
 
 
 

 
 
แผนการด าเนินงาน และ งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปี 2563 

เดือน พฤษภาคม 2563-เมษายน 2564 
 



   

รหัส ประมาณการ ประมาณการ งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ รายรับ 2562 รายรับ 2563 รายจ่าย 2562 รายจ่าย 2563

1 ฝ่ายวิชาชีพ 63 PP 100 -                                  300,000.00                     0.53% 4,750,000.00                  1,500,000.00                  3.00%

2 ฝ่ายต่างประเทศ 63 FA 400 -                                  -                                  0.00% 4,000,000.00                  1,190,000.00                  2.38%

3 ฝ่ายวิชาการ 63 AC 200 700,000.00                     2,000,000.00                  3.52% 7,270,000.00                  900,000.00                     1.80%

4 ฝ่ายภูมิภาค 63 RC 800 500,000.00                     1,200,000.00                  2.11% 7,750,000.00                  5,990,000.00                  11.98%

5 ฝ่ายปฏิคม 63 SE 600 2,000,000.00                  2,000,000.00                  3.52% 3,000,000.00                  400,000.00                     0.80%

6 ฝ่ายทะเบียน 63 RG 1100 -                                  50,000.00                       0.09% 100,000.00                     100,000.00                     0.20%

7 ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ 63 FR 300 -                                  300,000.00                     0.53% 3,850,000.00                  480,000.00                     0.96%

8 ฝ่ายกิจการพิเศษ 63 SA 500 95,000,000.00                50,000,000.00                87.95% 27,500,000.00                10,000,000.00                20.00%

9 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 63 PR 700 1,500,000.00                  500,000.00                     0.88% 7,500,000.00                  4,450,000.00                  8.90%

10 ฝ่ายส านกังาน  63 HQ 900 5,000,000.00                  500,000.00                     0.88% 36,280,000.00                25,000,000.00                49.99%

104,700,000.00            56,850,000.00              100.00% 102,000,000.00            50,010,000.00              100.00%

สรุป   งบประมาณรายรับ มากกว่า รายจ่าย 6,840,000.00                

การลงทุน (ผูกพันปี 2562)

1 ท่ีดิน ท่ีท  าการสมาคมฯ ศูนยข์อนแก่น 63 SP 1201 -                                  -                                  16,500,000.00                จะยงัไม่ด าเนินการในปี 63

2 ก่อสร้างอาคาร ท่ีท  าการสมาคมฯ ศูนยข์อนแก่น 63 SP 1202 -                                  -                                  10,000,000.00                จะยงัไม่ด าเนินการในปี 63

-                                  -                                  -                                  26,500,000.00                

56,850,000.00           76,510,000.00           ยอดรวมทั้งส้ิน

รวมการลงทุน

% รายจ่ายที่

งป. 1

 รวมงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2562-2563

ฝ่าย/กจิกรรมหลกั % รายรับ

สมาคมสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถมัภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

หมายเหตุ



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2562 รายรับ 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2562 รายจ่าย 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายวชิาชีพ 63PP 100

1
วิกฤตวิชาชีพ: เนน้การประชาสมัพนัธ์วิชาชีพดา้นงานสถาปัตยกรรม 
องคค์วามรู้ และวิชาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถาปัตยกรรม

63PP 101                     -                       -          250,000.00        20,000.00     100,000.00        100,000.00        30,000.00

2 จดับรรยายคูมื่อปฎิบติัวิชาชีพครบทุกดา้น ภาษาไทย 63PP 102                     -                       -            50,000.00          25,000.00        25,000.00
3 จดับรรยายคูมื่อการเขียน T.O.R. ส าหรับการจดัซ้ือจดัจา้งงานภาครัฐ 63PP 103                     -                       -            50,000.00          25,000.00        25,000.00
4 จดับรรยายคูมื่อการจดัซ้ือจดัจา้งงานภาครัฐ 63PP 104                     -                       -            50,000.00          25,000.00        25,000.00
5 การประชุมกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 63PP 105                     -                       -          200,000.00          50,000.00          25,000.00        25,000.00
6 การจดัซ้ือเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 63PP 106                     -                       -            40,000.00          50,000.00          25,000.00        25,000.00
7 การคดัเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น 63 63PP 107                     -                       -          840,000.00        500,000.00      500,000.00

8
จดับรรยายหรือกิจกรรม WORKSHOP เพ่ือช่วยสมาชิกใหพ้น้วิกฤติ
เศรษฐกิจหลงัภาวะโควิด

63PP 108       300,000.00  100,000.00   100,000.00   100,000.00                      -          500,000.00      500,000.00

การจดัท าคูมื่อปฎิบติัวิชาชีพครบทุกดา้น ภาษาไทย     1,520,000.00

การจดัท าคูมื่อการเขียน T.O.R. ส าหรับการจดัซ้ือจดัจา้งงานภาครัฐ     1,040,000.00

การจดัท าคูมื่อการจดัซ้ือจดัจา้งงานภาครัฐ        810,000.00

การศึกษาและจดัท า Research เพ่ือประชุม ARCASIA-ACPP        300,000.00

การใหค้วามรู้ดา้นวิชาชีพดา้นงานสถาปัตยกรรมและสภาพแวดลอ้ม
กายภาพ Phase2

                     -   

-                 300,000.00     -            100,000.00 100,000.00  100,000.00  4,750,000.00   1,500,000.00    20,000.00      100,000.00    225,000.00      1,155,000.00  

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

ฝ่ายวชิาชีพ

รวมทั้งส้ิน

หมายเหตุ
งบประมาณ

ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท) ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)
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งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2562 รายรับ 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2562 รายจ่าย 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายต่างประเทศ 63FA 400

1 ประชุม Four-Nations 63FA 401 -                   -                    171,040.00       170,000.00         50,000.00     60,000.00        60,000.00         
2 ALACE-ประชุมประเทศลาว 63FA 402 -                   -                    130,540.00       100,000.00         100,000.00   
3 ค่าสมาชิก UIA & ARCASIA 63FA 403 -                   -                    200,000.00       200,000.00         30,000.00        170,000.00       
4 ค่ารับรอง International Architects 63FA 404 -                   -                    500,000.00       400,000.00         400,000.00       
5 JIA 2020: Japan (4 คน) 63FA 405 -                   -                    294,720.00       200,000.00         200,000.00   
6 VAA 2020: Vietnam  (4 คน) 63FA 406 -                   -                    115,360.00       120,000.00         120,000.00       
7 ARCASIA-Office Bearer's Meeting  63FA 407 -                   -                    85,500.00         -                     VDO Conference

ARCASIA -                   -                    1,297,960.00    -                     

KIRA-ประชุมประเทศเกาหลี -                   -                    139,360.00       -                     

AIA 2020-USA  (2 คน) -                   -                    192,460.00       -                     

Live Design Discourse -                   -                    669,900.00       -                     -                
เปิดตลาด ASEAN/International -                   -                    203,160.00       -                     

-                   -                    -              -              -              -                4,000,000.00    1,190,000.00      100,000.00   250,000.00   90,000.00        750,000.00       รวมทั้งส้ิน

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

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

ฝ่ายต่างประเทศ

หมายเหตุ
งบประมาณ

P.2/11



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2562 รายรับ 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2562 รายจ่าย 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายวชิาการ 63AC 200

1 Lecture series 1 63AC 201 -                 100,000.00     50,000.00   50,000.00   
2 Lecture Series 2 63AC 202 -                 100,000.00     50,000.00   50,000.00      

3 Lecture Series 3 63AC 203 -                 100,000.00     100,000.00    

4 อพัเดทขอ้มูลกฎหมายอาคาร 63AC 204 150,000.00     -                   100,000.00    100,000.00     25,000.00   25,000.00   25,000.00   25,000.00      

5 อบรมพฒันาวิชาชีพ ISA / ASA Exclusive Class 63AC 205 550,000.00     2,000,000.00    200,000.00  600,000.00  600,000.00  600,000.00    900,000.00    500,000.00     50,000.00   150,000.00  150,000.00  150,000.00    

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

-                 5,000,000.00 

นิทรรศการ

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

-                 350,000.00    

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

-                 250,000.00    

หนังสือแปล, ASA Journal 2019 และโครงการส ารวจ

3.1  หนงัสือแปล Question of Space -                 70,000.00      
3.2 ASA Journal 2019, vol. 1-2 (ค่าด าเนินการ ผลิตตน้ฉบบั  จ  านวน
 2 ฉบบั)

