
 

 

 

แผนปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
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****************************************************** 

 กลุ่มงานการเงิน บญัชี และพัสดุ 
ส านักงานวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 



 

 

สารบัญ 
            เรื่อง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
ส่วนที่ ๑ บริบทกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๒ 
 ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม การเงิน บัญชีและพัสดุ ๒ 
 ปรัชญากลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ๒ 
 ปณิธานกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ๒ 
 วิสัยทัศน์กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ๒ 
 พันธกิจกลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ๒ 
 ค่านิยม องค์กร (กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ) ๓ 
 สีประจ ากลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ๓ 
 สุภาษิตประจ ากลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ๓ 
 เอกลักษณ์ประจ ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ๓ 
 อัตลักษณ์ประจ ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ๓ 
 โครงสร้างองค์กร และโครงการบริหารงานประจ ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ๓ 
 รายช่ือบุคลากรประจ ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและ พัสดุ ๔ 
 ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ๔ 
 เป็นบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๑ ๗ 
ส่วนที่ ๒ กระบวนการจัดท าแผนกลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

๘ 

 ความเป็นมาและความส าคัญ  
 หลักการจัดท าแผนกลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 

 วัตถุประสงค์การจัดท าแผนกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

 ขั้นตอนการด าเนินการ  
 การถ่ายทอดแผนกลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 

 การปรับปรุงแผนกลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

ส่วนที่ ๓ แผนกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์กลุ่มงานการเงิน 
บัญชีและพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

ส่วนที่ ๔ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  
 การติดตามประเมินผล  



 

 

สารบัญ (ตอ่) 
            เรื่อง หน้า 
ส่วนที่ ๕ การวิเคราะห์กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

 ภายในองค์กร  
 ปัจจัยบวก (จุดแข็ง)  
 ปัจจัยลบ (จุดอ่อน)  
 ภายนอกองค์กร  
 ปัจจัยบวก (โอกาส)  
 ปัจจัยลบ (อุปสรรค)  

            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ กลุม่งานการเงิน บัญชีและพัสดุ วิทยาลยัสงฆ์ปตัตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | ๑ 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๔๕  ในชื่อโครงการขยายห้องเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร         
(พระอารามหลวง) ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพ่ือจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้กับ
พระภิกษุสามเณร พระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรม โดยมีพระโสภณธรรมคณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดปัตตานี เป็นประธานบริหารในช่วงแรก พระครูวิบูลสมณวัตร เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่
ประธานบริหารต่อ ปัจจุบันมี พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศาสนา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ทั้งนี้ กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ เป็นกลุ่มงานที่บริหารงานทั่วไปและสนับสนุนการเรียนการสอน
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี วิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือผลการด าเนินการโดยรวม ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
และภาพรวมของการให้บริการ โดยเน้นความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ และการพัฒนางานหลักด้าน
การเงิน บัญชีและพัสดุของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและ  เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน
การปฏิบัติที่ดี ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) และหลักผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารตามภารกิจของรัฐ ความรับผิดชอบดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่สนับสนุนการจัดการด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของการพัฒนาระบบต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ระบบได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่านในทุกภารกิจของกลุ่มงานการเงิน บัญชีและ
พัสดุ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน  ให้ประสบความส าเร็จได้ตาม
เป้าหมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับสิ่งที่ดีเช่นนี้จากทุกท่านตลอดไป 
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ส่วนที่ ๑ 
บริบทกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  ส านักงานวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม การเงิน บัญชีและพัสดุ 
 จัดตั้งขึ้นเพ่ือ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามประกาศวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบภาระงาน ส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  
ในส่วนกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  ซึ่งประกอบไปด้วย งานการเงิน, งานบัญชี, งานพัสดุ, งานอาคาร
สถานที่ และงานยานพาหนะ 
 กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ    มีหน้าที่บริหารงานด้านการเงิน  การบัญชี โดยแบ่งออกเป็น ๕ 
งาน ประกอบไปด้วย งานการเงิน, งานบัญชี, งานพัสดุ, งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะ เพ่ือเป็นกลไก
ในการบริหารจัดการ ให้เหมาะสม เพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะห์การได้มาของรายได้  
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแนวทางแก่
ผู้บริหารในการพิจารณาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

ปรัชญากลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
 “บริหารงานโปร่งใส  ใส่ใจบริการ  ใช้งบประมาณคุ้มค่า” 
 

ปณิธานกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
 “สนับสนุนงานด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม” 
 

วิสัยทัศน์กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
          ภาษาไทย  มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการบริหารและระบบงานที่เป็นมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศ
ทางการศึกษา” 
 ภาษาอังกฤษ  Commitment to quality management. And a standardized system to 
support academic excellence. 
 

พันธกิจกลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
๑. บริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส่  ตรวจสอบได้ 
๒. สนับสนุนตลอดจนให้บริการ และช่วยประสานงานระหว่างกลุ่มงานให้สามารถด าเนินงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
๓. ด าเนินการด้านการบริหารจัดการ การเงิน บัญชี พัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะให้

ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ รวดเร็ว มีมาตรฐาน และให้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
๔. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์ ได้แก่ การจัดการเรียนการ

สอน การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การวิจัย  ให้
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 



แผนปฏิบัติการ กลุม่งานการเงิน บัญชีและพัสดุ วิทยาลยัสงฆ์ปตัตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | ๓ 

 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 

ค่านิยม องค์กร (กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ) 
 โปร่งใส  = การบริหารมีระบบและข้ันตอนการท างานชัดเจน สามารถตรวจสอบงานได้ทุกขั้นตอน 
 คุ้มค่า = การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  
 

สีประจ ากลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
    สีขาว 
 

สุภาษิตประจ ากลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 “ คุ้มค่า โปร่งใส่ ตรวจสอบได้” 
 

เอกลักษณ์ประจ ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
 “บริหารรวดเร็ว  ตรวจสอบได้” 
 

อัตลักษณ์ประจ ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
 “เน้นความพอเพียง  ยึดมั่นใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
 

โครงสร้างองค์กร และโครงการบริหารงานประจ ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ 

คณะอนุกรรมการการเงนิและทรัพย์สิน 

ผู้อ านวยการส านักงานวทิยาลยั 

หัวหน้ากลุ่มงานการเงนิ บัญชแีละพัสดุ 

คณะกรรมการบริหารฯ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

งานการเงนิ งานบัญช ี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ 
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รายช่ือบุคลากรประจ ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและ พัสดุ 
ชื่อ – ฉายา / นามสกุล หน้าที่รับผิดชอบ 

๑. นายอ าพร  มณีเนียม งานด้านการเงิน การรับเงิน จัดเก็บรักษาเงินตามกฎ 
ระเบียบข้อบังคับ ด าเนินการฝาก – ถอน และการ
โอนเงินฝากธนาคารทุกประเภทของส่วนงาน ขอ
อนุมัติเบิก – จ่าย และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. นางชบา  บัวอ่อน งานจัดท า จัดเก็บเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการ
บัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีตามระบบบัญชี การ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อผลผลิต จัดท ากลยุทธ์ทางกาเงิน  
และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓. พระปลัดน าชัย  ปิยทสฺโส งานพัสดุ  รวมทั้งการจัดหา การซื้อการจ้าง การ
ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม การเก็บรักษา การ
เบิกจ่ายพัสดุและการจ าหน่วยพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๔. นายก าพนธ์  พรหมมณี 
๕. นายชาญชัย  ชูแก้ว 

งานด้านอาคารสถานที่ภายในส่วนงาน ก ากับดูแล 
การใช้อาคารในการจัดการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมของส่วนงาน ให้มีความพร้อมในการใช้สอย 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง ดูแลความสะอาด ความ
เรียบร้อยสวยงาม ระบบน้ าประปา ไฟฟ้าส่องสว่างทั้ง
ในและนอกอาคารภายในส่วนงาน และปฏิบัติงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๖. นายกฤพจน์  คงสีพุทธ 
๗. นายอ๊อด  ทองมั่น 

งานด้านยาพาหนะ ตรวจสอบ ตรวจเช็คยานพาหนะ
ของส่วนงานให้มีความพร้อมในการใช้งาน และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
- ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
- ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
- ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
- ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารอาคารสถานที่ 
- ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารยานพาหนะ 
- งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

โดยแบ่งภาระงานออกเป็น ๖ งาน ประกอบด้วย 
๑) งานบริหารการเงิน คือ การแสวงหาความมั่งคั่งสูงสุด นั่นคือ การมีก าไรสูงสุดภายใต้ความมี

ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเสี่ยงภัยทางธุรกิจที่ยอมรับได้และภายในระยะเวลาของการได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสมที่สุดซึ่งในที่นี้ ประกอบไปด้วย การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การยืมเงิน การรับเงิน และการกันเงิน 
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๑.๑) การเบิกเงินคือ การด าเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายทุกประเภทประจ าเดือนเช่น เงินเดือน  
ค่าตอบแทน  ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ค่าเดินทางเป็นต้น 

๑.๒) การจ่ายเงินคือ การจ่ายโดยเช็ค ๒ กรณี ๑) ลูกหนี้เงินยืมทดรองโครงการฯ ๒) ค่า
ครุภัณฑ์ตามสัญญาซื้อขาย 

๑.๓) การยืมเงินคือ การยืมเงินทดรองโครงการทุกพันธกิจที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ
ตามแผนงบประมาณ 

๑.๔) การรับเงินคือ การรับเงินรายได้ทุกประเภทของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
๑.๕) การกันเงินคือ การขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี จากรายการก่อหนี้ผูกพัน ระยะเวลาส่ง

มอบงานและการตรวจรับงาน ตามสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง 
๒) งานบริหารงานบัญชี คือ งานประจ าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกและรวบรวมข้อมูลประจ าวัน

เพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินได้ซึ่งในที่นี้ ประกอบไปด้วย การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันการรายงานรับ - 
จ่าย ประจ าเดือนการจัดท างบการเงินรายไตรมาสการจัดท างบแสดงฐานทางการเงิน และการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหัวนิสิต 

๒.๑) การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน ทุกประเภท ลงในโปรแกรม Formula คือการบันทึก
รายการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงทางการบัญชี  ในสมุดรายวันดังนี้  ๑) สมุดรายวันทั่วไป ๒) สมุดรายวันเงินยืม
ทดลอง ๓) สมุดรายวันรับ ๔) สมุดรายวันจ่าย ๕) สมุดรายวันซื้อเชื่อ ๖) สมุดรายวันกระแสเงินสด เป็นต้น 

๒.๒) การรายงานรับ - จ่าย ประจ าเดือนน าส่งส่วนกลางคือ การจัดท ารายงานเกี่ยวกับ
รายรับทุกประเภท รายจ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นประจ าเดือน โดยท าการจัดส่ง ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไม่เกินวันที่ ๗ เดือนถัดไป 

๒.๓) การจัดท างบการเงินรายไตรมาส น าส่งส่วนกลางคือ การรวบรวม รายรับ รายจ่าย ค่า
เสื่อมราคารายไตรมาส (หรือระยะการด าเนินงาน ๓ เดือน) เพ่ือจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผล
การด าเนินงาน  กระดาษท าการประจ าไตรมาส เพื่อน าส่ง ฝ่ายบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ไม่เกิน วันที่ ๑๕ ในเดือนถัดไป เพ่ือเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยฯ 

๒.๔) การจัดท างบแสดงฐานทางการเงิน, งบแสดงผลการด าเนินงาน, หมายเหตุประกอบงบ
การเงินประจ าปีงบประมาณ และเอกสารประกอบงบการเงินคือ การสรุปผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ  พร้อมน าส่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไม่เกิน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

๒.๕) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวนิสิต คือ การค านวณหาค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตแต่ละสาขาเพ่ือ
วัดผลการด าเนินการ ควบคุมต้นทุนและงบประมาณ ใช้ข้อมูลต้นทุนผลผลิตเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
ก าหนดค่าธรรมเนียม ประเมินความเหมาะสมของการด าเนินกิจกรรม รวมถึงเป็นแนวทางในการตัดสินใจทาง
การเงินของผู้บริหารของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีต่อไป 

๓) งานบริหารงานพัสดุ คือ พัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความ
ควบคุมตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๔๔ นี้เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน โดยเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ลงบัญชีหรือ
ทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุและเก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ครบถ้วนตรงตามบัญชีหรือทะเบียน การสั่ง
จ่ายพัสดุให้หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย และผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกการควบคุม
เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารงานพัสดุมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนพัสดุที่หน่วยงานมีไว้ใช้ใน
ราชการโดยการจัดท าบัญชีหรือทะเบียน จ าแนกประเภท และรายการของพัสดุ พร้อมทั้งให้มีหลักฐานการรับ
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จ่ายพัสดุที่ได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบการตรวจสอบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลทางการบริหารเกี่ยวกับ
ต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน นอกจากนั้น การควบคุมยังช่วยในการเก็บดูแลบ ารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดีอยู่เสมอ และท าให้ทราบว่าพัสดุใดหากใช้ต่อไปจะท าให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ ายในการดูแล
บ ารุงรักษา หรือหมดความจ าเป็น สมควรที่จะจ าหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน เป็นต้น 

