


   

รหัส ประมาณการ ประมาณการ งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณ รายรับ 2563 รายรับ 2564 รายจ่าย 2563 รายจ่าย 2564

1 ฝ่ายวิชาชีพ 64 PP 100 300,000.00                     300,000.00                        0.002399 1,500,000.00                  3,000,000.00                  3.30%

2 ฝ่ายต่างประเทศ 64 FA 400 -                                  -                                     0.00% 1,190,000.00                  900,000.00                     0.99%

3 ฝ่ายวิชาการ 64 AC 200 2,000,000.00                  700,000.00                        0.56% 900,000.00                     1,150,000.00                  1.26%

4 ฝ่ายภูมิภาค 64 RC 800 1,200,000.00                  -                                     0.00% 5,990,000.00                  5,770,000.00                  6.34%

5 ฝ่ายปฏิคม 64 SE 600 2,000,000.00                  7,450,000.00                     5.96% 400,000.00                     3,200,000.00                  3.52%

6 ฝ่ายทะเบียน 64 RG 1100 50,000.00                       100,000.00                        0.08% 100,000.00                     100,000.00                     0.11%

7 ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ 64 FR 300 300,000.00                     -                                     0.00% 480,000.00                     1,100,000.00                  1.21%

8 ฝ่ายกิจการพิเศษ 64 SA 500 50,000,000.00                116,000,000.00                 92.76% 10,000,000.00                41,000,000.00                45.07%

9 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 64 PR 700 500,000.00                     -                                     0.00% 4,450,000.00                  3,750,000.00                  4.12%

10 ฝ่ายส านกังาน  64 HQ 900 500,000.00                     500,000.00                        0.40% 25,000,000.00                31,000,000.00                34.08%

56,850,000.00           125,050,000.00           100.00% 50,010,000.00           90,970,000.00           100.00%

% รายจ่ายที่

งป. 1

 รวมงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2564-2565

ฝ่าย/กจิกรรมหลกั % รายรับ

สมาคมสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถมัภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

หมายเหตุ



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2563 รายรับ 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2563 รายจ่าย 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายวชิาชีพ 64PP 100

1 จดับรรยายคูมื่อปฎิบติัวิชาชีพครบทุกดา้น ภาษาไทย 64PP 101                     -         100,000.00  100,000.00          50,000.00          50,000.00        50,000.00
2 จดับรรยายคูมื่อการเขียน T.O.R. ส าหรับการจดัซ้ือจดัจา้งงานภาครัฐ 64PP 102                     -         100,000.00  100,000.00          50,000.00          50,000.00       50,000.00
3 จดับรรยายคูมื่อการจดัซ้ือจดัจา้งงานภาครัฐ 64PP 103                     -         100,000.00   100,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00
4 การประชุมกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 64PP 104                     -                       -            50,000.00          50,000.00        10,000.00       10,000.00          10,000.00        20,000.00
5 การคดัเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น 65 64PP 105                     -                       -          500,000.00        700,000.00      100,000.00     100,000.00        300,000.00      200,000.00
6 จดับรรยายหรือกิจกรรม WORKSHOP เพ่ือช่วยสมาชิกใหพ้น้วิกฤติ

เศรษฐกิจหลงัภาวะโควิด
64PP 106       300,000.00                     -          500,000.00        500,000.00      100,000.00     100,000.00        200,000.00      100,000.00

7 ประกวดแบบศูนย ์ASA Cloud จ.สงขลา 64PP 107                     -                        -          100,000.00      100,000.00
8 นิทรรศการศิลปินแห่งชาติทางดา้นสถาปัตยกรรม 64PP 108                     -                        -          500,000.00      500,000.00
9 นิทรรศการผลงานชั้นครู 64PP 109                     -                        -          500,000.00        500,000.00

10 นิทรรศการสถาปัตยกรรมร่วมสมยัหมุนเวียนจากต่างประทศ 64PP 110                     -                        -          300,000.00      300,000.00
11 นิทรรศการ Modern Architecture in Thailand 64PP 111                     -                        -          200,000.00      200,000.00

วิกฤตวิชาชีพ: เนน้การประชาสมัพนัธ์วิชาชีพดา้นงานสถาปัตยกรรม 
องคค์วามรู้ และวิชาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถาปัตยกรรม

                    -                       -          250,000.00                      -   

การจดัซ้ือเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง                     -                       -            50,000.00                      -   

300,000.00     300,000.00     100,000.00 100,000.00 100,000.00  -              1,500,000.00   3,000,000.00    860,000.00    260,000.00    1,060,000.00   820,000.00    

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

ฝ่ายวชิาชีพ

รวมทั้งส้ิน

หมายเหตุ
งบประมาณ

ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท) ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
64PP101 จัดบรรยายคู่มือปฎิบัติ

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

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
,สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลท่ัวไป

น าข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้

64PP102 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

64PP103 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

64PP104 การประชุมกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือเป็นการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพ

สถาปนิก,   สมาชิก
สมาคมฯ,นิสิตนักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป

ส่งบุคลากรเป็นตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วม ประชุม สนทนา 
ปรึกษาหารือ ให้ค า

ฝ่ายวิชาชีพ (64PP100)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาชีพ (64PP100)

64PP105 การคัดเลือกผลงาน
สถาปัตยกรรมดีเด่นปี 2565

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

64PP106 จัดบรรยายหรือกิจกรรม 
WORKSHOP เพ่ือช่วย
สมาชิกให้พ้นวิกฤติ
เศรษฐกิจหลังภาวะโควิด

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

สถาปนิก ประชาชน 
บุคลากรทางการแพทย์ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

น าข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้

64PP107 ประกวดแบบศูนย์ ASA 
Cloud จ.สงขลา

จัดประกวดแบบเพ่ือให้ได้อาคารศูนย์การเรียนรู้ท่ีด าส าหรับ
สมาคม

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ จัดประกวดแบบเพ่ือน าแบบท่ีได้มาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาอาคาร

64PP108 นิทรรศการศิลปินแห่งชาติ
ทางด้านสถาปัตยกรรม

เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม 
รวมท้ังเผยแพร่เกียรติคุณประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ
 ให้เป็นท่ีประจักษ์อย่างกว้างขวาง เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจใน
การศึกษาเรียนรู้ต่อไป

นิสิต นักศึกษา สถาปนิก
 นักออกแบบ และบุคคล
ท่ัวไป ท้ังในและ
ต่างประเทศ

จัดนิทรรศการหมุนเวียน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลในวงกว้าง  ประสานติดต่อผู้เก่ียวข้องท้ังในและ
ต่างประเทศ รวมท้ังขอการสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและ
เอกชน
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาชีพ (64PP100)

64PP109 นิทรรศการผลงานช้ันครู เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ คติความเช่ือ และความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรมไทย และงานช่างสิบหมู่ อัน
ทรงคุณค่าของครูช่าง ท่ีสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ททางวัฒ
ธรรมของชาติ เป็นการสืบทอดองค์ความรู้จากครูช่างจากอดีต
สู่ปัจจุบัน

นิสิต นักศึกษา สถาปนิก
 นักออกแบบ และบุคคล
ท่ัวไป ท้ังในและ
ต่างประเทศ

จัดนิทรรศการหมุนเวียน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลในวงกว้าง  ประสานติดต่อผู้เก่ียวข้องท้ังในและ
ต่างประเทศ รวมท้ังขอการสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและ
เอกชน

64PP110 นิทรรศการสถาปัตยกรรม
ร่วมสมัยหมุนเวียน
ต่างประเทศ

เพ่ือน าเสนอผลงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของสถาปนิกต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้
เกิดการสร้างสรรค์และแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
ออกแบบ และเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นิสิต นักศึกษา สถาปนิก
 นักออกแบบ และบุคคล
ท่ัวไป ท้ังในและ
ต่างประเทศ

จัดนิทรรศการหมุนเวียน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลในวงกว้าง  ประสานติดต่อผู้เก่ียวข้องท้ังในและ
ต่างประเทศ รวมท้ังขอการสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและ
เอกชน

64PP111 นิทรรศการ Modern 
Architecture in Thailand

เพ่ือน าเสนอผลงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ซ่ึงส่ือถึงกระแส
ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
และแนวคิดท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมท่ีเน้นการก้าวไปสู่ยุค
ใหม่ในประเทศไทย

นิสิต นักศึกษา สถาปนิก
 นักออกแบบ และบุคคล
ท่ัวไป ท้ังในและ
ต่างประเทศ

จัดนิทรรศการหมุนเวียน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลในวงกว้าง  ประสานติดต่อผู้เก่ียวข้องท้ังในและ
ต่างประเทศ รวมท้ังขอการสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและ
เอกชน

