
  

 

 

 

 

แผนการดาํเนินงาน และ งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปี ���� 

เดือน พฤษภาคม ���� - เมษายน ���� 
 



   

รหัส ประมาณการ ประมาณการ งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ รายรับ 2561 รายรับ 2562 รายจ่าย 2561 รายจ่าย 2562

1 ฝ่ายวิชาชีพ 62 PP 100 -                             -                             0.00% 1,000,000.00               4,750,000.00             4.66%

2 ฝ่ายต่างประเทศ 62 FA 400 -                             -                             0.00% 2,000,000.00               4,000,000.00             3.92%

3 ฝ่ายวิชาการ 62 AC 200 500,000.00                700,000.00                0.67% 1,000,000.00               7,270,000.00             7.13%

4 ฝ่ายภูมิภาค 62 RC 800 400,000.00                500,000.00                0.48% 7,500,000.00               7,750,000.00             7.60%

5 ฝ่ายปฏิคม 62 SE 600 300,000.00                2,000,000.00             1.91% 1,000,000.00               3,000,000.00             2.94%

6 ฝ่ายทะเบียน 62 RG 1100 -                             -                             0.00% 3,000,000.00               100,000.00                0.10%

7 ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ 62 FR 300 -                             -                             0.00% 1,000,000.00               3,850,000.00             3.77%

8 ฝ่ายกิจการพิเศษ 62 SA 500 95,000,000.00           95,000,000.00           90.74% 25,000,000.00             27,500,000.00           26.96%

9 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 62 PR 700 1,500,000.00             1,500,000.00             1.43% 7,000,000.00               7,500,000.00             7.35%

10 ฝ่ายส านกังาน  62 HQ 900 5,000,000.00             5,000,000.00             4.78% 34,500,000.00             36,280,000.00           35.57%

102,700,000.00       104,700,000.00       100.00% 83,000,000.00           102,000,000.00       100.00%
การลงทุน

11 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ท่ีท  าการสมาคมฯ ศูนยห์าดใหญ่ 62 SP 1201 -                             13,500,000.00           

12 ท่ีดิน ท่ีท  าการสมาคมฯ ศูนยข์อนแก่น 62 SP 1202 -                             16,500,000.00           

13 ก่อสร้างอาคาร ท่ีท  าการสมาคมฯ ศูนยข์อนแก่น 62 SP 1203 -                             10,000,000.00           

14 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ท่ีท  าการสมาคมฯ ศูนยน์ครราชสีมา 62 SP 1204 -                             7,000,000.00             

-                             47,000,000.00           

104,700,000.00     149,000,000.00     ยอดรวมทั้งส้ิน

รวมการลงทุน

% รายจ่ายที่

งป. 1

 รวมงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2562-2563

ฝ่าย/กิจกรรมหลัก % รายรับ

สมาคมสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถมัภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

หมายเหตุ



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2561 รายรับ 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2561 รายจ่าย 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายวชิาชีพ 62PP 100

1 พบปะสนทนากบัสมาชิกนิติบุคคลและบุคคล กทม .และสาขาภูมิภาค 62PP 101                     -                       -          240,000.00                       -   

2 การจดัท าคู่มือปฎิบติัวิชาชีพครบทุกดา้น ภาษาไทย 62PP 102                     -                       -                        -        1,520,000.00      360,000.00      600,000.00        560,000.00 จุฬาฯ

3 การจดัท าคู่มือการเขียน T.O.R. ส าหรับการจดัซ้ือจดัจา้งงานภาครัฐ 62PP 103                     -                       -                        -        1,040,000.00      520,000.00        520,000.00 มศก.

4 การจดัท าคู่มือการจดัซ้ือจดัจา้งงานภาครัฐ 62PP 104                     -                       -                        -           810,000.00      405,000.00        405,000.00 มศก.

5 การประชุมกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 62PP 105                     -                       -                        -           200,000.00        50,000.00        50,000.00          50,000.00        50,000.00

6 การศึกษาและจดัท า Research เพ่ือประชุม ARCASIA-ACPP 62PP 106                     -                       -                        -           300,000.00      100,000.00        100,000.00      100,000.00

7 การใหค้วามรู้ดา้นวิชาชีพดา้นงานสถาปัตยกรรมและสภาพแวดลอ้ม
กายภาพ Phase2

62PP 107                     -                       -          760,000.00                       -   

8 การจดัซ้ือเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 62PP 108                     -                       -                        -             40,000.00        20,000.00        20,000.00

9 การคดัเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น 63 62PP 109                     -                       -                        -           840,000.00      420,000.00      420,000.00

-                  -                  -            -            -            -             1,000,000.00    4,750,000.00    830,000.00     2,115,000.00 1,635,000.00    170,000.00     

สมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

ฝ่ายวชิาชีพ

รวมทั้งส้ิน

หมายเหตุ
งบประมาณ

ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท) ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
62PP101 การจัดท าคู่มือปฎิบัติ

วิชาชีพและการจัดท า
เอกสารประกอบการปฏิบัติ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ส าหรับงานประเภทต่างๆ

เพ่ือเป็นคู่มืออ้างอิงของสถาปนิกส าหรับการปฎิบัติวิชาชีพ
ทุกประเภทงานให้ได้มาตรฐาน, เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
ประชาชนท่ัวไปท่ีจะใช้บริการของสถาปนิก, เพ่ือให้มี
เอกสารท่ีจ าเป็นและท่ีได้มาตรฐานเหมาะสมส าหรับ
ประกอบการปฎิบัติวิชาชีพทุกประเภทงาน

สถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ,สถาปนิกท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

จัดจ้างศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากต่างประเทศและในประเทศ ร่าง 
ประชุมคณะท างานประชาพิจารณ์ สรุป

62PP102 การประชาสัมพันธ์วิชาชีพ
ด้านงานสถาปัตยกรรมและ
และสภาพแวดล้อมกายภาพ

เพ่ือเผยแพร่ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับศาสตร์และบุคลากร
ด้านต่างๆของวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง

สถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ,สถาปนิกท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

จัดจ้างก าหนดหัวข้อ ท าเน้ือหาให้ครบ ครอบคลุมตามท่ี
ก าหนดในวัตถุประสงค์ จัดท า Script และก าหนด
รูปแบบส่ือท่ีเหมาะสม

62PP103 การจัดท าคู่มือการก าหนด
ขอบเขตของงาน (Term 
of Reference :TOR) 
การจัดซ้ือจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ

เพ่ือเสนอต่อสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ สภาสถาปนิก
 และภาครัฐ ให้พิจารณาเป็นมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐท่ีมีกฎเกณฑ์เหมาะสมกับศาสตร์
และวิถีการประกอบวิชาชีพเก่ียวกับงานด้านสถาปัตยกรรม
 โดยต้องสอดคล้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีก าหนดให้
รัฐมีหน้าท่ีสร้างกลไกเพ่ิมโอกาสในการท างานและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน โดยให้เป็นการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมและขจัดการกีดกัน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเสนอเป็นมาตรฐานการจัดจ้างงาน
ของภาคเอกชน

สถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ,สถาปนิกท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

จัดจ้างศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากต่างประเทศและในประเทศ ร่าง 
ประชุมคณะท างานประชาพิจารณ์ สรุป

ฝ่ายวิชาชีพ (62PP100)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาชีพ (62PP100)

62PP104 การจัดท าคู่มือการจัดซ้ือ
จัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ หมวดงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้าง โดย
วิธีประกวดแบบ

เพ่ือเสนอต่อสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ สภาสถาปนิก
 และภาครัฐ ให้พิจารณาเป็นมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐท่ีมีกฎเกณฑ์เหมาะสมกับศาสตร์
และวิถีการประกอบวิชาชีพเก่ียวกับงานด้านสถาปัตยกรรม
 โดยต้องสอดคล้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีก าหนดให้
รัฐมีหน้าท่ีสร้างกลไกเพ่ิมโอกาสในการ ท างานและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน โดยให้เป็นการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมและขจัดการกีดกัน และต้อง ไม่มีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติ

สถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ,สถาปนิกท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

จัดจ้างศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากต่างประเทศและในประเทศ ร่าง 
ประชุมคณะท างานประชาพิจารณ์ สรุป

62PP105 การประชุมกับหน่วยงาน
ต่างๆของรัฐบาลและ
หน่วยงานเอกชนท่ีขอ
ความร่วมมือหรือท่ีสมาคม
ฯมีพันธะหรือติดต่อเพ่ือ
ร่วมมือท างานด้วยในด้าน
ต่างๆท่ีเก่ียวกับงานด้าน
สถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล้อมกายภาพ

เพ่ือเป็นการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพ

สถาปนิก,   สมาชิก
สมาคมฯ,นิสิตนักศึกษา
 และประชาชนท่ัวไป

ส่งบุคลากรเป็นตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วม ประชุม สนทนา
 ปรึกษาหารือ ให้ค า

62PP106 การศึกษาและจัดท า 
Research เพ่ือการประชุม
 ARCASIA-ACPP 
FORUM AND 
ROUNDTABLE 2019-
2020

เพ่ือศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และท ารายงานแต่
ละหัวข้อต่างๆท่ีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ เพ่ือการ 
พัฒนาวิชาชีพ และเพ่ือน าข้อมูลไปเสนอและใช้
ปรึกษาหารือในการร่วมประชุม ARCASIA-ACPP

สถาปนิก ,ส านักงาน
สถาปนิก ท่ีเป็นสมาชิก
สมาคมฯ

จัดจ้างศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากต่างประเทศและในประเทศ
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาชีพ (62PP100)

62PP107 ฝ่ายวิชาชีพพบปะสนทนา
กับสมาชิกนิติบุคคลและ
บุคคล

เพ่ือให้สมาชิกและกรรมการสมาคมฯมีโอกาสเล่าสู่กันฟัง
และปรึกษาหารือกันเก่ียวกับปัญหาในการปฎิบัติวิชาชีพ  
และร่วมกันคิดและเสนอวิธีการพัฒนาวิชาชีพใน
หลากหลายแง่มุมและเพ่ือให้กรรมการสมาคมฯได้มีโอกาส
พบปะและบอกกล่าวแก่สมาชิกถึงความก้าวหน้าของแต่ละ
เร่ืองท่ีก าลัง

สถาปนิก,   สมาชิก
สมาคมฯ,นิสิตนักศึกษา
 และประชาชนท่ัวไป

สนทนา ปรึกษาหารือ ให้ความรู้ ประชาพิจารณ์

62PP108 การคัดเลือกผลงาน
สถาปัตยกรรมดีเด่นปี 2563

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณภาพดีเย่ียมซ่ึงมีคุณค่าต่อผู้คน
สภาพแวดล้อม และสังคม, เพ่ือให้เกียรติยกย่องส านักงาน
สถาปนิกหรือสถาปนิกอิสระ สถาปนิกทุกคนท่ีมีส่วนส าคัญ
ในการร่วมท างานออกแบบโครงการน้ัน หรือบุคคลท่ัวไปท่ี
เป็นผู้ออกแบบโครงการน้ัน และทีมผู้ออกแบบในสาขาอ่ืน
ท่ีร่วมท างานออกแบบโครงการน้ัน, เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณภาพดีเย่ียมต่อสาธารณะชน
 ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
ของสถาปนิกและความรู้ความเข้าใจและการเห็นต่อ
สาธารณะชนเก่ียวกับคุณค่าและประโยชน์ของงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณภาพดีซ่ึงมีผลต่อการพัฒนา
ความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คน

สถาปนิก ,ส านักงาน
สถาปนิก ท่ีเป็นสมาชิก
สมาคมฯ

ก าหนดกฏเกณฑ์ ข้ันตอน ตารางเวลา ด าเนินงาน เชิญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ประกาศเชิญชวนให้ส่งผลงานเข้ารับการ 
คัดลือก ด าเนินการตามข้ันตอน ตารางเวลา ด าเนินงาน
 ประกาศผล จัดแสดงนิทรรศการผลงาน ลงส่ือท้ัง
ส่ิงพิมพ์และ Digital เข้ารับพระราชทานรางวัล

62PP109 การจัดซ้ือเอกสารต่างๆท่ี
เก่ียวกับการปฎิบัติวิชาชีพ

เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฎิบัติวิชาชีพ สถาปนิกทุกคน จัดซ้ือเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบวิชาชีพ
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งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2561 รายรับ 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2561 รายจ่าย 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายต่างประเทศ 62FA 400

1 ARCASIA 62FA 401 -                   -                    798,280.00       1,297,960.00      

1.1 ARCASIA Dhaka, Bangladesh        778,400.00
1.2 ACPP Meeting 29,340.00      29,340.00      
1.3 ACPP - AUA : Africa 300,000.00        
1.4 ACAE Meeting 27,180.00        
1.5 ACSR Meeting 59,680.00      
1.6 ACYA Meeting 28,680.00        
1.7 ACASIA-V4AF Roundtable 45,340.00        

2 ประชุม Four-Nations 62FA 402 -                   -                    177,040.00       171,040.00         

2.1 PAM ACHIDEX 2019  55,680.00      
2.2 SIA ARCHXPO 2019  46,680.00      
2.3 IAI Conference 2020 68,680.00          

3 ALACE-ประชุมประเทศลาว 62FA 403 -                   -                    106,700.00       130,540.00         130,540.00    
4 ค่าสมาชิก UIA & ARCASIA 62FA 404 -                   -                    200,000.00       200,000.00         30,000.00        170,000.00        
5 KIRA-ประชุมประเทศเกาหลี 62FA 405 -                   -                    79,680.00         139,360.00         139,360.00    
6 ARCASIA-Office Bearer's Meeting  62FA 406 -                   -                    83,000.00         85,500.00           28,500.00      28,500.00        28,500.00          
7 AIA 2019-USA  (2 คน) 62FA 407 -                   -                    76,000.00         192,460.00         192,460.00    
8 ค่ารับรอง International Architects 62FA 408 -                   -                    400,000.00       500,000.00         500,000.00        
9 Live Design Discourse 62FA 409 -                   -                    79,300.00         669,900.00         

9.1 Malaysia: July 2019 79,950.00      
9.2 Indonesia: March 2019  139,950.00        
9.3 LDD Thailand: April 2020 (คบรอบเป็น
เจา้ภาพ)

450,000.00        

10 JIA 2019: Japan (4 คน) 62FA 410 -                   -                    -                    294,720.00         294,720.00    
11 VAA 2019: Vietnam  (4 คน) 62FA 411 -                   -                    -                    115,360.00         115,360.00        
12 เปิดตลาด ASEAN/International 62FA 412 -                   -                    -                    203,160.00         67,720.00      67,720.00        67,720.00          

-                   -                    -              -              -              -                2,000,000.00    4,000,000.00      576,150.00    577,820.00    1,005,820.00   1,840,210.00     

ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

ฝ่ายต่างประเทศ

หมายเหตุ
งบประมาณ

รวมทั้งส้ิน

ที่ กิจกรรมหลัก/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)

P.2/11



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
62FA 401 ARCASIA เพ่ือการร่วมมือพัฒนาวิชาชีพให้มี

มาตรฐาน และสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีต่อกัน
ในระหว่างประเทศสมาชิก  ส่งเสริม
บทบาทสถาปนิกไทยให้เป็นท่ียอมรับ
อย่างต่อเน่ืองของประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาค

กลุ่มประเทศในภูมิภาค 1) ส่งผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ เข้าร่วมประชุม 
และร่วมกิจกรรม 
2) รับทราบและแลกเปล่ียนข้อมูลทางด้านวิชาชีพ 
และวิชาการ 
3) ส่งผลงานของสถาปนิกไทยเข้าร่วมประกวด 
ARCASIA Awards 
4) ผลักดันให้สถาปนิกไทยมีบทบาทในองค์กรระดับ
นานาชาติ

