งป. 1

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ประมาณการรายรับ -รายจ่ าย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
ที่

ฝ่ าย/กิจกรรมหลัก

รหัส

ประมาณการ

ประมาณการ

งบประมาณ

รายรับ 2563

รายรับ 2564

1 ฝ่ ายวิชาชีพ

64 PP 100

2 ฝ่ ายต่างประเทศ

64 FA 400

3 ฝ่ ายวิชาการ

64 AC 200

2,000,000.00

4 ฝ่ ายภูมิภาค

64 RC 800

1,200,000.00

5 ฝ่ ายปฏิคม

64 SE 600

2,000,000.00

6 ฝ่ ายทะเบียน

64 RG 1100

50,000.00

7 ฝ่ ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ

64 FR 300

300,000.00

8 ฝ่ ายกิจการพิเศษ

64 SA 500

50,000,000.00

9 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์

64 PR 700

500,000.00

10 ฝ่ ายสานักงาน

64 HQ 900

500,000.00

รวมงบประมาณรายรับ-รายจ่ าย ประจาปี 2564-2565

300,000.00
-

56,850,000.00

% รายรับ

300,000.00 0.002399

งบประมาณ

งบประมาณ

รายจ่ าย 2563

รายจ่ าย 2564

% รายจ่ าย

1,500,000.00

3,000,000.00

3.30%

0.00%

1,190,000.00

900,000.00

0.99%

0.56%

900,000.00

1,150,000.00

1.26%

0.00%

5,990,000.00

5,770,000.00

6.34%

7,450,000.00

5.96%

400,000.00

3,200,000.00

3.52%

100,000.00

0.08%

100,000.00

100,000.00

0.11%

0.00%

480,000.00

1,100,000.00

1.21%

92.76%

10,000,000.00

41,000,000.00

45.07%

0.00%

4,450,000.00

3,750,000.00

4.12%

0.40%

25,000,000.00

31,000,000.00

34.08%

700,000.00
-

116,000,000.00
500,000.00

125,050,000.00 100.00%

50,010,000.00

90,970,000.00 100.00%

หมายเหตุ

งป. 2

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ประมาณการรายรับ-รายจ่ าย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
ฝ่ ายวิชาชี พ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กิจกรรมหลัก/โครงการ
ฝ่ ายวิชาชี พ
จัดบรรยายคูม่ ือปฎิบตั ิวิชาชีพครบทุกด้าน ภาษาไทย
จัดบรรยายคูม่ ือการเขียน T.O.R. สาหรับการจัดซื้ อจัดจ้างงานภาครัฐ
จัดบรรยายคูม่ ือการจัดซื้ อจัดจ้างงานภาครัฐ
การประชุมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น 65
จัดบรรยายหรื อกิจกรรม WORKSHOP เพื่อช่วยสมาชิกให้พน้ วิกฤติ
เศรษฐกิจหลังภาวะโควิด
ประกวดแบบศูนย์ ASA Cloud จ.สงขลา
นิ ทรรศการศิลปิ นแห่งชาติทางด้านสถาปัตยกรรม
นิ ทรรศการผลงานชั้นครู
นิ ทรรศการสถาปั ตยกรรมร่ วมสมัยหมุนเวียนจากต่างประทศ
นิ ทรรศการ Modern Architecture in Thailand
วิกฤตวิชาชี พ: เน้นการประชาสัมพันธ์วิชาชีพด้านงานสถาปัตยกรรม
องค์ความรู ้ และวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่ องกับสถาปั ตยกรรม
การจัดซื้ อเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้น

รหัส

ประมาณการ

ประมาณการ

งบประมาณ

รายรับ 2563

รายรับ 2564

64PP 100
64PP 101
64PP 102
64PP 103
64PP 104
64PP 105

-

64PP 106

300,000.00

ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

ประมาณการ

รายจ่ าย 2563

รายจ่ าย 2564

ประมาณการรายจ่ ายตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

20,000.00
200,000.00
100,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
500,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
700,000.00

10,000.00
100,000.00

10,000.00
100,000.00

50,000.00
10,000.00
300,000.00

-

500,000.00

500,000.00

100,000.00

100,000.00

200,000.00

-

-

100,000.00
500,000.00
500,000.00
300,000.00
200,000.00

100,000.00
500,000.00

-

-

250,000.00

-

-

-

50,000.00

-

1,500,000.00

3,000,000.00

64PP 107
64PP 108
64PP 109
64PP 110
64PP 111

300,000.00

100,000.00 100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
-

ประมาณการ

300,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

-

หมายเหตุ

50,000.00
50,000.00

500,000.00
300,000.00
200,000.00

860,000.00

260,000.00

1,060,000.00

820,000.00
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ฝ่ายวิชาชีพ (64PP100)
รหัสงบประมาณ
โครงการ
วัตถุประสงค์
64PP101
จัดบรรยายคูม่ ือปฎิบัติ
เพื่อเป็นคู่มืออ้างอิงของสถาปนิกสาหรับการปฎิบัติวิชาชีพทุก
วิชาชีพครบทุกด้าน ภาษาไทย ประเภทงานให้ได้มาตรฐาน, เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับประชาชน
ทั่วไปที่จะใช้บริการของสถาปนิก, เพื่อให้มีเอกสารที่จาเป็น
และที่ได้มาตรฐานเหมาะสมสาหรับประกอบการปฎิบัติ
วิชาชีพทุกประเภทงาน

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ นาข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้
,สถาปนิกที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลทั่วไป

64PP102

จัดบรรยายคูม่ ือการกาหนด
ขอบเขตของงาน (Term of
Reference :TOR) การ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ

เพื่อเสนอต่อสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ สภาสถาปนิก
และภาครัฐ ให้พิจารณาเป็นมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐที่มีกฎเกณฑ์เหมาะสมกับศาสตร์และวิถี
การประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม โดยต้อง
สอดคล้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กาหนดให้รัฐมีหน้าที่
สร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทางานและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน โดยให้เป็นการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและขจัด
การกีดกัน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ และเพื่อ
เสนอเป็นมาตรฐานการจัดจ้างงานของภาคเอกชน

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ นาข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้
,สถาปนิกที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลทั่วไป

64PP103

จัดบรรยายคูม่ ือการจัดซื้อจัด เพื่อเสนอต่อสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ สภาสถาปนิก
จ้างงานภาครัฐ
และภาครัฐ ให้พิจารณาเป็นมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐที่มีกฎเกณฑ์เหมาะสมกับศาสตร์และวิถี
การประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม โดยต้อง
สอดคล้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กาหนดให้รัฐมีหน้าที่
สร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการ ทางานและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน โดยให้เป็นการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและขจัด
การกีดกัน และต้อง ไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ นาข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้
,สถาปนิกที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลทั่วไป

64PP104

การประชุมกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สถาปนิก, สมาชิก
สมาคมฯ,นิสิตนักศึกษา
และประชาชนทั่วไป

เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพ
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ส่งบุคลากรเป็นตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วม ประชุม สนทนา
ปรึกษาหารือ ให้คา

ฝ่ายวิชาชีพ (64PP100)
รหัสงบประมาณ
โครงการ
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
64PP105
การคัดเลือกผลงาน
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
สถาปนิก ,สานักงาน
สถาปัตยกรรมดีเด่นปี 2565 สถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพดีเยี่ยมซึ่งมีคุณค่าต่อผู้คน
สถาปนิก ที่เป็นสมาชิก
สภาพแวดล้อม และสังคม, เพื่อให้เกียรติยกย่องสานักงาน
สมาคมฯ
สถาปนิกหรือสถาปนิกอิสระ สถาปนิกทุกคนที่มีส่วนสาคัญใน
การร่วมทางานออกแบบโครงการนั้น หรือบุคคลทั่วไปที่เป็น
ผู้ออกแบบโครงการนั้น และทีมผู้ออกแบบในสาขาอื่นที่ร่วม
ทางานออกแบบโครงการนั้น, เพื่อเผยแพร่ผลงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพดีเยี่ยมต่อสาธารณะชน ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจของผู้ใช้บริการของสถาปนิก
และความรู้ความเข้าใจและการเห็นต่อสาธารณะชนเกี่ยวกับ
คุณค่าและประโยชน์ของงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่มี
คุณภาพดีซึ่งมีผลต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คน
64PP106

64PP107
64PP108

จัดบรรยายหรือกิจกรรม
WORKSHOP เพื่อช่วย
สมาชิกให้พ้นวิกฤติ
เศรษฐกิจหลังภาวะโควิด
ประกวดแบบศูนย์ ASA
Cloud จ.สงขลา
นิทรรศการศิลปินแห่งชาติ
ทางด้านสถาปัตยกรรม

เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่สถาปนิก ประชาชน บุคลากรทาง
การแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบวางผังใน
การรองรับจานวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 และลดการแพร่ระบาด
ในอาคารผู้ป่วย
จัดประกวดแบบเพื่อให้ได้อาคารศูนย์การเรียนรู้ที่ดาสาหรับ
สมาคม
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม
รวมทั้งเผยแพร่เกียรติคุณประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ
ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใน
การศึกษาเรียนรู้ต่อไป
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วิธีการดาเนินการ
เข้ารับพระราชทานรางวัล

สถาปนิก ประชาชน
นาข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้
บุคลากรทางการแพทย์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ จัดประกวดแบบเพื่อนาแบบที่ได้มาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาอาคาร
นิสิต นักศึกษา สถาปนิก จัดนิทรรศการหมุนเวียน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
นักออกแบบ และบุคคล ข้อมูลในวงกว้าง ประสานติดต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งในและ
ทั่วไป ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งขอการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและ
ต่างประเทศ
เอกชน

ฝ่ายวิชาชีพ (64PP100)
รหัสงบประมาณ
โครงการ
64PP109
นิทรรศการผลงานชั้นครู

วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ คติความเชื่อ และความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรมไทย และงานช่างสิบหมู่ อัน
ทรงคุณค่าของครูช่าง ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ททางวัฒ
ธรรมของชาติ เป็นการสืบทอดองค์ความรู้จากครูช่างจากอดีต
สู่ปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา สถาปนิก
นักออกแบบ และบุคคล
ทั่วไป ทั้งในและ
ต่างประเทศ

วิธีการดาเนินการ
จัดนิทรรศการหมุนเวียน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลในวงกว้าง ประสานติดต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งขอการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและ
เอกชน

64PP110

นิทรรศการสถาปัตยกรรม
ร่วมสมัยหมุนเวียน
ต่างประเทศ

เพื่อนาเสนอผลงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของสถาปนิกต่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
เกิดการสร้างสรรค์และแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
ออกแบบ และเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นิสิต นักศึกษา สถาปนิก
นักออกแบบ และบุคคล
ทั่วไป ทั้งในและ
ต่างประเทศ

จัดนิทรรศการหมุนเวียน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลในวงกว้าง ประสานติดต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งขอการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและ
เอกชน

64PP111

นิทรรศการ Modern
เพื่อนาเสนอผลงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ซึ่งสื่อถึงกระแส
นิสิต นักศึกษา สถาปนิก
Architecture in Thailand ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปวัฒนธรรม นักออกแบบ และบุคคล
และแนวคิดที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมที่เน้นการก้าวไปสู่ยุค ทั่วไป ทั้งในและ
ใหม่ในประเทศไทย
ต่างประเทศ

จัดนิทรรศการหมุนเวียน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลในวงกว้าง ประสานติดต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งขอการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและ
เอกชน

ฝ่ ายวิชาชีพ หน ้า 3 / 3
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สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประมาณการรายรับ-รายจ่ าย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
ฝ่ ายต่ างประเทศ
ที่

กิจกรรมหลัก/โครงการ

ฝ่ ายต่ างประเทศ
1 ค่าสมาชิก UIA & ARCASIA
2 ค่ารับรอง International Architects
3 Thesis Of The Year AWARDS (Toy ART)
ประชุม Four-Nations
ALACE-ประชุมประเทศลาว
JIA 2020: Japan (4 คน)
VAA 2020: Vietnam (4 คน)
ARCASIA-Office Bearer's Meeting
รวมทั้งสิ้น

รหัส

ประมาณการ

ประมาณการ

งบประมาณ
64FA 400
64FA 401
64FA 402
64FA 403

รายรั บ 2563

รายรับ 2564

-

-

-

-

ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

-

ส.ค.-ต.ค.