ฝ่ายวชิาชพี หนา้ 3 / 3



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2563 รายรับ 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2563 รายจ่าย 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายต่างประเทศ 64FA 400

1 ค่าสมาชิก UIA & ARCASIA 64FA 401 -                   -                    200,000.00       200,000.00         50,000.00     150,000.00       
2 ค่ารับรอง International Architects 64FA 402 -                   -                    400,000.00       400,000.00         400,000.00       
3 Thesis Of  The Year AWARDS (Toy ART) 64FA 403 -                   -                    -                    300,000.00         300,000.00      

ประชุม Four-Nations -                   -                    170,000.00       -                     

ALACE-ประชุมประเทศลาว -                   -                    100,000.00       -                     

JIA 2020: Japan (4 คน) -                   -                    200,000.00       -                     

VAA 2020: Vietnam  (4 คน) -                   -                    120,000.00       -                     

ARCASIA-Office Bearer's Meeting  -                   -                    -                    -                     

-                   -                    -              -              -              -                1,190,000.00    900,000.00         -                50,000.00     300,000.00      550,000.00       

ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

ฝ่ายต่างประเทศ

หมายเหตุ
งบประมาณ

รวมทั้งส้ิน

ที่ กิจกรรมหลัก/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
64FA 401 ค่าสมาชิก UIA & ARCASIA เพ่ือรักษาสถานะภาพการเป็นสมาชิกสังคม

สถาปนิกนานาชาติ
กลุ่มประเทศภูมิภาค และ
นานาชาติ

จ่ายค่าสมาชิกรายปีให้ UIA และ ARCASIA ตามท่ี
องค์กรท้ังสองเรียกเก็บ เป็นรายปี

64FA 402 ค่ารับรอง International 
Architects

ต้อนรับ และกระชับความสัมพันธภาพท่ีดีต่อ
กันระหว่างสถาปนิกไทยและสถาปนิก
ต่างชาติท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรม

สถาปนิกชาวต่างชาติท่ีเข้า
มาร่วมกิจกรรมในประเทศ
ไทยในโอกาสต่างๆ

ดูแลค่าใช้จ่ายการเดินทางในประเทศ และจัดงานเล้ียง
ต้อนรับเป็นคร้ังคราว

64FA 403 Thesis of the Year 
Awards 2021 (TOY ARCH 
2021)

เพ่ือเป็นก าลังใจให้นิสิตและนักศึกษา สร้าง
แรงผลักดินในการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์
 และเป็นการเผยแพร่ผลงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของนิสิตและนักศึกษาให้แก่
วงการวิชาชีพ

นิสิต และนักศึกษา ช้ันปีท่ี
 5 ในหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต

จัดการประกวดวิทยานิพนธ์การออกแบบสถาปัตกยกรรม

ฝ่ายต่างประเทศ (64FA 400)

ฝ่ายตา่งประเทศ หนา้ 1 / 1



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2563 รายรับ 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2563 รายจ่าย 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายวชิาการ 64AC 200

1 Lecture series 64AC 201 -                 -                   100,000.00    100,000.00     25,000.00   25,000.00   25,000.00   25,000.00      

2 หนงัสือแปล 64AC 202 -                 -                   -                300,000.00     75,000.00   75,000.00   75,000.00   75,000.00      

3 Digital Archive 64AC 203 -                 -                   -                150,000.00     37,500.00   37,500.00   37,500.00   37,500.00      

4 อพัเดทขอ้มูลกฎหมายอาคาร 64AC 204 -                 -                   100,000.00    100,000.00     25,000.00   25,000.00   25,000.00   25,000.00      

5 อบรมพฒันาวิชาชีพ ISA 64AC 205 2,000,000.00  700,000.00       150,000.00  150,000.00  200,000.00  200,000.00    500,000.00    500,000.00     150,000.00  150,000.00  100,000.00  100,000.00    

Lecture Series 2 -                 -                   100,000.00    -                  

Lecture Series 3 -                 -                   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    รวมทั้งส้ิน

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

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

ฝ่ายวชิาการ

หมายเหตุ
งบประมาณ
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

64AC 201 Lecture Series เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมของสถาปนิก  นิสิต/นักศึกษา  และ
บุคคลท่ัวไป  รวมท้ังทักษะและความรู้ในด้านอ่ืน  ๆ  
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

น าข้อมูลศึกษามาจัดเสวนา บรรยาย ให้ทุกคนได้ความรู้

64AC 202 หนังสือแปล เพ่ือจัดท าต้นฉบับหนังสือแปล ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวเน่ืองกับ
วิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ท้ังเชิงทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่สมาชิก

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

ด าเนินการแปลหนังสือ และจัดท าต้นฉบับเพ่ือเผยแพร่

64AC 203 Digital Archive เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล หนังสือท่ีสมาคมจัดท ามาในอดีต 
ให้อยู่ในรูป Digital และเผยแพร่ต่อสมาชิก

สมาชิกสมาคมฯ  
สถาปนิก  นิสิต/
นักศึกษา  และบุคคล
ท่ัวไป

ด าเนินการ scan หนังสือ และจัดท าในรูปแบบ Digital เพ่ือ
เผยแพร่

64AC 204 อัพเดทข้อมูลกฎหมายอาคาร เพ่ือรวบรวมข้อกฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบก่อสร้าง
เพ่ือให้บริการสมาชิกได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง

สถาปนิกสมาชิกสมาคม
ฯ  และสถาปนิกผู้สนใจ
ท่ัวไป

รวบรวมและจัดส่งข้อมูลกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ท่ีมีผลบังคับ
ใช้ให้กับสมาชิกฯ พร้อมท้ังให้บริการตอบค าถามท่ีเก่ียวกับ
กฎหมายอาคาร รวมท้ังบริการอัพเดทข่าวสารทางอีเมล

ฝ่ายวิชาการ (64AC200)

ฝ่ายวชิาการ หนา้ 1 / 2



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายวิชาการ (64AC200)

64AC 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

ฝ่ายวชิาการ หนา้ 2 / 2



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2563 รายรับ 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2563 รายจ่าย 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายภูมิภาค 64RC 800

1 สถาปนิกล้านนา 64RC 801

1.1 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 64RC 801-1 -                     -                      400,000.00       380,000.00         95,000.00           95,000.00           95,000.00           95,000.00           

1.2 ค่าใชจ่้ายส านกังาน/ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 64RC 801-2 -                     -                      500,000.00       500,000.00         125,000.00        125,000.00        125,000.00        125,000.00        

1.3  กิจกรรม / งานสถาปนิกลา้นนา '64 64RC 801-3 300,000.00       -                          1,000,000.00 900,000.00         50,000.00           350,000.00        400,000.00        100,000.00        

2 สถาปนิกอีสาน 64RC 802

2.1 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 64RC 802-1 -                     -                      300,000.00       300,000.00         45,000.00           45,000.00           60,000.00           150,000.00        

2.2 ค่าใชจ่้ายส านกังาน/ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 64RC 802-2 -                     -                      500,000.00       500,000.00         125,000.00        125,000.00        125,000.00        125,000.00        

2.3  กิจกรรม /  งานสถาปนิกอีสาน '64 64RC 802-3 300,000.00       -                      1,000,000.00    900,000.00         200,000.00        200,000.00        300,000.00        200,000.00        

3 สถาปนิกทักษณิ 64RC 803

3.1 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 64RC 803-1 -                     -                      390,000.00       390,000.00         97,500.00           97,500.00           97,500.00           97,500.00           

3.2 ค่าใชจ่้ายส านกังาน ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 64RC 803-2 -                     -                      500,000.00       500,000.00         100,000.00        100,000.00        150,000.00        150,000.00        

3.3  กิจกรรม / งานสถาปนิกทกัษิณ '65 64RC 803-3 300,000.00       -                          1,000,000.00 900,000.00         150,000.00        150,000.00        150,000.00        450,000.00        

4 สถาปนิกบูรพา 64RC 804

4.1 กิจกรรมภูมิภาคและอ่ืนๆ 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 ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทั่วไป 63RC 805 -                     -                      200,000.00       -                       

1,200,000.00    -                      -              -               -               -                  5,990,000.00    5,770,000.00      1,112,500.00     1,412,500.00     1,627,500.00     1,617,500.00     รวมทั้งส้ิน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

ฝ่ายภูมิภาค

งบประมาณ

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

รหัส
หมายเหตุ
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

64RC801

64RC801-1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน เจ้าหน้าท่ีภูมิภาค จ่ายเป็นรายเดือน /จ่ายตามจริง