62FA 402 ประชุม Four- Nations เพ่ือการร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให้
มีมาตรฐาน กระชับความสัมพัพธ์ภาพท่ีดี
ต่อกันในระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน
ใกล้เคียง เพ่ือผนึกก าลัง ให้เป็นท่ียอมรับ
ของประเทศสมาชิกในภูมิภาค

สมาคมสถาปนิกสิงคโปร์ 
(SIA) สมาคมสถาปนิก
มาเลเซีย (PAM)
และสมาคมสถาปนิกอิน
โดนิเซีย (IAI)

ประสานงานความร่วมมือ และส่งผู้แทนสมาคม
สถาปนิกสยามฯ ไปร่วมประชุมท่ีประเทศสิงคโปร์  
มาเลเซีย และอินโดนิเซีย

62FA 403 ALACE ประชุมประเทศลาว เพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให้มี
มาตรฐาน กระชับความสัมพัพธ์ภาพท่ีดี
ต่อกันในระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน
ใกล้เคียง เพ่ือผนึกก าลัง ให้เป็นท่ียอมรับ
ของประเทศสมาชิกในภูมิภาค

สมาคมสถาปนิกและ
วิศวกรลาว

ประสานงานความร่วมมือ และส่งผู้แทนสมาคม
สถาปนิกสยามฯไปร่วมประชุม ALACE ท่ี สาธารณะ
รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

62FA 404 ค่าสมาชิก UIA & ARCASIA เพ่ือรักษาสถานะภาพการเป็นสมาชิก
สังคมสถาปนิกนานาชาติ

กลุ่มประเทศภูมิภาค 
และนานาชาติ

จ่ายค่าสมาชิกรายปีให้ UIA และ ARCASIA ตามท่ี
องค์กรท้ังสองเรียกเก็บ เป็นรายปี

62FA 405 KIRA ประชุมสาธารณรัฐ
เกาหลี

เพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให้มี
มาตรฐาน กระชับความสัมพัพธ์ภาพท่ีดี
ต่อกันในระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน
ใกล้เคียง เพ่ือผนึกก าลัง ให้เป็นท่ียอมรับ
ของประเทศสมาชิกในภูมิภาค

สมาคมสถาปนิกเกาหลี ประสานงานความร่วมมือ และส่งผู้แทนสมาคม
สถาปนิกสยามฯไปร่วมประชุม KIRA ท่ี สาธารณะรัฐ
เกาหลี

ฝ่ายต่างประเทศ (62FA 400)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
ฝ่ายต่างประเทศ (62FA 400)

62FA 406 ARCASIA Office Bearer's 
Meeting

1.ติดตามความคืบหน้าด้านการพัฒนา
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
2.มีสิทธิมีเสียงในสังคมสถาปนิกเอเซีย
3.ส่งเสริมบทบาทสถาปนิกไทยให้เป็นท่ี
ยอมรับในสังคมนานาชาติ

กลุ่มประเทศในภูมิภาค
เอเซีย

ส่งดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ ไปร่วมประชุม 
ARCASIA Office Bearer's Meeting ในฐานะ 
ARCASIA Committee on Green and 
Sustainable Architecture Chairperson

62FA 407 AIA ประชุมประเทศ
สหรัฐอเมริกา

เพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให้มี
มาตรฐาน กระชับความสัมพัพธ์ภาพท่ีดี
ต่อกันในระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน
ใกล้เคียง เพ่ือผนึกก าลัง ให้เป็นท่ียอมรับ
ของประเทศสมาชิกในภูมิภาค

สมาคมสถาปนิกอเมริกา ประสานงานความร่วมมือ และส่งผู้แทนสมาคม
สถาปนิกสยามฯไปร่วมประชุม AIA ท่ี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

62FA 408 ค่ารับรอง international 
architects

ต้อนรับ และกระชับความสัมพันธภาพท่ีดี
ต่อกันระหว่างสถาปนิกไทยและสถาปนิก
ต่างชาติท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรม

สถาปนิกชาวต่างชาติท่ี
เข้ามาร่วมกิจกรรมใน
ประเทศไทยในโอกาส
ต่างๆ

ดูแลค่าใช้จ่ายการเดินทางในประเทศ และจัดงาน
เล้ียงต้อนรับเป็นคร้ังคราว

62FA 409 Live Design Discourse เพ่ือเป็นการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรม และ
เปิดโอกาสในการสร้างการเรียนรู้และ
กิจกรรมร่วมกันของสถาปนิกและนิสิต 
รวมท้ังแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือเรียนรู้การท างาน
ในระดับนานาชาติและสร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพ

สมาคมสถาปนิกสิงคโปร์ 
(SIA) สมาคมสถาปนิก
มาเลเซีย (PAM)
และสมาคมสถาปนิกอิน
โดนิเซีย (IAI)

ส่งสถาปนิกรุ่นเยาว์ และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ท่ี
ประเทศสิงคโปร์ อินโดนิเซีย และมาเลเซีย รวมท้ัง
เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในประเทศไทย
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
ฝ่ายต่างประเทศ (62FA 400)

62FA 410 JIA ประชุมประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือการร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให้
มีมาตรฐาน กระชับความสัมพันธ์ภาพท่ีดี
ต่อกันในระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน
ใกล้เคียง เพ่ือผนึกก าลัง ให้เป็นท่ียอมรับ
ของประเทศสมาชิกในภูมิภาค

สมาคมสถาปนิกญ่ีปุ่น ประสานงานความร่วมมือ และส่งผู้แทนสมาคม
สถาปนิกสยามฯ ไปร่วมประชุม JIA ท่ีประเทศญ่ีปุ่น

62FA 411 VAA ประชุมเวียดนาม เพ่ือการร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให้
มีมาตรฐาน กระชับความสัมพันธ์ภาพท่ีดี
ต่อกันในระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน
ใกล้เคียง เพ่ือผนึกก าลัง ให้เป็นท่ียอมรับ
ของประเทศสมาชิกในภูมิภาค

สมาคมสถาปนิกเวียดนาม ประสานงานความร่วมมือ และส่งผู้แทนสมาคม
สถาปนิกสยามฯ ไปร่วมประชุม JIA ท่ีประเทศญ่ีปุ่น

62FA 412 ความสัมพันธ์ 
ASEAN/International 3 
ประเทศ

เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์การปฏิบัติ
วิชาชีพในกลุ่มสถาปนิกอาเซียน สร้าง
ความเข้าใจด้านนโยบาย กฎระเบียบ 
และสร้างโอกาสให้เกิดประโยชน์ในตลาด
วิชาชีพเสรี

สมาคมวิชาชีพใน
ประเทศอาเซียน และ
สมาชิกสมาคม ท่ีเป็น
สถาปนิกรุ่นใหม่

แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ และ
การประชุมร่วมกันระหว่างประเทศ
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งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2561 รายรับ 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2561 รายจ่าย 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายวชิาการ 62AC 200

1
The Ten Books: หนงัสือชุดองคค์วามรู้ทางสถาปัตยกรรม จดัพิมพ์
เน่ืองในวาระครบรอบ 84 ปี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถมัภ์

62AC 201 -                  -                    -                    5,000,000.00    1,500,000.00   1,500,000.00   2,000,000.00   Artwork+digital copy only

2 นิทรรศการ 62AC 202

2.1 คน้ควา้จดัท าภาพถ่ายและแผนท่ีประวติัศาสตร์ เร่ือง มณฑลไทย
ในอดีต  โดย ศ.ดร. บณัฑิต  จุลาสยั เพ่ืองานนิทรรศการงานสถาปนิก

62AC 202-1 -                  -                    -                    350,000.00       200,000.00      150,000.00      
ไม่รวมค่าออกแบบ/จดัท า
นิทรรศการ

2.2 การซ่อมแปลงพระท่ีนัง่จกัรีฯ พ.ศ. 2469-2479 จดัแสดงในงาน
สถาปนิก 63

62AC 202-2 -                  -                    -                    250,000.00       80,000.00        100,000.00      70,000.00        
ไม่รวมค่าออกแบบและจดัท า
สูจิบตัร

3 หนังสือแปล, ASA Journal 2019 และโครงการส ารวจ 62AC 203

3.1  หนงัสือแปล Question of Space 62AC 203-1 -                  -                    -                    70,000.00         70,000.00         Artwork+พิมพ ์1,000 เล่ม

3.2 ASA Journal 2019, vol. 1-2 (ค่าด าเนินการ ผลิตตน้ฉบบั  จ  านวน 2
 ฉบบั)

62AC 203-2 -                  -                    -                    400,000.00       200,000.00      200,000.00      

3.3 ส ารวจ จดัท าแบบ และหุ่นจ าลอง คุม้หลวงล าพนู 62AC 203-3 -                  -                    -                    200,000.00       50,000.00        50,000.00        50,000.00        50,000.00           

4 อบรมวชิาการประจ าปี  2562-2563 62AC 204

4.1 อบรมพฒันาวิชาชีพ 62AC 204-1 400,000.00      550,000.00        175,000.00  125,000.00  125,000.00  125,000.00  900,000.00       900,000.00       200,000.00      250,000.00      200,000.00      250,000.00         

4.2 อพัเดทขอ้มูลกฎหมายอาคาร 62AC 204-2 100,000.00      150,000.00        50,000.00    50,000.00    25,000.00    25,000.00    100,000.00       100,000.00       25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00           

500,000.00      700,000.00        225,000.00  175,000.00  150,000.00  150,000.00  1,000,000.00    7,270,000.00    2,325,000.00   2,275,000.00   2,345,000.00   325,000.00         

ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

ฝ่ายวชิาการ

หมายเหตุ
งบประมาณ

รวมทั้งส้ิน

ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

62 AC 201

เล่ม 1 : นริศคิดอย่าง : งาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝี
พระหัตถ์ 
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์

เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรม เน่ืองในวาระครบรอบ 84 ปี 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

1. จัดต้ังคณะท างาน
2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3. เก็บข้อมูลภาคสนาม
4. เรียบเรียงต้นฉบับภาษาไทย
5. ถ่ายภาพและจัดท าภาพประกอบ
6. พิสูจน์อักษร
7. ออกแบบรูปเล่ม พร้อมแก้ไขตรวจทาน
8. ส่งมอบงานต้นฉบับดิจิทัล

เล่ม 2 : การศึกษาเปรียบเทียบ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ระหว่าง
ญ่ีปุ่นและสยาม 
ต้ังแต่ปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง
ส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2

เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรม เน่ืองในวาระครบรอบ 84 ปี 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

1. จัดต้ังคณะท างาน
2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3. เก็บข้อมูลภาคสนาม
4. เรียบเรียงต้นฉบับภาษาไทย
5. ถ่ายภาพและจัดท าภาพประกอบ
6. พิสูจน์อักษร
7. ออกแบบรูปเล่ม พร้อมแก้ไขตรวจทาน
8. ส่งมอบงานต้นฉบับ

ฝ่ายวิชาการ (62AC200)

The Ten Books: หนังสือชุดองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม จัดพิมพ์เน่ืองในวาระครบรอบ 84 ปี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
หนังสือวิชาการ The Ten Books

ฝ่ายวชิาการ หนา้ 1 / 8



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาการ (62AC200)

หนังสือวิชาการ The Ten Booksเล่ม 3 : สถาปัตยกรรมไทยและ
ศิลปะลายไทย โดยศิษย์พุทธ
ศิลป์ 
(ประเวศ ลิมปรังษี)

เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรม เน่ืองในวาระครบรอบ 84 ปี 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

1. จัดต้ังคณะท างาน
2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3. เก็บข้อมูลภาคสนาม
4. เรียบเรียงต้นฉบับภาษาไทย
5. ถ่ายภาพและจัดท าภาพประกอบ
6. พิสูจน์อักษร
7. ออกแบบรูปเล่ม พร้อมแก้ไขตรวจทาน
8. ส่งมอบงานต้นฉบับ

เล่ม 4 : สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินไทย เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรม เน่ืองในวาระครบรอบ 84 ปี 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

1. จัดต้ังคณะท างาน
2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3. เก็บข้อมูลภาคสนาม
4. เรียบเรียงต้นฉบับภาษาไทย
5. ถ่ายภาพและจัดท าภาพประกอบ
6. พิสูจน์อักษร
7. ออกแบบรูปเล่ม พร้อมแก้ไขตรวจทาน
8. ส่งมอบงานต้นฉบับ

เล่ม 5 : ผลงานวิชาการคัดสรร
ของ ศ.ดร. วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร

เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรม เน่ืองในวาระครบรอบ 84 ปี 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

1. จัดต้ังคณะท างาน
2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3. เก็บข้อมูลภาคสนาม
4. เรียบเรียงต้นฉบับภาษาไทย
5. ถ่ายภาพและจัดท าภาพประกอบ
6. พิสูจน์อักษร
7. ออกแบบรูปเล่ม พร้อมแก้ไขตรวจทาน
8. ส่งมอบงานต้นฉบับ

ฝ่ายวชิาการ หนา้ 2 / 8



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาการ (62AC200)

หนังสือวิชาการ The Ten Booksเล่ม 6 : ภูมิสถาปัตยกรรม : 
ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญ
ค้ า

เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรม เน่ืองในวาระครบรอบ 84 ปี 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

1. จัดต้ังคณะท างาน
2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3. เก็บข้อมูลภาคสนาม
4. เรียบเรียงต้นฉบับภาษาไทย
5. ถ่ายภาพและจัดท าภาพประกอบ
6. พิสูจน์อักษร
7. ออกแบบรูปเล่ม พร้อมแก้ไขตรวจทาน
8. ส่งมอบงานต้นฉบับ

เล่ม 7 : ป้อมมหากาฬ เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรม เน่ืองในวาระครบรอบ 84 ปี 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

1. จัดต้ังคณะท างาน
2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3. เก็บข้อมูลภาคสนาม
4. เรียบเรียงต้นฉบับภาษาไทย
5. ถ่ายภาพและจัดท าภาพประกอบ
6. พิสูจน์อักษร
7. ออกแบบรูปเล่ม พร้อมแก้ไขตรวจทาน
8. ส่งมอบงานต้นฉบับ

เล่ม 8 : การอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมในประเทศไทย 
โดย รศ. ยงค์ธนิศ พิมลเสถียร

เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรม เน่ืองในวาระครบรอบ 84 ปี 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

1. จัดต้ังคณะท างาน
2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3. เก็บข้อมูลภาคสนาม
4. เรียบเรียงต้นฉบับภาษาไทย
5. ถ่ายภาพและจัดท าภาพประกอบ
6. พิสูจน์อักษร
7. ออกแบบรูปเล่ม พร้อมแก้ไขตรวจทาน
8. ส่งมอบงานต้นฉบับ

ฝ่ายวชิาการ หนา้ 3 / 8



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาการ (62AC200)

หนังสือวิชาการ The Ten Booksเล่ม 9 : Thai modern 
architecture : รวบรวม
ผลงานวิชาการจากอาจารย์
สถาบันต่างๆ ท้ังส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค

เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
สถาปัตยกรรม เน่ืองในวาระครบรอบ 84 ปี 
สมาคมสถาปนิกสยามฯ

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

1. จัดต้ังคณะท างาน
2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3. เก็บข้อมูลภาคสนาม
4. เรียบเรียงต้นฉบับภาษาไทย
5. ถ่ายภาพและจัดท าภาพประกอบ
6. พิสูจน์อักษร
7. ออกแบบรูปเล่ม พร้อมแก้ไขตรวจทาน
8. ส่งมอบงานต้นฉบับ

เล่ม 10 : UNPACKING THE 
ARCHIVE : AMORN 
SRIVONGSE

เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม เน่ืองใน
วาระครบรอบ 84 ปี สมาคมสถาปนิกสยามฯ