-

พ.ย.-ม.ค.

-

ก.พ.-เม.ย.

-

ประมาณการ

ประมาณการ

รายจ่ าย 2563

รายจ่ าย 2564

200,000.00
400,000.00
170,000.00
100,000.00
200,000.00
120,000.00
-

200,000.00
400,000.00
300,000.00
-

1,190,000.00

900,000.00

ประมาณการรายจ่ ายตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

50,000.00

ก.พ.-เม.ย.

หมายเหตุ

150,000.00
400,000.00
300,000.00

-

50,000.00

300,000.00

550,000.00
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ฝ่ายต่างประเทศ (64FA 400)
รหัสงบประมาณ
โครงการ
วัตถุประสงค์
64FA 401
ค่าสมาชิก UIA & ARCASIA เพื่อรักษาสถานะภาพการเป็นสมาชิกสังคม
สถาปนิกนานาชาติ
64FA 402

ค่ารับรอง International
Architects

64FA 403

Thesis of the Year
เพื่อเป็นกาลังใจให้นิสิตและนักศึกษา สร้าง
Awards 2021 (TOY ARCH แรงผลักดินในการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์
2021)
และเป็นการเผยแพร่ผลงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของนิสิตและนักศึกษาให้แก่
วงการวิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
กลุ่มประเทศภูมิภาค และ จ่ายค่าสมาชิกรายปีให้ UIA และ ARCASIA ตามที่
นานาชาติ
องค์กรทั้งสองเรียกเก็บ เป็นรายปี

ต้อนรับ และกระชับความสัมพันธภาพที่ดีต่อ สถาปนิกชาวต่างชาติที่เข้า ดูแลค่าใช้จ่ายการเดินทางในประเทศ และจัดงานเลี้ยง
กันระหว่างสถาปนิกไทยและสถาปนิก
มาร่วมกิจกรรมในประเทศ ต้อนรับเป็นครั้งคราว
ต่างชาติที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
ไทยในโอกาสต่างๆ
นิสิต และนักศึกษา ชั้นปีที่ จัดการประกวดวิทยานิพนธ์การออกแบบสถาปัตกยกรรม
5 ในหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต

ฝ่ ายต่างประเทศ หน ้า 1 / 1
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สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ประมาณการรายรับ-รายจ่ าย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
ฝ่ ายวิชาการ
ที่

กิจกรรมหลัก/โครงการ

รหัส

ประมาณการ

ประมาณการ

งบประมาณ

รายรับ 2563

รายรับ 2564

ฝ่ ายวิชาการ
1 Lecture series
2 หนังสื อแปล
3 Digital Archive

64AC 200
64AC 201
64AC 202

-

-

64AC 203

-

-

4 อัพเดทข้อมูลกฎหมายอาคาร
5 อบรมพัฒนาวิชาชีพ ISA
Lecture Series 2
Lecture Series 3

64AC 204

-

-

64AC 205

รวมทั้งสิ้น

ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

ประมาณการ ประมาณการ
รายจ่ าย 2563 รายจ่ าย 2564
100,000.00
-

ประมาณการรายจ่ ายตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

100,000.00
300,000.00

25,000.00
75,000.00

25,000.00
75,000.00

25,000.00
75,000.00

25,000.00
75,000.00

150,000.00

37,500.00

37,500.00

37,500.00

37,500.00

100,000.00

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

2,000,000.00
-

700,000.00 150,000.00 150,000.00 200,000.00
-

200,000.00

500,000.00
100,000.00
100,000.00

500,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00
-

100,000.00

2,000,000.00

700,000.00 150,000.00 150,000.00 200,000.00

200,000.00

900,000.00

1,150,000.00 312,500.00 312,500.00 262,500.00

262,500.00

หมายเหตุ
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ฝ่ายวิชาการ (64AC200)
รหัสงบประมาณ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกสมาคมฯ
สถาปนิก นิสิต/
นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป

วิธีการดาเนินการ

64AC 201

Lecture Series

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมของสถาปนิก นิสิต/นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป รวมทั้งทักษะและความรู้ในด้านอื่น ๆ
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

64AC 202

หนังสือแปล

เพื่อจัดทาต้นฉบับหนังสือแปล ที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับ สมาชิกสมาคมฯ
วิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อเผยแพร่องค์ สถาปนิก นิสิต/
ความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่สมาชิก
นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป

ดาเนินการแปลหนังสือ และจัดทาต้นฉบับเพื่อเผยแพร่

64AC 203

Digital Archive

เพื่อจัดทาฐานข้อมูล หนังสือที่สมาคมจัดทามาในอดีต สมาชิกสมาคมฯ
ให้อยู่ในรูป Digital และเผยแพร่ต่อสมาชิก
สถาปนิก นิสิต/
นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป

ดาเนินการ scan หนังสือ และจัดทาในรูปแบบ Digital เพื่อ
เผยแพร่

64AC 204

อัพเดทข้อมูลกฎหมายอาคาร

เพื่อรวบรวมข้อกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม สถาปนิกสมาชิกสมาคม รวบรวมและจัดส่งข้อมูลกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับ
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้าง ฯ และสถาปนิกผู้สนใจ ใช้ให้กับสมาชิกฯ พร้อมทั้งให้บริการตอบคาถามที่เกี่ยวกับ
เพื่อให้บริการสมาชิกได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
ทั่วไป
กฎหมายอาคาร รวมทั้งบริการอัพเดทข่าวสารทางอีเมล

ฝ่ ายวิชาการ หน ้า 1 / 2

นาข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้

ฝ่ายวิชาการ (64AC200)
รหัสงบประมาณ
64AC 205

โครงการ
อบรมพัฒนาวิชาชีพ ISA / ASA
Exclusive Class

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมของสถาปนิก นิสิต/นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป รวมทั้งทักษะและความรู้ในด้านอื่น ๆ
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกสมาคมฯ
สถาปนิก นิสิต/
นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป

ฝ่ ายวิชาการ หน ้า 2 / 2

วิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 งานวางแผน : ประชุมกาหนดแผนกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และประชุมปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 2 การประชาสัมพันธ์ : จัดทาปฏิทินกิจกรรม
ประจาปี เพื่อประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกสมาคม
ขั้นตอนที่ 3 การจัดกิจกรรม : ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ออกหนังสือรับรอง การเข้าร่วมกิจกรรม ดูแลจัดการสถานที่
ด้านอาคาร อุปกรณ์สนับสนุน / เอกสาร
ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากมีความประสงค์
เพื่อรับคะแนน CPD ต่อสภาสถาปนิก

งป. 2

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประมาณการรายรับ-รายจ่ าย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
ฝ่ ายภูมิภาค
ที่

กิจกรรมหลัก/โครงการ

รหัส

ประมาณการ

ประมาณการ

งบประมาณ

รายรับ 2563

รายรับ 2564

ฝ่ ายภูมิภาค

64RC 800

1 สถาปนิกล้ านนา

64RC 801

ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

ประมาณการ

ประมาณการ

รายจ่ าย 2563

รายจ่ าย 2564

ประมาณการรายจ่ ายตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่
1.2 ค่าใช้จ่ายสานักงาน/ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

64RC 801-1

-

-

400,000.00

380,000.00

95,000.00

95,000.00

95,000.00

95,000.00

64RC 801-2

-

-

500,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

1.3 กิจกรรม / งานสถาปนิกล้านนา '64

64RC 801-3

-

500,000.00
1,000,000.00

900,000.00

50,000.00

350,000.00

400,000.00

100,000.00

-

-

300,000.00

300,000.00

45,000.00

45,000.00

60,000.00

150,000.00

-

-

500,000.00
1,000,000.00

500,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

-

900,000.00

200,000.00

200,000.00

300,000.00

200,000.00

2 สถาปนิกอีสาน

300,000.00

หมายเหตุ

64RC 802

2.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่
2.2 ค่าใช้จ่ายสานักงาน/ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

64RC 802-1

2.3 กิจกรรม / งานสถาปนิกอีสาน '64

64RC 802-3

3 สถาปนิกทักษิณ

64RC 802-2

300,000.00

64RC 803

3.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่
3.2 ค่าใช้จ่ายสานักงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

64RC 803-1

-

-

390,000.00

390,000.00

97,500.00

97,500.00

97,500.00

97,500.00

64RC 803-2

-

-

500,000.00

100,000.00

100,000.00

150,000.00

150,000.00

3.3 กิจกรรม / งานสถาปนิกทักษิณ '65

64RC 803-3

300,000.00

-

500,000.00
1,000,000.00

900,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

450,000.00

4 สถาปนิกบูรพา
4.1 กิจกรรมภูมิภาคและอื่นๆ

64RC 804
64RC 804-1

300,000.00

-

200,000.00

500,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

5 ค่าใช้ จ่ายด้ านการบริหารทั่วไป

63RC 805

-

200,000.00

1,112,500.00

1,412,500.00

1,627,500.00

1,617,500.00

รวมทั้งสิ้น

1,200,000.00

-

-

-

-

-

5,990,000.00

5,770,000.00
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ฝ่ายภูมิภาค (64RC 800)
รหัสงบประมาณ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

64RC801

สถาปนิกล้านนา

64RC801-1
64RC801-2

เงินเดือนเจ้าหน้าที่
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน
ค่าใช้จ่ายสานักงาน/ค่าใช้จ่าย เพือ่ จ่ายค่าไฟฟ้า นาประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า Internet ค่าทาความสะอาด ค่า
ในการเดินทาง
อุปกรณ์สานักงาน และค่าเดินทางร่วมประชุมและร่วมงานสถาปนิกภูมิภาคและ
ส่วนกลาง

64RC 801-3

กิจกรรมภูมิภาคและอืน่ ๆ
กิจกรรมวิชาชีพ สถาปัตย์
เปล่งแสง Work Shop

เจ้าหน้าที่ภูมิภาค

วิธีการดาเนินการ
จ่ายเป็นรายเดือน /จ่ายตามจริง
จัดทารายการค่าใช้จ่ายนาเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน

เพื่อพัฒนาวิชาชีพของสถาปนิกในพืนที่ ให้มีศักยภาพเพิ่มเติม จากการเข้ารับการ สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
อบรม เรียนรู้ และปฎิบัติงานจริง เรือ่ งการออกแบบแสงสว่าง โดยวิทยากรซึง่ เป็น ทั่วไป
สถาปนิกผูป้ ฏิบัติวิชาชีพ ที่ประสบความสาเร็จในการทางานออกแบบแสง เพื่อ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับผูป้ ฏิบัติวิชาชีพในพืนที่

เชิญสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการ มาเป็น
วิทยากร พร้อมทังจัดอบรมสัมมนา เพื่อแลกเปลีย่ นวิสัยทัศน์ระหว่าง
วิทยากรและผูเ้ ข้าร่วมอบรมสัมมนา ทา Work Shop

ประกวดทักษะสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริม ให้ความรูแ้ ละประสบการณ์ แก่ผสู้ นใจวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพิ่ม
(สถาบันเตรียมอุดมศึกษา
จานวน สถาปนิกหน้าใหม่
ภาคเหนือ)

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ทั่วไป

จัดประกวดทักษะทางสถาปัตยกรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา

สัมมนาวิชาการ (เชียงใหม่) เพื่อให้สมาชิกในพื้นที่ รับรูเ้ รือ่ งราวเกี่ยวกับ การพัฒนา รักษาเมื่อง เข้าใจวิถีการ
เรื่อง งานอนุรักษ์เชียงใหม่สู่ อนุรักษ์ สูเ่ มื่องมรดกโลก
เมืองมรดกโลก + การ
ปรับปรุงอาคารเก่าข่วงหลวง
เวียงแก้ว

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ทั่วไป

จัดเสวนาให้ความรู้ เพิ่มความเข้าใจกับสมาชิก ติดตามสถานะการณ์
เรือ่ งราวเกี่ยวกับ ข่วงหลวงเวียงแก้ว

QUALIFY THESIS OF THE 1. เพื่อเป็นการสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
YEAR 2020 (5 สถาบัน
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษาให้แก่
ภาคเหนือ)
วงการวิชาชีพ
3. เพื่อนาผลงานที่ถูกคัดเลือก นาไปจัดแสดงในงาน สถาปนิกล้านนา'65 และ
เผยแพร่สสู่ าธารณะ

นศ.สถาปัตย์ 5 สถาบัน
จัดการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมของนักศึกษาจาก 5
(1) มช.
(2) ม.แม่โจ้ สถาบันในเขตภาคเหนือ ตัดสินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
(3) ม.นเรศวร (4) ม.พะเยา
(5) ม.ราชมงคลล้านนาฯ
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ฝ่ายภูมิภาค (64RC 800)
รหัสงบประมาณ

โครงการ
Lecture
สถาปนิกSeries
ล้านนาwith
Master Architect

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่อให้สถาปนิกในพืนที่ได้รับแรงบันดาลใจในการทางาน จากสถาปนิกระดับ
อาเซียน
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสถาปัตย์ในพืนที่ จากการได้รับฟังการ
บรรยาย จากสถาปนิกที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาประเทศ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวงการสถาปัตยกรรมต่อไป

วิธีการดาเนินการ

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ทั่วไป

ร่วมกับคณาจารย์ สถาบันการศึกษาต่างๆ ในพืนที่ เรียนเชิญสถาปนิกที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติ และมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานา
ประเทศ เพื่อมาเป็นวิทยากรบรรยาย ถึงแนวคิดและหลักการในการ
ทางานออกแบบสถาปัตยกรรม และแนวทางที่ทาให้ประสบความสาเร็จ

จัดติวความรู้เพื่อการสอบ กส. 1. เพื่อทดสอบความรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนไปสอบขอรับใบอนุญาต
ให้แก่สมาชิก
ประกอบวิชาชีพ
2. เพื่อเชือเชิญให้บัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมในพืนที่ภาคเหนือ ที่เพิ่งจบ
หลักสูตร ให้มาสมัครสมาชิกและร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ทั่วไป

เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ มาจัดอบรมติวข้อสอบให้กับสมาชิกที่ยัง
ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมถึง นศ.ที่จบใหม่ และกาลังจะไป
สอบในปีนี โดยต้องสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพื่อรับสิทธิดังกล่าว

สัมมนาวิชาชีพ ศูนย์พิษณุโลก เพื่อขยายเครือข่ายกิจกรรมของสมาคมฯให้ถึงสมาชิก ในทุกพืนที่ให้ครอบคลุม

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ทั่วไป

จัดกิจกรรมในพืนที่ ภาคเหนือตอนล่าง

งานจัดทาป้ายจารึกพิธีเปิด
อาคาร

1. จัดทาป้ายจารึกพิธีเปิดอาคาร เพื่อความสง่างาม เป็นศักดิ์ เป็นศรี แก่มวล
สมาชิก

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ทั่วไป

ติดตังป้ายจารึก ในตาแหน่งตามมติกรรมการ

งานปรับปรุงอาคารเพื่อให้
เป็นประโยชน์ แก่สมาชิก

1. ปรับปรุงพืนทีห้องชันสอง เป็นห้องทางาน ให้สมาชิกมาใช้ประโยชน์ได้
2. เป็นแนวทางจัดหารายได้จากการเช่าพืนที่ สร้างรายรับให้สมาคม

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ทั่วไป

1. จัดทา TOR เสนอแก่คณะกรรมการบริหาร
2. จัดจ้างทาแบบปรับปรุง
3. ประกวดราคาหาผูร้ ับเหมาก่อสร้างเพื่อดาเนินการปรับปรุง

งานจัดทาป้ายจารึกพิธีเปิด
อาคาร

1. จัดทาป้ายจารึกพิธีเปิดอาคาร เพื่อความสง่างาม เป็นศักดิ์ เป็นศรี แก่มวล
สมาชิก

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ทั่วไป

ติดตังป้ายจารึก ในตาแหน่งตามมติกรรมการ

งานปรับปรุงอาคารเพื่อให้
เป็นประโยชน์ แก่สมาชิก

1. ปรับปรุงพืนทีห้องชันสอง เป็นห้องทางาน ให้สมาชิกมาใช้ประโยชน์ได้
2. เป็นแนวทางจัดหารายได้จากการเช่าพืนที่ สร้างรายรับให้สมาคม

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ทั่วไป

1. จัดทา TOR เสนอแก่คณะกรรมการบริหาร
2. จัดจ้างทาแบบปรับปรุง
3. ประกวดราคาหาผูร้ ับเหมาก่อสร้างเพื่อดาเนินการปรับปรุง

64RC 801-4

งานสถาปนิกล้านนา 2564

1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและเมือง
2. เพื่อเผยแพร่และจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรูแ้ ละพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม
4. เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจระหว่างวิชาชีพสถาปนิกกับประชาชนทั่วไปและ
ชุมชน

สมาชิก นักศึกษา หน่วยงาน 1.จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการความรูแ้ ละทักษะทางด้านงาน
ราชการ องค์กรอื่นๆ และ
สถาปัตยกรรมและเมือง
บุคคลทั่วไป
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม
3. จัดแสดงผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ
4. แสดงนิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น อาคารอนุรักษ์ ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และงานประกวดแบบในพืนที่

64RC802

สถาปนิกอีสาน
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ิ าค หน ้า 2 / 11

ฝ่ายภูมิภาค (64RC 800)
รหัสงบประมาณ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

64RC802-1

เงิ
นเดือนเจ้
าที่
สถาปนิ
กล้าาหน้
นนา

64RC802-2

ค่าใช้จ่ายสานักงาน/ค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายค่าเช่าสานักงาน ค่าไฟฟ้า นาประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า Internet ค่าทา
ในการเดินทาง
ความสะอาด ค่าอุปกรณ์สานักงาน ค่าเดินทางร่วมประชุมและร่วมงานสถาปนิก
ภูมิภาคและส่วนกลาง

64RC802-3

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน

เจ้าหน้าที่ภูมิภาค

วิธีการดาเนินการ
จ่ายเป็นรายเดือน /จ่ายตามจริง
จัดทารายการค่าใช้จ่ายนาเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน

กิจกรรมภูมิภาคและอืน่ ๆ
Architect's Future Skill

1. เพื่อพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ให้มีมาตรฐานในการออกแบบที่ดี และทันกับ สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม เชิญสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง มาเป็น
การเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยากร
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบวิชาขีพสถาปัตยกรรม

Professional Trip part 2
EEC Destination

เพื่อเสริมสร้างความรูแ้ ละประสบการณ์แก่สมาชิก

สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม เยีย่ มชมอาคาร สถานที่ต่างๆ ที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาชีพสถาปนิกในศตวรรษที่
21

1. เพื่อพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง เข้ากับยุคสมัย
2. เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจวิชาชีพสถาปัตยกรรมแก่เยาวชนและประชาชนใน
ภาคอีสาน

สถาปนิก กลุม่ ผูป้ ระกอบ
1. จัดกิจกรรมเสริมความรูแ้ ละทักษะทางด้านงานสถาปัตยกรรมและเมือง
อาชีพเกี่ยวเนื่องงาน
2.เชิญสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง มาเป็น
สถาปัตยกรรม กลุม่
วิทยากร
ผูส้ นับสนุน กลุม่ นักศึกษา
สถาปัตยกรรมและสาขาที่
เกี่ยวเนื่อง กลุม่ นักปั่น
มือใหม่และประชาชนที่สนใจ
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ฝ่ายภูมิภาค (64RC 800)
รหัสงบประมาณ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

ประกวดแบบปรั
บปรุงอาคาร 1. เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบอาคารย่านพาณิชยกรรม ในเขต
สถาปนิกล้านนา
ย่านเศรษฐกิจเก่าอุดรธานี
พืนที่เทศบาลนคร
และประกวดผลงานอาคาร
2. เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสถาปนิกในพื้นที่จังหวัด ภาคเอกชนและ ประชาชนในการพัฒนาย่านพาณิชยกรรม
อุดรธานี
3. เป็นการส่งเสริมวิชาชีพ ด้านสถาปัตยกรรมและส่งเสริมวิชาชีพสถาปนิกใน
พืนที่
4. เพื่อเผยแพร่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรรมาธิการ
สถาปนิกอีสาน จังหวัดอุดรธานี

สมาชิกสมาคฯ งหน่วยงาน
องค์กรท้องถิ่น เทศบาลนคร
อุดรธานี ภาคเอกชน
สมาคมอสังหาริมทรัพย์
อุดรธานี บริษัทพัฒนาเมือง
อุดรธานี
คณะกรรมการกฎบัตร
อุดรธานี หน่วยงานอื่นๆ
สมาคมผังเมืองไทย
นักศึกษา และประชาชนที่
สนใจ

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. รับสมัครและรวบรวมจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
3. เสนอขออนุมัติโครงการ
4. ขออนุญาตใช้สถานที่
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและรายงานผล

ปนจักรยานเพื่อสุขภาพชม
1) เพื่อประชาสัมพันธ ขาวสารและกิจกรรมของกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ศูนย
เมืองเกาและสถาปตยกรรม อุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี : ออกปนสา 2) เพื่อจัดกิจกรรมเชิงทองเที่ยวชมงานสถาปตยกรรมเมืองเกาและออกกาลังกาย
ใหกับนักปนจักรยานมือใหม
3) เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและสถาปตยกรรมเมืองเกาจังหวัด
อุบลราชธานี
4) เพื่อจัดกิจกรรมปนจักรยานใหผูเขารวมกิจกรรม ไดเรียนรูดานสถาปตยกรรม
การประหยัดพลังงานโดยใชการออกกาลังกายเปนสือ่
5) เพื่อจัดใหบริษัทผูผลิตวัสดุกอสราง และผูประกอบการไดประชาสัมพันธสินค
าและงานบริการงานกอสรางแกผูที่เขามารวมกิจกรรม