-                 400,000.00    

3.3 ส ารวจ จดัท าแบบ และหุ่นจ าลอง คุม้หลวงล าพนู -                 200,000.00    

700,000.00     2,000,000.00    200,000.00  600,000.00  600,000.00  600,000.00    7,270,000.00 900,000.00     75,000.00   225,000.00  275,000.00  325,000.00    รวมทั้งส้ิน

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

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

ฝ่ายวชิาการ

หมายเหตุ
งบประมาณ
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งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2562 รายรับ 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2562 รายจ่าย 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายภูมิภาค 63RC 800

1 สถาปนิกล้านนา 63RC 801

1.1 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 63RC 801-1 -                     -                      397,200.00       400,000.00         90,000.00           90,000.00           130,000.00        90,000.00           

1.2 ค่าใชจ่้ายส านกังาน/ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 63RC 801-2 -                     -                      712,800.00       500,000.00         125,000.00        125,000.00        125,000.00        125,000.00        

1.3 กิจกรรมภูมิภาค และอ่ืนๆ 63RC 801-3 500,000.00       300,000.00        100,000.00 100,000.00  100,000.00     390,000.00       500,000.00         125,000.00        125,000.00        125,000.00        125,000.00        

1.4  งานสถาปนิกลา้นนา'63 63RC 801-4 -                     -                      1,000,000.00    500,000.00         500,000.00        

2 สถาปนิกอีสาน 63RC 802

2.1 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 63RC 802-1 -                     -                      250,000.00       300,000.00         65,000.00           65,000.00           105,000.00        65,000.00           

2.2 ค่าใชจ่้ายส านกังาน/ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 63RC 802-2 -                     -                      418,600.00       500,000.00         125,000.00        125,000.00        125,000.00        125,000.00        

2.3 กิจกรรมภูมิภาค และอ่ืนๆ 63RC 802-3 -                     300,000.00        100,000.00 100,000.00  100,000.00     831,400.00       500,000.00         125,000.00        125,000.00        125,000.00        125,000.00        

2.4  งานสถาปนิกอีสาน'63 63RC 802-4 -                     -                      1,000,000.00    500,000.00         500,000.00        

3 สถาปนิกทกัษิณ 63RC 803

3.1 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 63RC 803-1 -                     -                      390,000.00       390,000.00         94,000.00           94,000.00           108,000.00        94,000.00           

3.2 ค่าใชจ่้ายส านกังาน ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 63RC 803-2 -                     -                      690,000.00       500,000.00         125,000.00        125,000.00        125,000.00        125,000.00        

3.3 กิจกรรมภูมิภาค และอ่ืนๆ 63RC 803-3 -                     300,000.00        100,000.00 100,000.00  100,000.00     420,000.00       500,000.00         125,000.00        125,000.00        125,000.00        125,000.00        
3.4  งานสถาปนิกทกัษิณ'64 63RC 803-4 -                     -                      1,000,000.00    500,000.00         500,000.00        

4 สถาปนิกบูรพา 63RC 804
4.1 กิจกรรมภูมิภาคและอ่ืนๆ 63RC 804-1 300,000.00        100,000.00 100,000.00  100,000.00     200,000.00         50,000.00           50,000.00           50,000.00           50,000.00           

5 ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทั่วไป 63RC 805 -                     -                      250,000.00       200,000.00         50,000.00           50,000.00           50,000.00           50,000.00           

500,000.00       1,200,000.00     -              400,000.00 400,000.00  400,000.00     7,750,000.00    5,990,000.00      1,099,000.00     1,599,000.00     1,693,000.00     1,599,000.00     รวมทั้งส้ิน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

ฝ่ายภูมิภาค

งบประมาณ

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

รหัส
หมายเหตุ
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งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2562 รายรับ 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2562 รายจ่าย 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายปฏิคม 63SE 600

1 กจิกรรมกฬีา 63SE 601

1.1 ฟุตบอล ASA CUP 2020 63SE 601-1 500,000.00     -                      500,000.00      50,000.00           50,000.00       

1.2  ASA RUN 2020 63SE 601-2 -                  2,000,000.00       2,000,000.00  200,000.00      200,000.00         200,000.00   

1.3 WA Cup 63SE 601-3 -                  -                      150,000.00      50,000.00           50,000.00     

2 ค่าด าเนินการฝ่ายปฏิคม 63SE 602 -                  -                      150,000.00      100,000.00         25,000.00  25,000.00     25,000.00     25,000.00       

กจิกรรมกฬีา

1.4 กอลฟ์อาษา 2019 1,500,000.00   -                      1,500,000.00    -                      

1.5 BADMINTON ASA -                  -                      -                   -                      

กจิกรรมอ่ืนๆ -                  -                      

2.1 กิจกรรมสมาพนัธ์สมาคมศิษยเ์ก่าฯ -                  -                      500,000.00      -                      

2,000,000.00   2,000,000.00       -            2,000,000.00  -            -                 3,000,000.00    400,000.00         25,000.00  225,000.00   75,000.00     75,000.00       รวมทั้งส้ิน

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

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

ฝ่ายปฏิคม

หมายเหตุ
งบประมาณ
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งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2562 รายรับ 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2562 รายจ่าย 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายทะเบียน 63RG 1100

1 สมาชิก คา่จดัส่งไปรษณีย ์บตัรสมาชิก 63RG 1101 -                  50,000.00       10,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00     15,000.00         50,000.00        12,500.00    12,500.00  12,500.00    12,500.00    

2 คา่พฒันา/บ ารุงรักษาระบบสมาชิกออนไลน์ต่อเน่ือง 63RG 1102 -                  -                  50,000.00         50,000.00        10,000.00    15,000.00  15,000.00    10,000.00    

คา่จดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองพิมพบ์ตัร -                  -                  35,000.00         -                  

-                  50,000.00       10,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00     100,000.00       100,000.00      22,500.00    27,500.00  27,500.00    22,500.00    รวมทั้งส้ิน

งบประมาณ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)

ฝ่ายทะเบียน

ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)
หมายเหตุ

P.6/11



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2562 รายรับ 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2562 รายจ่าย 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ 63FR 300

1 Lecture 1 สถาปัตยกรรมกบัสงัคมผูสู้งวยั(คู่มือการออกแบบท่ีอยูอ่าศยัของผูสู้งวยั) 63FR 301 100,000.00      50,000.00    50,000.00    50,000.00         25,000.00    25,000.00    

2 Lecture 2 เมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลก 63FR 302 100,000.00      50,000.00    50,000.00    50,000.00         25,000.00    25,000.00    

3 Lecture 3 โครงการคลองคูเมืองธนบรีุ 63FR 303 100,000.00      50,000.00    50,000.00    50,000.00         25,000.00    25,000.00    

4 อนุรักษ/์VERNADOC 63FR 304 -                  1,300,000.00    100,000.00       25,000.00  25,000.00    25,000.00    25,000.00    

5 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน/การประชุม /ค่าเดินทาง/อ่ืนๆ 63FR 305 -                  100,000.00       100,000.00       25,000.00  25,000.00    25,000.00    25,000.00    

6 คดัเลือกรางวลัอนุรักษดี์เด่น 63FR 306 -                  500,000.00       130,000.00       130,000.00  
ศึกษาและจดัท าโครงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคกบัผงัเมืองรวมและผงัเมือง
แต่ละชุมชน -                  200,000.00       
ศึกษาและจดัท าสถาปัตยกรรมกบัสงัคมผูสู้งวยั(คู่มือการออกแบบท่ีอยูอ่าศยัของผู ้
สูงวยั) -                  100,000.00       
ศึกษาและจดัท าแนวทางในการแกปั้ญหาประชากรแฝงในเมืองทอ่งเท่ียวท่ีรัฐไดแ้ต่
ประชาสมัพนัธ์ -                  100,000.00       

ศึกษาและจดัท าการผลกัดนัในภาครัฐจดัท า Zoning code หรือ Zoning Regulation
-                  200,000.00       

เมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลก -                  1,000,000.00    

คลองคูเมืองธนบรีุ -                  350,000.00       

-                  300,000.00      -             150,000.00  150,000.00  -               3,850,000.00    480,000.00       50,000.00  125,000.00  125,000.00  180,000.00  รวมทั้งส้ิน

ที่ กิจกรรมหลัก/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)

หมายเหตุ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ

งบประมาณ

ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)

P.7/11



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2562 รายรับ 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2562 รายจ่าย 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายกจิการพิเศษ 63SA 500