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

ออกแบบรูปเล่ม และจัดพิมพ์

62 AC 202 นิทรรศการ

ฝ่ายวชิาการ หนา้ 4 / 8



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาการ (62AC200)

หนังสือวิชาการ The Ten Books62 AC 202-1 นิทรรศการภาพถ่ายและแผนท่ี
ประวัติศาสตร์ เร่ือง มณฑลไทย
ในอดีต  โดย ศ.ดร. บัณฑิต  จุ
ลาสัย เพ่ือจัดแสดงในงาน
สถาปนิก' 63

1. เพ่ือจัดแสดงแผนท่ีและภาพถ่ายประวัติศาสตร์ 
ท่ีเก่ียวกับสถาปัตยกรรม และเมือง 2. เพ่ือสร้าง
การรับรู้เก่ียวกับสถาปัตยกรรมและผังเมืองของไทย
 3. เพ่ือเผยแพร่กิจการของสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปสู่ภูมิภาค

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

1. รวบรวมแผนท่ีประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยแผนท่ี ประเทศ
 ภูมิภาค จังหวัด เมือง และพ้ืนท่ี และภาพถ่ายประวัติศาสตร์
ท่ีเก่ียวข้องจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดต่างๆ หน่วยงานราชการท้ัง
ส่วนกลางและท้องถ่ิน และองค์กรเอกชน รวมท้ังประชาชน
ท่ัวไป โดยจะครอบคลุมพ้ืนท่ีขอฃมณฑลในอดีตต่างๆ ได้แก่ 
มณฑลพายัพ, มณฑลพิษณุโลก, มณฑลนครราชสีมา และ
มณฑลนครศรีธรรมราช
2. จัดท าส าเนา ช าระ และปรับแต่ง แผนท่ีและภาพถ่าย
ประวัติศาสตร์ ท่ีรวบรวมมาได้                                    
     
3. จัดระบบฐานข้อมูล แผนท่ีและภาพถ่ายประวัติศาสตร์      
     
4. วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลแผนท่ีและภาพถ่าย
ประวัติศาสตร์   ให้เหมาะแก่การจัดนิทรรศการ
5. การจัดท าชุดนิทรรศการ และเอกสารเผยแพร่                
    
6. จัดนิทรรศการ ในงานสถาปนิก 63

ฝ่ายวชิาการ หนา้ 5 / 8



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาการ (62AC200)

หนังสือวิชาการ The Ten Books62 AC 202-2 การซ่อมแปลงพระท่ีน่ังจักรีฯ 
พ.ศ. 2469-2479 เพ่ือจัดแสดง
ในงานสถาปนิก' 63

1. ค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับการบูรณะซ่อมแซมพระท่ี
น่ังจักรีมหาปราสาทและซุ้มประตูต่าง ๆ ใน
พระบรมมหาราชวัง เพ่ือน ามาใช้ประกอบ
การศึกษาและท าหุ่นจ าลอง
2. จัดท าหุ่นจ าลองยอดพระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท
และซุ้มประตูพระบรมมหาราชวังท่ีเก่ียวข้อง 
พร้อมจัดแสดงภายในนิทรรศการ เพ่ือแสดงถึงการ
ผสมผสานองค์ความรู้เชิงช่างแบบไทยและเทคนิค
วิทยาการแบบตะวันตกในการบูรณะซ่อมแซม

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

1. ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมต้ัง
คณะท างานและวางแผนการด าเนินงาน
2. ค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ แบบสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย
เก่า และเอกสารช้ันรอง ของพระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาทและ
ซุ้มประตูในพระบรมมหาราชวัง
3. ศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าแล้วน ามาจัดท าหุ่นจ าลอง
โครงสร้างยอดพระท่ีน่ัง โครงสร้างยอดประตู และช้ินส่วน
องค์ประกอบของพระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท
4. จัดท าภาพลายเส้นพระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาทและภาพสาม
มิติแสดงทัศนียภาพภายนอกและภายใน

62 AC 203

62 AC 203-1 หนังสือแปล Question of 
Space (ค่า Artwork + พิมพ์
จ านวน 1000 เล่ม)

เพ่ือจัดพิมพ์ต้นฉบับแปลออกเผยแพร่ในงาน
สถาปนิก 62

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

1. ออกแบบรูปเล่ม พร้อมแก้ไขตรวจทาน
2. จัดพิมพ์แจกจ่าย จ านวน 100 เล่ม ในงานสถาปนิก 62

 หนังสือแปล, ASA Journal 2019 และโครงการส ารวจ
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาการ (62AC200)

หนังสือวิชาการ The Ten Books62 AC 203-2 ASA Journal 2019, vol. 1-2 
แบ่งเป็น

เพ่ือเสริมสร้ างบรรยากกาศทางความรู้ และ
ความคิดใหม่ๆ ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม
สรรค์สร้าง เป็นการเปิดพ้ืนท่ีใหม่ในการเสนอ
ผลงานทางวิชาการให้แก่ ผู้รู้ นักวิชาการ นิสิต 
นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจในศาสตร์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับสถาปัตยกรรม อันจะเป็นการเสริม
ความเข้มแข็งแก่วงวิชาการ และวิชาชีพทาง
สถาปัตยกรรมศ าสตร์ต่อไป

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

1. ติดต่อ ประสานเชิญผู้เขียนบทคว ามพิเศษและประกาศรับ
บทความจากบุคคลท่ัวไป
2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3. เก็บข้อมูลภาคสนาม
4. เรียบเรียงต้นฉบับภาษาไทย
5. ถ่ายภาพและจัดท าภาพประกอบ
6. พิสูจน์อักษร
7. ออกแบบรูปเล่ม พร้อมแก้ไขตรวจทาน
8. ส่งมอบงานต้นฉบับ

62 AC 203-3 ส ารวจ จัดท าแบบ และ
หุ่นจ าลอง คุ้มหลวงล าพูน

1. เพ่ือส ารวจและบันทึกลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมอาคารคุ้ม จังหวัดล าพูน จ านวน 4 
หลังคือ คุ้มหลวง
คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์ คุ้มห้างนา และคุ้มเจ้ายอดเรือน
2. จัดแสดงแบบบันทึกทางสถาปัตยกรรม และ
หุ่นจ าลองอาคารคุ้ม ในสถานท่ีและเวลาท่ีเหมาะสม

1. ส ารวจและบันทึกลักษณะทางสถาปัตยกรรมอาคารคุ้ม 
จังหวัดล าพูน 
2. จัดท าแบบทางสถาปัตยกรรม
3. จัดท าหุ่นจ าลองคุ้ม (Model)                                   
         4.จัดท าเป็นนิทรรศการ และเอกสารเผยแพร่  

62 AC 204 อบรมวิชาการ ประจ าปี  2562-2563
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาการ (62AC200)

หนังสือวิชาการ The Ten Books62 AC 204-1 อบรมพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมของสถาปนิก  นิสิต/นักศึกษา  และ
บุคคลท่ัวไป  รวมท้ังทักษะและความรู้ในด้านอ่ืน
  ๆ  ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

ข้ันตอนท่ี  1  งานวางแผน  : ประชุมก าหนดแผนกิจกรรม  
สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และประชุมปฏิบัติการ
ข้ันตอนท่ี  2  การประชาสัมพันธ์  :  จัดท าปฏิทินกิจกรรม  
ประจ าปี  เพ่ือประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกสมาคม  
ข้ันตอนท่ี  3  การจัดกิจกรรม  :  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม   ออกหนังสือรับรอง  การเข้าร่วมกิจกรรม    ดูแล
จัดการสถานท่ี  ด้านอาคาร  อุปกรณ์สนับสนุน / เอกสาร 
ข้ันตอนท่ี  4   การรายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากมีความ
ประสงค์เพ่ือรับคะแนน  CPD  ต่อสภาสถาปนิก

62 AC 204-2 อัพเดทข้อมูลกฎหมายอาคาร เพ่ือรวบรวมข้อกฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ
ออกแบบก่อสร้างเพ่ือให้บริการสมาชิกได้รับทราบ
อย่างต่อเน่ือง

สถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ  และ
สถาปนิกผู้สนใจท่ัวไป

รวบรวมและจัดส่งข้อมูลกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ท่ีมีผล
บังคับใช้ให้กับสมาชิกฯ พร้อมท้ังให้บริการตอบค าถามท่ี
เก่ียวกับกฎหมายอาคาร รวมท้ังบริการอัพเดทข่าวสารทาง
อีเมล
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งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2561 รายรับ 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2561 รายจ่าย 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายภูมภิาค 62RC 800

1 สถาปนิกล้านนา 62RC 801

1.1 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 62RC 801-1 -                   -                     450,000.00       397,200.00         99,300.00          99,300.00          99,300.00          99,300.00          

1.2 ค่าใชจ่้ายส านกังาน/ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 62RC 801-2 -                   -                     500,000.00       712,800.00         128,150.00        178,150.00        128,150.00        278,350.00        

1.3 กิจกรรมภูมิภาค และอ่ืนๆ 62RC 801-3 400,000.00       500,000.00        50,000.00   50,000.00   300,000.00  100,000.00   550,000.00       390,000.00         

1.3.1 โครงการสมัมนาวิชาชีพ 45,000.00          45,000.00          

1.3.2 โครงการ Design Thesis of The Year 2018 50,000.00          

1.3.3 โครงการสมัมนาวิชาการ 50,000.00          

1.3.4 Lecture Series 50,000.00          

1.3.5 โครงการจดัติวเพ่ือการสอบกส. 50,000.00          

1.3.6 ASA Art Space 25,000.00          25,000.00          25,000.00          25,000.00          

1.4  งานสถาปนิกลา้นนา'62 62RC 801-4 -                   -                     1,000,000.00    1,000,000.00      1,000,000.00      

2 สถาปนิกอีสาน 62RC 802

2.1 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 62RC 802-1 -                   -                     250,000.00       250,000.00         53,700.00          53,700.00          88,900.00          53,700.00          

2.2 ค่าใชจ่้ายส านกังาน/ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 62RC 802-2 -                   -                     400,000.00       418,600.00         89,400.00          85,900.00          107,400.00        135,900.00        

2.3 กิจกรรมภูมิภาค และอ่ืนๆ 62RC 802-3 -                   -                     850,000.00       831,400.00         

2.3.1 ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนโครงการวิชาการ

 -  ศูนยน์ครราชสีมา 138,400.00        50,000.00          

 -  ศูนยข์อนแก่น 130,000.00        

 -  ศูนยอุ์ดรธานี 100,000.00        

 -  ศูนยอุ์บลราชธานี 128,000.00        

 -  ศูนยม์หาสารคาม 50,000.00          

 -  ศูนยบ์รีุรัมย์ 50,000.00          

 -  ศูนยน์ครพนม 60,000.00          

2.3.2 โครงการสมัมนาทางวิชาการสญัจร ALACE EXPO ลาว 50,000.00          

2.3.3 ค่าใชจ่้ายในการประชุมกรรมาธิการอีสาน 3 คร้ัง 25,000.00          25,000.00          25,000.00          

2.4  งานสถาปนิกอีสาน'62 62RC 802-4 -                   -                     1,000,000.00    1,000,000.00      -                     1,000,000.00      -                     -                     

3 สถาปนิกทกัษณิ 62RC 803

3.1 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 62RC 803-1 -                   -                     370,000.00       390,000.00         97,500.00          97,500.00          97,500.00          97,500.00          

3.2 ค่าใชจ่้ายส านกังาน 62RC 803-2 -                   -                     530,000.00       360,000.00         90,000.00          90,000.00          90,000.00          90,000.00          

3.3 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่าบ ารุงอาคาร/ครุภณัฑ์ 62RC 803-3 -                   330,000.00         82,500.00          82,500.00          82,500.00          82,500.00          

3.4 กิจกรรมภูมิภาค และอ่ืนๆ 62RC 803-4 -                   -                     600,000.00       420,000.00         

ศูนย์หาดใหญ่

โครงการสมัมนาทางวิชาชีพกฎหมายควบคุมอาคาร

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรมท่ีเก่ียวกบังานสถาปัตยกรรม  

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

ฝ่ายภูมภิาค

งบประมาณ

ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท) ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)
ที่ กิจกรรมหลัก/โครงการ

รหัส
หมายเหตุ
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งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2561 รายรับ 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2561 รายจ่าย 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

ฝ่ายภูมภิาค

งบประมาณ

ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท) ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)
ที่ กิจกรรมหลัก/โครงการ

รหัส
หมายเหตุ

โครงการสมัมนาทางวิชาชีพโดยวิทยากรสถาปนิกท่ีมีผลงานดีเด่น

โครงการมทิุตาจิตสถาปนิกอาวุโสภาคใต ้ ประจ าปี  2563

ศูนย์ภูเก็ต

เช่าสถานท่ีเพ่ือจดัตั้งศูนยป์ระสานงาน 75,000.00          75,000.00          75,000.00          75,000.00          

ศูนย์สุราษฎร์ธานีและเกาะสมุย

โครงการสมัมนาทางวิชาชีพโดยสถาปนิกท่ีมีผลงานท่ีโดดเด่น 

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานสถาปัตยกรรม

โครงการปรับปรุงวดัสว่างอารมณ์

ศูนย์ 3 จังหวดัชายแดนใต้

เช่าสถานท่ีเพ่ือจดัตั้งศูนยป์ระสานงาน 30,000.00          30,000.00          30,000.00          30,000.00          

โครงการสมัมนาทางวิชาชีพโดยวิทยากรสถาปนิกท่ีมีผลงานดีเด่น

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรมท่ีเก่ียวกบังานสถาปัตยกรรม

ศูนย์กระบ่ี

โครงการอบรมการออกแบบอาคารประหยดัพลงังาน

โครงการอบรมกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรม

ศูนย์ตรัง

อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Sketch Up และ Profile Builder

3.5  งานสถาปนิกทกัษิณ'63 62RC 803-4 -                   -                     1,000,000.00    1,000,000.00      1,000,000.00      

4 ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทัว่ไป 62RC 804 -                  - 250,000.00         62,500.00          62,500.00          62,500.00          62,500.00          

4.2 ASA RUN 3 ภาค 62RC 804-1 -                   -                     -                   -                     

400,000.00       500,000.00        50,000.00   50,000.00   300,000.00  100,000.00   7,500,000.00    7,750,000.00      1,241,450.00      2,134,550.00      2,139,250.00      2,234,750.00      รวมทั้งส้ิน
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

62RC801

62RC801-1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน เจ้าหน้าท่ีภูมิภาค

62RC801-2
ค่าใช้จ่ายส านักงาน/
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เพ่ือจ่ายค่าไฟฟ้า น  าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า Internet ค่าท าความสะอาด ค่า
อุปกรณ์ส านักงาน และค่าเดินทางร่วมประชุมและร่วมงานสถาปนิกภูมิภาค
และส่วนกลาง

จัดท ารายการค่าใช้จ่ายน าเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน

62RC 801-3
สัมมนาวิชาชีพ

เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของสถาปนิกในพื นท่ี โดยวิทยากรซ่ึงเป็นสถาปนิกผู้ปฏิบัติ
วิชาชีพ ในการให้มุมมองแบบมืออาชีพ ท่ีประสบความส าเร็จในการท างาน 
เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติวิชาชีพในพื นท่ี

สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลท่ัวไป

เชิญสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง มาเป็น
วิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อมทั งสัมมนา เพ่ือ
แลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

1. เพ่ือเป็นการสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษาให้แก่
 วงการวิชาชีพ

3. เพ่ือน าผลงานท่ีถูกคัดเลือก น าไปจัดแสดงในงาน สถาปนิกล้านนา'61 และ
เผยแพร่สู่ประชาชนท่ัวไป
1. เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั ง 3
 สถาบัน