สถาปนิก กลุม่ ผูป้ ระกอบ
อาชีพเกี่ยวเนื่องงาน
สถาปัตยกรรม กลุม่
ผูส้ นับสนุน กลุม่ นักศึกษา
สถาปัตยกรรมและสาขาที่
เกี่ยวเนื่อง กลุม่ นักปั่น
มือใหม่และประชาชนที่สนใจ

1) การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพชมเมืองเก่าและสถาปัตยกรรมเมือง
อุบลราชธานี
2) กิจกรรม Dinner Talk เสวนา เรือ่ ง “วัดอีสานและสถาปัตยกรรมพืน
ถิ่นเมืองอุบลราชธานี ” โดย ดร.ติก๊ แสนบุญ

ทัศนะศึกษาดูงานการพัฒนา 1) ศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าและสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ๆ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ โมเดล 2) สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับสถาปนิกส่วนภูมิภาค
3) เสริมสร้างความสามัคคีของหมู่สถาปนิกอีสาน

สถาปนิกที่ปฎิบัติงานในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน 20 คน
คณะกรรมการสถาปนิก
อีสานจานวน 10 คน

ทัศนศึกษาดูงาน
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ฝ่ายภูมิภาค (64RC 800)
รหัสงบประมาณ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

Dinner
บทบาท
สถาปนิกTalk
ล้านนา
สถาปนิกกับการพัฒนาเมือง
พระธาตุพนมสู่มรดกโลก จ.
นครพนม

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของพี่น้องสถาปนิก และผูเ้ กี่ยวข้องในสายงานก่อสร้างใน
เขตจังหวัดใกล้เคียง โดยเน้น กลุม่ 3 จังหวัด คือ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร
และจังหวัดอื่นๆใกล้เคียง
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมของกรรมธิการสถาปนิกอิสาน และ
บทบาทของสมาคมสถาปนิกสยาม
3. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทาความรูจ้ ักและตระหนักถึงคุณค่าของ
งานสถาปัตยกรรม จ.นครพนม
4. เพื่อจัดให้บริษัทผูผ้ ลิตวัสดุก่อสร้าง และผูป้ ระกอบการได้ประชาสัมพันธ์
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
5. เพื่อส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของวิชาชีพสถาปนิก ต่อประชาชนและ
ผูส้ นใจ รวมทังนักศึกษาสถาปัตกรรมในพืนที่ที่สนใจ

เสวนาศิษย์เก่ากลับบ้าน
“นายฮ้อยเมือเฮือน”

1. เพื่อให้คาปรึกษาและทากิจกรรมร่วมกันระหว่างระหว่างศิษย์เก่า -ศิษย์ปัจจุบัน กลุม่ เป้าหมายศิษย์เก่า –
เสวนารับฟังบรรยายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกิจกรรมนันทนาการ
2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการการทางานที่เป็นกลุม่ เกิดการเรียนรูค้ วบคูก่ ับการ
ศิษย์ปัจจุบัน คณะสถาปัตย์ฯ ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ปฏิบัติจริง
ประมาณ 200 คน
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน
4. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมความพร้อมแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

1. เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
3. เพื่อทดลองใช้ข้อมูลในโปรแกรมเมืองอัจฉริยะ
4. เพื่อแลกเปลีย่ นความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผังเมือง
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กลุม่ สถาปนิก ผูเ้ กี่ยวข้องใน
สายงานก่อสร้าง ประชาชน
ผูส้ นใจ บุคคลกรและ
นักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา จานวน
ประมาณ 50 คน ในเขต
จังหวัด นครพนม สกลนคร
มุกดาหาร และพืนใกล้เคียง

1) โครงการศึกษาดูงาน แขวงคาม่วน สปป.ลาว จากผูส้ นับสนุน
ภาคเอกชน SCG
2) กิจกรรม Dinner talk ในหัวข้อ บทบาทสถาปนิกกับการพัฒนาเมือง
พระธาตุพนมสูม่ รดกโลก
จ. นครพนม และพบปะสังสรรค์กลุม่ สถาปนิกกับผูส้ นับสนุนภาคเอกชน

สถาปนิก นักผังเมือง หรือ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่
สูเ่ มืองอัจฉริยะ (Smart City)
ปฏิบัติงานในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน
50 คน

ฝ่ายภูมิภาค (64RC 800)
รหัสงบประมาณ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

อบรมเชิ
ัติการ ระบบ
สถาปนิงกปฏิ
ล้าบนนา
BIM และการใช้งาน
Autodesk Revit 2021

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงระบบ BIM ได้อย่างถูกต้อง และเกิดการใช้งานอย่าง
แพร่หลายมากขึน
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit ขันต้น และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อไป
3. เพื่อพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ให้มีมาตรฐานในการออกแบบที่ดี และทันกับ
การเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัย
4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบวิชาขีพสถาปัตยกรรม

สถาปนิก นักออกแบบ
ผูเ้ กี่ยวข้องในสายงานก่อสร้าง
อาจารย์จาก
สถาบันการศึกษา และ
ผูส้ นใจทั่วไป ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา และพืนที่
ใกล้เคียง จานวนประมาณ
20 คน

สร้างความร่วมมือ( MOU)
กัมพูชา

1. เพื่อเริม่ ต้นแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สมาคมสถาปนิกกัมพูชา
2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมกับประเทศกัมพูชา
3. เป็นการส่งเสริมด้านวิชาชีพของสถาปนิกไทยในการทางานในประเทศกัมพูชา 4.
เพื่อเผยแพร่พันธะกิจของ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

เดินทางเยีย่ มสมาคมสถาปนิกกัมพูชา และทา โครงการสร้างความร่วมมือ (
MOU)

บรรยายพิเศษโดยสถาปนิก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

1. เพื่อให้ความรูท้ างวิชาการและวิชาชีพแก่ สถาปนิกและนักศึกษาทาง
สถาปัตยกรรมในภาคอีสาน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพในภาคอีสานให้เข้มแข็ง
3. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรรมาธิการสถาปนิกอีสานฯ

ครังที่ 1 บรรยายพิเศษ โดย คุณจุน เซคิโน บริษัท จูน เซคิโน อาร์คิ
เทค
ครังที่ 2 บรรยายพิเศษ โดย ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา
ครังที่ 3 บรรยายพิเศษ โดย คุณจีรเวช หงสกุล บริษัท IDIN
ARCHITECTS
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กลุม่ สถาปนิก ผูเ้ กี่ยวข้องใน
สายงานก่อสร้าง ประชาชน
ผูส้ นใจ บุคคลกรและ
นักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษา จานวน
ประมาณ 50 คน

วิธีการดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. รับสมัครและรวบรวมจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
3. เสนอขออนุมัติโครงการ
4. ขออนุญาตใช้สถานที่
5. ดาเนินโครงการ
6. สรุปและรายงานผล

ฝ่ายภูมิภาค (64RC 800)
รหัสงบประมาณ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

เผยแพร่
้ด้าน
สถาปนิคกวามรู
ล้านนา
สถาปัตยกรรมแก่เยาวชน
และประชาชนในภาคอีสาน

1. เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจวิชาชีพสถาปัตยกรรมแก่เยาวชนและประชาชนใน สถาปนิก นักผังเมือง หรือ
ภาคอีสาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่
2. เพื่อสร้างการรับรูแ้ ก่ชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมของกรรมาธิการสถาปนิกอีสานฯ ปฏิบัติงานในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน
50 คน

กิจกรรมที่ 1 “เด็กสร้างบ้าน” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเด็ก
เยาวชนและผูป้ กครองที่สนใจด้านการออกแบบบ้านและวิชาชีพสถาปนิก
เน้นไปที่การทาหุ่นจาลองจากกระดาษเหลือใช้ โดยออกแบบการเรียนรูใ้ ห้
เหมาะสมกับครอบครัว กระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยรับสมัครผู้
ร่วมกิจกรรม จานวน 30 คน หรือ 10 ครอบครัว
กิจกรรมที่ 2 “ เด็กสร้างเมือง”เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเด็ก
เยาวชนและผูป้ กครองที่สนใจด้านการออกแบบเมือง ได้แก้ การวางผังที่
อยูอ่ าศัย เขตพานิชยกรรม สวนสาธารณะ และการวางผังเส้นทางคมนาคม
เป็นต้น โดยออกแบบการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับครอบครัว รับสมัครผู้
ร่วมกิจกรรม จานวน 30 คน หรือ 10 ครอบครัวจ. นครพนม และพบปะ
สังสรรค์กลุม่ สถาปนิกกับผูส้ นับสนุนภาคเอกชน

อบรมความรู้เพื่อเตรียมตัวใน
การทดสอบความรู้ผขู้ อรับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

1. เพื่ออบรมความรูด้ ้านสถาปัตยกรรมให้แก่ผขู้ อสอบรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพและบุคคลที่สนใจทั่วไป
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรูด้ ้านงานสถาปัตยกรรมให้กับบุคลากรวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผูร้ ่วมวิชาชีพสถาปนิกและเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
4. เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกในการไปอบรมที่ส่วนกลาง

บัณฑิตที่จบการศึกษาสาขา
สถาปัตยกรรมศาตร์ และ
บุคคลที่สนใจทั่วไป จานวน
50 คน

1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผูท้ ี่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เปิดรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการอบรม
3. เสนอขออนุมัติโครงการต่อสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายและวิทยากรบรรยาย
4. ติดต่อประสานงานขออนุญาตใช้สถานที่ดาเนินโครงการอบรม
5. ดาเนินโครงการอบรมความรูเ้ พื่อเตรียมตัวในการทดสอบความรูผ้ ขู้ อรับ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
6. สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการอบรม

พบเพื่อนสถาปนิกอีสาน

1. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกกลุม่ วิชาชีพสถาปนิก และ
หน่วยงานอื่นๆ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมของกรรมาธิการให้สมาชิกกลุม่
วิชาชีพสถาปนิก และหน่วยงานอื่นๆ ได้ทราบทั่วกัน
3. เพื่อสอบถามความต้องการและปัญหาของสมาชิกกลุม่ วิชาชีพสถาปนิกใน
พืนที่ 4. เพื่อขยายฐานจานวนสมาชิกกลุม่ วิชาชีพสถาปนิกในพืนที่ให้มากขึน

สมาชิกในพืนที่จัดงานและ
พืนที่ใกล้เคียง
ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
งานสถาปัตยกรรม หน่วยงาน
เอกชนและราชการที่
เกี่ยวข้อง กลุม่ ผูส้ นับสนุน
กลุม่ นักศึกษาสถาปัตยกรรม
จานวน 50-70 คน

1) ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผูท้ ี่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) เปิดรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ (หัวข้อกาหนดภายหลัง)
3) ติดต่อประสานงานสถานที่ดาเนินโครงการบรรยายพิเศษ
4) ดาเนินโครงการบรรยายพิเศษจากวิทยากร (หัวข้อกาหนดภายหลัง)
5) สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการบรรยายพิเศษ
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ฝ่ายภูมิภาค (64RC 800)
รหัสงบประมาณ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ผลิ
ตสื่อ Virtual
สถาปนิ
กล้านนา
Architecture Tour 360
องศา เพื่อการเผยแพร่
สถาปัตยกรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1. จัดทาสือ่ VR 360 องศาเพื่อการเรียนรูด้ ้านสถาปัตยกรรมในพืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 พืนที่
2. จัดทาเว็บไซด์เพื่อเป็น digital platform ด้านการเรียนรูแ้ ละเผยแพร่ผลงาน
ด้านสถาปัตยกรรมในอีสาน
3. เพื่อทดลองใช้ข้อมูลในโปรแกรมเมืองอัจฉริยะ