๓.๑) การจัดซื้อ/จัดจ้าง คือ การด าเนินการซื้อจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ  พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๔ 

๓.๒) การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ) คือ ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ 
แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ก าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

๓.๓) การควบคุมพัสดุ (การเบิก-จ่ายพัสดุ) คือ การจ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็น
หลักฐาน 

๓.๔) การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ) คือ การยืมพัสดุประเภทต่างๆ ใช้ในราชการ ให้ผู้ยืมท า
หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่วิทยาลัยสงฆ์ฯ
ก าหนด 

๓.๕) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี คือ การตรวจสอบการคงอยู่ของพัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ ณ 
สิ้นปีงบประมาณ เพ่ือยันยอดระหว่างทะเบียนคุมพัสดุ และความมีอยู่จริงของพัสดุ 

๓.๖) การค านวณค่าเสื่อมราคา คือ การน าข้อมูลจากรายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคามา
จัดท าใบส าคัญทั่วไป พร้อมกับให้เลขท่ีใบส าคัญและให้รหัสบัญชีและเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงบัญชี 

๔) งานบริหารงานอาคารสถานที่ คือ การดูแล รักษาความสะอาด เรียบร้อย และความสวยงามของ
พ้ืนที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไม่อยู่ในการดูแลของส่วนงานต่าง ๆ บริการจัดสถานที่ใน
กิจกรรมงานพิธีส าคัญของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีสถานที่ที่ดี เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการระบบกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสะอาด ร่มรื่น เขียวขจี แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๒ 
หน่วย 

 (๑) หน่วยงานสวน มีหน้าที่ในการออกแบบและด าเนินงานภูมิทัศน์ตามโครงการจัดการ
ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานผลิตและดูแล บ ารุงรักษาพันธ์ไม้ เพ่ือใช้ในการปลูกประดับ ตกแต่งสนาม 
ไม้กระถางประดับอาคาร งานพิธีส าคัญ และพ้ืนที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

 (๒) หน่วยดูแลอาคาร มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคาร ในวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  
  ๕) งานบริหารงานยานพาหนะ คือ ควบคุม ดูแล และก ากับการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ให้
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของงานยานพาหนะ ตรวจเช็คสภาพความพร้อมใช้ของรถยนต์และบ ารุงรักษาสภาพรถ
ตามระยะเวลา ล้างท าความสะอาดรถยนต์ น ารถยนต์ไปเติมน้ ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ ามัน 
 ๖) งานร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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เป็นบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ชื่อ- ฉายา/นามสกุล 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว 
วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ 

๑. นายอ าพร  มณีเนียม √    
๒. พระปลัดน าชัย  ปิยทสฺโส  √   
๓. นายกฤตพจน์  คงสีพุทธ  √   
๔. นางชบา  บัวอ่อน    √ 
๕. นายก าพจน์  พรหมมณี    √ 
๖. นายชาญชัย  ชูแก้ว    √ 
๗. นายอ๊อด  ทองมั่น    √ 

รวม ๑ ๒ - ๔ 
รวมทั้งหมด ๓ ๔ 
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ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการจัดท าแผนกลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ  ส านักงานวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

๑.ความเป็นมาและความส าคัญ 
จัดตั้งขึ้นเพ่ือ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบภาระงาน ส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ใน
ส่วนกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ซึ่งประกอบไปด้วย งานการเงิน, งานบัญชี, งานพัสดุ, งานอาคารสถานที่ 
และงานยานพาหนะ 

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ มีหน้าที่บริหารงานด้านการเงิน การบัญชี โดยแบ่งออกเป็น ๕ งาน 
ประกอบไปด้วย งานการเงิน, งานบัญชี, งานพัสดุ, งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะ เพ่ือเป็นกลไกใน
การบริหารจัดการ ให้เหมาะสม เพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะห์การได้มาของรายได้  
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแนวทางแก่
ผู้บริหารในการพิจารณาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