2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่หมู่มวลสมาชิกในพื นท่ี

1. เพ่ือให้สถาปนิกในพื นท่ีได้รับแรงบันดาลใจในการท างาน จากสถาปนิก
ระดับอาเซียน

2. เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสถาปัตย์ในพื นท่ี จากการได้รับฟัง
การบรรยาย จากสถาปนิกท่ีได้รับการยกย่องในระดับนานาประเทศ

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาวงการสถาปัตยกรรมต่อไป

1. เพ่ือทดสอบความรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนไปสอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

สัมมนาวิชาการ สมาชิกสมาคมฯ / 
นักศึกษาคณะสถาปัตย์ 3 
สถาบัน (1) มช. (2) ม.แม่
โจ้ (3) ม.ราชมงคลล้านนาฯ

ท าหนังสือเชิญ อ. จากทั ง 3 สถาบัน เพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรม
ด้านวิชาการ

ฝ่ายภูมิภาค  (62RC 800)

สถาปนิกล้านนา

Design thesis Of the 
Year 2018 (D.O.Y. Arch)

นศ.สถาปัตย์ 5 สถาบัน (1)
 มช.  (2) ม.แม่โจ้   (3) ม.
นเรศวร  (4) ม.พะเยา  (5)
 ม.ราชมงคลล้านนาฯ

จัดการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมของนักศึกษา
จาก 5 สถาบันในเขตภาคเหนือ ตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมภูมิภาคและอ่ืนๆ

จัดติวความรู้เพ่ือการสอบ 
กส. ให้แก่สมาชิก

สมาชิกสมาคมฯ เชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ มาจัดอบรมติวข้อสอบให้กับสมาชิก
ท่ียังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมถึง นศ.ท่ีจบใหม่ และ
ก าลังจะไปสอบในปีนี  โดยต้องสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพ่ือรับสิทธิ
ดังกล่าว

Lecture Series with 
Master Architect

สมาชิกสมาคมฯ  /
นักศึกษาสถาปัตย์ทุก
สถาบัน /ประชาชนท่ีสนใจ

ร่วมกับคณาจารย์ สถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื นท่ี เรียนเชิญ
สถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ และมีผลงานท่ีได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาประเทศ เพ่ือมาเป็นวิทยากรบรรยาย ถึงแนวคิดและ
หลักการในการท างานออกแบบสถาปัตยกรรม และแนวทางท่ีท าให้
ประสบความส าเร็จ
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายภูมิภาค  (62RC 800)

สถาปนิกล้านนา 2. เพ่ือเชื อเชิญให้บัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมในพื นท่ีภาคเหนือ ท่ีเพ่ิงจบ
หลักสูตร ให้มาสมัครสมาชิกและร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ

1. เพ่ือสร้างรายได้จากการใช้พื นท่ีอาคารท่ีท าการฯให้เป็นประโยชน์ในเชิงบวก

2. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสมาคมฯ โดยการให้การสนับสนุนกับวงการ
ศิลปะ ซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงของการออกแบบสถาปัตยกรรม

3. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจงานสถาปัตยกรรมหรือศิลปะ ได้เข้ามาเย่ียม
ชม และรับรู้ถึงการมีตัวตนของสมาคมฯ

1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและเมือง 1. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางด้านงานสถาปัตยกรรมและ
เมือง

2. เพ่ือเผยแพร่และจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสถาปัตยกรรม

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้และพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3. จัดแสดงผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ

4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวิชาชีพสถาปนิกกับประชาชนท่ัวไป
และชุมชน

4. แสดงนิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น อาคารอนุรักษ์ 
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

62RC802

62RC802-1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน เจ้าหน้าท่ีภูมิภาค
62RC802-2 ค่าใช้จ่ายส านักงาน/

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพ่ือจ่ายค่าเช่าส านักงาน ค่าไฟฟ้า น  าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า Internet ค่า
ท าความสะอาด ค่าอุปกรณ์ส านักงาน ค่าเดินทางร่วมประชุมและร่วมงาน
สถาปนิกภูมิภาคและส่วนกลาง

จัดท ารายการค่าใช้จ่ายน าเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน

62RC802-3

1.ส่งเสริมสุขภาพ ของสมาชิกฯ ประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิกและบุคคลท่ัวไปร่วมกิจกรรม

2. เช่ือมความสัมพันธ์กับกลุ่มนักออกแบบ และประชาชนท่ัวไป จัดกิจกรรมและติดตามผล

3. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและองค์กร กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. เพ่ิมจ านวนสมาชิกของสมาคมฯ

จัดติวความรู้เพ่ือการสอบ 
กส. ให้แก่สมาชิก

สมาชิกสมาคมฯ เชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ มาจัดอบรมติวข้อสอบให้กับสมาชิก
ท่ียังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมถึง นศ.ท่ีจบใหม่ และ
ก าลังจะไปสอบในปีนี  โดยต้องสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพ่ือรับสิทธิ
ดังกล่าว

สถาปนิกอีสาน

ASA ART Space สมาชิกสมาคม  /นักศึกษา
ทุกสถาบัน /ประชาชนท่ี
สนใจ

จัดพื นท่ีให้มีการแสดงผลงานศิลปะ และดนตรี โดยเชื อเชิญให้องค์กร
 ศิลปิน หรือสถาบันต่างๆ เสนอตัวเข้ามามีส่วนรวม โดยผ่านการ
กรองจากคณะกรรมการบริหารว่าเป็น ผลงานท่ีควรค่าแก่การ
เผยแพร่หรือน าเสนอ และจัดพื นท่ีบางส่วนเพ่ือรองรับผู้เข้าชม มีการ
สร้างรายได้จากการปล่อยพื นท่ีให้เช่า ส าหรับรองรับการมาเย่ียมชม 
เช่น ร้านอาหาร FOOD TRUCK ร้านกาแฟ เคร่ืองด่ืม

62RC 801-4 งานสถาปนิกล้านนา 2562 สมาชิก นักศึกษา 
หน่วยงานราชการ องค์กร
อ่ืนๆ และบุคคลท่ัวไป

กิจกรรมภูมิภาคและอ่ืนๆ

ศูนย์นครราชสีมา ASAESAN FIT AND FUN สมาชิก กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพงานสถาปัตยกรรม 
กลุ่มนักศึกษา บุคคลท่ัวไป
ท่ีสนใจ
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายภูมิภาค  (62RC 800)

สถาปนิกล้านนา 1. สร้างองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

2. ศึกษาดูงานการบริหารส านักงานสถาปนิกในส่วนกลาง

3. ศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าและสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ๆ

4. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับสถาปนิกส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

1.เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการส่ือสารและการเรียนเทคโนโลยีในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมและผังเมืองให้แก่สมาชิกท่ีเป็นคนรุ่นใหม่

เชิญวิทยากรผู้ช านาญการและประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิกสมาคมฯ 
เข้าร่วมกิจกรรม

2.เพ่ือส่งเสริมการศึกษา แลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างสมาชิกกับ
 นักศึกษาและอาจารย์ในสาขาสถาปัตยกรรม และผังเมือง ของ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

การอบรมและฝึกปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา

3.เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ

4.เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

1.เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ด าเนินการเรียนเชิญวิทยากรและเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม

2.เพ่ือให้ความรู้ ค าแนะน า และสร้างจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โดยในช่วงเช้าจะเป็นการอบรมให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โดยวิทยากร3 ท่าน

3.เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานของ
สถาปนิกและนักศึกษาของภาคอีสาน

และในช่วงบ่ายจะเป็นคลินิคเพ่ือให้ค าแนะน าและตอบค าถามในเร่ือง
อาคารอนุรักษ์พลังงาน

4.เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาปนิก นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจใน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานของภาคอีสาน

โดยวิทยากร10 ท่านในโครงการจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ของสถาปนิกและนักศึกษาของภาคอีสานประมาณ 30 ผลงาน โดย
ต่อยอดแนวความคิดจากโครงการในปี 2561

1. เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้กับสมาชิกสมาคมฯในส่วนภูมิภาคอีสาน

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้สถาปนิกได้ร่วมกิจกรรมของสามคมสถาปนิกสยามฯ

3.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก

1. เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้กับสมาชิกสมาคมฯในส่วนภูมิภาคอีสาน
เชิญวิทยากรผู้ช านาญการและประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิกสมาคมฯ 
เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกสมาคมสถาปนิก
สยามฯ

เชิญวิทยากรผู้ช านาญการและประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิกสมาคมฯ 
เข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมและติดตามผล

ร้อยวาระเร่ืองการอนุรักษ์
พลังงาน

พัฒนาวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม"สัมมนางาน
ภูมิทัศนกับงาน
สถาปัตยกรรม"

สมาชิกสมาคมสถาปนิก
สยามฯ

พัฒนาวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม"สัมมนา
ระบบแสงสว่างกับงาน
สถาปัตยกรรม"

สมาชิกสมาคมสถาปนิก
สยามฯ

สถาปัตย์สัญจร ทัศนศึกษา
เพ่ิมศักยภาพวิชาชีพ 
(โคราช)

ศูนย์นครราชสีมา

ศูนย์ขอนแก่น

ศูนย์อุดรธานี

สมาชิกสมาคมสถาปนิก
สยามฯ

อบรมและปฏิบัติการเพ่ิม
ความรู้ด้านผังเมืองและ
สถาปัตยกรรมแก่สมาชิก
ประจ าปี พ.ศ. 2562

เดินทางเข้าเย่ียมชมส านักงานออกแบบสถาปัตยกรรมเย่ียมชมอาคาร
สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าและมีรูปแบบใหม่ๆ

สมาชิกสมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 จ านวน 30 คน
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายภูมิภาค  (62RC 800)

สถาปนิกล้านนา
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้สถาปนิกได้ร่วมกิจกรรมของสามคมสถาปนิกสยามฯ

จัดกิจกรรมและติดตามผล

3.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมของกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
ประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิกและบุคคลท่ัวไปร่วมกิจกรรม

2. เพ่ือจัดกิจกรรมเชิงท่องเท่ียวชมงานสถาปัตยกรรมเมืองเก่าและออกก าลัง
กาย ให้กับนักป่ันจักรยานมือใหม่

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
เก่ียวเน่ืองงานสถาปัตยกรรม

จัดกิจกรรมและติดตามผล

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวและสถาปัตยกรรมเมืองเก่าจังหวัด
อุบลราชธานี

กลุ่มนักศึกษา
สถาปัตยกรรมและสาขาท่ี
เก่ียวเน่ือง

4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรม การประหยัด
พลังงานโดยใช้การออกก าลังกายเป็นส่ือ

กลุ่มนักป่ันมือใหม่และ
ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ

5. เพ่ือจัดให้บริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง และผู้ประกอบการได้ประชาสัมพันธ์
สินค้าและงานบริการงานก่อสร้างแก่ผู้ท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรม

1. เพ่ือเข้าใจเทคโนโลยีการใช้เคร่ืองบินบังคับอัตโนมัติ (Drone) เพ่ือจัดท า
ภาพถ่ายทางอากาศ

สมาชิกสมาคมสถาปนิกฯ 
ในเขตภาคอีสาน

เชิญวิทยากรผู้ช านาญการและประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิกสมาคมฯ 
เข้าร่วมกิจกรรม

2. เพ่ือศึกษาวิธีการและกระบวนการจัดท าภาพถ่ายทางอากาศด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในพื นท่ีกรณีศึกษา

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรม
จัดกิจกรรมและติดตามผล

3.เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างฐานข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร เพ่ือ
ใช้ส าหรับงานสถาปัตยกรรมผังเมือง
1.เพ่ือเข้าใจเทคโนโลยีการใช้เคร่ืองสร้างหุ่นจ าลองทั งแบบ 2 มิติ และแบบ 3
 มิติ
2.เพ่ือฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองด้วยเคร่ืองสร้างหุ่นจ าลองทั งแบบ 2 มิติ 
และแบบ 3 มิติ

1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของพ่ีน้องสถาปนิก และผู้เก่ียวข้องในสายงาน
ก่อสร้างในเขตจังหวัดใกล้เคียง โดยเน้นกลุ่ม 3 จังหวัด คือ นครพนม 
สกลนคร มุกดาหาร

เรียนเชิญวิทยากร ประชาสัมพันธ์สมาชิก จัดกิจกรรม walk and talk
 เดินชมเมือง เล่าเร่ืองสถาปัตยกรรมและกิจกรรม dinner talk 
ล่องเรือชมเมือง จากกลางแม่น  าโขงในช่วงค่ า เพ่ือพบปะสังสรรค์กลุ่ม
สถาปนิกกับผู้สนับสนุนภาคเอกชน

เชิญวิทยากรผู้ช านาญการและประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิกสมาคมฯ 
เข้าร่วมกิจกรรม  จัดกิจกรรมและติดตามผล

สมาชิกสมาคมสถาปนิกฯ 
ในเขตภาคอีสาน นิสิต
สาขาสถาปัตยกรรม

ศูนย์นครพนม

พัฒนาวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม"สัมมนา
ระบบแสงสว่างกับงาน
สถาปัตยกรรม"

สมาชิกสมาคมสถาปนิก
สยามฯ

 Walk and Talk เดินชม
เมืองเก่า  เล่า
สถาปัตยกรรมริมแม่น  าโขง

ศูนย์มหาสารคาม

ศูนย์บุรีรัมย์

กลุ่มสถาปนิก ผู้เก่ียวข้อง
ในสายงานก่อสร้าง 
ประชาชนนักศึกษาจาก
สถาบันในเขตจังหวัด 
นครพนม สกลนคร 
มุกดาหาร และพื นใกล้เคียง

การอบรมการประยุกต์ใช้
เคร่ืองบินบังคับอัตโนมัติ 
เพ่ือสร้างฐานข้อมูล
แบบจ าลองสารสนเทศ
อาคารส าหรับงาน
สถาปัตยกรรมผังเมือง

อบรมการประยุกต์ใช้เคร่ือง
สร้างหุ่นจ าลองเพ่ือการ
น าเสนอทางสถาปัตยกรรม

ศูนย์อุดรธานี

ศูนย์อุบลราชธานี ป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพ ชม
เมืองเก่าและสถาปัตยกรรม
เมืองอุบลราชธานี  :  ออก
ป่ันสา 2
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สถาปนิกล้านนา 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมของกรรมธิการฯ และบทบาท
ของสมาคมสถาปนิกสยาม

3.เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว ท าความรู้จักและตระหนักถึงคุณค่าของ
งานสถาปัตยกรรมในเขตริมแม่น  าโขง จ.นครพนม
4. เพ่ือจัดให้บริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง และผู้ประกอบการได้ประชาสัมพันธ์
สินค้า ท่ีเก่ียวข้องกับงานก่อสร้างแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5. เพ่ือส่งเสริมบทบาทและหน้าท่ีของวิชาชีพสถาปนิก  ต่อประชาชนและ
ผู้สนใจ รวมทั งนักศึกษาสถาปัตกรรมในพื นท่ีท่ีสนใจ

สถาปนิกอีสานสัญจร
เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร สร้างความรับรู้และมีส่วนร่วมระหว่าง
คณะกรรมการในแต่ละจังหวัด

คณะกรรมการกรรมาธิการ
สถาปนิกอีสานฯ สมาชิก
สมาคมฯ

เชิญคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมดูงาน ของ 
สมาคมสถาปนิกและวิศวกรก่อสร้างลาว (ALACE)

ประชุมกรรมาธ การ
สถาปนิกอีสานสัญจร 
2562-2563

เพ่ือสร้างความรับรู้และมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการในแต่ละจังหวัด
คณะกรรมการกรรมาธิการ
สถาปนิกอีสานฯ

เรียนเชิญคณะกรรมการประชุมตามวาระ

1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและเมือง 1. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางด้านงานสถาปัตยกรรมและ
เมือง