1 งานสถาปนิก 64 95,000,000.00  -                    25,000,000.00   -                   

2 ASA Real Estate Forum 64 63SA 501 -                   50,000,000.00   50,000,000.00  2,000,000.00     10,000,000.00  500,000.00         3,000,000.00      5,000,000.00        1,500,000.00         

3 Venice Biennale -                   -                    500,000.00        -                   

95,000,000.00  50,000,000.00   -                 -                   50,000,000.00  -                     27,500,000.00   10,000,000.00  500,000.00         3,000,000.00      5,000,000.00        1,500,000.00         

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

ฝ่ายกจิการพิเศษ

หมายเหตุ
ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท) ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)

รวมทั้งส้ิน

งบประมาณ
ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ

รหัส

P.8/11



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2562 รายรับ 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2562 รายจ่าย 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 63PR 700

1 งบประชาสัมพันธ์สมาคม (ส่วนกลาง) 63PR 701

1.1 บริษทัท่ีปรึกษาประชาสมัพนัธ์ 63PR 701.1 -                  -                  1,500,000.00    800,000.00      200,000.00     200,000.00     200,000.00     200,000.00     

1.2 จดหมายเหตุอาษา 63PR 701.2 -                  -                  600,000.00       200,000.00      50,000.00       50,000.00       50,000.00       50,000.00       

1.3 ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์/Leased line/ID Apple Dev./News Clipping 63PR 701.3 -                  -                  222,000.00       250,000.00      62,500.00       62,500.00       62,500.00       62,500.00       

2 วารสาร ASA 63PR 702

2.1  ASA Crew / Content Online / วาสารอาษา 63PR 702.1 -                  500,000.00     100,000.00  100,000.00  150,000.00  150,000.00  3,000,000.00   750,000.00     750,000.00     750,000.00     750,000.00     sponsor

 2.2  Website & Application 63PR 702.2 -                  -                  100,000.00      25,000.00       25,000.00       25,000.00       25,000.00       

3 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ค่าเดินทาง ค่าประสานงาน 63PR 703 -                  -                  100,000.00      25,000.00       25,000.00       25,000.00       25,000.00       

ASA Cloud

 2.1 ASA Cloud Films&Talks 500,000.00     200,000.00       

 2.2 Temperary Exhibition : vernacular architecture -                  300,000.00       

 2.3 เงินเดือน/งบเดินทาง/อ่ืนๆ -                  150,000.00       

ASA Crew

 3.1  ASA Crew Journal ,Content Online 1,000,000.00  2,918,000.00    

 3.2  ค่าพิมพแ์ละค่ากระดาษ -                  -                   

 3.3  Post Office (ค่าส่ง ASA Crew Journal) -                  408,000.00       

 3.4  Website & Application -                  202,000.00       

 3.5 ค่าจา้ง ASA Crew Staff -                  -                   

 3.6 Marketing Survey -                  -                   

โครงการศึกษาความเหมาะสมพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรม 1,000,000.00    

 

1,500,000.00  500,000.00     100,000.00  100,000.00  150,000.00  150,000.00  7,500,000.00    4,450,000.00   1,112,500.00  1,112,500.00  1,112,500.00  1,112,500.00  

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

งบประมาณ

ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท) ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)

รวมทั้งส้ิน

ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ
รหัส

หมายเหตุ

P.9/11



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2562 รายรับ 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2562 รายจ่าย 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.
ฝ่ายส านักงาน 63HQ 900

1 เงินเดือน/โบนสั/สวสัดิการพนกังาน/ กองทนุส ารองฯ 63HQ 901 -                    -                   14,700,000.00     14,700,000.00       3,000,000.00     3,000,000.00     3,200,000.00     5,500,000.00       
2 ค่าเช่า/ค่าธรรมเนียมท่ีดิน-อาคาร 63HQ 902 -                    -                              600,000.00 600,000.00            100,000.00        130,000.00        130,000.00        240,000.00          
3 ค่าสอบบญัชี 63HQ 903 -                    -                   60,000.00            60,000.00              60,000.00            
4 ค่าเบ้ียประกนัภยั 63HQ 904 -                    -                   100,000.00          100,000.00            5,000.00            5,000.00            90,000.00            
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ / ค่ารับรอง 63HQ 905

 5.1.ค่ารับรอง 63HQ 905-1 -                    -                   800,000.00          400,000.00            100,000.00        100,000.00        100,000.00        100,000.00          
 5.2 ค่าพาหนะกิจกรรม 63HQ 905-2 -                    -                   50,000.00            50,000.00              12,500.00          12,500.00          12,500.00          12,500.00            
 5.3 ค่าพาหนะ-คณะกรรมการบริหาร 63HQ 905-3 -                    -                   200,000.00          200,000.00            50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00            
 5.4 ค่าพาหนะ-ผูแ้ทนสมาคมฯ 63HQ 905-4 -                    -                   50,000.00            50,000.00              12,500.00          12,500.00          12,500.00          12,500.00            

6 ค่าใช้จ่ายส านักงาน 63HQ 906
 6.1 ค่าใชจ่้ายประจ าส านกังาน -                    -                   2,000,000.00       1,500,000.00         375,000.00        375,000.00        375,000.00        375,000.00          
 6.2 ค่าจดัท าของท่ีระลึก 2,000,000.00     500,000.00      500,000.00  500,000.00          ASA SHOP
 6.3 จดัท าเหรียญเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ -                    800,000.00          

7 ค่าพาหนะติดต่องาน 63HQ 907 -                    -                   150,000.00          150,000.00            37,500.00          37,500.00          37,500.00          37,500.00            
8 ค่าสาธารณูปโภค 63HQ 908 -                    -                   450,000.00          450,000.00            112,500.00        112,500.00        112,500.00        112,500.00          
9 ค่าใชจ่้ายเลือกตั้งฯ 63HQ 909 -                    -                   200,000.00          200,000.00            80,000.00          120,000.00        

10 ประชุมใหญ่สามญั,วิสามญั / รายงานประจ าปี 63HQ 910 -                    -                   400,000.00          400,000.00            400,000.00          

11 เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ส านกังาน,ซอฟแวร์ 63HQ 911 -                    -                   1,000,000.00       440,000.00            100,000.00        100,000.00        120,000.00        120,000.00          
12 ค่าตรวจสอบภายใน 63HQ 912 -                    -                   200,000.00          200,000.00            50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00            
13 ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 63HQ 913 -                    -                   340,000.00          200,000.00            50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00            

ทลูเกลา้ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ -                    -                   1,300,000.00       ใชง้บประมาณผกูพนัปี 62
14 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ประจ าปี 63HQ 914 -                    -                   -                       1,000,000.00         1,000,000.00       
15 งบกลาง 63HQ 915 -                    -                   7,000,000.00       4,300,000.00         500,000.00        800,000.00        1,500,000.00     1,500,000.00       

พฒันาบุคลากร และทศันศึกษา -                    -                   480,000.00          
คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย -                    -                   300,000.00          
งบบริจาคการกศุลอ่ืนตามสถานการณ์ -                    -                   100,000.00          
ปรับปรุงส านักงานต่างๆ
 - ส านกังานใหญ่ -                    2,000,000.00       
 - อาคารซอยราชครู -                    -                       
 - ท่ีดินรามค าแหง 3,000,000.00     -                       
 - ลา้นนา -                    1,500,000.00       
 - สงขลา -                    1,000,000.00       

5,000,000.00     500,000.00      -             -             -             500,000.00  36,280,000.00     25,000,000.00       4,505,000.00     4,910,000.00     5,875,000.00     9,710,000.00       

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564
ฝ่ายส านักงาน

งบประมาณ

ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท) ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)

รวมทั้งส้ิน

ที่ กิจกรรมหลัก/โครงการ
รหัส

หมายเหตุ
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งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2562 รายรับ 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2562 รายจ่าย 2563 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

การลงทุน (ผุกพนัปี 2562) 63SP 1200

1 ท่ีดิน ท่ีท  ำกำรสมำคมฯ ศูนยข์อนแก่น 63SP 1201 -                 -                 16,500,000.00  16,500,000.00  16,500,000.00  จะยงัไม่ด ำเนินกำรในปี 63

2 ก่อสร้ำงอำคำร ท่ีท  ำกำรสมำคมฯ ศูนยข์อนแก่น 63SP 1202 -                 -                 10,000,000.00  10,000,000.00  10,000,000.00  จะยงัไม่ด ำเนินกำรในปี 63

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ท่ีท  ำกำรสมำคมฯ ศูนยห์ำดใหญ่ 62SP 1201 -                 13,500,000.00  