64RC801-2 ค่าใช้จ่ายส านักงาน/ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

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

จัดท ารายการค่าใช้จ่ายน าเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน

กิจกรรมวิชาชีพ สถาปัตย์
เปล่งแสง Work Shop

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพของสถาปนิกในพื นท่ี ให้มีศักยภาพเพ่ิมเติม จากการเข้ารับการ
อบรม เรียนรู้ และปฎิบัติงานจริง เร่ืองการออกแบบแสงสว่าง โดยวิทยากรซ่ึงเป็น
สถาปนิกผู้ปฏิบัติวิชาชีพ ท่ีประสบความส าเร็จในการท างานออกแบบแสง เพ่ือ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติวิชาชีพในพื นท่ี

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

เชิญสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในวงการ มาเป็น
วิทยากร พร้อมทั งจัดอบรมสัมมนา เพ่ือแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ระหว่าง
วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ท า Work Shop

ประกวดทักษะสถาปัตยกรรม 
(สถาบันเตรียมอุดมศึกษา
ภาคเหนือ)

เพ่ือส่งเสริม ให้ความรู้และประสบการณ์ แก่ผู้สนใจวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพ่ิม
จ านวน สถาปนิกหน้าใหม่

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

จัดประกวดทักษะทางสถาปัตยกรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา

สัมมนาวิชาการ (เชียงใหม่)
เร่ือง งานอนุรักษ์เชียงใหม่สู่
เมืองมรดกโลก + การ
ปรับปรุงอาคารเก่าข่วงหลวง
เวียงแก้ว

เพ่ือให้สมาชิกในพื ้นท่ี รับรู้เร่ืองราวเก่ียวกับ การพัฒนา รักษาเม่ือง เข้าใจวิถีการ
อนุรักษ์ สู่เม่ืองมรดกโลก

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

จัดเสวนาให้ความรู้ เพ่ิมความเข้าใจกับสมาชิก ติดตามสถานะการณ์ 
เร่ืองราวเก่ียวกับ ข่วงหลวงเวียงแก้ว

QUALIFY THESIS OF THE
 YEAR 2020 (5 สถาบัน
ภาคเหนือ)

1. เพ่ือเป็นการสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา             
2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษาให้แก่ 
วงการวิชาชีพ                                                                                
 3. เพ่ือน าผลงานท่ีถูกคัดเลือก น าไปจัดแสดงในงาน สถาปนิกล้านนา'65 และ
เผยแพร่สู่สาธารณะ

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

จัดการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมของนักศึกษาจาก 5 
สถาบันในเขตภาคเหนือ ตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ฝ่ายภูมิภาค  (64RC 800)

สถาปนิกล้านนา

กิจกรรมภูมิภาคและอ่ืนๆ64RC 801-3
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายภูมิภาค  (64RC 800)

สถาปนิกล้านนาLecture Series with 
Master Architect 

1. เพ่ือให้สถาปนิกในพื นท่ีได้รับแรงบันดาลใจในการท างาน จากสถาปนิกระดับ
อาเซียน                                                                                      
  2. เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสถาปัตย์ในพื นท่ี จากการได้รับฟังการ
บรรยาย จากสถาปนิกท่ีได้รับการยกย่องในระดับนานาประเทศ                      
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาวงการสถาปัตยกรรมต่อไป

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

ร่วมกับคณาจารย์ สถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื นท่ี เรียนเชิญสถาปนิกท่ีมี
ช่ือเสียงระดับนานาชาติ และมีผลงานท่ีได้รับการยอมรับในระดับนานา
ประเทศ เพ่ือมาเป็นวิทยากรบรรยาย ถึงแนวคิดและหลักการในการ
ท างานออกแบบสถาปัตยกรรม และแนวทางท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ

จัดติวความรู้เพ่ือการสอบ กส.
 ให้แก่สมาชิก

1. เพ่ือทดสอบความรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนไปสอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ                                                                             
 2. เพ่ือเชื อเชิญให้บัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมในพื นท่ีภาคเหนือ ท่ีเพ่ิงจบ
หลักสูตร ให้มาสมัครสมาชิกและร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

เชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ มาจัดอบรมติวข้อสอบให้กับสมาชิกท่ียัง
ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมถึง นศ.ท่ีจบใหม่ และก าลังจะไป
สอบในปีนี  โดยต้องสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพ่ือรับสิทธิดังกล่าว

สัมมนาวิชาชีพ ศูนย์พิษณุโลก เพ่ือขยายเครือข่ายกิจกรรมของสมาคมฯให้ถึงสมาชิก ในทุกพื นท่ีให้ครอบคลุม สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

จัดกิจกรรมในพื นท่ี ภาคเหนือตอนล่าง

งานจัดท าป้ายจารึกพิธีเปิด
อาคาร

1. จัดท าป้ายจารึกพิธีเปิดอาคาร เพ่ือความสง่างาม เป็นศักด์ิ เป็นศรี แก่มวล
สมาชิก

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

ติดตั งป้ายจารึก ในต าแหน่งตามมติกรรมการ

งานปรับปรุงอาคารเพ่ือให้
เป็นประโยชน์ แก่สมาชิก

1. ปรับปรุงพื นทีห้องชั นสอง เป็นห้องท างาน ให้สมาชิกมาใช้ประโยชน์ได้         
2. เป็นแนวทางจัดหารายได้จากการเช่าพื นท่ี สร้างรายรับให้สมาคม

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

1. จัดท า TOR เสนอแก่คณะกรรมการบริหาร                                 
 2. จัดจ้างท าแบบปรับปรุง                                                       
 3. ประกวดราคาหาผู้รับเหมาก่อสร้างเพ่ือด าเนินการปรับปรุง

งานจัดท าป้ายจารึกพิธีเปิด
อาคาร

1. จัดท าป้ายจารึกพิธีเปิดอาคาร เพ่ือความสง่างาม เป็นศักด์ิ เป็นศรี แก่มวล
สมาชิก

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

ติดตั งป้ายจารึก ในต าแหน่งตามมติกรรมการ

งานปรับปรุงอาคารเพ่ือให้
เป็นประโยชน์ แก่สมาชิก

1. ปรับปรุงพื นทีห้องชั นสอง เป็นห้องท างาน ให้สมาชิกมาใช้ประโยชน์ได้         
2. เป็นแนวทางจัดหารายได้จากการเช่าพื นท่ี สร้างรายรับให้สมาคม

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

1. จัดท า TOR เสนอแก่คณะกรรมการบริหาร                                 
 2. จัดจ้างท าแบบปรับปรุง                                                       
 3. ประกวดราคาหาผู้รับเหมาก่อสร้างเพ่ือด าเนินการปรับปรุง

64RC 801-4 งานสถาปนิกล้านนา 2564 1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและเมือง                   
2. เพ่ือเผยแพร่และจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม    
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้และพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม               
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวิชาชีพสถาปนิกกับประชาชนท่ัวไปและ
ชุมชน

สมาชิก นักศึกษา หน่วยงาน
ราชการ องค์กรอ่ืนๆ และ
บุคคลท่ัวไป

1.จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการความรู้และทักษะทางด้านงาน
สถาปัตยกรรมและเมือง                                                          
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสถาปัตยกรรม                      
 3. จัดแสดงผลงานของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ                      
 4. แสดงนิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น อาคารอนุรักษ์ ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และงานประกวดแบบในพื นท่ี

64RC802

64RC 801-3

สถาปนิกอีสาน
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายภูมิภาค  (64RC 800)

สถาปนิกล้านนา64RC802-1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน เจ้าหน้าท่ีภูมิภาค จ่ายเป็นรายเดือน /จ่ายตามจริง

64RC802-2 ค่าใช้จ่ายส านักงาน/ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

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

จัดท ารายการค่าใช้จ่ายน าเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน

Architect's Future Skill 1. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ให้มีมาตรฐานในการออกแบบท่ีดี และทันกับ
การเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย                                                              
 2. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง
กับการประกอบวิชาขีพสถาปัตยกรรม

สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม
 ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง มาเป็น
วิทยากร

Professional Trip part 2 
EEC Destination

เพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์แก่สมาชิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม
 ในพระบรมราชูปถัมภ์

เย่ียมชมอาคาร สถานท่ีต่างๆ ท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม

อาชีพสถาปนิกในศตวรรษท่ี 
21

1. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง เข้ากับยุคสมัย
2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจวิชาชีพสถาปัตยกรรมแก่เยาวชนและประชาชนใน
ภาคอีสาน