2. เพ่ือเผยแพร่และจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม
2. จัดแสดงผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้และพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3. แสดงนิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม

4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวิชาชีพสถาปนิกกับประชาชนท่ัวไป
และชุมชน

62RC802

62RC803-1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน เจ้าหน้าท่ีภูมิภาค

62RC803-2 ค่าใช้จ่ายส านักงาน
เพ่ือจ่ายค่าเช่าส านักงาน ค่าไฟฟ้า น  าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า Internet ค่า
ท าความสะอาด ค่าอุปกรณ์ส านักงาน

จัดท ารายการค่าใช้จ่ายน าเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน

62RC803-3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเดินทางร่วมประชุมและร่วมงานสถาปนิกภูมิภาคและส่วนกลาง

62RC803-4

เรียนเชิญวิทยากร ประชาสัมพันธ์สมาชิก จัดกิจกรรม walk and talk
 เดินชมเมือง เล่าเร่ืองสถาปัตยกรรมและกิจกรรม dinner talk 
ล่องเรือชมเมือง จากกลางแม่น  าโขงในช่วงค่ า เพ่ือพบปะสังสรรค์กลุ่ม
สถาปนิกกับผู้สนับสนุนภาคเอกชน

กิจกรรมภูมิภาคและอ่ืนๆ และค่าบ ารุงอาคาร/ครุภัณฑ์

สถาปนิกทักษิณ

ศูนย์นครพนม  Walk and Talk เดินชม
เมืองเก่า  เล่า
สถาปัตยกรรมริมแม่น  าโขง

กลุ่มสถาปนิก ผู้เก่ียวข้อง
ในสายงานก่อสร้าง 
ประชาชนนักศึกษาจาก
สถาบันในเขตจังหวัด 
นครพนม สกลนคร 
มุกดาหาร และพื นใกล้เคียง

62RC 802-4 งานสถาปนิกอีสาน 2562 สมาชิก นักศึกษา 
หน่วยงานราชการ องค์กร
อ่ืนๆ และบุคคลท่ัวไป
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สถาปนิกล้านนาจัดตั งศูนย์ประสานงาน 
(ภูเก็ต)

1.เป็นท่ีตั งส านักงานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ศูนย์ภูเก็ต เพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการขับเคล่ือนองค์กร
2.เป็นจุดบริการ วิชาชีพ วิชาการ แก่สมาชิก และบุคคลผู้สนใจท่ัวไป
3.เป็นพื นท่ีเผยแพร่ ผลงานวิชาชีพ ท่ีน่าสนใจและขยายความเข้าใจ
แก่สาธารณะ รวมถึงพื นท่ีแสดงนิทรรศการหมุนเวียน  เพ่ือบริการ
แก่สมาชิกและบุคคลท่ัวไป
4.บริหารจัดการพื นท่ีในการจักกิจกรรม กิจการ เพ่ือสรรหารายได้
ในการดูแลตนเอง

สมาชิก สถาปนิกท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสมาคมฯ  
นักศึกษา หน่วยงาน
ราชการ  หน่วยงาน
อ่ืน ๆ และบุคคลท่ัวไป

จัดตั งศูนย์อ านวยการประสานงาน ติดต่อส่ือสารกับสถาปนิก
สมาชิกสมาคมฯ สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ  
นักศึกษา หน่วยงานราชการ  หน่วยงานอ่ืน ๆ และบุคคล
ท่ัวไป

จัดตั งศูนย์ประสานงาน 
(ปัตตานี)

1.เป็นท่ีตั งส านักงานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ศูนย์ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการขับเคล่ือนองค์กร
2.เป็นจุดบริการ วิชาชีพ วิชาการ แก่สมาชิก และบุคคลผู้สนใจท่ัวไป
3.เป็นพื นท่ีเผยแพร่ ผลงานวิชาชีพ ท่ีน่าสนใจและขยายความเข้าใจ
แก่สาธารณะ รวมถึงพื นท่ีแสดงนิทรรศการหมุนเวียน  
4.บริหารจัดการจัดกิจกรรมเพ่ือสรรหารายได้ในการดูแลตนเอง

สมาชิก สถาปนิกท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสมาคมฯ  
นักศึกษา หน่วยงาน
ราชการ  หน่วยงาน
อ่ืน ๆ และบุคคลท่ัวไป

จัดตั งศูนย์อ านวยการประสานงาน ติดต่อส่ือสารกับสถาปนิก
สมาชิกสมาคมฯ สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ  
นักศึกษา หน่วยงานราชการ  หน่วยงานอ่ืน ๆ และบุคคล
ท่ัวไป

1.เพ่ือให้ความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคารแก่สถาปนิก 
ผู้ออกแบบอาคาร หรือสถาปนิกในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) น าไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม

2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาชีพสามารถน าความรู้ดังกล่าวไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสถาปัตยกรรมให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ น

1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการน าเสนอผลงานการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั งภาควิชาชีพ ภาคการศึกษา 
และภาคราชการ

อบรมคอมพิวเตอร์ ด้วย
โปรแกรมท่ีเก่ียวกับงาน
สถาปัตยกรรม

สถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ,สถาปนิกท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่ม
สถาปนิก

สัมมนาทางวิชาชีพ
กฎหมายควบคุมอาคาร

สมาชิก ,สถาปนิกท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการพิจารณา
ข้อหารือกฎหมายควบคุมอาคารโดยตรง เพ่ือแลกเปล่ียน
วิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา
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สถาปนิกล้านนา
2.เพ่ือฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายให้สามารถใช้งานได้

1.เพ่ือให้ความรู้ ด้านแนวความคิด กระบวนการการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา น าไปเป็นแบบอย่าง 
หรือ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ดีขึ น

2.เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการอออกแบบสถาปัตยกรรม 
ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือ ความต่ืนตัว ท่ีจะส่งผลพัฒนาการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีดีย่ิงๆขึ น

1.เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อสถาปนิกและครูบาอาจารย์
อาวุโส ในท้องถ่ินภาคใต้
2.เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อสถาปนิกและเป็นการสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของไทย

สัมมนาทางวิชาชีพโดย
สถาปนิกท่ีมีผลงานท่ี
โดดเด่น

1.เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลให้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับสถาปนิก 
และบริษัทสถาปนิก ท่ีมีช่ือเสียง และมีผลงานโดดเด่น
2.เพ่ือส่งเสริมความกระตือรือร้นของสถาปนิกในพื นท่ี ในการเข้า
ร่วมและจัดกิจกรรมทางสถาปัตยกรรม
3.เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรม และอาชีพสถาปนิก ให้เป็นท่ี
แพร่หลายมากย่ิงขึ นในพื นท่ี
4.เพ่ือต่อยอดความคิด และเปิดโลกทัศน์ของนักเรียน-นักศึกษา ใน
พื นท่ีและพื นท่ีใกล้เคียง
5.เพ่ือความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมในยุค
สมัยใหม่ และปรับเข้ากับการใช้งานจริงของสถาปนิกแต่ละบุคคลได้

สมาชิก นักศึกษา 
หน่วยงานราชการ  
และบุคคลท่ัวไป

เชิญสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในวง
กว้างมาเป็นวิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อม
ทั งสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

มุทิตาจิตสถาปนิก
อาวุโสภาคใต้ ประจ าปี 
2563

สมาชิก,สถาปนิกท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสมาคมฯ 
และบุคคลท่ัวไป

จัดพิธีมุทิตาจิตสถาปนิกอาวุโส ซ่ึงเป็นการแสดงกตเวทีตอบ
แทนผู้มีพระคุณ  และจะสืบสานประเพณีท่ีดีงามนี ต่อไป

อบรมคอมพิวเตอร์ ด้วย
โปรแกรมท่ีเก่ียวกับงาน
สถาปัตยกรรม

สถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ,สถาปนิกท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่ม
สถาปนิก

สัมมนาทางวิชาชีพโดย
วิทยากรสถาปนิกท่ีมี
ผลงานดีเด่น

สมาชิก นักศึกษา 
หน่วยงานราชการ  
และบุคคลท่ัวไป

เชิญสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในวง
กว้างมาเป็นวิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อม
ทั งสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายภูมิภาค  (62RC 800)

สถาปนิกล้านนาอบรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
สถาปัตยกรรม

1.เพ่ิมทักษะคอมฯในโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกับงานออกแบบ เขียน
แบบ
2.ต่อยอดความคิด พัฒนาทักษะ ทั งผู้ท่ีมีทักษะอยู่แล้ว และผู้
เร่ิมต้นฝึกฝน
3.แลกเปล่ียนทัศนะระหว่างวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม

สมาชิก นักศึกษา 
หน่วยงานราชการ  
และบุคคลท่ัวไป

จัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เช่น LUMION , ENSCAPE
 , VRAY , PHOTOSHOP เพ่ือต่อยอดการพัฒนาผลงาน
สถาปัตยกรรมให้มีคุณภาพ และโดดเด่น ได้รับความนิยม
สืบเน่ืองต่อไป

ปรับปรุงวัดสว่างอารมณ์ 1.เพ่ือออกแบบผังบริเวณและอาคารท่ีจะเกิดขึ นใหม่ ของวัดสว่าง
อารมณ์ อ าเภอเกาะสมุย ให้สวยงาม และเหมาะสม
2.เพ่ือให้ความรู้ ค าปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ แก่สังคม
3.เพ่ือเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าท่ีของสถาปนิก

สมาชิก สถาปนิกท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสมาคมฯ  
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

เป็นท่ีปรึกษาด้านจัดท าบริเวณใหม่ทั งหมด และร่วม
ออกแบบอาคารท่ีจะเกิดขึ นใหม่ให้สอดคล้อง สวยงาม และ
เหมาะสม

1.เพ่ือให้ความรู้ ด้านแนวความคิด กระบวนการการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา น าไปเป็นแบบอย่าง 
หรือ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ดีขึ น

2.เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการอออกแบบสถาปัตยกรรม 
ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือ ความต่ืนตัว ท่ีจะส่งผลพัฒนาการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีดีย่ิงๆขึ น

อบรมคอมพิวเตอร์ ด้วย
โปรแกรมท่ีเก่ียวกับงาน
สถาปัตยกรรม

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการน าเสนอผลงานการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั งภาควิชาชีพ ภาคการศึกษา 
และภาคราชการ
2.เพ่ือฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายให้สามารถใช้งานได้

สมาชิก นักศึกษา 
หน่วยงานราชการ  
และบุคคลท่ัวไป

จัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมท่ีเก่ียวกับงาน
สถาปัตยกรรมเพ่ือต่อยอดการพัฒนาผลงานสถาปัตยกรรม
ให้มีคุณภาพ และโดดเด่น ได้รับความนิยมสืบเน่ืองต่อไป

อบรมการออกแบบ
อาคารประหยัดพลังงาน

ให้ความรู้กับสถาปนิก และนักศึกษา เบื องต้นในการออกแบบ
อาคารให้อยู่สบายและประหยัดพลังงาน สามารถน าไปใช้ในงาน
ออกแบบต่าง ๆ ได้อย่ามีประสิทธิภาพ

สมาชิกส สถาปนิกท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่ม
สถาปนิก

อบรมกฎหมายด้าน
ส่ิงแวดล้อม และ กฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับโรงแรม

สถาปนิกมีความเข้าใจในขบวนการต่าง ๆ ของการย่ืนขออนุญาต
ก่อสร้าง และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในงาน  ออกแบบโรงแรม

สมาชิก สถาปนิกท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสมาคมฯ 
และบุคคลท่ัวไป

เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่ม
สถาปนิก

สัมมนาทางวิชาชีพโดย
วิทยากรสถาปนิกท่ีมี
ผลงานดีเด่น

สมาชิก นักศึกษา 
หน่วยงานราชการ  
และบุคคลท่ัวไป

เชิญสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในวง
กว้างมาเป็นวิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อม
ทั งสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายภูมิภาค  (62RC 800)

สถาปนิกล้านนาอบรม Sketch Up และ  
Profile Builder

เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้การใช้โปรแกรม โปรแกรม 
Sketch Up และ  Profile Builder  เขียนแบบก่อสร้าง 3 D โดย
ปฏิบัติงานได้จริง

สมาชิก นักศึกษา 
หน่วยงานราชการ  และ
บุคคลท่ัวไป

จัดอบรมด้วยโปรแกรมท่ีเก่ียวกับงานสถาปัตยกรรมเพ่ือการพัฒนา
ผลงานสถาปัตยกรรมให้มีคุณภาพ และโดดเด่น ได้รับความนิยม
สืบเน่ืองต่อไป

1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและเมือง 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสถาปัตยกรรม

2. เพ่ือเผยแพร่และจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม

2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางด้านงาน
สถาปัตยกรรมและเมือง

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้และพัฒนาวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม

3. จัดแสดงผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ

4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวิชาชีพสถาปนิกกับ
ประชาชนท่ัวไปและชุมชน

4. แสดงนิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น อาคาร
อนุรักษ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

62RC 803-5 งานสถาปนิกทักษิณ 
2563

สมาชิก นักศึกษา 
หน่วยงานราชการ 
องค์กรอ่ืนๆ และบุคคล
ท่ัวไป

ฝ่ายภมูภิาค หนา้ 9 / 9



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2561 รายรับ 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2561 รายจ่าย 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายปฏิคม 62SE 600

1 กิจกรรมกีฬา 62SE 601

1.1 ฟุตบอล ASA CUP 2019 62SE 601-1 200,000.00     500,000.00         500,000.00     160,000.00      500,000.00         500,000.00     

1.2 กอลฟ์อาษา 2019 62SE 601-2 1,500,000.00      1,500,000.00 1,500,000.00      1,500,000.00      

1.3  ASA RUN 2019 62SE 601-3 160,000.00      200,000.00         100,000.00         100,000.00   

1.4 WA Cup 62SE 601-4 150,000.00         150,000.00   

1.5 BADMINTON ASA 100,000.00     100,000.00      

2 กิจกรรมอ่ืนๆ 62SE 602

2.1 กิจกรรมสมาพนัธ์สมาคมศิษยเ์ก่าฯ 62SE 602-1 500,000.00      500,000.00         250,000.00   250,000.00     

2.2 กิจกรรม ASA พบสถาบนัการศึกษา 50,000.00        

3 ค่าด าเนินการฝ่ายปฏิคม 62SE 603 -                       150,000.00         37,500.00           37,500.00     37,500.00     37,500.00       

สถาปัตย์สัญจร 

1.1 กิจกรรมสญัจรในประเทศ 10,000.00        

1.2 กิจกรรมสญัจรต่างประเทศ 20,000.00        

300,000.00     2,000,000.00      1,500,000.00 -              -                500,000.00     1,000,000.00   3,000,000.00      1,637,500.00      137,500.00   437,500.00   787,500.00     

หาผูส้นบัสนุนเพ่ิมเติมให้ Cover
 ค่าใชจ่้าย

ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

ฝ่ายปฏิคม

หมายเหตุ
งบประมาณ

รวมทั้งส้ิน

ที่ กิจกรรมหลัก/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
62SE 601-1 ฟุตบอล ASA CUP 2019 1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ

2.เพ่ือให้สมาชิกมีร่างกายท่ีแข็งแรง
3.เพ่ือให้กรรมการสมาคมฯ ได้มีโอกาสรับฟังข้อคิดเห็น
จากสมาชิกโดยตรง
4.เพ่ือให้ผู้ผลิตสินค้าท่ีให้การสนับสนุนมีโอกาสพบปะ
กับสมาชิก
5.เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กร
อ่ืนท่ีเข้าร่วมงาน