TOY ARCH 2021

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
นิสิต นักศึกษา
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษาให้ได้รับรูใ้ น
วงการวิชาชีพสถาปนิกและในวงกว้างสูส่ าธารณะชน
3. เพื่อสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในเขตภูมิภาค

งบประมาณกลาง

เพื่อใช้สนับสนุนโครงการตามแบบแผนในการดาเนินงาน ในกรณีฉุกเฉิน

วิธีการดาเนินการ

คณะกรรมการคัดเลือก
จัดทา website และสือ่ VR 360 องศา เพื่อเผยแพร่และสร้างการเรียนรู้
สถาปัตยกรรมในพืนที่ภาค ด้านสถาปัตยกรรมให้กับคนทั่วไป และนักเรียนสถาปัตยกรรม
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทา
โครงการนาร่องจานวน 1
พืนที่
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. รับสมัครและรวบรวมจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
3. เสนอขออนุมัติโครงการ
4. ดาเนินโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

สมาชิก นักศึกษา หน่วยงาน
ราชการ องค์กรอื่นๆ และ
บุคคลทั่วไป

64RC 802-4

สมาชิก นักศึกษา หน่วยงาน
งานสถาปนิกอีสาน 2564 1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและเมือง
ราชการ องค์กรอื่นๆ และ
2. เพื่อเผยแพร่และจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
บุคคลทั่วไป
สถาปัตยกรรม
3.
จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้และพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม 4.
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวิชาชีพสถาปนิกกับประชาชน
ทั่วไปและชุมชน

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม
2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางด้านงานสถาปัตยกรรม
และเมือง
3.
จัดแสดงผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ
4.
แสดงนิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น อาคารอนุรักษ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

64RC802

สถาปนิกทักษิณ
เงินเดือนเจ้าหน้าที่

จ่ายเป็นรายเดือน /จ่ายตามจริง

64RC803-1

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน

เจ้าหน้าที่ภูมิภาค

64RC803-2

ค่าใช้จ่ายสานักงาน/ค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายค่าเช่าสานักงาน ค่าไฟฟ้า นาประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า Internet ค่าทา
ในการเดินทาง
ความสะอาด ค่าอุปกรณ์สานักงาน

64RC803-3

กิจกรรมภูมิภาคและอืน่ ๆ
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ค่าเดินทางคณะกรรมาธิการ
จัดทารายการค่าใช้จ่ายนาเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน
สถาปนิกทักษิณและศูนย์ย่อย

ฝ่ายภูมิภาค (64RC 800)
รหัสงบประมาณ
64RC803-3

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

THESIS
สถาปนิกOFล้าTHE
นนาYEAR IN
ARCHITECTURE AWARD
2021

เพื่อให้นักศึกษาภูมิภาคทักษิณ ได้มีเวทีแสดงออกด้านความคิดและเผยแพร่
แนวความคิดและผลงานสูส่ าธารณะ เพื่อสร้างแรงกระตุน้ ให้นักศึกษาสร้างสรรค์
ผลงาน วิทยานิพนธ์ให้สาฤทธิผ์ ลศุงสุด

นักเรียน นักศึกษา

จัดประกวดผลงานนักศึกษา

จัดจ้างเขียนแบบปรับปรุง
อาคารที่ทาการกรรมาธิการ
สถาปนิกทักษิณ

เพื่อเขียนแบบปรับปรุงอาคารที่ทาการกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
สถาปนิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ นักศึกษา
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานอื่นๆและบุคคล
ทั่วไป

จัดจ้างสถาปนิกออกแบบ เพื่อดาเนินการปรับปรุงอาคาร

อบรมคอมพิวเตอร์ BIM
FOR ARCHICAD

1. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการนาเสนอผลงานการออกแบบทาง
สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ,
สถาปัตยกรรมให้แก่กลุม่ เป้าหมายทังภาควิชาชีพ ภาคการศึกษา และภาคราชการ สถาปนิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
2. เพื่อฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่กลุม่ เป้าหมาย สมาคมฯ และบุคคลทั่วไป
ให้สามารถใช้งานได้

เชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรูแ้ ก่กลุม่ สถาปนิก

จัดจ้างพนักงานปฏิบัติงาน
ศูนย์ประสานงาน
กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ
ศูนย์ภูเก็ต

ค่าจ้างพนักงานประจาศูนย์ภูเก็ต

พนักงานประศูนย์

สัมมนาวิชาชีพเพื่อสังคม

เพื่ออบรมสัมมนาให้ความรู้ ด้านแนวความคิด กระบวนการการออกแบบทาง
สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ,
สถาปัตยกรรม ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมอบรมสัมมนา นาไปเป็นแบบอย่าง หรือ ประยุกต์ใช้ สถาปนิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ในการพัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ดีขึน
สมาคมฯ และบุคคลทั่วไป

เชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรูแ้ ก่กลุม่ สถาปนิก

เช่าสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์
ประสานงาน กรรมาธิการ
สถาปนิกทักษิณ ศูนย์ 3
จังหวัดชายแดนใต้

1. เป็นที่ตงส
ั านักงานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณศูนย์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการขับเคลือ่ นองค์กร
2. เป็นจุดบริการ วิชาชีพ วิชาการ แก่สมาชิก และบุคคลผูส้ นใจทั่วไป
3. เป็นพืนที่เผยแพร่ ผลงานวิชาชีพ ที่น่าสนใจและขยายความเข้าใจแก่สาธารณะ
รวมถึงพืนที่แสดงนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อบริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
4. บริหารจัดการพืนที่ในการจักกิจกรรม กิจการ เพื่อสรรหารายได้ในการดูแล
ตนเอง

จัดตังศูนย์อานวยการประสานงาน ติดต่อสือ่ สารกับสถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ สถาปนิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ นักศึกษา หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานอื่น ๆ และบุคคลทั่วไป
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สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
สถาปนิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ นักศึกษา
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานอื่น ๆ และบุคคล
ทั่วไป

ฝ่ายภูมิภาค (64RC 800)
รหัสงบประมาณ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

มาแล
สถาปนิสระมาลา
กล้านนากิจกรรม
อนุรักษ์บ้านพื้นถิน่ ปัตตานี

1. เพื่ออกแบบผังบริเวณ และอนุรักษ์อาคารเดิม รักษารูปแบบสถาปัตยกรรมให้
ตรงยุค ให้สวยงามและเหมาะสม

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
สถาปนิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป

สารวจพืนที่ รับฟังความต้องการของประชาชน ประเมินวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้และดาเนินงาน

จัดทาผังแม่บทวัดสว่าง
อารามณ์ อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. เพื่อออกแบบผังบริเวณและอาคารที่จะเกิดขึนใหม่ ของวัดสว่างอารมณ์ อาเภอ
เกาะสมุย ให้สวยงาม และเหมาะสม
2. เพื่อให้ความรู้ คาปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ แก่สังคม
3. เพื่อเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของสถาปนิก

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
สถาปนิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป

เป็นที่ปรึกษาด้านจัดทาบริเวณใหม่ทังหมด และร่วมออกแบบอาคารที่จะ
เกิดขึนใหม่ให้สอดคล้อง สวยงาม และเหมาะสม

ปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้าน 1. เพื่อปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านบางรักษ์ ให้สวยงาม และเหมาะสม
บางรักษ์ อาเภอเกาะสมุย
2. เพื่อให้ความรู้ คาปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ แก่สังคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. เพือ่ เผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของสถาปนิก

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
สถาปนิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป

ปรับปรุงพืนที่ และทาสีอาคาร

อบรมคอมพิวเตอร์ ภาพ 3
มิติ อาเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

เพื่อฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่กลุม่ เป้าหมายให้
สามารถใช้งานได้

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ทั่วไป

จัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม

อนุรักษ์เชิงสถาปัตยกรรม
สถานีรถไฟพุนพิน อาเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่ออกแบบผังบริเวณ และอนุรักษ์อาคารเดิม รักษารูปแบบสถาปัตยกรรมให้ตรง
ยุค ให้สวยงามและเหมาะสม

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
สถาปนิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป

สารวจพืนที่ รับฟังความต้องการของประชาชน ประเมินวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้และดาเนินงาน

สัมมนาสถาปัตยกรรม โดย
ต้นศิลป์สตูดิโอ

เพื่อเปิดโลกทัศน์ของสถาปนิกในพืนที่ โดยวิทยากรซึง่ เป็นสถาปนิกผูป้ ฏิบัติวิชาชีพ สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ในการให้มุมมองแบบมืออาชีพ ที่ประสบความสาเร็จในการทางาน เพื่อเป็นแรง ทั่วไป
บันดาลใจให้กับผูป้ ฏิบัติวิชาชีพในพืนที่

เชิญสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง มาเป็น
วิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อมทังสัมมนา เพื่อ
แลกเปลีย่ นวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา

สัมมนาสถาปัตยกรรม โดย
P.O.AR (Patchara +
Ornnicha ARchitecture)

เพื่อเปิดโลกทัศน์ของสถาปนิกในพืนที่ โดยวิทยากรซึง่ เป็นสถาปนิกผูป้ ฏิบัติวิชาชีพ สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ในการให้มุมมองแบบมืออาชีพ ที่ประสบความสาเร็จในการทางาน เพื่อเป็นแรง ทั่วไป
บันดาลใจให้กับผูป้ ฏิบัติวิชาชีพในพืนที่

เชิญสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง มาเป็น
วิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อมทังสัมมนา เพื่อ
แลกเปลีย่ นวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา
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ฝ่ายภูมิภาค (64RC 800)
รหัสงบประมาณ

โครงการ
สัสถาปนิ
มมนาสถาปั
ยกรรม โดย
กล้าตนนา
party / space / design

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อเปิดโลกทัศน์ของสถาปนิกในพืนที่ โดยวิทยากรซึง่ เป็นสถาปนิกผูป้ ฏิบัติวิชาชีพ สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ในการให้มุมมองแบบมืออาชีพ ที่ประสบความสาเร็จในการทางาน เพื่อเป็นแรง ทั่วไป
บันดาลใจให้กับผูป้ ฏิบัติวิชาชีพในพืนที่

วิธีการดาเนินการ
เชิญสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง มาเป็น
วิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อมทังสัมมนา เพื่อ
แลกเปลีย่ นวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา

สัมมนาทางวิชาชีพให้ความรู้ เพื่ออบรมสัมมนาให้ความรู้ ด้านแนวความคิด กระบวนการการออกแบบทาง
สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ,
สถาปนิก
สถาปัตยกรรม ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมอบรมสัมมนา นาไปเป็นแบบอย่าง หรือ ประยุกต์ใช้ สถาปนิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ในการพัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ดีขึน
สมาคมฯ และบุคคลทั่วไป

เชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรูแ้ ก่กลุม่ สถาปนิก

สัมมนาทางวิชาชีพโดย
วิทยากรสถาปนิกที่มีผลงาน
ดีเด่น

เพื่อเปิดโลกทัศน์ของสถาปนิกในพืนที่ โดยวิทยากรซึง่ เป็นสถาปนิกผูป้ ฏิบัติวิชาชีพ สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ในการให้มุมมองแบบมืออาชีพ ที่ประสบความสาเร็จในการทางาน เพื่อเป็นแรง ทั่วไป
บันดาลใจให้กับผูป้ ฏิบัติวิชาชีพในพืนที่

เชิญสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง มาเป็น
วิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อมทังสัมมนา เพื่อ
แลกเปลีย่ นวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา

อบรมคอมพิวเตอร์ ภาพ 3
มิติ ด้วยโปรแกรม
SketchUp และ Lumion

เพื่อฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่กลุม่ เป้าหมายให้
สามารถใช้งานได้

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ทั่วไป

จัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม

64RC803-4

งานสถาปนิกทักษิณ 2565 1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและเมือง
2. เพื่อเผยแพร่และจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
3.
จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้และพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม 4.
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวิชาชีพสถาปนิกกับประชาชน
ทั่วไปและชุมชน

สมาชิก นักศึกษา
หน่วยงานราชการ
องค์กรอื่นๆ และบุคคล
ทั่วไป

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม
2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางด้านงานสถาปัตยกรรม
และเมือง
3.
จัดแสดงผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ
4.
แสดงนิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น อาคารอนุรักษ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

64RC804

สถาปนิกบูรพา

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว

จัดทารายการค่าใช้จ่ายนาเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน

64RC805

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร เพื่อติดต่อประสานงานภูมิภาค 3 ภาค
ทั่วไป

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ค่าเช่าสานักงาน ค่าอุปกรณ์สานักงานและค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด
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งป. 2

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประมาณการรายรั บ-รายจ่ าย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
ฝ่ ายปฏิคม
ที่

กิจกรรมหลัก/โครงการ
ฝ่ ายปฏิคม

รหัส

ประมาณการ

ประมาณการ

งบประมาณ

รายรับ 2563

รายรั บ 2564

ประมาณการรายรั บตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

ประมาณการ

ประมาณการ

รายจ่ าย 2563

รายจ่ าย 2564

ประมาณการรายจ่ ายตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

หมายเหตุ

64SE 600

1 กิจกรรมกีฬา
1.1 ฟุตบอล ASA CUP
1.2 ASA RUN
1.3 กอล์ฟอาษา
1.4 ASA DAY HEY Concert
1.5 ASA WOW Concert
2 ค่าดาเนินการฝ่ ายปฏิคม
รวมทั้งสิ้น

64SE
64SE
64SE
64SE
64SE
64SE
64SE

601
601-1
601-2
601-3
601-4
601-5
602

2,000,000.00
2,000,000.00

550,000.00

550,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
2,500,000.00
400,000.00
7,450,000.00

1,500,000.00 1,000,000.00
750,000.00
2,500,000.00
200,000.00 200,000.00

-

750,000.00

4,200,000.00 1,950,000.00 1,300,000.00

50,000.00
200,000.00
50,000.00
100,000.00

350,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
200,000.00 200,000.00
50,000.00 10,000.00
10,000.00
10,000.00

350,000.00

400,000.00

3,200,000.00 10,000.00 1,610,000.00 1,210,000.00

370,000.00

20,000.00
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ฝ่ายปฏิคม (64SE 600)
รหัสงบประมาณ
โครงการ
64SE 601-1
ฟุตบอล ASA CUP

วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ
2.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพพลานามัยแก่สมาชิก
สมาคม
3.เพื่อให้กรรมการสมาคมฯ ได้มีโอกาสรับฟังข้อคิดเห็นจาก
สมาชิกโดยตรง
4.เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าที่ให้การสนับสนุนมีโอกาสพบปะกับ
สมาชิก
5.เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กรอื่นที่
เข้าร่วมงาน

กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกสมาคมฯ /
องค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ

วิธีการดาเนินการ
จัดให้มีประธานและกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมีหน้าที่จัดการ
แข่งขัน เชิญชวนสมาชิกที่สนใจ หาผู้สนับสนุนรายการ รับฟัง
ข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงและจัดกิจกรรมประกอบการแข่งขัน
ในการแข่งขันมีการบันทึกภาพ เพื่อนามาลงประชาสัมพันธ์ในสื่อของ
สมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และกระตุ้นความสนใจให้มาเข้าร่วม
กิจกรรมมากยิ่งขึ้น
การจัดเก็บค่าสมัครแข่งขันในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกและ
ผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

64SE 601-2

ASA RUN

1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ
2.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพพลานามัยแก่สมาชิก
สมาคม
3.เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กรอื่นที่
เข้าร่วมงาน

สมาชิกสมาคมฯ /
องค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ/
ประชาชนทั่วไป

จัดให้มีประธานและกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมี หน้าที่จัด
กิจกรรม เชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป หาผู้สนับสนุนรายการ
รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุง มีการบันทึกภาพ เพื่อนามาลง
ประชาสัมพันธ์ในสื่อของสมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และกระตุ้น
ความสนใจให้มาเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
การจัดเก็บค่าสมัครในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

64SE 601-3

กอล์ฟอาษา

1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ
สมาชิกสมาคมฯ
2.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพพลานามัยแก่สมาชิก
สมาคม
3.เพื่อให้กรรมการสมาคมฯ ได้มีโอกาสรับฟังข้อคิดเห็นจาก
สมาชิกโดยตรง
4.เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าที่ให้การสนับสนุนมีโอกาสพบปะกับ
สมาชิก
5.เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กรอื่นที่
เข้าร่วมงาน
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จัดให้มีประธานและกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมีหน้าที่จัดกิจกรรม
เชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป หาผู้สนับสนุนรายการ รับฟัง
ข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุง มีการบันทึกภาพ เพื่อนามาลง
ประชาสัมพันธ์ในสื่อของสมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และกระตุ้น
ความสนใจให้มาเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
การจัดเก็บค่าสมัครแข่งขันในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกและ
ผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายปฏิคม (64SE 600)
รหัสงบประมาณ
โครงการ
64SE 601-4
ASA DAY HEY CONCERT

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ และ
สมาชิกสมาคมฯ/ จัดให้มีกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมีหน้าที่จัดกิจกรรม เชิญชวน
Supplierเพื่อหารายได้ให้แก่สมาคมฯ นาไปดาเนินการจัด Supplier /
Supplier, สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมวิชาชีพ
ประชาชนทั่วไป โดยการจัดจาหน่ายบัตรค่าเข้าร่วมงาน
สถาปัตยกรรม มวลสมาชิก และสังคมโดยรวม

64SE 601-5

ASA WOW CONCERT

1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ
สมาชิกสมาคมฯ/ จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต เชิญชวน สมาชิกสมาคมฯ, Supplier และ
2.เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าที่ให้การสนับสนุนมีโอกาสพบปะกับ
Supplier /
ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน
สมาชิก
ประชาชนทั่วไป โดยการจัดจาหน่ายบัตรค่าเข้าร่วมงาน
3.เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กรอื่นที่
เข้าร่วมงาน

64SE 602

ค่าดาเนินการฝ่ายปฏิคม

เพื่อใช้เป็นงบในการบริหารจัดการโครงการ อาทิ ค่าอาหาร คณะกรรมการ / เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการดาเนินงานของกิจกรรม
ประชุมนอกสถานที่ / ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ประสานงาน
คณะทางาน
ต่างจังหวัด / เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ฝ่ ายปฏิคม หน ้า 2 / 2

งป. 2

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประมาณการรายรับ-รายจ่ าย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
ฝ่ ายทะเบียน
ที่

กิจกรรมหลัก/โครงการ
ฝ่ ายทะเบียน

รหัส

ประมาณการ

ประมาณการ

ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)

งบประมาณ

รายรับ 2563

รายรับ 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค.

50,000.00

100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

ประมาณการ

ประมาณการ

ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)

ก.พ.-เม.ย.

รายจ่าย 2563

รายจ่ าย 2564

พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

25,000.00

50,000.00

30,000.00

10,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

50,000.00

70,000.00

100,000.00

100,000.00

หมายเหตุ

64RG 1100

1 สมาชิก ค่าจัดส่ งไปรษณี ย ์ บัตรสมาชิก

64RG 1101

2 ค่าพัฒนา/บารุ งรักษาระบบสมาชิกออนไลน์ตอ่ เนื่ อง

64RG 1102

รวมทั้งสิ้น

50,000.00

100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

25,000.00

70,000.00
10,500.00

6,500.00

76,500.00

6,500.00
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ฝ่ายทะเบียน (64RG 1100)
รหัสงบประมาณ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อจัดทำบัตรสมำชิกให้กับสมำชิกสมำคมบุคคลและนิติบุคคล ที่ผ่ำน
สมำชิกสมำคม
กำรอนุมัติในที่ประชุมกรรมกำรบริหำร

64RG 1101

ค่าจัดส่งไปรษณีย์

64RG 1102

ค่าพัฒนา/บารุงรักษาระบบ เพื่อให้ระบบกำรทำงำนของโปรแกรม มีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้งำน
สมาชิกออนไลน์ต่อเนื่อง
ได้อย่ำงต่อเนื่อง

ฝ่ ายทะเบียน หน ้า 1 / 1

สมำชิกสมำคม

วิธีการดาเนินการ
จัดส่งบัตรสมำชิกแบบบัตรแข็งให้กับสมำชิกสมำคมบุคคล
จัดพิมพ์ใบประกำศให้กับสมำชิกสมำคมประเภท นิติบุคคล

ให้บริษัทที่ทำระบบ ดูแลพัฒนำโปรแกรมให้ใช้งำนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง

งป. 2

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ประมาณการรายรั บ-รายจ่ าย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
ฝ่ ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ
ที่

กิจกรรมหลัก/โครงการ
ฝ่ ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ

รหัส

ประมาณการ

ประมาณการ

งบประมาณ

รายรั บ 2563

รายรั บ 2564

ประมาณการรายรั บตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

ประมาณการ

ประมาณการ

รายจ่ าย 2563

รายจ่ าย 2564

ประมาณการรายจ่ ายตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

หมายเหตุ

ก.พ.-เม.ย.