๒. หลักการจัดท าแผนกลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 ๑) ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อย่าง
เคร่งครัด 
 ๒) หลักผมสัมฤทธิ์ของการบริหารตามภารกิจของรัฐ  ตามที่ก าหนดไว้ในพระรากฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา (๒) เกิดผมสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 ๓)  หลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ มี ๖ องค์ประกอบ คือ หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักการมี
ส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
 

๓. วัตถุประสงค์การจัดท าแผนกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 ๑) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณ และการเงินของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ 
 ๒) เพ่ือสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหาทรัพยากร งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณโครงการจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
 ๓) เพ่ือให้บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
สามารถปฏิบัติได ้
 ๔) เพ่ือให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ และ
น าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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๔. ขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. จัดตั้งคณะกรรมการ  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
๒. ประชุม  วิเคราะห์ร่างแผนปฏิบัติการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
๓. เสนอผู้บริหาร 
๔. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 

๕. การถ่ายทอดแผนกลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลการด าเนินการตามแผนกลุ่มงานการเงิน บัญชี 

ส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 ๑)  ชี้แจงในคราวประชุมประจ าเดือนบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  เพ่ือเผื่อแผ่แผนปฏิบัติการกลุ่ม
งาน 
 ๒)  น าส่งฝ่ายเทคโนโลยี เพื่อน าเข้าสู่เว็บไซต วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 

๖. การปรับปรุงแผนกลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 ๑)  จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์แผนปฏิบัติการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ทุกไตรมาส 
 ๒)  ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในคราวต่อ ๆ ไป 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

๑. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
 ๑.๑ วิสัยทัศน์กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารและระบบงานที่เป็นมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศ
ทางการศึกษา” 

 ๑.๒  ยุทธศาสตร์กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
  - การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ อาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ  
  - การพัฒนากระบวนการการบริการ  การจัดสรร  การตรวจสอบ ติดตามผลการใช้ 
  - การเพ่ิมรายได้ให้กับวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
  -  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  
ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้าน
การเงิน บัญชี พัสดุ 
อาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน 
บัญชี พัสดุ อาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ  ให้มี
ประสิทธิภาพโปร่งใส่  
สามารถตรวจสอบได้  

บุคลากรวิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี 

- ใช้จ่าย  รับบริการ
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
- ปรับปรุงระบบ
บริการจัดการด้าน
การเงิน บัญชี พัสดุ 
อาคารสถานที่ 
ยานพาหนะอย่าง
ต่อเนื่อง 

-มีการประเมิน
ความคุ้มค่าของ
การบริหารจัดการ 
โดยยึดถือตาม
ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
- บุคลากรและ
กลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง ต้อง
เร่งรัดและพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการอย่าง
ต่อเนื่อง 

การพัฒนา
กระบวนการการ
บริการ  การจัดสรร  
การตรวจสอบ 
ติดตามผลการใช้ 

เพ่ือความถูกต้องของการ
บริการ การจัดสรร
งบประมาณ และน าผลการ
บริหารมาปรับปรุงแก้ไข 

บุคลากรวิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี 

สาขาวิชา/กลุ่มงาน 
จัดท าแผนงานของ
โครงการ/กิจกรรม
เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ และ
บริการ 

ก าหนด
หลักเกณฑ์การ
จัดสรรให้กับกลุ่ม
งานตามแผนของ
โครงการ/
กิจกรรม ที่ชัดเจน 
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การเพ่ิมรายได้ให้กับ
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

การเพ่ิมรายได้จากฐาน
ทรัพยากรของวิทยาลัยสงฆ์ 

ประชาชนชาว
พุทธในพื้นที่ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพ่ือหา
รายได้  เช่น ให้เช่า
สถานที่จ าหน่าย
อาหาร , เก็บ
ค่าบริการพ้ืนที่ใน
การประชุม 

จัดหารายได้จาก
ภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย
สงฆ ์

ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ  สามารถใช้งานและ
ตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ  

บุคลากรวิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี 

- จัดหาครุภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้
เพียงพอ 
- พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือ
จัดเก็บข้อมูล 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางการบริหาร
จัดการ ให้
สามารถรองรับ
การบริหารและ
ปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี 
พัสดุ อาคาร
สถานที่ 
ยานพาหนะ 
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ส่วนที่ ๔ 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