สมาชิกสมาคมฯ
 /
องค์กรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพ

จัดให้มีประธานและกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมี หน้าท่ี
จัดการแข่งขัน เชิญชวนสมาชิกท่ีสนใจ หาผู้สนับสนุนรายการ 
รับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงและจัดกิจกรรม
ประกอบการแข่งขัน
ในการแข่งขันมีการบันทึกภาพ เพ่ือน ามาลงประชาสัมพันธ์ในส่ือ
ของสมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และกระตุ้นความสนใจให้มา
เข้าร่วมกิจกรรมมากย่ิงข้ึน 
การจัดเก็บค่าสมัครในอัตราท่ีต่ า เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของ
สมาชิก และเพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

62SE 601-2 กอล์ฟอาษา 2019 1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ
2.เพ่ือให้สมาชิกมีร่างกายท่ีแข็งแรง
3.เพ่ือให้กรรมการสมาคมฯ ได้มีโอกาสรับฟังข้อคิดเห็น
จากสมาชิกโดยตรง
4.เพ่ือให้ผู้ผลิตสินค้าท่ีให้การสนับสนุนมีโอกาสพบปะ
กับสมาชิก
5.เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กร
อ่ืนท่ีเข้าร่วมงาน
6.เพ่ือน ารายได้ส าหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต 
นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ีขาดทุนทรัพย์
ทางการศึกษา

สมาชิกสมาคมฯ
 /
องค์กรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพ

จัดให้มีประธานและกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมี หน้าท่ี
จัดการแข่งขัน เชิญชวนสมาชิกท่ีสนใจ หาผู้สนับสนุนรายการ 
รับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงและจัดกิจกรรม
ประกอบการแข่งขัน
ในการแข่งขันมีการบันทึกภาพ เพ่ือน ามาลงประชาสัมพันธ์ในส่ือ
ของสมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และกระตุ้นความสนใจให้มา
เข้าร่วมกิจกรรมมากย่ิงข้ึน 
การจัดเก็บค่าสมัครในอัตราท่ีต่ า เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของ
สมาชิก และเพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายปฏิคม  (62SE 600)

ฝ่ายปฏคิม หนา้ 1 / 2



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายปฏิคม  (62SE 600)

62SE 601-3 ASA RUN 1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ
2.เพ่ือให้สมาชิกมีร่างกายท่ีแข็งแรง
3.เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กร
อ่ืนท่ีเข้าร่วมงาน
4.เพ่ือน ารายได้สนับสนุนกิจกรรมหลักของ สมาพันธ์
สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศ
ไทย (ASASA)

สมาชิกสมาคมฯ
 /
องค์กรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพ/
ประชาชนท่ัวไป

จัดให้มีประธานและกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมี หน้าท่ีจัด
กิจกรรม เชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจท่ัวไป หาผู้สนับสนุนรายการ
 รับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุง มีการบันทึกภาพ เพ่ือ
น ามาลงประชาสัมพันธ์ในส่ือของสมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ
 และกระตุ้นความสนใจให้มาเข้าร่วมกิจกรรมมากย่ิงข้ึน 
การจัดเก็บค่าสมัครในอัตราท่ีต่ า เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของ
สมาชิก และเพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

62SE 601-4 WA Cup 1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมสถาปนิกสยามฯ
 กับ สมาคมสถาปนิกต่างชาติ
2.เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสพบปะและเปล่ียนความรู้และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านกีฬาฟุตบอล ซ่ึงจัดเป็น
ประจ าทุกปี
3.เพ่ือให้สมาชิกมีร่างกายท่ีแข็งแรง

สมาชิกสมาคมฯ เชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกิจกรรม สันทนาการ ด้วยการ
ออกก าลังกาย ด้านกีฬาฟุตบอล เป็นประจ าสม่ าเสมอทุกสัปดาห์ 
โดยสมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันออกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หรือ
หาผู้สนับสนุนออกค่าใช้จ่ายให้ท้ังหมด และเดินทางร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกระชับมิตรยังประเทศท่ีเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

62SE 602-1 กิจกรรมสมาพันธ์สมาคมศิษย์
เก่าฯ

1.สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันระหว่างสถาปนิก
ในแต่ละสถาบันการศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอน
สถาปัตยกรรม
2.สร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ
3.เพ่ิมจ านวนสมาชิกสมาคมฯ

นิสิต และ
นักศึกษา เก่าใน
แต่ละสถาบัน

จัดกิจกรรมสันทนาการเพ่ือเป็นเวทีให้เกิดการท าความรู้จักกัน
ระหว่างศิษย์เก่าในแต่ละสถาบันฯ

62SE 603 ค่าด าเนินการฝ่ายปฏิคม เพ่ือใช้เป็นงบในการบริหารจัดการโครงการ อาทิ 
ค่าอาหารประชุมนอกสถานท่ี / ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง 
ประสานงานต่างจังหวัด / เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ

คณะกรรมการ /
 คณะท างาน

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด าเนินงานของกิจกรรม

ฝ่ายปฏคิม หนา้ 2 / 2



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2561 รายรับ 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2561 รายจ่าย 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายทะเบียน 62RG 1100

1 ค่าจดัส่งไปรษณีย ์บตัรสมาชิก 62RG 1101 -                  -                  15,000.00         15,000.00             3,750.00        3,750.00        3,750.00            3,750.00            

2 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองพิมพบ์ตัร 62RG 1102 -                  -                  35,000.00         35,000.00             35,000.00      

3 ค่าพฒันา/บ ารุงรักษาระบบสมาชิกออนไลน์ต่อเน่ือง 62RG 1103 -                  -                  2,950,000.00    50,000.00             50,000.00          

-                  -                  -            -            -            -                3,000,000.00    100,000.00           3,750.00        38,750.00      53,750.00          3,750.00            รวมทั้งส้ิน

งบประมาณ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)

ฝ่ายทะเบียน

ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)
หมายเหตุ
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

62RG 1101 ค่าจัดส่งไปรษณีย์
เพ่ือจัดท ำบัตรสมำชิกให้กับสมำชิกสมำคมบุคคลและนิติบุคคล ท่ี
ผ่ำนกำรอนุมัติในท่ีประชุมกรรมกำรบริหำร

สมำชิกสมำคม
จัดส่งบัตรสมำชิกแบบบัตรแข็งให้กับสมำชิกสมำคมบุคคล 
จัดพิมพ์ใบประกำศให้กับสมำชิกสมำคมประเภท นิติบุคคล

62RG 1102
ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์
เคร่ืองพิมพ์บัตรสมาชิก

อุปกรณ์ส้ินเปลือง เช่น หมึกพิมพ์ น้ ำยำล้ำงหัวพิมพ์ สมำชิกสมำคม จัดซ้ือ

62RG 1103
ค่าพัฒนา/บ ารุงรักษา
ระบบสมาชิกออนไลน์
ต่อเน่ือง

เพ่ือให้ระบบกำรท ำงำนของโปรแกรม มีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงต่อเน่ือง

สมำชิกสมำคม
ให้บริษัทท่ีท ำระบบ ดูแลพัฒนำโปรแกรมให้ใช้งำนได้อย่ำง
ต่อเน่ือง

ฝ่ายทะเบียน  (62RG 1100)

ฝ่ายทะเบยีน หนา้ 1 / 1



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2561 รายรับ 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2561 รายจ่าย 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ 62FR 300

1 ศึกษาและจดัท าโครงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคกบัผงัเมืองรวมและผงัเมืองแต่ละชุมชน 62FR 301 -                 -                 -                   200,000.00      200,000.00    

2 ศึกษาและจดัท าสถาปัตยกรรมกบัสงัคมผูสู้งวยั(คู่มือการออกแบบท่ีอยูอ่าศยัของผูสู้งวยั) 62FR 302 -                 -                 -                   100,000.00      30,000.00      30,000.00      40,000.00        

3 ศึกษาและจดัท าแนวทางในการแกปั้ญหาประชากรแฝงในเมืองทอ่งเท่ียวท่ีรัฐไดแ้ต่ประชาสมัพนัธ์ 62FR 303 -                 -                 -                   100,000.00      30,000.00      30,000.00      40,000.00        

4 ศึกษาและจดัท าการผลกัดนัในภาครัฐจดัท า Zoning code หรือ Zoning Regulation 62FR 304 -                 -                 -                   200,000.00      50,000.00      60,000.00      90,000.00        

5 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน/การประชุม /ค่าเดินทาง/อ่ืนๆ 62FR 305 -                 -                 -                   100,000.00      25,000.00      25,000.00      25,000.00      25,000.00        

6 เมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลก 62FR 306 -                 -                 -                   1,000,000.00   250,000.00    250,000.00    250,000.00    250,000.00      

7 คดัเลือกรางวลัอนุรักษดี์เด่น 62FR 307 -                 -                 -                   500,000.00      250,000.00    250,000.00      

8 อนุรักษ/์VERNADOC/ASA CAN 62FR 308 -                 -                 -                   1,300,000.00   350,000.00    350,000.00    600,000.00      

9 คลองคูเมืองธนบรีุ 62FR 309 -                 -                 -                   350,000.00      350,000.00    

อนุรักษ์ -                 -                 

ปรับปรุงเกณฑร์างวลัอนุรักษส์ถาปัตยกรรมดีเด่น  -                 -                 30,000.00        

ASA VERNADOC -                 -                 100,000.00       

การเช่ือมโยงเครือข่ายการอนุรักษ์ -                 -                 70,000.00        

สถาปนิกเพ่ือสังคมและชุมชน -                 -                 

ASA CAN Annual Workshop -                 -                 300,000.00       

กิจกรรมเพ่ือสาธารณะ -                 -                 500,000.00       

-                 -                 -            -            -            -              1,000,000.00    3,850,000.00   825,000.00    735,000.00    995,000.00    1,295,000.00   

หมายเหตุ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ

งบประมาณ

ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)

รวมทั้งส้ิน

ที่ กิจกรรมหลัก/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
62FR 301 ศึกษาและจัดท าโครงการ

วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคกับผังเมืองรวม
และผังเมืองแต่ละชุมชน

เพ่ือเป็นคู่มืออ้างอิงในการพัฒนาเมืองและชุมชนท่ีมี
ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันในด้านสังคมและความเป็นอยู่ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายเมืองอัจฉริยะในอนาคต

สถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ,สถาปนิกท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม
ฯ และบุคคลท่ัวไป

จัดจ้างศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากต่างประเทศและในประเทศ ร่าง 
ประชุมคณะท างานประชาพิจารณ์ สรุป

62FR 302 ศึกษาและจัดท า
สถาปัตยกรรมกับสังคมผู้
สูงวัย(คู่มือการออกแบบท่ี
อยู่อาศัยของผู้สูงวัย)

เพ่ือเผยแพร่ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับศาสตร์และบุคลากร
ด้านต่างๆของวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพท่ี
เก่ียวข้อง ส่งเสริมสังคมสูงวัยท่ีผู้ปฎิบัติวิชาชีพจะต้อง
เตรียมพร้อมให้ทันสถานการณ์

สถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ,สถาปนิกท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม
ฯ และบุคคลท่ัวไป

จัดจ้างก าหนดหัวข้อ ท าเน้ือหาให้ครบ ครอบคลุมตามท่ี
ก าหนดในวัตถุประสงค์

62FR 303 ศึกษาและจัดท าแนวทาง
ในการแก้ปัญหาประชากร
แฝงในเมืองท่องเท่ียวท่ีรัฐ
ได้แต่ประชาสัมพันธ์

เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันท่ีภาครัฐมุ่งส่งเสริม
การท่องเท่ียวกับเมืองหลักและเมืองรองแต่ละลเยการ
จัดเตรียมสาธารณูปโภคให้กับชุมชนน้ันๆ

สถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ,สถาปนิกท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม
ฯ และบุคคลท่ัวไป

จัดจ้างศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากต่างประเทศและในประเทศ ร่าง 
ประชุม

62FR 304 ศึกษาและจัดท าการ
ผลักดันในภาครัฐจัดท า 
Zoning code หรือ 
Zoning Regulation

เพ่ือเสนอต่อภาครัฐ  ปัญหาท่ีกระทบกับการพัฒนาเมือง
และชุมชนท่ีไม่มีหลักการในการพัฒนาเมืองให้อยู่ใน
มาตรฐานท่ีสอดคล้องกันไปขอให้การท า E..IA ซ่ึงอิง
ความเห็นของคณะกรรมการแทนท่ีจะมีข้อก าหนดให้
ชัดเจน ตามการพัฒนาเมืองท่ีถูกต้อง

สถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ,สถาปนิกท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม
ฯ และบุคคลท่ัวไป

จัดจ้างศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากต่างประเทศและในประเทศ ร่าง 
ประชุมคณะท างานประชาพิจารณ์ สรุป

62FR 305 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน/
การประชุม /ค่าเดินทาง/
อ่ืนๆ

1.เพ่ือใช้เป็นงบในการบริหารจัดการโครงการ อาทิเช่น 
ค่าเบ้ียเล้ียงการประชุม , ค่าอาหาร

คณะกรรมาธิการฯ 1.เพ่ือบริหารจัดการ การด าเนินงานของกรรมาธิการ
สถาปนิกเพ่ือสังคมและเมือง ส่งบุคลากรเป็นตัวแทน
สมาคมฯเข้าร่วม ประชุม สนทนา ปรึกษาหารือ

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ (62FR 300)
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62FR 306 โครงการเมืองสงขลาสู่
เมืองมรดกโลก

1.เพ่ือผลักดันเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก             
   2.เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม
ภายในพ้ืนท่ีเมืองเก่าสงขลา

ประชาชน / ชุมชน 1.รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมจัดท าเอกสาร 2. ประชุมสรุป
เน้ิอหาของเอกสาร 3. จัดท าต้นฉบับเอกสาร

62FR 307 คัดเลือกรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
อันทรงคุณค่า ซ่ึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความเจริญรุ่งเรือง
ทางวัฒนธรรมของชาติไว้ให้คงเป็นประโยชน์แก่อนุชน
ช้ันหลังสืบต่อไป
2.เพ่ือประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างก าลังใจแก่ผู้ท่ีได้
ครอบครองอาคารเก่าอันทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม
 และอุตสาหะบ ารุงรักษาอาคารน้ันไว้เป็นสมบัติอัน
ทรงคุณค่าของชาติ
3.เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมแก่สังคมในการสงวนรักษาและ
การใช้อาคารเดิมให้สนองประโยชน์ใช้สอยท่ีปัจจุบัน
และภายหน้าแทนการร้ือท าลายเพ่ือก่อสร้างอาคารใหม่

ประชาชนท่ัวไป, 
หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้อง, สถาปนิก
สมาชิกสมาคมฯ และ
นิสิตนักศึกษา

คัดเลือกอาคาร บุคคล หรือองค์กร และชุมชนพ้ืนถ่ิน
เพ่ือรับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม  โดยการเสนอ
รายช่ือในช้ันต้นและท าการส ารวจ รวบรวมข้อมูลและ
ภาพถ่าย  เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกจากข้อมูล
ในข้ันสุดท้าย จนได้ผลสรุปเป็นเอกฉันท์
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62FR 308 อนุรักษ์/VERNADOC/ASA
 CAN