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ท่ีท  ำกำรสมำคมฯ ศูนยน์ครรำชสีมำ 62SP 1204 -                 7,000,000.00   

 

-                 -                 -            -            -            -             47,000,000.00  26,500,000.00  -            26,500,000.00  -            -                   

-             26,500,000.00  
 

งบประมาณ

รวมทั้งส้ิน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

โครงการพเิศษ

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

หมายเหตุ

P.11/11



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
63PP101 วิกฤตวิชาชีพ: เน้นการ

ประชาสัมพันธ์วิชาชีพด้าน
งานสถาปัตยกรรมและและ
สภาพแวดล้อมกายภาพ

เพ่ือเผยแพร่ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับศาสตร์และบุคลากรด้าน
ต่างๆของวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
,สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ

น าข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้

63PP102 จัดบรรยายคู่มือปฎิบัติ
วิชาชีพครบทุกด้าน ภาษาไทย

เพ่ือเป็นคู่มืออ้างอิงของสถาปนิกส าหรับการปฎิบัติวิชาชีพทุก
ประเภทงานให้ได้มาตรฐาน, เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับประชาชน
ท่ัวไปท่ีจะใช้บริการของสถาปนิก, เพ่ือให้มีเอกสารท่ีจ าเป็น
และท่ีได้มาตรฐานเหมาะสมส าหรับประกอบการปฎิบัติ
วิชาชีพทุกประเภทงาน

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
,สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลท่ัวไป

น าข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้

63PP103 จัดบรรยายคู่มือการก าหนด
ขอบเขตของงาน (Term of
 Reference :TOR) การ
จัดซ้ือจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ

เพ่ือเสนอต่อสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ สภาสถาปนิก 
และภาครัฐ ให้พิจารณาเป็นมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐท่ีมีกฎเกณฑ์เหมาะสมกับศาสตร์และวิถี
การประกอบวิชาชีพเก่ียวกับงานด้านสถาปัตยกรรม โดยต้อง
สอดคล้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ี
สร้างกลไกเพ่ิมโอกาสในการท างานและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน โดยให้เป็นการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและขจัด
การกีดกัน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ และเพ่ือ
เสนอเป็นมาตรฐานการจัดจ้างงานของภาคเอกชน

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
,สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลท่ัวไป

น าข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้

ฝ่ายวิชาชีพ (63PP100)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาชีพ (63PP100)

63PP104 จัดบรรยายคู่มือการจัดซ้ือจัด
จ้างงานภาครัฐ

เพ่ือเสนอต่อสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ สภาสถาปนิก 
และภาครัฐ ให้พิจารณาเป็นมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐท่ีมีกฎเกณฑ์เหมาะสมกับศาสตร์และวิถี
การประกอบวิชาชีพเก่ียวกับงานด้านสถาปัตยกรรม โดยต้อง
สอดคล้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ี
สร้างกลไกเพ่ิมโอกาสในการ ท างานและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน โดยให้เป็นการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและขจัด
การกีดกัน และต้อง ไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
,สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลท่ัวไป

น าข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้

63PP105 การประชุมกับหน่วยงาน
ต่างๆของรัฐบาลและ
หน่วยงานเอกชนท่ีขอความ
ร่วมมือหรือท่ีสมาคมฯมี
พันธะหรือติดต่อเพ่ือร่วมมือ
ท างานด้วยในด้านต่างๆท่ี
เก่ียวกับงานด้าน
สถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล้อมกายภาพ

เพ่ือเป็นการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพ

สถาปนิก,   สมาชิก
สมาคมฯ,นิสิตนักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป

ส่งบุคลากรเป็นตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วม ประชุม สนทนา 
ปรึกษาหารือ ให้ค า

63PP106 การจัดซ้ือเอกสารต่างๆท่ี
เก่ียวกับการปฎิบัติวิชาชีพ

เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฎิบัติวิชาชีพ สถาปนิกทุกคน จัดซ้ือเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบวิชาชีพ
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาชีพ (63PP100)

63PP107 การคัดเลือกผลงาน
สถาปัตยกรรมดีเด่นปี 2563

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณภาพดีเย่ียมซ่ึงมีคุณค่าต่อผู้คน
สภาพแวดล้อม และสังคม, เพ่ือให้เกียรติยกย่องส านักงาน
สถาปนิกหรือสถาปนิกอิสระ สถาปนิกทุกคนท่ีมีส่วนส าคัญใน
การร่วมท างานออกแบบโครงการน้ัน หรือบุคคลท่ัวไปท่ีเป็น
ผู้ออกแบบโครงการน้ัน และทีมผู้ออกแบบในสาขาอ่ืนท่ีร่วม
ท างานออกแบบโครงการน้ัน, เพ่ือเผยแพร่ผลงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณภาพดีเย่ียมต่อสาธารณะชน ซ่ึงจะช่วย
เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจของผู้ใช้บริการของสถาปนิก
และความรู้ความเข้าใจและการเห็นต่อสาธารณะชนเก่ียวกับ
คุณค่าและประโยชน์ของงานออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมี
คุณภาพดีซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คน

สถาปนิก ,ส านักงาน
สถาปนิก ท่ีเป็นสมาชิก
สมาคมฯ

เข้ารับพระราชทานรางวัล

63PP108 จัดบรรยายหรือกิจกรรม 
WORKSHOP เพ่ือช่วย
สมาชิกให้พ้นวิกฤติ
เศรษฐกิจหลังภาวะโควิด

เพ่ือสร้างองค์ความรู้แก่สถาปนิก ประชาชน บุคลากรทาง
การแพทย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการออกแบบวางผังใน
การรองรับจ านวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 และลดการแพร่ระบาด
ในอาคารผู้ป่วย

สถาปนิก ประชาชน 
บุคลากรทางการแพทย์ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

น าข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
63FA 401 ประชุม Four- Nations เพ่ือการร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให้มี

มาตรฐาน กระชับความสัมพัพธ์ภาพท่ีดีต่อ
กันในระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
เพ่ือผนึกก าลัง ให้เป็นท่ียอมรับของประเทศ
สมาชิกในภูมิภาค

สมาคมสถาปนิกสิงคโปร์ 
(SIA) สมาคมสถาปนิก
มาเลเซีย (PAM)
และสมาคมสถาปนิกอินโด
นิเซีย (IAI)

ประสานงานความร่วมมือ และส่งผู้แทนสมาคมสถาปนิก
สยามฯ ไปร่วมประชุมท่ีประเทศสิงคโปร์  มาเลเซีย และ
อินโดนิเซีย

63FA 402 ALACE ประชุมประเทศลาว เพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให้มี
มาตรฐาน กระชับความสัมพัพธ์ภาพท่ีดีต่อ
กันในระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
เพ่ือผนึกก าลัง ให้เป็นท่ียอมรับของประเทศ
สมาชิกในภูมิภาค

สมาคมสถาปนิกและ
วิศวกรลาว

ประสานงานความร่วมมือ และส่งผู้แทนสมาคมสถาปนิก
สยามฯไปร่วมประชุม ALACE ท่ี สาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

63FA 403 ค่าสมาชิก UIA & ARCASIA เพ่ือรักษาสถานะภาพการเป็นสมาชิกสังคม
สถาปนิกนานาชาติ

กลุ่มประเทศภูมิภาค และ
นานาชาติ

จ่ายค่าสมาชิกรายปีให้ UIA และ ARCASIA ตามท่ี
องค์กรท้ังสองเรียกเก็บ เป็นรายปี

63FA 404 ค่ารับรอง international 
architects

ต้อนรับ และกระชับความสัมพันธภาพท่ีดีต่อ
กันระหว่างสถาปนิกไทยและสถาปนิก
ต่างชาติท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรม

สถาปนิกชาวต่างชาติท่ีเข้า
มาร่วมกิจกรรมในประเทศ
ไทยในโอกาสต่างๆ

ดูแลค่าใช้จ่ายการเดินทางในประเทศ และจัดงานเล้ียง
ต้อนรับเป็นคร้ังคราว

63FA 405 JIA ประชุมประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือการร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให้มี
มาตรฐาน กระชับความสัมพันธ์ภาพท่ีดีต่อ
กันในระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
เพ่ือผนึกก าลัง ให้เป็นท่ียอมรับของประเทศ
สมาชิกในภูมิภาค