๑. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
 การแปลงแผนปฏิบัติการกลุ่มงานงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะต้องมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน
ภายในวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีเพ่ือช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุผมสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการ
ด าเนินการดังนี้ 
 ๑) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนปฏิบัติการกลุ่มงานฯให้กลุ่มงานภายในวิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี รับทราบ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงบทบาทของแต่ละกลุ่มงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 
 ๒) จัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจ าปีวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้ 
 ๓) ก าหนดให้มีคณะกรรมการ ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนปฏิบัติการกลุ่มงานงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ปัตตานี มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และรายงานเสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีพิจารณา 
 

๒. การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการกลุ่มงานงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ก าหนดให้มีนโยบายในการติดตามประเมินผล ในการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และ ติดตามก ากับ การด าเนินการของโครงการ เพ่ือปรับปรุงและตรวจสอบ
ผลส าเร็จของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย /ตัวชี้วัดหรือไม่ 
 ทั้งนี้การก ากับติดตามผลด้านการเงิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนโยบายให้ทุก
หน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลับฯ จัดท ารายงานรับ – จ่าย เงินคงเหลือและเงินฝากธนาคาร  รายเดือน และ
น าส่งฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล ก่อนวันที่ ๗ ในเดือนถัดไป และจัดท ารายงานฐานะทางการเงินรายไตรมาส 
น าส่งภายในวันที่ ๑๐ ในเดือนถัดไป เพ่ือท าการวิเคราะห์และประเมินผลสถานะทางการเงินแต่ละหน่วยงาน 
และด าเนินงานจัดท างบการเงินประจ าปีงบประมาณ ให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วันหลังจากสิ้นงบประมาณ 
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ส่วนที่ ๕ 
การวิเคราะห์กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ส านักงานวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

 

ภายในองค์กร 
ปัจจัยบวก (จุดแข็ง) 

๑. ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารและเข้าใจระบบการบริหารงาน 
๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกับระเบียบการเงิน 
๓. มีข้อมูลชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๔. การบริหารมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
๕. มีหน่วยงานจากมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ตรวจสอบ รายรับ – รายจ่าย , ลูกหนี้เงินยืม ,เงินสด

และเงินฝากธนาคาร ทุกเดือน และทุกไตรมาสจะต้องด าเนินการจัดการงบการเงินรายไตรมาส
น าส่ง 

๖. การบริหารงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ปัจจัยลบ (จุดอ่อน) 
๑. การจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น 
๒. การควบคุมการบริการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
๓. ขาดการก าหนดทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการรายได้ที่เน้นระบบและชัดเจน 
๔. ขาดการสร้างความเข้าในเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบริหารงานด้านการเงิน พัสดุ ที่ถูกต้อง และ

เป็นทิศทางเดียวกันให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
๕. รายได้จากแหล่งงบประมาณอ่ืนนอกเหนือจากงบแผ่นดินและเงินได้ค่อนข้างน้อยส าหรับการ

บริหาร 
๖. เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานค่อนข้างมาก บางครั้งขาดการตรวจสอบ 
๗. บุคลากรขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนงานการบริการ 

 

ภายนอกองค์กร 
ปัจจัยบวก (โอกาส) 

๑. มีแหล่งงบประมาณชัดเจน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
๒. มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุได้ เนื่องจากเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ท าให้วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 

๓. ความก้าวหน้าทางเทคโนโยลีในโลกปัจจุบัน ท าให้วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มีโอกาสในการสื่อสารเพ่ือ
สร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
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๔. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประชาชนชาวพุทธในพื้นที่ 
 

ปัจจัยลบ (อุปสรรค) 
๑. ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้  ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัย

สงฆ์ปัตตานี ในทุกๆ ด้าน 
๒. ในพ้ืนที่มีประชาชนชาวพุทธจ านวนน้อย ท าให้มีหน่วยงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ น้อยตามสัดส่วน 
๓. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร   
๔. จากวิกฤตเศรษฐกิจ ท าให้การจัดเก็บรายได้ของวิทยาลัยฯ ไม่ตรงตามจ านวนและระยะเวลาที่

ก าหนด  ท าให้การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 


