนดเวลา

มหาวทิยาลยัมหิดล: 

 - สง่แผนงาน/แผนยทุธศาสตร์คณะฯ ตามระยะเวลาที่

ก าหนด

2.2 กระบวนการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินโครงการตาม

แผนยทุธศาสตร์

ผู้บริหารคณะฯ :

1. ทราบผลการด าเนินการของโครงการ

ตามแผนยทุธศาสตร์

2. มีการน าปัญหาที่พบไปด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุง

3. มีการน าผลด าเนินการไปใช้

ประกอบการอนมุตัิโครงการครัง้ตอ่ไป

หน่วยงานภายในคณะฯ : 

 - รวบรวมข้อมลูผลการด าเนินโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 

ได้ครบถ้วนและทนัตามก าหนดเวลา

มหาวทิยาลยัมหิดล: 

 - รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ที่

ครบถ้วน และทนัตามก าหนดเวลา

Process Sub-Process level 1
ข้อก ำหนด (what)

Lag KPI




1 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนงาน/แผนยทุธศาสตร์

คณะฯ ที่ก าหนดไว้

2 ร้อยละของการด าเนินการ ตามโครงการยทุธศาสตร์คณะฯ

1 ร้อยละของการจดัท างบประมาณประจ าปีได้อยา่งครบถ้วน

และทนัเวลา ภายใน 60 วนัท าการ



รหัส SLA หน่วย ตีควำม ค่ำเป้ำหมำย ค ำจ ำกัดควำม แหล่งข้อมูล ผู้เก็บข้อมูล

วนั ต ่ากว่าเป้าหมายดี < 60

หนว่ยงานสง่ข้อมลู

ครบถ้วนภายใน 60 วนัท า

การตัง้แตเ่ปิดระบบถึงวนั

ปิดระบบ

ภาควิชา/ฝ่าย/งาน หนว่ยวิเคราะห์งบประมาณ

3. ส านกังบประมาณ/มหาวิทยาลยัมหดิล 1. รายงานงบประมาณที่ถกูต้อง  และตามก าหนดเวลา

2. หนว่ยงานภายในคณะฯ 1. รวบรวมและจดัท าข้อมลูงบประมาณในด้านที่เก่ียวข้องได้อยา่งถกูต้อง  ตามก าหนดเวลา

ช่ือ SLA สูตรค ำนวณ

1 ร้อยละของการจดัท างบประมาณประจ าปีได้อยา่งครบถ้วนและ

ทนัเวลา ภายใน 60 วนัท าการ

จ านวนหนว่ยงานที่สง่ข้อมลูภายใน 60 วนัท าการ 

ช่ือ SLA: 

ผู้ รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ควำมต้องกำร/คำดหวัง/ผลลัพท์ที่ต้องกำร

1. ผู้บริหารคณะฯ 1. มีข้อมลูที่จ าเป็นส าหรับการจดัท างบประมาณได้ครบถ้วน ตามก าหนดเวลา

2. ประมาณการงบประมาณได้อยา่งถกูต้อง  ครบถ้วน

ช่ือหน่วยงำน: งานนโยบายและแผน

ช่ือกระบวนกำร: 1. กระบวนการจดัท างบประมาณประจ าปี

รหัส SLA: 
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รหสั SLA หน่วยนับ ตคีวำม ค่ำเป้ำหมำย ค ำจ ำกัดควำม แหล่งข้อมูล ผู้เก็บข้อมูล

ร้อยละ สงูกวา่เป้าหมายดี 80
ตวัชีว้ดัระดบัคณะฯนับ

ตามปีงบประมาณ

หน่วยงานตามพนัธกิจ

คณะฯ
หน่วยแผนงาน

ร้อยละ สงูกวา่เป้าหมายดี 80

โครงการตามแผน

ยทุธศาสตร์ที่มีการ

ด าเนินการและมีการ

รายงานผล

หน่วยงานตามพนัธกิจ

คณะฯ
หน่วยแผนงาน

1. ร้อยละของการด าเนินการตามแผนงาน/แผน

ยทุธศาสตร์คณะฯ ที่ก าหนดไว้

จ านวนตวัชีว้ดัคณะฯที่บรรลเุป้าหมาย *100

จ านวนตวัชีว้ดัคณะฯทัง้หมด

2. หนว่ยงานภายในคณะฯ 1. รวบรวมข้อมลูส าคญั/ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และจดัท าข้อมลูแผนฯ ในด้านที่เก่ียวข้องได้อย่างถกูต้อง แมน่ย า ตามก าหนดเวลา

2. รวบรวมข้อมลูผลการด าเนินโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ ได้ครบถ้วนและทนัตามก าหนดเวลา

3. มหาวิทยาลยัมหดิล 1. มีการน าแผนงาน/แผนยทุธศาสตร์คณะฯ ประกอบการจดัท าข้อตกลงฯ ระหวา่งสว่นงาน

2. รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ที่ครบถ้วน และทนัตามก าหนดเวลา

ช่ือ SLA สูตรค ำนวณ

ผู้ รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ควำมต้องกำร/คำดหวัง/ผลลัพท์ที่ต้องกำร

1. ผู้บริหารคณะฯ 1. มีข้อมลูส าคญัและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน้เพ่ือประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์คณะฯ ได้ครบถ้วน ตามก าหนดเวลา

2. ร้อยละของการด าเนินการ ตามโครงการยทุธศาสตร์

คณะฯ
จ านวนโครงการตามแผนยทุธศาสตร์คณะฯที่ด าเนินการ *100

จ านวนโครงการตามแผนยทุธศาสตร์คณะฯทัง้หมด

ช่ือหน่วยงำน: งานนโยบายและแผน

ช่ือกระบวนกำร: 2. กระบวนการก าหนดแผนงาน/แผนยทุธศาสตร์คณะฯ

รหสั SLA: 

ช่ือ SLA: 