สมาคมสถาปนิกญ่ีปุ่น ประสานงานความร่วมมือ และส่งผู้แทนสมาคมสถาปนิก
สยามฯ ไปร่วมประชุม JIA ท่ีประเทศญ่ีปุ่น

ฝ่ายต่างประเทศ (63FA 400)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายต่างประเทศ (63FA 400)

63FA 406 VAA ประชุมเวียดนาม เพ่ือการร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพให้มี
มาตรฐาน กระชับความสัมพันธ์ภาพท่ีดีต่อ
กันในระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
เพ่ือผนึกก าลัง ให้เป็นท่ียอมรับของประเทศ
สมาชิกในภูมิภาค

สมาคมสถาปนิกเวียดนาม ประสานงานความร่วมมือ และส่งผู้แทนสมาคมสถาปนิก
สยามฯ ไปร่วมประชุม JIA ท่ีประเทศญ่ีปุ่น

63FA 407 ARCASIA Office Bearer's 
Meeting

1.ติดตามความคืบหน้าด้านการพัฒนา
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
2.มีสิทธิมีเสียงในสังคมสถาปนิกเอเซีย
3.ส่งเสริมบทบาทสถาปนิกไทยให้เป็นท่ี
ยอมรับในสังคมนานาชาติ

กลุ่มประเทศในภูมิภาค
เอเซีย

ไม่มีการเดินทางร่วมประชุม จะมีการประชุมทางผ่าน 
ระบบ VDO Conference

ARCASIA 

KIRA ประชุมสาธารณรัฐ
เกาหลี
AIA ประชุมประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ปี 2563 ไม่ด าเนินการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทางผู้จัดงานจึงขอเล่ือนก าหนดการจัดงานเป็น
เดือนพฤศจิกายน 2564

ปี 2563 ไม่ด าเนินการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19

ปี 2563 ไม่มีการจัดงาน (จัดทุก 2 ปี)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

63AC 201 Lecture Series 1 เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมของสถาปนิก  นิสิต/นักศึกษา  และ
บุคคลท่ัวไป  รวมท้ังทักษะและความรู้ในด้านอ่ืน  ๆ  
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

น าข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้

63AC 202 Lecture Series 2 เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมของสถาปนิก  นิสิต/นักศึกษา  และ
บุคคลท่ัวไป  รวมท้ังทักษะและความรู้ในด้านอ่ืน  ๆ  
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

น าข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้

63AC 203 Lecture Series 3 เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมของสถาปนิก  นิสิต/นักศึกษา  และ
บุคคลท่ัวไป  รวมท้ังทักษะและความรู้ในด้านอ่ืน  ๆ  
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

น าข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้

63AC 204 อัพเดทข้อมูลกฎหมายอาคาร เพ่ือรวบรวมข้อกฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบก่อสร้าง
เพ่ือให้บริการสมาชิกได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง

สถาปนิกสมาชิกสมาคม
ฯ  และสถาปนิกผู้สนใจ
ท่ัวไป

รวบรวมและจัดส่งข้อมูลกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ท่ีมีผลบังคับ
ใช้ให้กับสมาชิกฯ พร้อมท้ังให้บริการตอบค าถามท่ีเก่ียวกับ
กฎหมายอาคาร รวมท้ังบริการอัพเดทข่าวสารทางอีเมล

ฝ่ายวิชาการ (63AC200)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาการ (63AC200)

63AC 205 อบรมพัฒนาวิชาชีพ ISA / ASA 
Exclusive Class

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  :  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
ออกหนังสือรับรอง  การเข้าร่วมกิจกรรม    ดูแลจัดการสถานท่ี  
ด้านอาคาร  อุปกรณ์สนับสนุน / เอกสาร 
ข้ันตอนท่ี  4   การรายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากมีความประสงค์
เพ่ือรับคะแนน  CPD  ต่อสภาสถาปนิก
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

63RC801

63RC801-1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน เจ้าหน้าท่ีภูมิภาค

63RC801-2
ค่าใช้จ่ายส านักงาน/ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

เพ่ือจ่ายค่าไฟฟ้า น  าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า Internet ค่าท าความสะอาด ค่า
อุปกรณ์ส านักงาน และค่าเดินทางร่วมประชุมและร่วมงานสถาปนิกภูมิภาคและ
ส่วนกลาง

จัดท ารายการค่าใช้จ่ายน าเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน

63RC 801-3

สัมมนาวิชาชีพ/วืชาการ เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของสถาปนิกในพื นท่ี โดยวิทยากรซ่ึงเป็นสถาปนิกผู้ปฏิบัติวิชาชีพ
 ในการให้มุมมองแบบมืออาชีพ ท่ีประสบความส าเร็จในการท างาน เพ่ือเป็นแรง
บันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติวิชาชีพในพื นท่ี

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

เชิญสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง มาเป็น
วิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อมทั งสัมมนา เพ่ือ
แลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและเมือง 1. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางด้านงานสถาปัตยกรรมและเมือง

2. เพ่ือเผยแพร่และจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสถาปัตยกรรม

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้และพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3. จัดแสดงผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ

4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวิชาชีพสถาปนิกกับประชาชนท่ัวไปและ
ชุมชน

4. แสดงนิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น อาคารอนุรักษ์ ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

63RC802

63RC802-1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน เจ้าหน้าท่ีภูมิภาค
63RC802-2 ค่าใช้จ่ายส านักงาน/ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง
เพ่ือจ่ายค่าเช่าส านักงาน ค่าไฟฟ้า น  าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า Internet ค่าท า
ความสะอาด ค่าอุปกรณ์ส านักงาน ค่าเดินทางร่วมประชุมและร่วมงานสถาปนิก
ภูมิภาคและส่วนกลาง

จัดท ารายการค่าใช้จ่ายน าเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน

63RC802-3

สัมมนาวิชาชีพ/วืชาการ เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของสถาปนิกในพื นท่ี โดยวิทยากรซ่ึงเป็นสถาปนิกผู้ปฏิบัติวิชาชีพ
 ในการให้มุมมองแบบมืออาชีพ ท่ีประสบความส าเร็จในการท างาน เพ่ือเป็นแรง
บันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติวิชาชีพในพื นท่ี

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

เชิญสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง มาเป็น
วิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อมทั งสัมมนา เพ่ือ
แลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและเมือง 1. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางด้านงานสถาปัตยกรรมและเมือง

2. เพ่ือเผยแพร่และจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2. จัดแสดงผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้และพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3. แสดงนิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม

63RC 802-4 งานสถาปนิกอีสาน 2563

กิจกรรมภูมิภาคและอ่ืนๆ

สมาชิก นักศึกษา หน่วยงาน
ราชการ องค์กรอ่ืนๆ และ
บุคคลท่ัวไป

สถาปนิกอีสาน

63RC 801-4 งานสถาปนิกล้านนา 2563 สมาชิก นักศึกษา หน่วยงาน
ราชการ องค์กรอ่ืนๆ และ
บุคคลท่ัวไป

ฝ่ายภูมิภาค  (63RC 800)

สถาปนิกล้านนา

กิจกรรมภูมิภาคและอ่ืนๆ
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายภูมิภาค  (63RC 800)

สถาปนิกล้านนา 4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวิชาชีพสถาปนิกกับประชาชนท่ัวไปและ
ชุมชน

63RC802

63RC803-1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน เจ้าหน้าท่ีภูมิภาค

63RC803-2
ค่าใช้จ่ายส านักงาน/ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

เพ่ือจ่ายค่าเช่าส านักงาน ค่าไฟฟ้า น  าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า Internet ค่าท า
ความสะอาด ค่าอุปกรณ์ส านักงาน

จัดท ารายการค่าใช้จ่ายน าเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน

63RC803-3
สัมมนาวิชาชีพ/วืชาการ เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของสถาปนิกในพื นท่ี โดยวิทยากรซ่ึงเป็นสถาปนิกผู้ปฏิบัติวิชาชีพ

 ในการให้มุมมองแบบมืออาชีพ ท่ีประสบความส าเร็จในการท างาน เพ่ือเป็นแรง
บันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติวิชาชีพในพื นท่ี

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

เชิญสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง มาเป็น
วิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อมทั งสัมมนา เพ่ือ
แลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและเมือง 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสถาปัตยกรรม
2. เพ่ือเผยแพร่และจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม

2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางด้านงานสถาปัตยกรรม
และเมือง

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้และพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3. จัดแสดงผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวิชาชีพสถาปนิกกับประชาชน
ท่ัวไปและชุมชน

4. แสดงนิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น อาคารอนุรักษ์ 
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

63RC804
สถาปนิกบูรพา ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีช่ัวคราว ค่าเช่าส านักงาน ค่าอุปกรณ์ส านักงานและค่าใช้จ่าย

เบ็ดเตล็ด
เจ้าหน้าท่ีช่ัวคราว จัดท ารายการค่าใช้จ่ายน าเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน

63RC805 ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารท่ัวไป เพ่ือติดต่อประสานงานภูมิภาค 3 ภาค

63RC 802-4 งานสถาปนิกอีสาน 2563 สมาชิก นักศึกษา หน่วยงาน
ราชการ องค์กรอ่ืนๆ และ
บุคคลท่ัวไป

กิจกรรมภูมิภาคและอ่ืนๆ

สถาปนิกทักษิณ

63RC803-4 งานสถาปนิกทักษิณ 2564 สมาชิก นักศึกษา 
หน่วยงานราชการ 
องค์กรอ่ืนๆ และบุคคล
ท่ัวไป
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
63SE 601-1 ฟุตบอล ASA CUP 2020 1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ

2.เพ่ือให้สมาชิกมีร่างกายท่ีแข็งแรง
3.เพ่ือให้กรรมการสมาคมฯ ได้มีโอกาสรับฟังข้อคิดเห็นจาก
สมาชิกโดยตรง
4.เพ่ือให้ผู้ผลิตสินค้าท่ีให้การสนับสนุนมีโอกาสพบปะกับ
สมาชิก
5.เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กรอ่ืนท่ี
เข้าร่วมงาน

สมาชิกสมาคมฯ /
องค์กรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพ

จัดให้มีประธานและกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมี หน้าท่ีจัดการ
แข่งขัน เชิญชวนสมาชิกท่ีสนใจ หาผู้สนับสนุนรายการ รับฟัง
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงและจัดกิจกรรมประกอบการแข่งขัน
ในการแข่งขันมีการบันทึกภาพ เพ่ือน ามาลงประชาสัมพันธ์ในส่ือของ
สมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และกระตุ้นความสนใจให้มาเข้าร่วม
กิจกรรมมากย่ิงข้ึน 
การจัดเก็บค่าสมัครในอัตราท่ีต่ า เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก 
และเพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

63SE 601-2 ASA RUN 1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ
2.เพ่ือให้สมาชิกมีร่างกายท่ีแข็งแรง
3.เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กรอ่ืนท่ี
เข้าร่วมงาน
4.เพ่ือน ารายได้สนับสนุนกิจกรรมหลักของ สมาพันธ์
สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศ
ไทย (ASASA)

สมาชิกสมาคมฯ /
องค์กรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพ/
ประชาชนท่ัวไป

จัดให้มีประธานและกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมี หน้าท่ีจัด
กิจกรรม เชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจท่ัวไป หาผู้สนับสนุนรายการ 
รับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุง มีการบันทึกภาพ เพ่ือน ามาลง
ประชาสัมพันธ์ในส่ือของสมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และกระตุ้น
ความสนใจให้มาเข้าร่วมกิจกรรมมากย่ิงข้ึน 
การจัดเก็บค่าสมัครในอัตราท่ีต่ า เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก 
และเพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

63SE 601-3 WA Cup 1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมสถาปนิกสยามฯ กับ
 สมาคมสถาปนิกต่างชาติ
2.เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสพบปะและเปล่ียนความรู้และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีผ่านกีฬาฟุตบอล ซ่ึงจัดเป็นประจ าทุกปี
3.เพ่ือให้สมาชิกมีร่างกายท่ีแข็งแรง

สมาชิกสมาคมฯ เชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกิจกรรม สันทนาการ ด้วยการออก
ก าลังกาย ด้านกีฬาฟุตบอล เป็นประจ าสม่ าเสมอทุกสัปดาห์ โดย
สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันออกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หรือหา
ผู้สนับสนุนออกค่าใช้จ่ายให้ท้ังหมด และเดินทางร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกระชับมิตรยังประเทศท่ีเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

63SE 602 ค่าด าเนินการฝ่ายปฏิคม เพ่ือใช้เป็นงบในการบริหารจัดการโครงการ อาทิ ค่าอาหาร
ประชุมนอกสถานท่ี / ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง ประสานงาน
ต่างจังหวัด / เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ

คณะกรรมการ /
 คณะท างาน

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด าเนินงานของกิจกรรม

ฝ่ายปฏิคม  (63SE 600)

ฝ่ายปฏคิม หนา้ 1 / 1



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

63RG 1101 ค่าจัดส่งไปรษณีย์
เพ่ือจัดท ำบัตรสมำชิกให้กับสมำชิกสมำคมบุคคลและนิติบุคคล ท่ีผ่ำน
กำรอนุมัติในท่ีประชุมกรรมกำรบริหำร

สมำชิกสมำคม
จัดส่งบัตรสมำชิกแบบบัตรแข็งให้กับสมำชิกสมำคมบุคคล 
จัดพิมพ์ใบประกำศให้กับสมำชิกสมำคมประเภท นิติบุคคล

63RG 1102
ค่าพัฒนา/บ ารุงรักษาระบบ
สมาชิกออนไลน์ต่อเน่ือง

เพ่ือให้ระบบกำรท ำงำนของโปรแกรม มีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงต่อเน่ือง

สมำชิกสมำคม
ให้บริษัทท่ีท ำระบบ ดูแลพัฒนำโปรแกรมให้ใช้งำนได้อย่ำง
ต่อเน่ือง

ฝ่ายทะเบียน  (63RG 1100)

ฝ่ายทะเบยีน หนา้ 1 / 1



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
63FR 301 Lecture 1 ศึกษาและจัดท า

สถาปัตยกรรมกับสังคมผู้สูง
วัย(คู่มือการออกแบบท่ีอยู่
อาศัยของผู้สูงวัย)

เพ่ือเผยแพร่ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับศาสตร์และบุคลากรด้าน
ต่างๆของวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 
ส่งเสริมสังคมสูงวัยท่ีผู้ปฎิบัติวิชาชีพจะต้องเตรียมพร้อมให้
ทันสถานการณ์

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
,สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลท่ัวไป

น าข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้

63FR 302 Lecture 2 โครงการเมือง
สงขลาสู่เมืองมรดกโลก

1.เพ่ือผลักดันเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก        2.เพ่ือ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมภายในพ้ืนท่ีเมือง
เก่าสงขลา

ประชาชน / ชุมชน น าข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้

63FR 303 Lecture 3 โครงการคลองคู
เมืองธนบุรี

1. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่าง สมาคมสถาปนิกสยามฯ 
และสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
ในการช่วยกันผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู
สายน้ า และพ้ืนท่ีริมสายน้ าของกรุงเทพมหานคร
2. เพ่ือน าเสนอและเผยแพร่โครงการฯ 

ประชาชนท่ัวไป, 
หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้อง, คณาจารย์และ
นักศึกษา

น าข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ (63FR 300)

ฝ่ายกจิกรรมเมอืงและนโยบายสาธารณะ  หนา้ 1 / 3



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ (63FR 300)

63FR 304 อนุรักษ์/VERNADOC 1. เพ่ือบริการวิชาการด้านสถาปัตยกรรมแก่ชุมชน เช่น การ
เก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรมชุมชน เก็บข้อมูลมรดก
สถาปัตยกรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกให้ชุมชน และ
นักศึกษาเห็นค่าของมรดกทางสถาปัตยกรรม และเรียนรู้ท่ี
จะอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ซ่ึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2. เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ชุมชนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
และชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืนผ่านการร่วมกันอนุรักษ์มรดก
ทางสถาปัตยกรรม และส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรมในชุมชน      
3.เพ่ือนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการท างานในพ้ืนท่ีจริง โดย
การบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน
4. เพ่ือให้เกิดโครงการท่ีประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน
 และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึง
ความสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวจะมีความส าคัญย่ิงในการ
พัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาท่ีมีความย่ังยืนในภูมิภาค
ต่อไป                                                           5.
การสร้างพ้ืนท่ีท างานขยายเครือข่ายเพ่ิมเติม การสนับสนุน
ในการสร้างพ้ืนท่ีและการเรียนรู้แก่สถาปนิกชุมชนรุ่นใหม่

ประชาชนท่ัวไป, 
หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้อง, คณาจารย์และ
นักศึกษา