สถาปนิก กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพเก่ียวเน่ืองงาน
สถาปัตยกรรม  กลุ่ม
ผู้สนับสนุน  กลุ่มนักศึกษา
สถาปัตยกรรมและสาขาท่ี
เก่ียวเน่ือง  กลุ่มนักป่ัน
มือใหม่และประชาชนท่ีสนใจ

1. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางด้านงานสถาปัตยกรรมและเมือง
2.เชิญสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง มาเป็น
วิทยากร

64RC802-3 กิจกรรมภูมิภาคและอ่ืนๆ
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สถาปนิกล้านนาประกวดแบบปรับปรุงอาคาร
ย่านเศรษฐกิจเก่าอุดรธานี
และประกวดผลงานอาคาร
ของสถาปนิกในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุดรธานี

 1. เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบอาคารย่านพาณิชยกรรม ในเขต
พื นท่ีเทศบาลนคร 
 2. เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคเอกชนและ ประชาชนในการพัฒนาย่านพาณิชยกรรม                            
 3. เป็นการส่งเสริมวิชาชีพ ด้านสถาปัตยกรรมและส่งเสริมวิชาชีพสถาปนิกใน
พื นท่ี                                                                                          
  4. เพ่ือเผยแพร่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  ศูนย์กรรมาธิการ
สถาปนิกอีสาน จังหวัดอุดรธานี

สมาชิกสมาคฯ งหน่วยงาน
องค์กรท้องถ่ิน เทศบาลนคร
อุดรธานี ภาคเอกชน 
สมาคมอสังหาริมทรัพย์
อุดรธานี บริษัทพัฒนาเมือง
อุดรธานี
คณะกรรมการกฎบัตร
อุดรธานี หน่วยงานอ่ืนๆ 
สมาคมผังเมืองไทย
นักศึกษา และประชาชนท่ี
สนใจ 

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ                                                       
 2. รับสมัครและรวบรวมจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                            
 3. เสนอขออนุมัติโครงการ                                                       
 4. ขออนุญาตใช้สถานท่ี                                                          
  5. ด าเนินโครงการ                                                               
   6. สรุปและรายงานผล

ปนจักรยานเพ่ือสุขภาพชม
เมืองเกาและสถาปตยกรรม
เมืองอุบลราชธานี : ออกปนสา

 1) เพ่ือประชาสัมพันธ ขาวสารและกิจกรรมของกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ศูนย
อุบลราชธานี                                                                                 
  2) เพ่ือจัดกิจกรรมเชิงทองเท่ียวชมงานสถาปตยกรรมเมืองเกาและออกก าลังกาย
 ใหกับนักปนจักรยานมือใหม                                                              
  3) เพ่ือประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวและสถาปตยกรรมเมืองเกาจังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                 
  4) เพ่ือจัดกิจกรรมปนจักรยานใหผูเขารวมกิจกรรม ไดเรียนรูดานสถาปตยกรรม
 การประหยัดพลังงานโดยใชการออกก าลังกายเปนส่ือ                                 
  5) เพ่ือจัดใหบริษัทผูผลิตวัสดุกอสราง และผูประกอบการไดประชาสัมพันธสินค
าและงานบริการงานกอสรางแกผูท่ีเขามารวมกิจกรรม

สถาปนิก กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพเก่ียวเน่ืองงาน
สถาปัตยกรรม  กลุ่ม
ผู้สนับสนุน  กลุ่มนักศึกษา
สถาปัตยกรรมและสาขาท่ี
เก่ียวเน่ือง  กลุ่มนักป่ัน
มือใหม่และประชาชนท่ีสนใจ

1) การป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพชมเมืองเก่าและสถาปัตยกรรมเมือง
อุบลราชธานี                                                                        
 2) กิจกรรม Dinner Talk เสวนา เร่ือง “วัดอีสานและสถาปัตยกรรมพื น
ถ่ินเมืองอุบลราชธานี” โดย ดร.ต๊ิก แสนบุญ

ทัศนะศึกษาดูงานการพัฒนา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ โมเดล

1) ศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าและสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ๆ            
2) สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับสถาปนิกส่วนภูมิภาค                               
3) เสริมสร้างความสามัคคีของหมู่สถาปนิกอีสาน

สถาปนิกท่ีปฎิบัติงานในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน 20 คน
คณะกรรมการสถาปนิก
อีสานจ านวน 10 คน

ทัศนศึกษาดูงาน
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สถาปนิกล้านนาDinner Talk  บทบาท
สถาปนิกกับการพัฒนาเมือง 
พระธาตุพนมสู่มรดกโลก จ.
นครพนม

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของพ่ีน้องสถาปนิก และผู้เก่ียวข้องในสายงานก่อสร้างใน
เขตจังหวัดใกล้เคียง โดยเน้น กลุ่ม 3 จังหวัด คือ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร 
และจังหวัดอ่ืนๆใกล้เคียง                                                                  
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมของกรรมธิการสถาปนิกอิสาน และ
บทบาทของสมาคมสถาปนิกสยาม                                                       
 3. เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว ท าความรู้จักและตระหนักถึงคุณค่าของ
งานสถาปัตยกรรม จ.นครพนม                                                            
     4. เพ่ือจัดให้บริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง และผู้ประกอบการได้ประชาสัมพันธ์
สินค้าท่ีเก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม                                 
        5. เพ่ือส่งเสริมบทบาทและหน้าท่ีของวิชาชีพสถาปนิก  ต่อประชาชนและ
ผู้สนใจ รวมทั งนักศึกษาสถาปัตกรรมในพื นท่ีท่ีสนใจ

กลุ่มสถาปนิก ผู้เก่ียวข้องใน
สายงานก่อสร้าง ประชาชน
ผู้สนใจ บุคคลกรและ
นักศึกษาจาก 
สถาบันการศึกษา จ านวน
ประมาณ 50 คน  ในเขต
จังหวัด นครพนม สกลนคร 
มุกดาหาร และพื นใกล้เคียง

1) โครงการศึกษาดูงาน แขวงค าม่วน สปป.ลาว จากผู้สนับสนุน
ภาคเอกชน  SCG                                                                  
 2) กิจกรรม  Dinner talk ในหัวข้อ บทบาทสถาปนิกกับการพัฒนาเมือง
 พระธาตุพนมสู่มรดกโลก 
จ. นครพนม  และพบปะสังสรรค์กลุ่มสถาปนิกกับผู้สนับสนุนภาคเอกชน

เสวนาศิษย์เก่ากลับบ้าน 
“นายฮ้อยเมือเฮือน”

1. เพ่ือให้ค าปรึกษาและท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างระหว่างศิษย์เก่า -ศิษย์ปัจจุบัน
2. เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการการท างานท่ีเป็นกลุ่มเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการ
ปฏิบัติจริง                                                                                    
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน                      
 4. เพ่ือสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมายศิษย์เก่า – 
ศิษย์ปัจจุบัน คณะสถาปัตย์ฯ
 ประมาณ 200 คน

เสวนารับฟังบรรยายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกิจกรรมนันทนาการ
ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ                                           
 2. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ                         
 3. เพ่ือทดลองใช้ข้อมูลในโปรแกรมเมืองอัจฉริยะ                                     
 4. เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาผังเมือง

สถาปนิก นักผังเมือง หรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ี
ปฏิบัติงานในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน
 50 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
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สถาปนิกล้านนาอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ 
BIM และการใช้งาน 
Autodesk Revit 2021

1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงระบบ BIM ได้อย่างถูกต้อง และเกิดการใช้งานอย่าง
แพร่หลายมากขึ น                                                                           
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit ขั นต้น และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อไป                                                    
3. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ให้มีมาตรฐานในการออกแบบท่ีดี และทันกับ
การเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย                                                              
4. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับ
การประกอบวิชาขีพสถาปัตยกรรม

สถาปนิก นักออกแบบ 
ผู้เก่ียวข้องในสายงานก่อสร้าง
 อาจารย์จาก
สถาบันการศึกษา และ
ผู้สนใจท่ัวไป ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา และพื นท่ี
ใกล้เคียง จ านวนประมาณ 
20 คน

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ                                                       
 2. รับสมัครและรวบรวมจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                           
 3. เสนอขออนุมัติโครงการ                                                       
 4. ขออนุญาตใช้สถานท่ี                                                          
 5. ด าเนินโครงการ                                                                
 6. สรุปและรายงานผล

สร้างความร่วมมือ( MOU) 
กัมพูชา

1. เพ่ือเร่ิมต้นแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน                             
2. เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมกับประเทศกัมพูชา             
3. เป็นการส่งเสริมด้านวิชาชีพของสถาปนิกไทยในการท างานในประเทศกัมพูชา 4.
 เพ่ือเผยแพร่พันธะกิจของ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน

สมาคมสถาปนิกกัมพูชา เดินทางเย่ียมสมาคมสถาปนิกกัมพูชา และท า โครงการสร้างความร่วมมือ (
 MOU)

บรรยายพิเศษโดยสถาปนิก
ผู้เช่ียวชาญ

1. เพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ สถาปนิกและนักศึกษาทาง
สถาปัตยกรรมในภาคอีสาน                                                                
 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพในภาคอีสานให้เข้มแข็ง              
 3. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรรมาธิการสถาปนิกอีสานฯ

กลุ่มสถาปนิก ผู้เก่ียวข้องใน
สายงานก่อสร้าง ประชาชน
ผู้สนใจ บุคคลกรและ
นักศึกษาจาก 
สถาบันการศึกษา จ านวน
ประมาณ 50 คน

 ครั งท่ี 1    บรรยายพิเศษ โดย  คุณจุน เซคิโน บริษัท  จูน เซคิโน อาร์คิ
เทค                                                                                  
  ครั งท่ี 2    บรรยายพิเศษ โดย  ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา                    
  ครั งท่ี 3    บรรยายพิเศษ โดย คุณจีรเวช หงสกุล บริษัท IDIN 
ARCHITECTS
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สถาปนิกล้านนาเผยแพร่ความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรมแก่เยาวชน
และประชาชนในภาคอีสาน

 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจวิชาชีพสถาปัตยกรรมแก่เยาวชนและประชาชนใน
ภาคอีสาน                                                                                    
  2. เพ่ือสร้างการรับรู้แก่ชุมชนเก่ียวกับกิจกรรมของกรรมาธิการสถาปนิกอีสานฯ

สถาปนิก นักผังเมือง หรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ี
ปฏิบัติงานในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน
 50 คน

กิจกรรมท่ี 1 “เด็กสร้างบ้าน” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเด็ก 
เยาวชนและผู้ปกครองท่ีสนใจด้านการออกแบบบ้านและวิชาชีพสถาปนิก  
เน้นไปท่ีการท าหุ่นจ าลองจากกระดาษเหลือใช้ โดยออกแบบการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับครอบครัว กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์   โดยรับสมัครผู้
ร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน หรือ 10 ครอบครัว                       
กิจกรรมท่ี 2 “ เด็กสร้างเมือง”เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเด็ก 
เยาวชนและผู้ปกครองท่ีสนใจด้านการออกแบบเมือง  ได้แก้ การวางผังท่ี
อยู่อาศัย เขตพานิชยกรรม สวนสาธารณะ และการวางผังเส้นทางคมนาคม
 เป็นต้น โดยออกแบบการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับครอบครัว  รับสมัครผู้
ร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน หรือ 10 ครอบครัวจ. นครพนม  และพบปะ
สังสรรค์กลุ่มสถาปนิกกับผู้สนับสนุนภาคเอกชน

อบรมความรู้เพ่ือเตรียมตัวใน
การทดสอบความรู้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

1. เพ่ืออบรมความรู้ด้านสถาปัตยกรรมให้แก่ผู้ขอสอบรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพและบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป                                                            
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานสถาปัตยกรรมให้กับบุคลากรวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมในท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ                               
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมวิชาชีพสถาปนิกและเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง
 4. เพ่ือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกในการไปอบรมท่ีส่วนกลาง

บัณฑิตท่ีจบการศึกษาสาขา
สถาปัตยกรรมศาตร์ และ
บุคคลท่ีสนใจท่ัวไป จ านวน 
50 คน

1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ท่ีสนใจและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง        
2. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรม                                        
3. เสนอขออนุมัติโครงการต่อสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เพ่ือขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายและวิทยากรบรรยาย                               
4. ติดต่อประสานงานขออนุญาตใช้สถานท่ีด าเนินโครงการอบรม          
5. ด าเนินโครงการอบรมความรู้เพ่ือเตรียมตัวในการทดสอบความรู้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม                      
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการอบรม

พบเพ่ือนสถาปนิกอีสาน 1. เพ่ือเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกกลุ่มวิชาชีพสถาปนิก และ
หน่วยงานอ่ืนๆ                                                                              
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมของกรรมาธิการให้สมาชิกกลุ่ม
วิชาชีพสถาปนิก และหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ทราบท่ัวกัน                                    
       3. เพ่ือสอบถามความต้องการและปัญหาของสมาชิกกลุ่มวิชาชีพสถาปนิกใน
พื นท่ี 4. เพ่ือขยายฐานจ านวนสมาชิกกลุ่มวิชาชีพสถาปนิกในพื นท่ีให้มากขึ น

สมาชิกในพื นท่ีจัดงานและ
พื นท่ีใกล้เคียง  
ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับ
งานสถาปัตยกรรม หน่วยงาน
เอกชนและราชการท่ี
เก่ียวข้อง  กลุ่มผู้สนับสนุน  
กลุ่มนักศึกษาสถาปัตยกรรม 
 จ านวน 50-70 คน

1) ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ท่ีสนใจและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง        
2) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ (หัวข้อก าหนดภายหลัง)
3) ติดต่อประสานงานสถานท่ีด าเนินโครงการบรรยายพิเศษ                
4) ด าเนินโครงการบรรยายพิเศษจากวิทยากร (หัวข้อก าหนดภายหลัง)    
5) สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการบรรยายพิเศษ

64RC802-3
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายภูมิภาค  (64RC 800)

สถาปนิกล้านนาผลิตส่ือ Virtual 
Architecture Tour 360 
องศา เพ่ือการเผยแพร่
สถาปัตยกรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1. จัดท าส่ือ VR 360 องศาเพ่ือการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมในพื นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 พื นท่ี                                                             
 2. จัดท าเว็บไซด์เพ่ือเป็น digital platform ด้านการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน
ด้านสถาปัตยกรรมในอีสาน                                                                
 3. เพ่ือทดลองใช้ข้อมูลในโปรแกรมเมืองอัจฉริยะ

คณะกรรมการคัดเลือก
สถาปัตยกรรมในพื นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือท า
โครงการน าร่องจ านวน 1 
พื นท่ี

จัดท า website และส่ือ VR 360 องศา เพ่ือเผยแพร่และสร้างการเรียนรู้
ด้านสถาปัตยกรรมให้กับคนท่ัวไป และนักเรียนสถาปัตยกรรม

TOY ARCH 2021 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ      
 2.  เพ่ือเผยแพร่ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษาให้ได้รับรู้ใน
วงการวิชาชีพสถาปนิกและในวงกว้างสู่สาธารณะชน                                   
3. เพ่ือสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในเขตภูมิภาค

นิสิต นักศึกษา 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ                                                       
 2. รับสมัครและรวบรวมจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                           
3. เสนอขออนุมัติโครงการ                                                       
4. ด าเนินโครงการ                                                                
 5. สรุปและรายงานผล

งบประมาณกลาง เพ่ือใช้สนับสนุนโครงการตามแบบแผนในการด าเนินงาน ในกรณีฉุกเฉิน สมาชิก นักศึกษา หน่วยงาน
ราชการ องค์กรอ่ืนๆ และ
บุคคลท่ัวไป

64RC 802-4 งานสถาปนิกอีสาน 2564 1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและเมือง       
 2. เพ่ือเผยแพร่และจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม                                                              3. 
จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้และพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม    4.
 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวิชาชีพสถาปนิกกับประชาชน
ท่ัวไปและชุมชน

สมาชิก นักศึกษา หน่วยงาน
ราชการ องค์กรอ่ืนๆ และ
บุคคลท่ัวไป

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

64RC802

64RC803-1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน เจ้าหน้าท่ีภูมิภาค จ่ายเป็นรายเดือน /จ่ายตามจริง

64RC803-2
ค่าใช้จ่ายส านักงาน/ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

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

ค่าเดินทางคณะกรรมาธิการ
สถาปนิกทักษิณและศูนย์ย่อย

จัดท ารายการค่าใช้จ่ายน าเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน

กิจกรรมภูมิภาคและอ่ืนๆ

สถาปนิกทักษิณ

64RC803-3
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายภูมิภาค  (64RC 800)

สถาปนิกล้านนาTHESIS OF THE YEAR IN 
ARCHITECTURE AWARD 
2021

เพ่ือให้นักศึกษาภูมิภาคทักษิณ ได้มีเวทีแสดงออกด้านความคิดและเผยแพร่
แนวความคิดและผลงานสู่สาธารณะ เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาสร้างสรรค์
ผลงาน วิทยานิพนธ์ให้ส าฤทธ์ิผลศุงสุด