64FR 300

1 โครงการ Creative Economy เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ลุ่มน้ าคลองประเวศ
2 คัดเลือกรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น

64FR 301

-

-

64FR 302

-

-

130,000.00

612,000.00

10,000.00

35,000.00 341,000.00

3 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทางาน/การประชุม /ค่าเดินทาง/ web Site / อื่นๆ

64FR 303

-

188,000.00

40,000.00

40,000.00

-

300,000.00 150,000.00 150,000.00

-

100,000.00

Lecture 1 สถาปั ตยกรรมกับสังคมผูส้ ู งวัย(คู่มือการออกแบบที่อยูอ่ าศัยของผูส้ ู งวัย)

100,000.00

-

50,000.00

-

Lecture 2 เมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

100,000.00

-

50,000.00

-

Lecture 3 โครงการคลองคูเมืองธนบุรี

100,000.00

-

50,000.00

-

-

100,000.00

-

อนุรักษ์/VERNADOC

รวมทั้งสิ้น

300,000.00

-

-

-

-

-

480,000.00

48,000.00

1,100,000.00 200,000.00 225,000.00 389,000.00

-

อ.ปั ทมา

226,000.00 คุณวสุ
60,000.00 คุณวสุ

286,000.00
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ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ (64FR 300)
รหัสงบประมาณ
โครงการ
วัตถุประสงค์
64FR 301
โครงการ Creative
1.เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพภายใต้แนวคิด
Economy เศรษฐกิจ
Creative Economy ด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชน
สร้างสรรค์ลุ่มนาคลองประเวศ องค์กรต่างๆ และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์
2.เพื่อค้นหาภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนลุ่มน้้าคลองประเวศ
น้ากระบวนการออกแบบเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
(Creative Economy) บูรณาการการรออกแบบกับวิถี
ปัจจุบัน เช่น ผลิตภัณฑ์ การออกแบบพื้นที่ การท่องเที่ยว
อย่างเป็นรูปธรรม
3.เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมและชุมชน สร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วม
64FR 302

คัดเลือกรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอัน
65
ทรงคุณค่า ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองทาง
วัฒนธรรมของชาติไว้ให้คงเป็นประโยชน์แก่อนุชนชั้นหลัง
สืบต่อไป
2.เพื่อประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างก้าลังใจแก่ผู้ที่ได้
ครอบครองอาคารเก่าอันทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม
และอุตสาหะบ้ารุงรักษาอาคารนั้นไว้เป็นสมบัติอัน
ทรงคุณค่าของชาติ
3.เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแก่สังคมในการสงวนรักษาและการ
ใช้อาคารเดิมให้สนองประโยชน์ใช้สอยที่ปัจจุบันและภาย
หน้าแทนการรื้อท้าลายเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่

กลุ่มเป้าหมาย
สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
,สถาปนิกที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลทั่วไป

วิธีการดาเนินการ
1.การบรรยาย เรื่อง การอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม
และชุมชน และแนวคิด Creative Economy ต่อกลุ่มคนใน
ชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการ
2.ลงภาคสนามในชุมชนเป้าหมาย ค้นหาภูมิปัญญาดั้งเดิม
จัดท้าแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมลุ่มน้้าคลองประเวศ
3.จัดกิจกรรมตามช่วงเวลาที่ก้าหนด เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
4.ท้าการประเมินผลการจัดโครงการฯ ตามตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ ที่ก้าหนด
5.เผยแพร่ผลงานกิจกรรม ในสื่อต่างๆ ต่อสังคมภายนอก

ประชาชนทั่วไป,
หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง, สถาปนิก
สมาชิกสมาคมฯ และ
นิสิตนักศึกษา

คัดเลือกอาคาร บุคคล หรือองค์กร และชุมชนพื้นถิ่นเพื่อรับ
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม โดยการเสนอรายชื่อใน
ชั้นต้นและท้าการส้ารวจ รวบรวมข้อมูลและภาพถ่าย เพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกจากข้อมูลในขั้นสุดท้าย จน
ได้ผลสรุปเป็นเอกฉันท์

ฝ่ ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ หน ้า 1 / 2

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ (64FR 300)
รหัสงบประมาณ

โครงการ
ค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม
ชื่อเว็บไซต์และพืนที่เว็บ
โฮสต์ติงรางวัลอนุรักษ์
ค่าย้ายฐานข้อมูลเว็บไซต์
รางวัลอนุรักษ์
ค่าดาเนินการตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใน
เว็บไซต์

64FR 303

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเก็บข้อมูลและภาพถ่ายอาคาร บุคคล หรือองค์กร และ ประชาชนทั่วไป,
ชุมชนพื้นถิ่นที่ได้รับรับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม
หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง, สถาปนิก
สมาชิกสมาคมฯ และ
นิสิตนักศึกษา

ค่าเบียเลียงคณะทางาน/การ 1.เพื่อใช้เป็นงบในการบริหารจัดการโครงการ อาทิเช่น ค่า
ประชุม /ค่าเดินทาง/อื่นๆ เบี้ยเลี้ยงการประชุม , ค่าอาหาร

คณะกรรมาธิการฯ

ฝ่ ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ หน ้า 2 / 2

วิธีการดาเนินการ
ด้าเนินการต่ออายุโดเมนเนมชื่อเว็บไซต์และพื้นที่เว็บโฮสต์
ติ้งรางวัลอนุรักษ์ จากนั้นย้ายฐานข้อมูลเว็บไซต์รางวัล
อนุรักษ์มายังเว็บไซต์ของสมาคมโดยการว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกที่รับด้าเนินการ

1.เพื่อบริหารจัดการ การด้าเนินงานของกรรมาธิการ
สถาปนิกเพื่อสังคมและเมือง ส่งบุคลากรเป็นตัวแทนสมาคม
ฯเข้าร่วม ประชุม สนทนา ปรึกษาหารือ

งป. 2

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ประมาณการรายรับ-รายจ่ าย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
ฝ่ ายกิจการพิเศษ

ที่

กิจกรรมหลัก/โครงการ
ฝ่ ายกิจการพิเศษ

รหัส

ประมาณการ

ประมาณการ

งบประมาณ

รายรับ 2563

รายรับ 2564

ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

ประมาณการ

ประมาณการ

รายจ่ าย 2563

รายจ่ าย 2564

ประมาณการรายจ่ ายตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

1,100,000.00

7,630,000.00

16,270,000.00

6,000,000.00

9,000,000.00

หมายเหตุ

64SA 500

1 ASA 1 งานสถาปนิ ก 65

64SA 501

2 ASA 2 WOW 2022

64SA 502

3 ASA 3 FORUM 2022

64SA 503
รวมทั้งสิ้น

50,000,000.00
-

95,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00

35,000,000.00

7,000,000.00

12,000,000.00

19,000,000.00
2,000,000.00

50,000,000.00 116,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 37,000,000.00

2,000,000.00
49,000,000.00

-

25,000,000.00

10,000,000.00 15,000,000.00
-

1,000,000.00 มิ.ย.-22

1,000,000.00

10,000,000.00 41,000,000.00

-

1,100,000.00

13,630,000.00

26,270,000.00
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ฝ่ายกิจการพิเศษ (64SA500)
รหัสงบประมาณ
โครงการ
64SA501
ASA 1 งานสถาปนิก '65

วัตถุประสงค์
1.เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมสาขาต่างๆ
2.เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจอันดี
ระหว่างสถาปนิก นิสิตนักศึกษา รวมทั้งมวลสมาชิกใน
วิชาชีพเดียวกันและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ
รวมทั้งการแสดงสินค้า วัสดุ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
ออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งและบารุงรักษาอาคารสถานที่
4.เผยแพร่ผลงานของสมาคมฯ สถาปนิก นิสิตนักศึกษา
5.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
กับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรและผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพ
6.จัดสัมมนาเชิงวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมในแง่มุม
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของ
สถาปนิก ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในสาขางานที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 4 สาขา
วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง
นักพัฒนาที่ดิน นักลงทุน
ผู้บริหารอาคาร เจ้าของ
โครงการ ผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ผลิต
และตัวแทนจาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง นิสิต นักศึกษา
สถาปัตยกรรม และ
ประชาชนผู้สนใจ
โดยทั่วไป

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

64SA502

1.เผยแพร่และเสริมสร้างสาคัญของสถาปัตยกรรมในวงการ
อสังหาริมทรัพย์
2.สร้างความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจอันดีระหว่าง
สถาปนิก และผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
,สถาปนิกที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลทั่วไป

1. จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดในการจัดงาน
2. พื้นที่บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบงานประเภท
อาคารชุดพักอาศัย และบ้าน
3. กิจกรรมการประกวดผลงาน Awards เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับประเทศและยกระดับงานออกแบบ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
4. จัดการประชาสัมพันธ์ การจัดงานในส่วนของกิจกรรม
สมาคมฯ,และการจัดคอนเสิร์ต

ASA 2 WOW 2022

3.ยกมาตราฐานการออกแบบ และประชาสัมพันธ์ตัวตนของ
นักออกแบบไทย ในงานอสังหาริมทรัพย์
4.เผยแพร่ผลงานของสมาคมฯ สถาปนิก นิสิตนักศึกษา

ฝ่ ายกิจการพิเศษ หน ้า 1 / 2

ฝ่ายกิจการพิเศษ (64SA500)
รหัสงบประมาณ

โครงการ

วัตถุประสงค์
5.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักออกแบบ เจ้าของธุรกิจ
ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างกับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนา
กรและผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

ภาพลักษณ์ให้กับประเทศและยกระดับงานออกแบบ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
4. จัดการประชาสัมพันธ์ การจัดงานในส่วนของกิจกรรม
สมาคมฯ,และการจัดคอนเสิ
ร์ตาเนินการ
วิธีการด

6.จัดสัมมนาเชิงวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมในแง่มุม
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของ
สถาปนิก ผู้ประกอบการ วิศวกร มัณฑนากร และ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
7.สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจ
การออกแบบ และการเลือกซื้ออย่างมีหลักการ
64SA503

ASA 3 FORUM 2022

จัดการประชุมสัมมนาวิชาชีพ-วิชาการ, งานสัมมนา
International Forum

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ จัดงาน มิ.ย. 65
,สถาปนิกที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลทั่วไป

ฝ่ ายกิจการพิเศษ หน ้า 2 / 2
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สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประมาณการรายรับ-รายจ่ าย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
ฝ่ ายประชาสั มพันธ์
ที่

กิจกรรมหลัก/โครงการ
ฝ่ ายประชาสั มพันธ์

รหัส

ประมาณการ

ประมาณการ

งบประมาณ

รายรับ 2563

รายรับ 2564

ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

ประมาณการ

ประมาณการ

รายจ่ าย 2563

รายจ่ าย 2564

ประมาณการรายจ่ ายตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

หมายเหตุ

64PR 700

1 งบประชาสั มพันธ์ สมาคม (ส่ วนกลาง)

64PR 701

1.1 จดหมายเหตุอาษา ONLINE

64PR 701.1

-

-

200,000.00

150,000.00

37,500.00

1.2 ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์

64PR 701.2

-

-

250,000.00

100,000.00

50,000.00

-

-

800,000.00

-

1.3 บริ ษทั ที่ปรึ กษาประชาสัมพันธ์
2 วารสาร ASA

37,500.00

37,500.00

37,500.00

50,000.00

64PR 702

2.1 ASA Jorunal / Content Online

64PR 702.1

-

3,000,000.00

2,000,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

2.2 Website

64PR 702.2

-

-

100,000.00

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

64PR 702.3

-

-

64PR 703

-

-

2.3 ค่าพิมพ์และค่าส่ง ASA Journal
3 ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ / ค่ าเดินทาง ค่ าประสานงาน
รวมทั้งสิ้น

500,000.00

500,000.00

-

-

-

-

-

-

1,300,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

700,000.00

100,000.00

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

4,450,000.00

3,750,000.00

837,500.00

787,500.00

837,500.00 1,287,500.00

P.9/10

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (64PR 700)
รหัสงบประมาณ
โครงการ
64PR 701.1
จดหมายเหตุ Online

วัตถุประสงค์
เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างสมาคมฯ กับสมาชิกฯ
เพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและความรู้ต่างๆ ให้สมาชิก
สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพและองค์กรอื่นๆที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
สมาชิกสมาคม, สถาบันการศึกษา, จัดทาในรูปแบบ E-book และเผยแพร่ผ่านสื่อ
สมาคมวิชาชีพและองค์กรอื่นๆที่ ออนไลน์ทุก 2 เดือน ให้แก่สมาชิกสมาคม
เกี่ยวข้อง
สถาบันการศึกษา, สมาคมวิชาชีพและองค์กรอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

64PR 701.2

เค่าเช่า Server ASA Website

เพื่อรองรับข้อมูลสาหรับเว็บไซต์สมาคมฯ

สมาชิกสมาคม,สถาปนิก, ผู้สนใจ
ทั่วไป, นิสิตนักศึกษา, สื่อต่างๆ,
สมาคมวิชาชีพและองค์กรอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