1.จัดค่ายส ารวจรางวัด 2 สัปดาห์ และแสดงนิทรรศการ
พร้อมสัมมนา 1 วัน  2.จัดกิจกรรม Workshop เพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้

63FR 305 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน/การ
ประชุม /ค่าเดินทาง/อ่ืนๆ

1.เพ่ือใช้เป็นงบในการบริหารจัดการโครงการ อาทิเช่น ค่า
เบ้ียเล้ียงการประชุม , ค่าอาหาร

คณะกรรมาธิการฯ 1.เพ่ือบริหารจัดการ การด าเนินงานของกรรมาธิการ
สถาปนิกเพ่ือสังคมและเมือง ส่งบุคลากรเป็นตัวแทนสมาคม
ฯเข้าร่วม ประชุม สนทนา ปรึกษาหารือ

ฝ่ายกจิกรรมเมอืงและนโยบายสาธารณะ  หนา้ 2 / 3



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ (63FR 300)

63FR 306 คัดเลือกรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอัน
ทรงคุณค่า ซ่ึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความเจริญรุ่งเรืองทาง
วัฒนธรรมของชาติไว้ให้คงเป็นประโยชน์แก่อนุชนช้ันหลัง
สืบต่อไป
2.เพ่ือประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างก าลังใจแก่ผู้ท่ีได้
ครอบครองอาคารเก่าอันทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม 
และอุตสาหะบ ารุงรักษาอาคารน้ันไว้เป็นสมบัติอัน
ทรงคุณค่าของชาติ
3.เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมแก่สังคมในการสงวนรักษาและการ
ใช้อาคารเดิมให้สนองประโยชน์ใช้สอยท่ีปัจจุบันและภาย
หน้าแทนการร้ือท าลายเพ่ือก่อสร้างอาคารใหม่

ประชาชนท่ัวไป, 
หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้อง, สถาปนิก
สมาชิกสมาคมฯ และ
นิสิตนักศึกษา

คัดเลือกอาคาร บุคคล หรือองค์กร และชุมชนพ้ืนถ่ินเพ่ือรับ
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม  โดยการเสนอรายช่ือใน
ช้ันต้นและท าการส ารวจ รวบรวมข้อมูลและภาพถ่าย  เพ่ือ
พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกจากข้อมูลในข้ันสุดท้าย จน
ได้ผลสรุปเป็นเอกฉันท์

ฝ่ายกจิกรรมเมอืงและนโยบายสาธารณะ  หนา้ 3 / 3



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

63SA501 งานสถาปนิก '64 1.เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมสาขาต่างๆ
2.เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจอันดี
ระหว่างสถาปนิก นิสิตนักศึกษา รวมท้ังมวลสมาชิกใน
วิชาชีพเดียวกันและวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง
3.เผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
รวมท้ังการแสดงสินค้า วัสดุ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
ออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งและบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี
4.เผยแพร่ผลงานของสมาคมฯ สถาปนิก นิสิตนักศึกษา 
5.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
กับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรและผู้เก่ียวข้องในวิชาชีพ
6.จัดสัมมนาเชิงวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมในแง่มุม
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นของ
สถาปนิก ผู้ประกอบการ และผู้เช่ียวชาญในสาขางานท่ี
เก่ียวข้อง

กลุ่มวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 4 สาขา 
วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 นักพัฒนาท่ีดิน นักลงทุน
 ผู้บริหารอาคาร เจ้าของ
โครงการ ผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ผลิต
และตัวแทนจ าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง นิสิต นักศึกษา
สถาปัตยกรรม และ
ประชาชนผู้สนใจ
โดยท่ัวไป

1. จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดในการจัดงาน ,  นิทรรศการ
ผลงานของสมาคมฯ
2. พ้ืนท่ีส่งเสริมกิจกรรมและสันทนาการ ให้บริการแก่
สมาชิกสมาคมฯ และภาคประชาชน อาทิ หมอบ้านอาษา, 
ASA Club,  ASA Shop  จัดกิจกรรมในระหว่างการจัดงาน 
3. กิจกรรมการประกวดแนวความคิด การประกวดผลงาน 
ท้ังประเภท สมาชิก นิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
4. จัดการประชุมสัมมนาวิชาชีพ-วิชาการ, งานสัมมนา 
International Forum
5. จัดการประชาสัมพันธ์ การจัดงานในส่วนของกิจกรรม
สมาคมฯ

1.เผยแพร่และเสริมสร้างส าคัญของสถาปัตยกรรมในวงการ
อสังหาริมทรัพย์
2.สร้างความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจอันดีระหว่าง
สถาปนิก และผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3.ยกมาตราฐานการออกแบบ และประชาสัมพันธ์ตัวตนของ
นักออกแบบไทย ในงานอสังหาริมทรัพย์

4.เผยแพร่ผลงานของสมาคมฯ สถาปนิก นิสิตนักศึกษา

ฝ่ายกิจการพิเศษ  (63SA500)

63SA502 ASA Real Estate Forum 
2020

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
,สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลท่ัวไป

1. จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดในการจัดงาน 
2. พ้ืนท่ีบรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบงานประเภท
อาคารชุดพักอาศัย และบ้าน 
3. กิจกรรมการประกวดผลงาน ASA Real Estate Award 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศและยกระดับงาน
ออกแบบอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
4. จัดการประชาสัมพันธ์ การจัดงานในส่วนของกิจกรรม
สมาคมฯ
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ฝ่ายกิจการพิเศษ  (63SA500)

5.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักออกแบบ เจ้าของธุรกิจ  
ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างกับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนา
กรและผู้เก่ียวข้องในวิชาชีพ

6.จัดสัมมนาเชิงวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมในแง่มุม
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นของ
สถาปนิก ผู้ประกอบการ วิศวกร มัณฑนากร และ
ผู้เช่ียวชาญในสาขางานท่ีเก่ียวข้อง

7.สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกให้ประชาชนท่ัวไปเข้าใจ
การออกแบบ และการเลือกซ้ืออย่างมีหลักการ

63SA503 นิทรรศการสถาปัตยกรรม
ร่วมสมัย เวนิสเบียนนาเล่ 
คร้ังท่ี 17

เพ่ือศึกษาและเข้าร่วมงานนิทรรศการฯ ณ ประเทศอิตาลี  
พ.ย. 63

เดินทางร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ ช่วงเดือน พ.ย. 63

63SA502 ASA Real Estate Forum 
2020

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
,สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลท่ัวไป

1. จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดในการจัดงาน 
2. พ้ืนท่ีบรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบงานประเภท
อาคารชุดพักอาศัย และบ้าน 
3. กิจกรรมการประกวดผลงาน ASA Real Estate Award 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศและยกระดับงาน
ออกแบบอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
4. จัดการประชาสัมพันธ์ การจัดงานในส่วนของกิจกรรม
สมาคมฯ
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
63PR 701.1 งานประชาสัมพันธ์สมาคมฯ เพ่ือเผยแพร่บทบาทและบทบาทหน้าท่ีของสมาคมฯ ให้

สมาชิกและสาธารณะรับรู้ในวงกว้าง
สมาชิกสมาคม,สถาปนิก, ผู้สนใจ
ท่ัวไป, นิสิตนักศึกษา, ส่ือต่างๆ, 
สมาคมวิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

จัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาประชาสัมพันธ์เพ่ือวางแผน
กลยุทธ์และบริหารจัดการประชาสัมพันธ์
/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในส่ือ online / ofline

63PR 701.2 ASA Newsletter เป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างสมาคมฯ กับสมาชิกฯ 
เพ่ือแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและความรู้ต่างๆ ให้สมาชิก 
สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องได้รับทราบ

สมาชิกสมาคม, สถาบันการศึกษา,
 สมาคมวิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

จัดพิมพ์และจัดส่งทุกๆ2 เดือน ให้แก่สมาชิก
สมาคม สถาบันการศึกษา, สมาคมวิชาชีพและ
องค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

63PR 701.3 เค่าเช่า Server ASA WEB / Leased 
Line internet / สมาชิก ID APPLE Dev

1. เพ่ือรองรับการใช้งานเว็บไซต์สมาคมฯ / อินเตอร์เน็ต
ส าหรับการประชุม Teleconference / การต่ออายุ ID 
APPLE ส าหรับแอพพลิเคช่ัน ระบบ IOS
2. เพ่ือให้สมาคมฯ ได้รับการแจ้งข่าวสารท่ีเก่ียวกับสมาคม
ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