นักเรียน นักศึกษา จัดประกวดผลงานนักศึกษา

จัดจ้างเขียนแบบปรับปรุง
อาคารท่ีท าการกรรมาธิการ
สถาปนิกทักษิณ

เพ่ือเขียนแบบปรับปรุงอาคารท่ีท าการกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ 
สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ นักศึกษา 
หน่วยงานราชการ  
หน่วยงานอ่ืนๆและบุคคล
ท่ัวไป

จัดจ้างสถาปนิกออกแบบ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงอาคาร

อบรมคอมพิวเตอร์ BIM  
FOR ARCHICAD

1.  เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการน าเสนอผลงานการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั งภาควิชาชีพ ภาคการศึกษา และภาคราชการ
2.  เพ่ือฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ให้สามารถใช้งานได้

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ, 
สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ และบุคคลท่ัวไป

เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มสถาปนิก

จัดจ้างพนักงานปฏิบัติงาน
ศูนย์ประสานงาน 
กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ 
ศูนย์ภูเก็ต

ค่าจ้างพนักงานประจ าศูนย์ภูเก็ต พนักงานประศูนย์

สัมมนาวิชาชีพเพ่ือสังคม เพ่ืออบรมสัมมนาให้ความรู้ ด้านแนวความคิด กระบวนการการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา น าไปเป็นแบบอย่าง หรือ ประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ดีขึ น

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ, 
สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ และบุคคลท่ัวไป

เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มสถาปนิก

เช่าสถานท่ีเพ่ือจัดต้ังศูนย์
ประสานงาน กรรมาธิการ
สถาปนิกทักษิณ ศูนย์ 3 
จังหวัดชายแดนใต้

1.  เป็นท่ีตั งส านักงานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณศูนย์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการขับเคล่ือนองค์กร
2.  เป็นจุดบริการ วิชาชีพ วิชาการ แก่สมาชิก และบุคคลผู้สนใจท่ัวไป
3.  เป็นพื นท่ีเผยแพร่ ผลงานวิชาชีพ ท่ีน่าสนใจและขยายความเข้าใจแก่สาธารณะ
 รวมถึงพื นท่ีแสดงนิทรรศการหมุนเวียน  เพ่ือบริการแก่สมาชิกและบุคคลท่ัวไป
4.  บริหารจัดการพื นท่ีในการจักกิจกรรม กิจการ เพ่ือสรรหารายได้ในการดูแล
ตนเอง

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ 
สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ  นักศึกษา 
หน่วยงานราชการ  
หน่วยงานอ่ืน ๆ และบุคคล
ท่ัวไป

จัดตั งศูนย์อ านวยการประสานงาน ติดต่อส่ือสารกับสถาปนิกสมาชิก
สมาคมฯ สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ  นักศึกษา หน่วยงาน
ราชการ  หน่วยงานอ่ืน ๆ และบุคคลท่ัวไป
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายภูมิภาค  (64RC 800)

สถาปนิกล้านนามาแล สระมาลา กิจกรรม
อนุรักษ์บ้านพ้ืนถ่ิน ปัตตานี

1.  เพ่ืออกแบบผังบริเวณ และอนุรักษ์อาคารเดิม รักษารูปแบบสถาปัตยกรรมให้
ตรงยุค ให้สวยงามและเหมาะสม

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ 
สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ  นักศึกษา  และ
บุคคลท่ัวไป

ส ารวจพื นท่ี รับฟังความต้องการของประชาชน ประเมินวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้และด าเนินงาน

จัดท าผังแม่บทวัดสว่าง
อารามณ์ อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.  เพ่ือออกแบบผังบริเวณและอาคารท่ีจะเกิดขึ นใหม่ ของวัดสว่างอารมณ์ อ าเภอ
เกาะสมุย ให้สวยงาม และเหมาะสม
2.  เพ่ือให้ความรู้ ค าปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ แก่สังคม
3.  เพ่ือเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าท่ีของสถาปนิก

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ 
สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ  นักศึกษา  และ
บุคคลท่ัวไป

เป็นท่ีปรึกษาด้านจัดท าบริเวณใหม่ทั งหมด และร่วมออกแบบอาคารท่ีจะ
เกิดขึ นใหม่ให้สอดคล้อง สวยงาม และเหมาะสม

ปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้าน
บางรักษ์ อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.  เพ่ือปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านบางรักษ์  ให้สวยงาม และเหมาะสม
2.  เพ่ือให้ความรู้ ค าปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ แก่สังคม
3.  เพ่ือเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าท่ีของสถาปนิก

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ 
สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ  นักศึกษา  และ
บุคคลท่ัวไป

ปรับปรุงพื นท่ี และทาสีอาคาร

อบรมคอมพิวเตอร์ ภาพ 3 
มิติ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

เพ่ือฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้
สามารถใช้งานได้

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

จัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมท่ีเก่ียวกับงานสถาปัตยกรรม

อนุรักษ์เชิงสถาปัตยกรรม
สถานีรถไฟพุนพิน  อ าเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพ่ืออกแบบผังบริเวณ และอนุรักษ์อาคารเดิม รักษารูปแบบสถาปัตยกรรมให้ตรง
ยุค ให้สวยงามและเหมาะสม

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ 
สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ  นักศึกษา  และ
บุคคลท่ัวไป

ส ารวจพื นท่ี รับฟังความต้องการของประชาชน ประเมินวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้และด าเนินงาน

สัมมนาสถาปัตยกรรม โดย 
ต้นศิลป์สตูดิโอ

เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของสถาปนิกในพื นท่ี โดยวิทยากรซ่ึงเป็นสถาปนิกผู้ปฏิบัติวิชาชีพ
 ในการให้มุมมองแบบมืออาชีพ ท่ีประสบความส าเร็จในการท างาน เพ่ือเป็นแรง
บันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติวิชาชีพในพื นท่ี

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

เชิญสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง มาเป็น
วิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อมทั งสัมมนา เพ่ือ
แลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

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

เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของสถาปนิกในพื นท่ี โดยวิทยากรซ่ึงเป็นสถาปนิกผู้ปฏิบัติวิชาชีพ
 ในการให้มุมมองแบบมืออาชีพ ท่ีประสบความส าเร็จในการท างาน เพ่ือเป็นแรง
บันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติวิชาชีพในพื นท่ี

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

เชิญสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง มาเป็น
วิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อมทั งสัมมนา เพ่ือ
แลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายภูมิภาค  (64RC 800)

สถาปนิกล้านนาสัมมนาสถาปัตยกรรม โดย 
party / space / design

เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของสถาปนิกในพื นท่ี โดยวิทยากรซ่ึงเป็นสถาปนิกผู้ปฏิบัติวิชาชีพ
 ในการให้มุมมองแบบมืออาชีพ ท่ีประสบความส าเร็จในการท างาน เพ่ือเป็นแรง
บันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติวิชาชีพในพื นท่ี

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

เชิญสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง มาเป็น
วิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อมทั งสัมมนา เพ่ือ
แลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

สัมมนาทางวิชาชีพให้ความรู้
สถาปนิก

เพ่ืออบรมสัมมนาให้ความรู้ ด้านแนวความคิด กระบวนการการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา น าไปเป็นแบบอย่าง หรือ ประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ดีขึ น

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ, 
สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาคมฯ และบุคคลท่ัวไป

เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มสถาปนิก

สัมมนาทางวิชาชีพโดย
วิทยากรสถาปนิกท่ีมีผลงาน
ดีเด่น

เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของสถาปนิกในพื นท่ี โดยวิทยากรซ่ึงเป็นสถาปนิกผู้ปฏิบัติวิชาชีพ
 ในการให้มุมมองแบบมืออาชีพ ท่ีประสบความส าเร็จในการท างาน เพ่ือเป็นแรง
บันดาลใจให้กับผู้ปฏิบัติวิชาชีพในพื นท่ี

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

เชิญสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง มาเป็น
วิทยากร และมีการร่วมรับประทานอาหารพร้อมทั งสัมมนา เพ่ือ
แลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา

อบรมคอมพิวเตอร์ ภาพ 3 
มิติ ด้วยโปรแกรม 
SketchUp และ Lumion

เพ่ือฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้
สามารถใช้งานได้

สมาชิกสมาคมฯ และบุคคล
ท่ัวไป

จัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมท่ีเก่ียวกับงานสถาปัตยกรรม