1. เพ่ือบริการวิชาการด้านสถาปัตยกรรมแก่ชุมชน เช่น 
การเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรมชุมชน เก็บข้อมูลมรดก
สถาปัตยกรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกให้ชุมชน 
และนักศึกษาเห็นค่าของมรดกทางสถาปัตยกรรม และ
เรียนรู้ท่ีจะอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ซ่ึงเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ
2. เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ชุมชนและเสริมสร้างสังคม
เข้มแข็งและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืนผ่านการร่วมกัน
อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม และส่ิงแวดล้อม
วัฒนธรรมในชุมชน 5.เพ่ือนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการ
ท างานในพ้ืนท่ีจริง โดยการบูรณาการความรู้จาก
ห้องเรียนสู่ชุมชน
4. เพ่ือให้เกิดโครงการท่ีประสานความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงความสัมพันธ์ในรูปแบบ
ดังกล่าวจะมีความส าคัญย่ิงในการพัฒนาองค์ความรู้และ
การพัฒนาท่ีมีความย่ังยืนในภูมิภาคต่อไป                  
                                             5.การสร้างพ้ืนท่ี
ท างานขยายเครือข่ายเพ่ิมเติม การสนับสนุนในการ
สร้างพ้ืนท่ีและการเรียนรู้แก่สถาปนิกชุมชนรุ่นใหม่

ประชาชนท่ัวไป, 
หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้อง, คณาจารย์
และนักศึกษา

1.จัดค่ายส ารวจรางวัด 2 สัปดาห์ และแสดงนิทรรศการ
พร้อมสัมมนา 1 วัน                                           
    2.จัดกิจกรรม Workshop เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้

62FR 308-1 ประชุมร่วมสมาชิก Arcasia เพ่ือประชุมหารือร่วมกับสมาชิก Arcasia โดยใช้อาคาร
ท่ีท าการ จ.สงขลา ใช้เป็นศูนย์กลางการประชุมทางด้าน
สถาปัตยกรรม

สมาชิก Arcasia จ านวน
 21 ประเทศ

ประสานไปยัง Arcasia เพ่ือขอความเห็นแก่ประเทศ
สมาชิกต่าง ๆ จ านวน 21 ประเทศ ถึงการจัดต้ังศูนย์เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางในการท างานด้านอนุรักษ์
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62FR 308-2 ปฏิรูปกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ก่อสร้างและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์ในอาคาร

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพของสถาปนิก 
วิศวกร และผู้เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง

ท าการวิจัย ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาต่างๆ ตามกฎหมาย
ท่ีมีผลบังคับใช้

62FR 309 โครงการคลองคูเมืองธนบุรี 1. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่าง สมาคมสถาปนิกสยาม
ฯ และสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ ในการช่วยกันผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ 
ปรับปรุงและฟ้ืนฟูสายน้ า และพ้ืนท่ีริมสายน้ าของ
กรุงเทพมหานคร
2. เพ่ือน าเสนอและเผยแพร่โครงการฯ 

ประชาชนท่ัวไป, 
หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้อง, คณาจารย์
และนักศึกษา

1 การส ารวจพ้ืนท่ี การวิเคราะห์บทบาทของคลองใน
ปัจจุบัน และอนาคต
2. การน าเสนอแนวคิดในการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูคลองฯ 
3. การน าเสนอผังแม่บทโครงการ
4. การน าเสนอผังรายละเอียด ตัวอย่างการออกแบบ
ของพ้ืนท่ีส าคัญ
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งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2561 รายรับ 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2561 รายจ่าย 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายกจิการพเิศษ 62SA 500

1 งานสถาปนิก 63 62SA 501 95,000,000.00   95,000,000.00   5,000,000.00  15,000,000.00  30,000,000.00  45,000,000.00    25,000,000.00   25,000,000.00   200,000.00         3,000,000.00       7,000,000.00         14,800,000.00       

2 ASA Real Estate Forum 62SA 502 -                    -                    -                    2,000,000.00     400,000.00         400,000.00          1,200,000.00         

3 Venice Biennale 62SA 503 -                    -                    -                    500,000.00       500,000.00            

95,000,000.00   95,000,000.00   5,000,000.00  15,000,000.00  30,000,000.00  45,000,000.00    25,000,000.00   27,500,000.00   600,000.00         3,400,000.00       8,200,000.00         15,300,000.00       รวมทั้งส้ิน

งบประมาณ
ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ

รหัส

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

ฝ่ายกจิการพเิศษ

หมายเหตุ
ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท) ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
62SA501 งานสถาปนิก '62 1.เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในการประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมสาขาต่างๆ
2.เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจอันดี
ระหว่างสถาปนิก นิสิตนักศึกษา รวมท้ังมวลสมาชิกใน
วิชาชีพเดียวกันและวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง
3.เผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้ทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ รวมท้ังการแสดงสินค้า วัสดุ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งและ
บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี
4.เผยแพร่ผลงานของสมาคมฯ สถาปนิก นิสิตนักศึกษา 
5.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การ
ก่อสร้างกับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรและผู้เก่ียวข้อง
ในวิชาชีพ
6.จัดสัมมนาเชิงวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมใน
แง่มุมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ความ
คิดเห็นของสถาปนิก ผู้ประกอบการ และผู้เช่ียวชาญใน
สาขางานท่ีเก่ียวข้อง

กลุ่มวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 4 สาขา
 วิศวกร 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
นักพัฒนาท่ีดิน นัก
ลงทุน ผู้บริหารอาคาร 
เจ้าของโครงการ 
ผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ผลิต
และตัวแทนจ าหน่าย
วัสดุก่อสร้าง นิสิต 
นักศึกษาสถาปัตยกรรม
 และประชาชนผู้สนใจ
โดยท่ัวไป

1. จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดในการจัดงาน ,  
นิทรรศการผลงานของสมาคมฯ
2. พ้ืนท่ีส่งเสริมกิจกรรมและสันทนาการ ให้บริการแก่
สมาชิกสมาคมฯ และภาคประชาชน อาทิ หมอบ้าน
อาษา, ASA Club,  ASA Shop  จัดกิจกรรมในระหว่าง
การจัดงาน 
3. กิจกรรมการประกวดแนวความคิด การประกวด
ผลงาน ท้ังประเภท สมาชิก นิสิต นักศึกษา และบุคคล
ท่ัวไป 
4. จัดการประชุมสัมมนาวิชาชีพ-วิชาการ, งานสัมมนา 
International Forum
5. จัดการประชาสัมพันธ์ การจัดงานในส่วนของ
กิจกรรมสมาคมฯ

1.มุ่งบ าเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญ
งดงามทางสถาปัตยกรรม และส่ิงแวดล้อม และรักษา
อารยธรรมของชาติ ในฐานะองค์กรทางชีพอิสระทาง
สถาปัตยกรรม

2.เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก 
เพ่ือด ารงไว้ซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรี รวมท้ังเสริมสร้างความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบวิชาชีพของสมาชิกและต่อสังคม

3.ให้ความรู้ ค าปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิ
ประโยชน์ แก่สมาชิกและสังคม

ฝ่ายกิจการพิเศษ  (62SA500)

62SA502 ASA Real Estate Forum 
2019

สถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ,สถาปนิกท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

ต้ังคณะท างาน เพ่ือวางแผนการัดกิจกรรมต่างๆ แบ่ง
ออกเป็น คณะอ านวยการโครงการและคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัล สมาคมฯดูแลในส่วนการประกวดแบบ 
และมีทีมออแกไนเซอร์ ดูแลเร่ืองForum
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ฝ่ายกิจการพิเศษ  (62SA500)

4.ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้า 
การวิจัยและพัฒนา เพ่ือความก้าวหน้าในการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและทันกับการเปล่ียนแปลงตาม
ยุคสมัย

5.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรและ
สถาบัน ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพ่ือ
พัฒนาและเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าท่ีของ
สถาปนิก ให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นท่ีเช่ือถือ ศรัทธา
ของประชาชน

6.ส่งเสริม พัฒนา และติดตามการปฏิบัติตามพันธะกรณี
ว่าด้วยการให้บริการ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน

7.ก าหนดและรับรองมาตรฐาน กฎระเบียบ เก่ียวกับ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม

62SA503 นิทรรศการสถาปัตยกรรม
ร่วมสมัย เวนิสเบียนนาเล่ 
คร้ังท่ี 17

เพ่ือศึกษาและเข้าร่วมงานนิทรรศการฯ ณ ประเทศ
อิตาลี ระหว่งวันท่ี 23 พ.ค.-29 พ.ย. 63

เดินทางร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ ช่วงเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

62SA502 ASA Real Estate Forum 
2019

สถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ,สถาปนิกท่ี
ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

ต้ังคณะท างาน เพ่ือวางแผนการัดกิจกรรมต่างๆ แบ่ง
ออกเป็น คณะอ านวยการโครงการและคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัล สมาคมฯดูแลในส่วนการประกวดแบบ 
และมีทีมออแกไนเซอร์ ดูแลเร่ืองForum
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งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2561 รายรับ 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2561 รายจ่าย 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 62PR 700

1 งบประชาสัมพันธ์สมาคม (ส่วนกลาง) 62PR 701

 1.1 บริษทัท่ีปรึกษาประชาสมัพนัธ์ 62PR 701.1 -                  -                  1,000,000.00    1,500,000.00   375,000.00     375,000.00     375,000.00     375,000.00     

 1.2 จดหมายเหตุอาษา 62PR 701.2 -                  -                  600,000.00       600,000.00      150,000.00     150,000.00     150,000.00     150,000.00     

 1.3 ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์/Leased line/ID Apple Dev./News Clipping 62PR 701.3 -                  -                  222,000.00       222,000.00      21,000.00       21,000.00       159,000.00     21,000.00       

2 ASA Cloud 62PR 702 -                  -                  

 2.1 ASA Cloud Films&Talks 62PR 702.1 -                  500,000.00     125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00     600,000.00       200,000.00      50,000.00       50,000.00       50,000.00       50,000.00       

 2.2 Temperary Exhibition : vernacular architecture 62PR 702.2 -                  -                  300,000.00       300,000.00      300,000.00     

 2.3 เงินเดือน/งบเดินทาง/อ่ืนๆ 62PR 702.3 -                  -                  600,000.00       150,000.00      37,500.00       37,500.00       37,500.00       37,500.00       

3 ASA Crew 62PR 703 4,500,000.00  -                  

 3.1  ASA Crew Journal ,Content Online 62PR 703.1 -                  1,000,000.00  250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00     1,188,000.00    2,918,000.00   729,500.00     729,500.00     729,500.00     729,500.00     

 3.2  ค่าพิมพแ์ละค่ากระดาษ 62PR 703.2 -                  -                  -                  

 3.3  Post Office (ค่าส่ง ASA Crew Journal) 62PR 703.3 -                  -                  408,000.00       408,000.00      102,000.00     102,000.00     102,000.00     102,000.00     

  3.4  Website & Application 62PR 703.4 -                  -                  202,000.00       202,000.00      50,500.00       50,500.00       50,500.00       50,500.00       

  3.5 ค่าจา้ง ASA Crew Staff -                  -                  1,680,000.00    -                  

 3.6 Marketing Survey -                  -                  200,000.00       -                  

3 โครงการศึกษาความเหมาะสมพิพิธภณัฑ์สถาปัตยกรรม 62PR 704 -                  -                  -                   1,000,000.00   500,000.00     500,000.00     

 

4,500,000.00  1,500,000.00  375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00     7,000,000.00    7,500,000.00   1,515,500.00  2,015,500.00  2,153,500.00  1,815,500.00  รวมทั้งส้ิน

ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ
รหัส

หมายเหตุ

สมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

งบประมาณ

ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท) ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
62PR 701.1 งานประชาสัมพันธ์สมาคมฯ เพ่ือเผยแพร่บทบาทและบทบาทหน้าท่ีของสมาคมฯ 

ให้สมาชิกและสาธารณะรับรู้ในวงกว้าง
สมาชิกสมาคม,สถาปนิก, 
ผู้สนใจท่ัวไป, นิสิตนักศึกษา, 
ส่ือต่างๆ, สมาคมวิชาชีพและ
องค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

จัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาประชาสัมพันธ์เพ่ือ
วางแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการประชาสัมพันธ์
/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในส่ือ online / ofline

62PR 701.2 ASA Newsletter เป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างสมาคมฯ กับสมาชิก
ฯ เพ่ือแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและความรู้ต่างๆ ให้
สมาชิก สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพและองค์กร
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ

สมาชิกสมาคม, 
สถาบันการศึกษา, สมาคม
วิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

จัดพิมพ์และจัดส่งทุกๆ2 เดือน ให้แก่สมาชิก
สมาคม สถาบันการศึกษา, สมาคมวิชาชีพและ
องค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

62PR 701.3 1. เค่าเช่า Server ASA WEB / 
Leased Line internet / สมาชิก ID 
APPLE Dev
2. บริการติดตามข่าวสารให้สมาคมฯ

1. เพ่ือรองรับการใช้งานเว็บไซต์สมาคมฯ / 
อินเตอร์เน็ตส าหรับการประชุม Teleconference / 
การต่ออายุ ID APPLE ส าหรับแอพพลิเคช่ัน ระบบ IOS
2. เพ่ือให้สมาคมฯ ได้รับการแจ้งข่าวสารท่ีเก่ียวกับ
สมาคมได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

สมาชิกสมาคม,สถาปนิก, 
ผู้สนใจท่ัวไป, นิสิตนักศึกษา, 
ส่ือต่างๆ, สมาคมวิชาชีพและ
องค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

1. ใช้บริการกับบริษัทผู้ให้เช่า Server / ใช้
บริการกับบริษัทผู้ให้บริกาอินเตอร์เน็ต Leased
 Line / ด าเนินการต่ออายุราย 1 ปี กับ APPLE
 ส าหรับผู้ใช้ระบบมือถือ IOS
2. ด าเนินการใช้ระบบโปรแกรมอัตโนมัติ 
iQNewsalert

62PR 702.1 ASA Cloud Films&Talks น าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับแนวคิดและผลงานทางด้าน
สถาปัตยกรรมผ่านภาพยนต์สารคดีเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการทางแนวความคิดตลอดจนสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับงานสถาปัตยกรรมแก่สาธารณชน

สมาชิก,บุคคลในวงการสถาปัตย์
 งานสร้างสรรค์และสาธารณะชน

ด าเนินการจัดจ้างผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ด้านการฉายภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับด้าน
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

62PR 702.2 Temporary Exhibition เป็นพ้ืนท่ีแสดงผลงานของสถาปนิกไทย เผยแพร่
ความรู้สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวกับ vernacular 
architecture และด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

สมาชิก,บุคคลในวงการสถาปัตย์
 งานสร้างสรรค์และสาธารณะชน

รูปแบบนิทรรศการท่ีสามารถปรับเปล่ียน
น าไปใช้แสดงต่อในพ้ืนท่ีอ่ืน

62PR 702.3 ค่าจ้างบุคคลากร/ค่าเดินทาง/อ่ืนๆ - - -

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (62PR 700)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (62PR 700)

62PR 703.1 ASA Crew Journal, Content Online เพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างสถาปนิกกับ
สังคม รวมถึงแจ้งข่าวสารบ้านเมืองท่ีสมาคมมีส่วนร่วม
ให้ค าแนะน าปรึกษาและร่วมด าเนินการในโครงการ
ต่างๆผ่านวารสาร ASA CREW รวมถึงการจัดท าเน้ือ
ออนไลน์ผ่านส่ือออนไลน์ของสมาคมฯท้ังหมด เพ่ือ
เผยแพร่ข่าวสารแก่สมาชิกและผู้ท่ีสนใจได้อย่างท่ัวถึง 
รวดเร็ว

สมาชิกสมาคม,สถาปนิก, 
ผู้สนใจท่ัวไป, นิสิตนักศึกษา, 
ส่ือต่างๆ, สมาคมวิชาชีพและ
องค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

จัดจ้างบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในการจัดท าส่ือ
ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบท่ีเก่ียวข้อง
 ราย 2 เดือน ด าเนินการจัดส่งให้สมาชิก on 
demand และสถาบันการศึกษา สมาคม
วิชาชีพฯและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ
ด าเนินการจัดท าเน้ือหาออนไลน์ มีการบริหาร
จัดการเผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์ท้ังหมดของ
สมาคมฯ

