ส่วนแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
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1. ที่ตั้งส่วนแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
ตั้งอยู่ ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั ง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบั ง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์
02-3298134 โทรศัพท์/โทรสาร 02-3298134
website:
www.kmitl.ac.th/plandiv
E-mail : aplandiv@kmitl.ac.th
2. ประวัติความเป็นมา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปลี่ยนสถานะจากส่วนราชการ มาเป็นหน่วยงาน
ในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 และ
ได้มีประกาศสถาบัน เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานสภาสถาบัน สํานักงานอธิการบดี และส่วน
งานอื่น สถาบัน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ส่วนแผนงาน จึงได้รับการจัดตั้งใหม่เป็นหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี ภายใต้กลุ่มงานแผน บริหารการวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ต่อมาได้มีประกาศสถาบันเรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี และส่วนงานอื่น สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 ให้ยกเลิก
ความในข้อ 4.2 ของประกาศสถาบัน เรือ่ ง การแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานสภาสถาบัน สํานักงาน
อธิการบดี และ ส่วนงานอื่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 17
ตุลาคม 2551
และให้สาํ นักงานอธิการบดี ประกอบด้วยส่วนต่างๆ จํานวน 14 ส่วน รวมทั้งส่วนแผนงาน
โดยไม่มีการแบ่งกลุ่มงาน พร้อมทั้งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนใหม่
ชื่อเดิมของส่วนแผนงาน คือ กองแผนงาน เป็นหน่วยงานสังกัดอยู่ในสํานักงานอธิการบดี สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตาม พ.ร.บ. สถาบัน พ.ศ. 2528 โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง
เป็นกอง เมื่อ พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2531 (ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
หน้า 10 เล่ม 105 ตอนที่ 156 วันที่ 27 กันยายน 2531)
3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา : ข้อมูลทันสมัย สื่อสารฉับไว เป็นหัวใจของการพัฒนา
วิสัยทัศน์ : มุ่งเป็นหน่วยงานวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ทีท่ ํางานอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
ปณิธาน : มุ่งพัฒนางาน บริการประทับใจ ข้อมูลทันสมัย ก้าวไกลสารสนเทศ
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หน้าทีร่ ับผิดชอบ :
ตามประกาศสถาบัน เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี และส่วนงานอื่น สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กันยายน 2553
กําหนดให้ส่วนแผนงานมีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
- นโยบาย แผนงาน แผนคนและแผนเงิน ได้แก่ การรวบรวม วิเคราะห์และประสานการจัดทําแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และ 5 ปี แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนอัตรากําลัง แผนการรับ
นั ก ศึ ก ษา แผนพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น ต้ น เพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาสถาบั น
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยให้ทุกหน่วยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปี
- การขออนุมัติ จัดตั้ง ยุบ รวม และยกเลิกหน่วยงานภายในสถาบัน
- การทบทวนเป้าหมายผลผลิตประจําปี
- การจัดทําประมาณการรายรับ-รายจ่าย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สถาบัน การจัดทําคํา
ของบประมาณแผ่ น ดิ น การจั ด ทํ า กรอบงบประมาณรายจ่ า ยล่ ว งหน้ า ระยะปานกลาง
การจัดทําข้อมูลชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- จัดทําแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน แผนการจัดซือ้ /จัดจ้างประจําปี
- การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ รายงานการปฏิบัติงานตามคํารับรองของทุกหน่วยงาน
รายงานการใช้จ่ายเงิน รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สถาบัน
- การจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์ของสํานักงบประมาณ
- จัดทํารายงานข้อมูลพื้นฐานต่างๆ การวิจัยสถาบัน รายงานประจําปีของสถาบัน
- สํารวจข้อมูลการใช้อาคาร จัดทําแผนแม่บททางด้านกายภาพ
- ดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบัน (มอบหมายโดยมติสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2555
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เรื่อง รายงานการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบันรอบ 12
เดือน)
- และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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4. โครงสร้างองค์กร / แผนภูมิการบริหารงาน

 โครงสร้างองค์กร

ส่วนแผนงาน

หมายเหตุ :

ภารกิจด้านนโยบายและแผน

ภารกิจด้านแผนงบประมาณ

ภารกิจด้านติดตามและประเมินผล

ภารกิจด้านวิจยั สถาบัน

ภารกิจด้านวางผังแม่บทและธุรการ

ภารกิจด้านบริการส่วนงานอืน่

การแบ่งภารกิจด้านต่างๆ เป็นการแบ่งอย่างไม่เป็นทางการเพื่อการบริหารงานของส่วนแผนงาน

 แผนภูมิการบริหารงาน
อธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดี/ผู้อาํ นวยการสํานัก

ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อํานวยการส่วน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารองค์ความรู้ (KM)

บุคลากรส่วนแผนงาน
บริการส่วนงาน

บุคลากรส่วนแผนงาน
บริการส่วนกลาง
การบังคับบัญชาตาม กม.
การประสานงาน
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5. บุคลากร
ในงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่วนแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 38 คน
โดยปฏิบัติงานที่ส่วนแผนงานสํานักงานอธิการบดี จํานวน 23 คน และปฏิบัติงานที่คณะต่างๆ จํานวน 15 คน
ตารางที่ 1 บุคลากรส่วนแผนงาน ประจําปีงบประมาณ 2555
จําแนกตามประเภทบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2555)
นักวิจัย /
สาย
บุคลากร
ประเภทบุคลากร
เจ้าหน้าที่ สนับสนุน ทั้งหมด
วิจัย
ข้าราชการ
5
5
พนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
17
17
สถานภาพ
พนักงานสถาบันฯ
7
7
เงินงบประมาณ
พนักงานสถาบันเงินรายได้
6
6
ลูกจ้างเงินรายได้
3
3
ลูกจ้างประจํา
รวม
38
38
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