64RC803-4 งานสถาปนิกทักษิณ 2565 1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาสถาปัตยกรรมและเมือง       
 2. เพ่ือเผยแพร่และจัดแสดงผลงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม                                                              3. 
จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้และพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม    4.
 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวิชาชีพสถาปนิกกับประชาชน
ท่ัวไปและชุมชน

สมาชิก นักศึกษา 
หน่วยงานราชการ 
องค์กรอ่ืนๆ และบุคคล
ท่ัวไป

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

64RC804 สถาปนิกบูรพา ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีช่ัวคราว ค่าเช่าส านักงาน ค่าอุปกรณ์ส านักงานและค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด

เจ้าหน้าท่ีช่ัวคราว จัดท ารายการค่าใช้จ่ายน าเสนอส่วนกลางเป็นรายเดือน

64RC805 ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
ท่ัวไป

เพ่ือติดต่อประสานงานภูมิภาค 3 ภาค

64RC803-3
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งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2563 รายรับ 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2563 รายจ่าย 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายปฏคิม 64SE 600

1 กิจกรรมกีฬา 64SE 601

1.1 ฟตุบอล ASA CUP 64SE 601-1 -                  550,000.00          550,000.00     50,000.00         350,000.00          350,000.00      
1.2  ASA RUN 64SE 601-2 2,000,000.00   2,500,000.00       1,500,000.00  1,000,000.00  200,000.00       1,000,000.00       1,000,000.00  
1.3 กอลฟ์อาษา 64SE 601-3 -                  1,500,000.00       750,000.00     750,000.00     -                    1,000,000.00       1,000,000.00  
1.4 ASA DAY HEY Concert 64SE 601-4 -                  2,500,000.00       2,500,000.00  50,000.00         400,000.00          400,000.00     
1.5 ASA WOW Concert 64SE 601-5 400,000.00          200,000.00     200,000.00     -                    400,000.00          200,000.00     200,000.00     

2 ค่าด าเนินการฝ่ายปฏคิม 64SE 602 -                  -                       100,000.00       50,000.00            10,000.00  10,000.00       10,000.00       20,000.00        

2,000,000.00   7,450,000.00       -             4,200,000.00  1,950,000.00  1,300,000.00  400,000.00       3,200,000.00       10,000.00  1,610,000.00  1,210,000.00  370,000.00      

ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

ฝ่ายปฏคิม

หมายเหตุ
งบประมาณ

รวมทั้งส้ิน

ที่ กิจกรรมหลัก/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
64SE 601-1 ฟุตบอล ASA CUP 1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ

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

สมาชิกสมาคมฯ /
องค์กรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพ

จัดให้มีประธานและกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมีหน้าท่ีจัดการ
แข่งขัน เชิญชวนสมาชิกท่ีสนใจ หาผู้สนับสนุนรายการ รับฟัง
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงและจัดกิจกรรมประกอบการแข่งขัน
ในการแข่งขันมีการบันทึกภาพ เพ่ือน ามาลงประชาสัมพันธ์ในส่ือของ
สมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และกระตุ้นความสนใจให้มาเข้าร่วม
กิจกรรมมากย่ิงข้ึน 
การจัดเก็บค่าสมัครแข่งขันในอัตราท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สมาชิกและ
ผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

64SE 601-2 ASA RUN 1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ
2.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพ่ือสุขภาพพลานามัยแก่สมาชิก
สมาคม
3.เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กรอ่ืนท่ี
เข้าร่วมงาน

สมาชิกสมาคมฯ /
องค์กรอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพ/
ประชาชนท่ัวไป

จัดให้มีประธานและกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมี หน้าท่ีจัด
กิจกรรม เชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจท่ัวไป หาผู้สนับสนุนรายการ 
รับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุง มีการบันทึกภาพ เพ่ือน ามาลง
ประชาสัมพันธ์ในส่ือของสมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และกระตุ้น
ความสนใจให้มาเข้าร่วมกิจกรรมมากย่ิงข้ึน 
การจัดเก็บค่าสมัครในอัตราท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สมาชิกและผู้สนใจได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

64SE 601-3 กอล์ฟอาษา 1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ
2.ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพ่ือสุขภาพพลานามัยแก่สมาชิก
สมาคม
3.เพ่ือให้กรรมการสมาคมฯ ได้มีโอกาสรับฟังข้อคิดเห็นจาก
สมาชิกโดยตรง
4.เพ่ือให้ผู้ผลิตสินค้าท่ีให้การสนับสนุนมีโอกาสพบปะกับ
สมาชิก
5.เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กรอ่ืนท่ี
เข้าร่วมงาน

สมาชิกสมาคมฯ จัดให้มีประธานและกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมีหน้าท่ีจัดกิจกรรม
 เชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจท่ัวไป หาผู้สนับสนุนรายการ รับฟัง
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุง มีการบันทึกภาพ เพ่ือน ามาลง
ประชาสัมพันธ์ในส่ือของสมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และกระตุ้น
ความสนใจให้มาเข้าร่วมกิจกรรมมากย่ิงข้ึน 
การจัดเก็บค่าสมัครแข่งขันในอัตราท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สมาชิกและ
ผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

ฝ่ายปฏิคม  (64SE 600)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายปฏิคม  (64SE 600)

64SE 601-4 ASA DAY HEY CONCERT ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ และ 
Supplierเพ่ือหารายได้ให้แก่สมาคมฯ น าไปด าเนินการจัด
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม มวลสมาชิก และสังคมโดยรวม

สมาชิกสมาคมฯ/
 Supplier /
ประชาชนท่ัวไป

จัดให้มีกรรมการดูแลรับผิดชอบ โดยมีหน้าท่ีจัดกิจกรรม เชิญชวน 
Supplier, สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจท่ัวไป เข้าร่วมงาน 
โดยการจัดจ าหน่ายบัตรค่าเข้าร่วมงาน

64SE 601-5 ASA WOW CONCERT 1.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมฯ
2.เพ่ือให้ผู้ผลิตสินค้าท่ีให้การสนับสนุนมีโอกาสพบปะกับ
สมาชิก
3.เพ่ือให้สมาชิกมีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหรือองค์กรอ่ืนท่ี
เข้าร่วมงาน

สมาชิกสมาคมฯ/
 Supplier /
ประชาชนท่ัวไป

จัดกิจกรรมคอนเสิร์ต เชิญชวน สมาชิกสมาคมฯ, Supplier และ
ผู้สนใจท่ัวไป เข้าร่วมงาน 
โดยการจัดจ าหน่ายบัตรค่าเข้าร่วมงาน

64SE 602 ค่าด าเนินการฝ่ายปฏิคม เพ่ือใช้เป็นงบในการบริหารจัดการโครงการ อาทิ ค่าอาหาร
ประชุมนอกสถานท่ี / ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง ประสานงาน
ต่างจังหวัด / เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ

คณะกรรมการ /
 คณะท างาน

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด าเนินงานของกิจกรรม

ฝ่ายปฏคิม หนา้ 2 / 2



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2563 รายรับ 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2563 รายจ่าย 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายทะเบียน 64RG 1100

1 สมาชิก คา่จดัส่งไปรษณีย ์บตัรสมาชิก 64RG 1101 50,000.00       100,000.00     25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00     50,000.00        30,000.00       10,500.00   6,500.00    6,500.00     6,500.00     

2 คา่พฒันา/บ ารุงรักษาระบบสมาชิกออนไลน์ต่อเน่ือง 64RG 1102 -                 -                 50,000.00        70,000.00       70,000.00   

50,000.00       100,000.00     25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00     100,000.00      100,000.00     10,500.00   6,500.00    76,500.00   6,500.00     รวมทั้งส้ิน

งบประมาณ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)

ฝ่ายทะเบียน

ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)
หมายเหตุ
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

64RG 1101 ค่าจัดส่งไปรษณีย์
เพ่ือจัดท ำบัตรสมำชิกให้กับสมำชิกสมำคมบุคคลและนิติบุคคล ท่ีผ่ำน
กำรอนุมัติในท่ีประชุมกรรมกำรบริหำร

สมำชิกสมำคม
จัดส่งบัตรสมำชิกแบบบัตรแข็งให้กับสมำชิกสมำคมบุคคล 
จัดพิมพ์ใบประกำศให้กับสมำชิกสมำคมประเภท นิติบุคคล

64RG 1102
ค่าพัฒนา/บ ารุงรักษาระบบ
สมาชิกออนไลน์ต่อเน่ือง

เพ่ือให้ระบบกำรท ำงำนของโปรแกรม มีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงต่อเน่ือง

