
  

Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment) สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

สวนงานท่ีสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก) 

คณะวิทยาศาสตร หนวยงานท่ีสังกัด  

ช่ือ-สกุล  

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) 

 ตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา 

 

 

ช่ือ-สกุล  

(ผูรับมอบหมายงาน) 

 ตําแหนง 

ผูรับมอบหมายงาน 

 นักวิชาการเงินและบัญช ี

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs) 

ภาระงานหลัก ความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวช้ีวัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

((ขอ) 

1. ตรวจสอบเอกสารเบิกจาย 
     - เงินนอกงบประมาณ    
     - เงินงบประมาณ 

ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
การเบิกจายใหถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

จํานวนขอทักทวง/ขอเสนอแนะ 
จากสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 

2. จัดทําขอมูลเงินเดือนของพนักงาน 

เงินรายได 

  - เบิกจายเงินเดือน 

  - เงินประกันสังคม 

  - เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

  - เงินสหกรณออมทรัพยของคณะฯ 

ดําเนินการเบิกจายเงินเดือนของ

พนักงานเงินรายได ไดถูกตอง 

ครบถวน และตรงเวลา 

ระยะเวลาจัดทําเอกสารแลว

เสร็จกอนเวลา 

 

3. บันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร กระทบ

ยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ดําเนินการบันทึกบัญชีเงินฝาก

ธนาคารใหถูกตองครบถวน 

บันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารแลว

เสร็จภายใน 1 วัน ทําการถัดไป 

 

4.  บันทึกสมุดคูฝากคลังกระทบยอด

บัญชีสมุดคูฝากคลัง 

ดําเนินการบันทึกบัญชีเงินฝาก

ธนาคารใหถูกตองครบถวน 

บันทึกสมุดคูฝากคลังแลวเสร็จ

ภายใน 1 วัน ทําการถัดไป 

 

5. พิมพใบเสร็จรับเงิน รับเงินสด/เช็ค 

และเงินโอน ประเภทเงินรายได คณะ

วิทยาศาสตร และเงินรายไดแผนดิน 

จํานวนเงินสด/เช็ค/เงินโอน           

มีความถูกตองครบถวน

ตรวจสอบได 

จํานวนความผิดพลาดของ 

ตัวเงินไมตรงกับการออก

ใบเสร็จรับเงิน  
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Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment) สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ภาระงานหลัก ความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวช้ีวัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

((ขอ) 

6. จัดทําใบฝากเงิน/ใบถอนเงิน ธนาคาร

นําเงินสด/เช็ค ฝากเขาธนาคารตามระบบ 

Bill  Payment ของบัญชีเงินรายไดคณะ

วิทยาศาสตร 

นําเงินฝากธนาคาร 

ภายในเวลา 24 ชั่วโมง 

ระยะเวลาในการนําฝากเงินกับ

ธนาคารภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด (1วัน) 

 

7. รายงานงบการเงนิ เงนิงบประมาณแผนดนิ  

เงินอุดหนุนทั่วไป รายไตรมาส 

มีการรายงานงบการเงิน ภายใน

เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ระยะเวลาของการรายงานงบ

การเงิน ตรงตามเวลาที่กําหนด 

(10 วัน) หลังสิน้สุดไตรมาส 

 

8. งานท่ีไดรับมอบหมายจากภาควิชา    

รวมจํานวนขอ ……………………………….. PIs ……. KPIs 
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Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment) สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 สวนท่ี 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs) น้ําหนัก 
ขอมูลใน

อดีต 
คาเปาหมาย 

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 
จํานวนขอทักทวง/ขอเสนอแนะ จากสํานักงานตรวจสอบ

ภายใน 
  0 ขอ 0 - - - 1 

2 ระยะเวลาจดัทําเอกสารแลวเสร็จกอนเวลา   กอนสิ้นเดือน 5 วัน 
กอนสิ้นเดือน 7 

วัน 

กอนสิ้นเดือน 6  

วัน 

กอนสิ้นเดือน 5 

วัน 

กอนสิ้นเดือน 4 

วัน 

กอนสิ้น

เดือน 3 วัน 

3 
บันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารแลวเสร็จภายใน 1 วัน ทําการ

ถัดไป 
  1 วันทําการ 

ภายใน 16.30 น. 

ของวันทําการวัน

แรก 

หลังเวลา 16.30 

น. ของวันทําการ

วันแรก 

วันทําการท่ี 2 วันทําการท่ี 3 
≥4 วันทํา

การ 

4 บันทึกสมุดคูฝากคลังแลวเสร็จภายใน 1 วัน ทําการถัดไป   1 วันทําการ 

ภายใน 16.30 น. 

ของวันทําการวัน

แรก 

หลังเวลา16.30 

น. ของวันทําการ

วันแรก 

วันทําการท่ี 2 วันทําการท่ี 3 
≥4 วันทํา

การ 

5. จํานวนความผดิพลาดของตัวเงิน ในการออกใบเสร็จรับเงิน   0 ครั้ง 0 ครั้ง - - - 1 ครั้ง 

6. 
ระยะเวลาในการนําฝากเงินกับธนาคารภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด (1วัน) 
  ภายใน 1 วัน ภายใน 1 วัน - - - >1 วัน 

7. 
ระยะเวลาของการรายงานงบการเงิน ตรงตามเวลาท่ี

กําหนด (10 วัน) หลังสิ้นสุดไตรมาส 
  ภายใน 10 วัน ภายใน 8 วัน ภายใน 9 วัน ภายใน 10 วัน ภายใน 11 วัน ≥12 วัน 

8. งานท่ีไดรับมอบหมายจากภาควิชา         

รวมน้ําหนัก 100        
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Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment) สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

สวนท่ี 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่ม  

2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  

3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

5. มีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

6. ทํางานเปนทีม  

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานข้ึนไป) 

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. ภาวะผูนํา  

2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย  

3. การพัฒนาทีมงาน  

4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  

5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน  

6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี) ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 

 

 

(.......................................) 

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................) 

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................) 

วันท่ี....../......../....... 
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