สมาชิกสมาคม,สถาปนิก, ผู้สนใจ
ท่ัวไป, นิสิตนักศึกษา, ส่ือต่างๆ, 
สมาคมวิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

1. ใช้บริการกับบริษัทผู้ให้เช่า Server / ใช้บริการ
กับบริษัทผู้ให้บริกาอินเตอร์เน็ต Leased Line / 
ด าเนินการต่ออายุราย 1 ปี กับ APPLE ส าหรับผู้ใช้
ระบบมือถือ IOS
2. ด าเนินการใช้ระบบโปรแกรมอัตโนมัติ 
iQNewsalert

63PR 702.1 วารสาร ASA และ Content Online เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีส่ือสาร ระหว่างสมาชิกสมาคม และบุคคล
ท่ัวไป ในเน้ือหาเข้มข้นทางวิชาการ วิชาชีพ และความรู้
ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ หนังสืออาษาจะต้องสามารถ
ใช้เป็นความรู้อ้างอิงได้

สมาชิกสมาคม,สถาปนิก, ผู้สนใจ
ท่ัวไป, นิสิตนักศึกษา, ส่ือต่างๆ, 
สมาคมวิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

จัดจ้างบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในการจัดท าส่ือ
ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบท่ีเก่ียวข้อง  
และด าเนินการจัดท าเน้ือหาออนไลน์ มีการบริหาร
จัดการเผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์ และรูปเล่มตาม
ความสะดวกในการเข้าถึงของสมาชิกแต่ละวัย และ
วางโครงสร้่าง กลยุทธการผลิตหนังสือให้สามารถ
อยู่ได้ด้วยตัวเองในอนาคต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (63PR 700)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (63PR 700)

ASA Application เป็นช่องทางให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับข่าสารข้อมูล
ผ่านทาง Application และเป็นช่องทางให้ผู้สนับสนุนมี
พ้ืนท่ีโฆษณาผลิตภัณฑ์ เพ่ิมรายได้ให้กับสมาคมฯ

สมาชิกสมาคม,สถาปนิก, ผู้สนใจ
ท่ัวไป, นิสิตนักศึกษา, ส่ือต่างๆ, 
สมาคมวิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง ผู้ให้การสนับสนุน
สมาคมฯ

ตรวจสอบความเป็นไปได้และความสัมฤทธิผล

ASA Website เป็นช่องทางการส่ือสารออนไลน์ ท่ีอ านวยความสะดวกให้
สมาชิกติดตามข้อมูลข่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็น
ช่องทางให้ผู้สนับสนุนมีพ้ืนท่ีโฆษณาผลิตภัณฑ์ เพ่ิมรายได้
ให้กับสมาคมฯ

สมาชิกสมาคม,สถาปนิก, ผู้สนใจ
ท่ัวไป, นิสิตนักศึกษา, ส่ือต่างๆ, 
สมาคมวิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง ผู้ให้การสนับสนุน
สมาคมฯ

ด าเนินการจ้างผู้ดูแลระบบท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน
ไอที เพ่ือให้เว็บไซต์สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

63PR 703 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ค่าเดินทาง /ประสานงาน

63PR 702.2
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

63HO 901
เงินเดือน/โบนัส/สวัสดิการ
พนักงาน/กองทุนประกันสังคม/
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

เพ่ือจ่าย เงินเดือน /เงินโบนัสประจ าปี /ค่าต าแหน่ง/ ค่าเบ้ียเล้ียง / ค่า
ล่วงเวลา / ค่ารักษาพยาบาล /เงินสมทบกองทุนประกันสังคม /เงิน
สะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ /ประกันสุขภาพกลุ่มและตรวจสุขภาพ
ประจ าปีเจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ี จ่ายเป็นรายเดือน /จ่ายตามจริง

63HO 902 ค่าเช่า/ค่าธรรมเนียมท่ีดิน-อาคาร
เพ่ือจ่ายค่าเช่าท่ีดินข้างอาคารสมาคม / ค่าเช่าอาคารพหลโยธิน / ค่า
ภาษีโรงเรือน

จ่ายเป็นรายเดือน และรายปี

63HO 903 ค่าสอบบัญชี ตรวจสอบเอกสารบัญชี จ่ายเป็นรายปี

63HO 904 ค่าเบ้ียประกันภัย
ค่าเบ้ียประกันภัยอาคารส านักงาน / ค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์-
รถจักรยานยนต์ /ค่าต่อภาษี พ.ร.บ.

จ่ายเป็นรายปี

63HO 905-1 ค่ารับรอง อาหารและเคร่ืองด่ืมรับรองการประชุม
กรรมการ /คณะท างาน/
ผู้แทนสมาคมฯ

เบิกจ่ายตามจริง

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

เบิกจ่ายตามจริง

63HO 905-3 ค่าพาหนะ-คณะกรรมการบริหาร ค่าพาหนะเดินทางประชุมกรรมการบริหารประจ าเดือน กรรมกาบริหาร เบิกจ่ายเดือนละ 1 คร้ัง

63HO 905-4 ค่าพาหนะ-ผู้แทนสมาคมฯ ค่าพาหนะเดินทาง
กรรมการ /คณะท างาน/
ผู้แทนสมาคมฯ

เบิกจ่ายตามระเบียบสมาคม

63HO 906 ค่าใช้จ่ายประจ าส านักงาน
เพ่ือจ่ายค่ารักษาความสะอาด/ ค่าบริการรักษาความปลอดภัย/ ค่าเช่า
เคร่ืองถ่ายเอกสาร-เคร่ืองแฟร็กซ์ /ค่าซ่อมบ ารุง / เคร่ืองใช้ส านักงาน
วัสดุส่ิงพิมพ์และเคร่ืองเขียน/ ค่าธรรมเนียมธนาคาร และเบ็ดเตล็ดฯลฯ

จ่ายเป็นรายเดือน /จ่ายตามจริง

63HO 907 ค่าพาหนะติดต่องาน
ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุม / ค่าน้ ามันรถ /ค่าพาหนะติดต่องาน/
ค่าทางด่วน /ค่าท่ีจอดรถติดต่องาน

เจ้าหน้าท่ี เบิกจ่ายตามจริง

ฝ่ายส านักงาน  (63 HO 900)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายส านักงาน  (63 HO 900)

63HO 908 ค่าสาธารณูปโภค
เพ่ือจ่ายค่าไฟฟ้า / ค่าน้ าประปา / ค่าโทรศัพท์ / ค่า Internet  / ค่า
ไปรษณีย์

ช าระโดยหักบัญชี และเงินสด ตามบิลเรียกเก็บ

63HO 909
ค่าใช้จ่ายเลือกต้ังฯ(เลือกต้ัง
กรรมการกองทุน'64-66)

ค่าพิมพ์จดหมายเชิญลงสมัครรับเลือกต้ัง /จดหมายลงคะแนนเลือกต้ัง 
และค่าจัดส่ง / ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน-ค่ารถเดินทาง คณะกรรมการร่วม
ประชุมฯ

สมาชิก

63HO 910
ประชุมใหญ่สามัญ / วิสามัญ / 
รายงานประจ าปี

ค่าพิมพ์จดหมายเชิญร่วมประชุมและค่าจัดส่ง / ค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประจ าปี

สมาชิก จัดประชุมปีละ 1 คร้ัง

63HO 911
เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ส านักงาน.
ซอฟแวร์.ยานพาหนะ

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ / โปรแกรม Microsaft Office /อุปกรณ์สายแลน
 /อุปกรณ์ส านักงาน

63HO 912 ค่าตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบภายในบัญชี/การเงิน รายเดือน ตรวจสอบเดือนละ 1 คร้ัง

63HO 913 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เดินทางร่วมงานภูมิภาค 3 ภาค / งานประชุมต่างจังหวัด และ
ต่างประเทศ

กรรมการ /คณะท างาน/
ผู้แทนสมาคมฯ/ เจ้าหน้าท่ี

63HO 914 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจ าปี ข้อก าหนดกฏหมาย ประมวลรัษฏากร อัตราร้อยละ 2 ของรายได้จากการด าเนินงาน

ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทูลเกล้าฯ ถวาย พิธีเปิดงานสถาปนิกประจ าปี / เข้ารับ
รางวันดีเด่น (ใช้งบประมาณผูกพันจากปี 2562)

งบบริจาคการกุศลอ่ืนตาม
สถานการณ์

พัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษา

ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย
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