62PR 703.2 ค่าพิมพ์และค่ากระดาษ เพ่ือรองรับสมาชิกท่ีต้องการวารสารอาษาครูแบบ
รูปเล่ม และแจกจ่ายให้กับสถาบันการศึกษา สมาคม
วิชาชีพและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

สมาชิก, สมาคมวิชาชีพและ
องค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

จัดจ้างบริษัทผู้ให้บริการจัดพิมพ์วารสาร

62PR 703.3 Post Office (ค่าจัดส่ง ASA Crew 
Journal)

เพ่ือจัดส่งวารสารฯ ให้แก่สมาชิก สถาบันการศึกษา 
สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

สมาชิก, สถาบันการศึกษา,
สมาคมวิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

ด าเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์

ASA Application เป็นช่องทางให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับข่าสารข้อมูล
ผ่านทาง Application และเป็นช่องทางให้ผู้สนับสนุน
มีพ้ืนท่ีโฆษณาผลิตภัณฑ์ เพ่ิมรายได้ให้กับสมาคมฯ

สมาชิกสมาคม,สถาปนิก, 
ผู้สนใจท่ัวไป, นิสิตนักศึกษา, 
ส่ือต่างๆ, สมาคมวิชาชีพและ
องค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ผู้ให้การ
สนับสนุนสมาคมฯ

ด าเนินการเช่าระบบให้บริการ ASA 
Application และดูแลระบบในระยะเวลา 1 ปี

ASA Website เป็นช่องทางการส่ือสารออนไลน์ ให้สังคมได้รู้จัก
สถาปนิกมากย่ิงข้ึน รวมถึงอ านวยความสะดวกให้
สมาชิกติดตามข้อมูลข่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
เป็นช่องทางให้ผู้สนับสนุนมีพ้ืนท่ีโฆษณาผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมรายได้ให้กับสมาคมฯ

สมาชิกสมาคม,สถาปนิก, 
ผู้สนใจท่ัวไป, นิสิตนักศึกษา, 
ส่ือต่างๆ, สมาคมวิชาชีพและ
องค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ผู้ให้การ
สนับสนุนสมาคมฯ

ด าเนินการจ้างผู้ดูแลระบบท่ีมีความเช่ียวชาญ
ด้านไอที เพ่ือให้เว็บไซต์สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

62PR 704 ศึกษาความเหมาะสมพิพิธภัณฑ์
สถาปัตยกรรม

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบรายละเอียดต าแหน่งท่ีต้ัง
รวม ท้ังรูปแบบการ บริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์
2. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทฯ

62PR 703.4

สถาปนิกและประชาชนท่ัวไป
และนักท่องเท่ียว

ต้ังคณะท างานศึกษาเบ้ืองต้น อภิปรายสรุป

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์หนา้ 2 / 2



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2561 รายรับ 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2561 รายจ่าย 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายส านักงาน 62HQ 900

1 เงินเดือน/โบนสั/สวสัดิการพนกังาน/ กองทุนส ารองฯ 62HQ 901 -                  -                  14,000,000.00    14,700,000.00       3,000,000.00    3,000,000.00      3,200,000.00      5,500,000.00      
2 ค่าเช่า/ค่าธรรมเนียมท่ีดิน-อาคาร 62HQ 902 -                  -                           500,000.00 600,000.00            100,000.00       130,000.00         130,000.00         240,000.00         
3 ค่าสอบบญัชี 62HQ 903 -                  -                  60,000.00           60,000.00              60,000.00           
4 ค่าเบ้ียประกนัภยั 62HQ 904 -                  -                  100,000.00         100,000.00            5,000.00           5,000.00             90,000.00           
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ / ค่ารับรอง 62HQ 905

 5.1.ค่ารับรอง 62HQ 905-1 -                  -                  600,000.00         800,000.00            200,000.00       200,000.00         200,000.00         200,000.00         
 5.2 ค่าพาหนะกิจกรรม 62HQ 905-2 -                  -                  50,000.00           50,000.00              12,500.00         12,500.00           12,500.00           12,500.00           
 5.3 ค่าพาหนะ-คณะกรรมการบริหาร 62HQ 905-3 -                  -                  200,000.00         200,000.00            50,000.00         50,000.00           50,000.00           50,000.00           
 5.4 ค่าพาหนะ-ผูแ้ทนสมาคมฯ 62HQ 905-4 -                  -                  100,000.00         50,000.00              12,500.00         12,500.00           12,500.00           12,500.00           

6 ค่าใช้จ่ายส านักงาน 62HQ 906
 6.1 ค่าใช้จ่ายประจ าส านกังาน 62HQ 906-1 -                  -                  1,600,000.00      2,000,000.00         500,000.00       500,000.00         500,000.00         500,000.00         
 6.2 ค่าจดัท าของท่ีระลึก 62HQ 906-2 2,000,000.00   2,000,000.00   1,500,000.00  300,000.00  100,000.00  100,000.00     -                     500,000.00            250,000.00         250,000.00         
 6.3 จดัท าเหรียญเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ 62HQ 906-3 -                  -                  -                     800,000.00            400,000.00         400,000.00         

7 ค่าพาหนะติดต่องาน 62HQ 907 -                  -                  150,000.00         150,000.00            37,500.00         37,500.00           37,500.00           37,500.00           
8 ค่าสาธารณูปโภค 62HQ 908 -                  -                  450,000.00         450,000.00            112,500.00       112,500.00         112,500.00         112,500.00         
9 ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งฯ 62HQ 909 -                  -                  150,000.00         200,000.00            80,000.00           120,000.00         

10 ประชุมใหญ่สามญั,วิสามญั / รายงานประจ าปี 62HQ 910 -                  -                  400,000.00         400,000.00            400,000.00         

11 เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ส านกังาน,ซอฟแวร์ ,ยานพาหนะ 62HQ 911 -                  -                  300,000.00         1,000,000.00         650,000.00       100,000.00         100,000.00         150,000.00         
12 พฒันาบุคลากร และทศันศึกษา 62HQ 912 -                  -                  180,000.00         480,000.00            120,000.00       120,000.00         120,000.00         120,000.00         
13 ค่าตรวจสอบภายใน 62HQ 913 -                  -                  200,000.00         200,000.00            50,000.00         50,000.00           50,000.00           50,000.00           
14 ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 62HQ 914 -                  -                  300,000.00         300,000.00            75,000.00         75,000.00           75,000.00           75,000.00           
15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 62HQ 915 -                  -                  300,000.00         340,000.00            80,000.00         90,000.00           90,000.00           80,000.00           
16 ปรับปรุงส านักงานต่างๆ 62HQ 916 5,000,000.00      

 - ส านกังานใหญ่ 62HQ 916-1 -                  -                  2,000,000.00         500,000.00       500,000.00         500,000.00         500,000.00         
 - อาคารซอยราชครู 62HQ 916-2 -                  -                  -                        

 - ท่ีดินรามค าแหง 62HQ 916-3 3,000,000.00   3,000,000.00   3,000,000.00  -                        

 - ลา้นนา 62HQ 916-4 -                  -                  1,500,000.00         300,000.00       400,000.00         400,000.00         400,000.00         
 - สงขลา 62HQ 916-5 -                  -                  1,000,000.00         250,000.00       250,000.00         250,000.00         250,000.00         

17 ทูลเกลา้ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 62HQ 917 -                  -                  1,300,000.00      1,300,000.00         300,000.00         1,000,000.00      
18 งบบริจาคการกุศลอ่ืนตามสถานการณ์ 62HQ 918 -                  -                  60,000.00           100,000.00            25,000.00         25,000.00           25,000.00           25,000.00           
19 งบกลาง 62HQ 919 -                  -                  8,500,000.00      7,000,000.00         1,600,000.00    1,600,000.00      1,600,000.00      2,200,000.00      

5,000,000.00   5,000,000.00   1,500,000.00  300,000.00  100,000.00  3,100,000.00  34,500,000.00    36,280,000.00       7,680,000.00    7,345,000.00      8,540,000.00      12,715,000.00    รวมทั้งส้ิน

ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ
รหัส

หมายเหตุ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563
ฝ่ายส านักงาน

งบประมาณ

ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท) ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

62 HO 901

เงินเดือน/โบนัส/สวัสดิการ
พนักงาน/กองทุน
ประกันสังคม/กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ

เพ่ือจ่าย เงินเดือน /เงินโบนัสประจ าปี /ค่าต าแหน่ง/ ค่าเบ้ียเล้ียง
 / ค่าล่วงเวลา / ค่ารักษาพยาบาล /เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม /เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ /ประกันสุขภาพ
กลุ่มและตรวจสุขภาพประจ าปีเจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ี จ่ายเป็นรายเดือน /จ่ายตามจริง

62 HO 902
ค่าเช่า/ค่าธรรมเนียมท่ีดิน-
อาคาร

เพ่ือจ่ายค่าเช่าท่ีดินข้างอาคารสมาคม / ค่าเช่าอาคารพหลโยธิน /
 ค่าภาษีโรงเรือน

จ่ายเป็นรายเดือน และรายปี

62 HO 903 ค่าสอบบัญชี ตรวจสอบเอกสารบัญชี จ่ายเป็นรายปี

62 HO 904 ค่าเบ้ียประกันภัย
ค่าเบ้ียประกันภัยอาคารส านักงาน / ค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์-
รถจักรยานยนต์ /ค่าต่อภาษี พ.ร.บ.

จ่ายเป็นรายปี

62 HO 905-1 ค่ารับรอง อาหารและเคร่ืองด่ืมรับรองการประชุม
กรรมการ /คณะท างาน/
ผู้แทนสมาคมฯ

เบิกจ่ายตามจริง

63 HO 905-2 ค่าพาหนะกิจกรรม ค่าพาหนะเดินทาง
กรรมการ /คณะท างาน/
ผู้แทนสมาคมฯ

เบิกจ่ายตามจริง

64 HO 905-3
ค่าพาหนะ-คณะกรรมการ
บริหาร

ค่าพาหนะเดินทางประชุมกรรมการบริหารประจ าเดือน กรรมกาบริหาร เบิกจ่ายเดือนละ 1 คร้ัง

65 HO 905-4 ค่าพาหนะ-ผู้แทนสมาคมฯ ค่าพาหนะเดินทาง
กรรมการ /คณะท างาน/
ผู้แทนสมาคมฯ

เบิกจ่ายตามระเบียบสมาคม

62 HO 906-1 ค่าใช้จ่ายประจ าส านักงาน

เพ่ือจ่ายค่ารักษาความสะอาด/ ค่าบริการรักษาความปลอดภัย/ ค่า
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร-เคร่ืองแฟร็กซ์ /ค่าซ่อมบ ารุง / เคร่ืองใช้
ส านักงานวัสดุส่ิงพิมพ์และเคร่ืองเขียน/ ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
และเบ็ดเตล็ดฯลฯ

จ่ายเป็นรายเดือน /จ่ายตามจริง

62 HO 906-2 ค่าจัดท าของท่ีระลึก
เพ่ือจัดท าของท่ีระลึกประจ าปี ส าหรับแจกและจ าหน่าย เช่น เส้ือ
ยืด เส้ือโปโล หมวก ร่ม ปากกา ฯลฯ

สมาชิกและบุคคลท่ัวไป เบิกจ่ายตามจริง

ฝ่ายส านักงาน  (62 HO 900)

ฝ่ายส านักงาน หนา้ 1 / 3



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายส านักงาน  (62 HO 900)

62 HO 907 ค่าพาหนะติดต่องาน
ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุม / ค่าน้ ามันรถ /ค่าพาหนะติดต่อ
งาน/ค่าทางด่วน /ค่าท่ีจอดรถติดต่องาน

เจ้าหน้าท่ี เบิกจ่ายตามจริง

62 HO 908 ค่าสาธารณูปโภค
เพ่ือจ่ายค่าไฟฟ้า / ค่าน้ าประปา / ค่าโทรศัพท์ / ค่า Internet  / 
ค่าไปรษณีย์

ช าระโดยหักบัญชี และเงินสด ตามบิล
เรียกเก็บ

62 HO 909
ค่าใช้จ่ายเลือกต้ังฯ(เลือกต้ัง
นากยกสมาคม'63-65)

ค่าพิมพ์จดหมายเชิญลงสมัครรับเลือกต้ัง /จดหมายลงคะแนน
เลือกต้ัง และค่าจัดส่ง / ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน-ค่ารถเดินทาง 
คณะกรรมการร่วมประชุมฯ

สมาชิก

62 HO 910
ประชุมใหญ่สามัญ / วิสามัญ /
 รายงานประจ าปี

ค่าพิมพ์จดหมายเชิญร่วมประชุมและค่าจัดส่ง / ค่าจัดพิมพ์
รายงานประจ าปี

สมาชิก จัดประชุมปีละ 1 คร้ัง

62 HO 911
เคร่ืองใช้และอุปกรณ์
ส านักงาน.ซอฟแวร์.ยานพาหนะ

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ / โปรแกรม Microsaft Office /อุปกรณ์สาย
แลน /อุปกรณ์ส านักงาน

62 HO 912 พัฒนาบุคลากร และทัศนศึกษา ค่าอบรมทัศนศึกษา / สัมมนา / กิจกรรมสันทนาการ เจ้าหน้าท่ี

62 HO 913 ค่าตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบภายในบัญชี/การเงิน รายเดือน ตรวจสอบเดือนละ 1 คร้ัง

62 HO 914 ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย จ้างท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย รายเดือน

62 HO 915 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เดินทางร่วมงานภูมิภาค 3 ภาค / งานประชุมต่างจังหวัด และ
ต่างประเทศ

กรรมการ /คณะท างาน/
ผู้แทนสมาคมฯ/ เจ้าหน้าท่ี

62 HO 916-1 ปรับปรุงส านักงานใหญ่ เพ่ือบ ารุงซ่อมแซม และปรับปรุงส านักงาน

ฝ่ายส านักงาน หนา้ 2 / 3



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายส านักงาน  (62 HO 900)

63 HO 916-2 ปรับปรุงท่ีท าการล้านนา เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีส่วนขยาย ท่ีท าการสถาปนิกล้านนา เบิกจ่ายตามจริง

64 HO 916-3 ปรับปรุงสงขลา เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีส่วนขยาย ท่ีท าการสถาปนิกทักษิณ เบิกจ่ายตามจริง

62 HO 917
ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทูลเกล้าฯ ถวาย พิธีเปิดงานสถาปนิก
ประจ าปี / เข้ารับรางวันดีเด่น

62 HO 918
งบบริจาคการกุศลอ่ืนตาม
สถานการณ์

เพ่ือสาธารณะ สมาชิกและบุคคลท่ัวไป

ฝ่ายส านักงาน หนา้ 3 / 3



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2561 รายรับ 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2561 รายจ่าย 2562 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

การลงทุน 62SP 1200

1 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ท่ีท  าการสมาคมฯ ศูนยห์าดใหญ่ 62SP 1201 -                  -                  13,500,000.00  13,500,000.00  

2 ท่ีดิน ท่ีท  าการสมาคมฯ ศูนยข์อนแก่น 62SP 1202 -                  -                  16,500,000.00  16,500,000.00  

3 ก่อสร้างอาคาร ท่ีท  าการสมาคมฯ ศูนยข์อนแก่น 62SP 1203 -                  -                  10,000,000.00  10,000,000.00  

4 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ท่ีท  าการสมาคมฯ ศูนยน์ครราชสีมา 62SP 1204 -                  -                  7,000,000.00    7,000,000.00    

 

-                  -                  -              -              -              -                  -                    47,000,000.00  47,000,000.00  -                  -                  -                    

-                  47,000,000.00  
 

งบประมาณ

รวมทั้งส้ิน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

โครงการพเิศษ

ที่ กิจกรรมหลัก/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท) ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)

หมายเหตุ
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