Renew การต่ออายุกับบริษัทผู้ให้บริการเช่า
Server Website

64PR 702.1

ASA Journal และ Content Online

เพื่อเป็นพื้นที่สื่อสาร ระหว่างสมาชิกสมาคม และบุคคล
ทั่วไป ซึ่งผ่านเนื้อหาทางด้านสถาปัตยกรรมที่เข้มข้นทาง
วิชาการ วิชาชีพ และความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
วารสารอาษาจะต้องสามารถใช้เป็นความรู้อ้างอิงได้

สมาชิกสมาคม,สถาปนิก, ผู้สนใจ
ทั่วไป, นิสิตนักศึกษา, สื่อต่างๆ,
สมาคมวิชาชีพและองค์กรอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

ประกาศจัดหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดทาสื่อด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่
เกี่ยวข้อง และดาเนินการจัดทาเนื้อหาออนไลน์ มี
การบริหารจัดการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และ
รูปเล่ม วางโครงสร้าง กลยุทธการผลิตหนังสือให้
สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยิ่งยืนในอนาคต

64PR 702.2

Website

เป็นช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ที่อานวยความสะดวกให้
สมาชิกติดตามข้อมูลข่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็น
ช่องทางให้ผู้สนับสนุนมีพื้นที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้
ให้กับสมาคมฯ

ดาเนินการจ้างผู้ดูแลระบบที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ไอที เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

64PR 702.3

ค่าพิมพ์และค่าส่ง ASA Journal

เพื่อเป็นค่าจัดพิมพ์และจัดส่งวารสารอาษาให้แก่สมาชิก
สมาคมฯ สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

สมาชิกสมาคม,สถาปนิก, ผู้สนใจ
ทั่วไป, นิสิตนักศึกษา, สื่อต่างๆ,
สมาคมวิชาชีพและองค์กรอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ผู้ให้การสนับสนุน
สมาคมฯ
สมาชิกสมาคมฯ สถาบันการศึกษา
สมาคมวิชาชีพและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ หน ้า 1 / 2

ดาเนินการจัดจ้างผู้จัดพิมพ์และจัดส่งให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (64PR 700)
รหัสงบประมาณ
โครงการ
64PR 703
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าเดินทาง /ประสานงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อสารองค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าเดินทางของ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ อีกทั้งค่าประสานงาน
ต่างๆ เพิ่มเติม

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ หน ้า 2 / 2

กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการ คณะทางาน และ
สมาชิกสมาคมฯ

วิธีการดาเนินการ
เบิกจ่ายตามระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ

งป. 2

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประมาณการรายรั บ-รายจ่ าย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
ฝ่ ายสานักงาน
ที่

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

กิจกรรมหลัก/โครงการ
ฝ่ ายสานักงาน
เงินเดือน/โบนัส/สวัสดิการพนักงาน/กองทุนสารองฯ
ค่าเช่า/ค่าธรรมเนียมที่ดิน-อาคาร
ค่าสอบบัญชี
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯ / ค่ารับรอง
5.1.ค่ารับรอง
5.2 ค่าพาหนะ-กิจกรรม
5.3 ค่าพาหนะ-คณะกรรมการบริ หาร
5.4 ค่าพาหนะ-ผูแ้ ทนสมาคมฯ
ค่าใช้จ่ายสานักงาน
ค่าจัดทาของที่ระลึก
ค่าพาหนะติดต่องาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งฯ
ประชุมใหญ่สามัญ,วิสามัญ / รายงานประจาปี
เครื่ องใช้และอุปกรณ์สานักงาน,ซอฟแวร์
ค่าตรวจสอบภายใน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล ประจาปี
งบกลาง
พัฒนาบุคลากร และทัศนศึกษา
ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย
รวมทั้งสิ้น

รหัส

ประมาณการ

ประมาณการ

งบประมาณ
64HQ 900
64HQ 901
64HQ 902
64HQ 903
64HQ 904
64HQ 905
64HQ 905-1
64HQ 905-2
64HQ 905-3
64HQ 905-4
64HQ 906
64HQ 907
64HQ 908
64HQ 909
64HQ 910

รายรับ 2563

รายรั บ 2564

64HQ
64HQ
64HQ
64HQ
64HQ
64HQ
64HQ
64HQ
64HQ

911
912
913
914
915
916
917
918
919

ประมาณการรายรั บตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

ประมาณการ

ประมาณการ

รายจ่ าย 2563

รายจ่ าย 2564

ประมาณการรายจ่ ายตามไตรมาส (บาท)
พ.ค.-ก.ค.

ส.ค.-ต.ค.

พ.ย.-ม.ค.

ก.พ.-เม.ย.

3,300,000.00
100,000.00

4,000,000.00
100,000.00

4,200,000.00
100,000.00
60,000.00
90,000.00

-

14,700,000.00
600,000.00
60,000.00
100,000.00

14,500,000.00
400,000.00
60,000.00
100,000.00

3,000,000.00
100,000.00

-

400,000.00
50,000.00
200,000.00
50,000.00
1,500,000.00
150,000.00
450,000.00
200,000.00

400,000.00
50,000.00
100,000.00
1,500,000.00

100,000.00
10,000.00
25,000.00

100,000.00
10,000.00
25,000.00

100,000.00
15,000.00
25,000.00

100,000.00
15,000.00
25,000.00

375,000.00

375,000.00

375,000.00

375,000.00

150,000.00
400,000.00
300,000.00

37,500.00
100,000.00

37,500.00
100,000.00
100,000.00

37,500.00
100,000.00
200,000.00

37,500.00
100,000.00

400,000.00
440,000.00
200,000.00
200,000.00
1,000,000.00
4,300,000.00
-

500,000.00
440,000.00
200,000.00
200,000.00
1,000,000.00
700,000.00
10,000,000.00
-

25,000,000.00

31,000,000.00

500,000.00
-

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

-

-

-

500,000.00

10,000.00

260,000.00
50,000.00
50,000.00

60,000.00
50,000.00
50,000.00

60,000.00
50,000.00
50,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

4,000,000.00

500,000.00
60,000.00
50,000.00
50,000.00
1,000,000.00
700,000.00
4,000,000.00

5,107,500.00

5,317,500.00

9,112,500.00

11,462,500.00

หมายเหตุ

P.10/10

ฝ่ายสานักงาน (64 HO 900)
รหัสงบประมาณ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

64HO 901

เงินเดือน/โบนัส/สวัสดิการ
พนักงาน/กองทุนประกันสังคม/
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

เพื่อจ่าย เงินเดือน /เงินโบนัสประจาปี /ค่าตาแหน่ง/ ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่า
ล่วงเวลา / ค่ารักษาพยาบาล /เงินสมทบกองทุนประกันสังคม /เงิน
เจ้าหน้าที่
สะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ /ประกันสุขภาพกลุ่มและตรวจสุขภาพ
ประจาปีเจ้าหน้าที่

จ่ายเป็นรายเดือน /จ่ายตามจริง

64HO 902

ค่าเช่า/ค่าธรรมเนียมที่ดิน-อาคาร

เพื่อจ่ายค่าเช่าที่ดินข้างอาคารสมาคม / ค่าเช่าอาคารพหลโยธิน / ค่า
ภาษีโรงเรือน

จ่ายเป็นรายเดือน และรายปี

64HO 903

ค่าสอบบัญชี

ตรวจสอบเอกสารบัญชี

จ่ายเป็นรายปี

64HO 904

ค่าเบี้ยประกันภัย

ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารสานักงาน / ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ /ค่าต่อภาษี พ.ร.บ.

จ่ายเป็นรายปี

64HO 905-1

ค่ารับรอง

อาหารและเครื่องดื่มรับรองการประชุม

กรรมการ /คณะทางาน/
เบิกจ่ายตามจริง
ผู้แทนสมาคมฯ

64HO 905-2

ค่าพาหนะกิจกรรม

ค่าพาหนะเดินทาง

กรรมการ /คณะทางาน/
เบิกจ่ายตามจริง
ผู้แทนสมาคมฯ

64HO 905-3

ค่าพาหนะ-คณะกรรมการบริหาร ค่าพาหนะเดินทางประชุมกรรมการบริหารประจาเดือน

64HO 906

ค่าใช้จ่ายประจาสานักงาน

64HO 907

ค่าจัดทาของที่ระลึก

กรรมกาบริหาร

เพื่อจ่ายค่ารักษาความสะอาด/ ค่าบริการรักษาความปลอดภัย/ ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร-เครื่องแฟร็กซ์ /ค่าซ่อมบารุง / เครื่องใช้สานักงาน
วัสดุสิ่งพิมพ์และเครื่องเขียน/ ค่าธรรมเนียมธนาคาร และเบ็ดเตล็ดฯลฯ

จ่ายเป็นรายเดือน /จ่ายตามจริง

สมาชิกและบุคคลทั่วไป

ฝ่ ายสานักงาน หน ้า 1 / 2

เบิกจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง

ฝ่ายสานักงาน (64 HO 900)
รหัสงบประมาณ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการดาเนินการ

64HO 908

ค่าพาหนะติดต่องาน

ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุม / ค่าน้ามันรถ /ค่าพาหนะติดต่องาน/
เจ้าหน้าที่
ค่าทางด่วน /ค่าที่จอดรถติดต่องาน

เบิกจ่ายตามจริง

64HO 909

ค่าสาธารณูปโภค

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้า / ค่าน้าประปา / ค่าโทรศัพท์ / ค่า Internet / ค่า
ไปรษณีย์

ชาระโดยหักบัญชี และเงินสด ตามบิลเรียกเก็บ

64HO 910

ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งฯ(เลือกตั้ง
กรรมการกองทุน'64-66)

ค่าพิมพ์จดหมายเชิญลงสมัครรับเลือกตั้ง /จดหมายลงคะแนนเลือกตั้ง
และค่าจัดส่ง / ค่าตั๋วเครื่องบิน-ค่ารถเดินทาง คณะกรรมการร่วม
สมาชิก
ประชุมฯ

64HO 911

ประชุมใหญ่สามัญ / วิสามัญ /
รายงานประจาปี

ค่าพิมพ์จดหมายเชิญร่วมประชุมและค่าจัดส่ง / ค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประจาปี

64HO 912

เครื่องใช้และอุปกรณ์สานักงาน.
ซอฟแวร์.ยานพาหนะ

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ / โปรแกรม Microsaft Office /อุปกรณ์สายแลน
/อุปกรณ์สานักงาน

64HO 913

ค่าตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบระบบภายในบัญชี /การเงิน รายเดือน

64HO 914

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เดินทางร่วมงานภูมิภาค 3 ภาค / งานประชุมต่างจังหวัด และ
ต่างประเทศ

64HO 915

ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ทูลเกล้าฯ ถวาย พิธีเปิดงานสถาปนิกประจาปี / เข้ารับ
รางวันดีเด่น (ใช้งบประมาณผูกพันจากปี 2562)

64HO 916

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจาปี

ข้อกาหนดกฏหมาย ประมวลรัษฏากร

อัตราร้อยละ 2 ของรายได้จากการดาเนินงาน

64HO 917

งบกลาง

ฝ่ ายสานักงาน หน ้า 2 / 2

สมาชิก

จัดประชุมปีละ 1 ครั้ง

ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง
กรรมการ /คณะทางาน/
ผู้แทนสมาคมฯ/ เจ้าหน้าที่