สมำชิกสมำคม
ให้บริษัทท่ีท ำระบบ ดูแลพัฒนำโปรแกรมให้ใช้งำนได้อย่ำง
ต่อเน่ือง

ฝ่ายทะเบียน  (64RG 1100)

ฝ่ายทะเบยีน หนา้ 1 / 1



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2563 รายรับ 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2563 รายจ่าย 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายกจิกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ 64FR 300

1 โครงการ Creative Economy เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรคลุ่์มน ้าคลองประเวศ 64FR 301 -                  -                  -                    300,000.00      150,000.00  150,000.00  -               -                  อ.ปัทมา

2 คดัเลือกรางวลัอนุรักษดี์เด่น 64FR 302 -                  -                  130,000.00       612,000.00      10,000.00    35,000.00    341,000.00  226,000.00     คุณวสุ

3 คา่เบ้ียเล้ียงคณะท างาน/การประชุม /คา่เดินทาง/ web Site / อ่ืนๆ 64FR 303 -                  -                  100,000.00       188,000.00      40,000.00    40,000.00    48,000.00    60,000.00       คุณวสุ

Lecture 1 สถาปัตยกรรมกบัสังคมผูสู้งวยั(คู่มือการออกแบบท่ีอยูอ่าศยัของผูสู้งวยั) 100,000.00      -                  50,000.00         -                   

Lecture 2 เมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลก 100,000.00      -                  50,000.00         -                   

Lecture 3 โครงการคลองคูเมืองธนบุรี 100,000.00      -                  50,000.00         -                   

อนุรักษ/์VERNADOC -                  -                  100,000.00       -                   

300,000.00      -                  -             -               -               -               480,000.00       1,100,000.00   200,000.00  225,000.00  389,000.00  286,000.00     

หมายเหตุ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

ฝ่ายกจิกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ

งบประมาณ

ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)

รวมทั้งส้ิน

ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ
รหัส ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท)
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
64FR 301 โครงการ Creative 

Economy เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ลุ่มน  าคลองประเวศ

1.เพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพภายใต้แนวคิด 
Creative Economy ด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชน 
องค์กรต่างๆ และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์
2.เพ่ือค้นหาภูมิปัญญาด้ังเดิมของชุมชนลุ่มน้้าคลองประเวศ 
น้ากระบวนการออกแบบเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) บูรณาการการรออกแบบกับวิถี
ปัจจุบัน เช่น ผลิตภัณฑ์ การออกแบบพ้ืนท่ี การท่องเท่ียว 
อย่างเป็นรูปธรรม
3.เพ่ือสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมและชุมชน สร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วม

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
,สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลท่ัวไป

1.การบรรยาย เร่ือง การอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม
และชุมชน และแนวคิด Creative Economy ต่อกลุ่มคนใน
ชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการ
2.ลงภาคสนามในชุมชนเป้าหมาย ค้นหาภูมิปัญญาด้ังเดิม 
จัดท้าแผนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมลุ่มน้้าคลองประเวศ
3.จัดกิจกรรมตามช่วงเวลาท่ีก้าหนด เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
4.ท้าการประเมินผลการจัดโครงการฯ ตามตัวช้ีวัด
ความส้าเร็จ ท่ีก้าหนด
5.เผยแพร่ผลงานกิจกรรม ในส่ือต่างๆ ต่อสังคมภายนอก

คัดเลือกรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น 
65

1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอัน
ทรงคุณค่า ซ่ึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความเจริญรุ่งเรืองทาง
วัฒนธรรมของชาติไว้ให้คงเป็นประโยชน์แก่อนุชนช้ันหลัง
สืบต่อไป
2.เพ่ือประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างก้าลังใจแก่ผู้ท่ีได้
ครอบครองอาคารเก่าอันทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม 
และอุตสาหะบ้ารุงรักษาอาคารน้ันไว้เป็นสมบัติอัน
ทรงคุณค่าของชาติ
3.เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมแก่สังคมในการสงวนรักษาและการ
ใช้อาคารเดิมให้สนองประโยชน์ใช้สอยท่ีปัจจุบันและภาย
หน้าแทนการร้ือท้าลายเพ่ือก่อสร้างอาคารใหม่

ประชาชนท่ัวไป, 
หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้อง, สถาปนิก
สมาชิกสมาคมฯ และ
นิสิตนักศึกษา

คัดเลือกอาคาร บุคคล หรือองค์กร และชุมชนพ้ืนถ่ินเพ่ือรับ
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม  โดยการเสนอรายช่ือใน
ช้ันต้นและท้าการส้ารวจ รวบรวมข้อมูลและภาพถ่าย  เพ่ือ
พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกจากข้อมูลในข้ันสุดท้าย จน
ได้ผลสรุปเป็นเอกฉันท์

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ (64FR 300)

64FR 302

ฝ่ายกจิกรรมเมอืงและนโยบายสาธารณะ  หนา้ 1 / 2



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายกิจกรรมเมืองและนโยบายสาธารณะ (64FR 300)

ค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม
ช่ือเว็บไซต์และพื นท่ีเว็บ
โฮสต์ติ งรางวัลอนุรักษ์

ค่าย้ายฐานข้อมูลเว็บไซต์
รางวัลอนุรักษ์

ค่าด าเนินการตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใน
เว็บไซต์

64FR 303 ค่าเบี ยเลี ยงคณะท างาน/การ
ประชุม /ค่าเดินทาง/อ่ืนๆ

1.เพ่ือใช้เป็นงบในการบริหารจัดการโครงการ อาทิเช่น ค่า
เบ้ียเล้ียงการประชุม , ค่าอาหาร

คณะกรรมาธิการฯ 1.เพ่ือบริหารจัดการ การด้าเนินงานของกรรมาธิการ
สถาปนิกเพ่ือสังคมและเมือง ส่งบุคลากรเป็นตัวแทนสมาคม
ฯเข้าร่วม ประชุม สนทนา ปรึกษาหารือ

64FR 302

เพ่ือเก็บข้อมูลและภาพถ่ายอาคาร บุคคล หรือองค์กร และ
ชุมชนพ้ืนถ่ินท่ีได้รับรับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม

ประชาชนท่ัวไป, 
หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้อง, สถาปนิก
สมาชิกสมาคมฯ และ
นิสิตนักศึกษา

ด้าเนินการต่ออายุโดเมนเนมช่ือเว็บไซต์และพ้ืนท่ีเว็บโฮสต์
ต้ิงรางวัลอนุรักษ์  จากน้ันย้ายฐานข้อมูลเว็บไซต์รางวัล
อนุรักษ์มายังเว็บไซต์ของสมาคมโดยการว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกท่ีรับด้าเนินการ

ฝ่ายกจิกรรมเมอืงและนโยบายสาธารณะ  หนา้ 2 / 2



งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2563 รายรับ 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2563 รายจ่าย 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายกจิการพิเศษ 64SA 500

1 ASA 1 งานสถาปนิก 65 64SA 501 -                   95,000,000.00   10,000,000.00  20,000,000.00  30,000,000.00  35,000,000.00    -                    25,000,000.00  1,100,000.00      7,630,000.00        16,270,000.00       

2 ASA 2 WOW 2022 64SA 502 50,000,000.00  19,000,000.00   7,000,000.00    12,000,000.00    10,000,000.00   15,000,000.00  6,000,000.00        9,000,000.00         

3 ASA 3 FORUM 2022 64SA 503 -                   2,000,000.00     2,000,000.00      -                    1,000,000.00    1,000,000.00         มิ.ย.-22

50,000,000.00  116,000,000.00 10,000,000.00  20,000,000.00  37,000,000.00  49,000,000.00    10,000,000.00   41,000,000.00  -                     1,100,000.00      13,630,000.00      26,270,000.00       รวมทั้งส้ิน

งบประมาณ
ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ

รหัส

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

ฝ่ายกจิการพิเศษ

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

64SA501 ASA 1 งานสถาปนิก '65 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  (64SA500)

64SA502 ASA 2 WOW 2022 สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
,สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลท่ัวไป

1. จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดในการจัดงาน 
2. พ้ืนท่ีบรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบงานประเภท
อาคารชุดพักอาศัย และบ้าน 
3. กิจกรรมการประกวดผลงาน Awards เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับประเทศและยกระดับงานออกแบบ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
4. จัดการประชาสัมพันธ์ การจัดงานในส่วนของกิจกรรม
สมาคมฯ,และการจัดคอนเสิร์ต
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รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายกิจการพิเศษ  (64SA500)

5.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักออกแบบ เจ้าของธุรกิจ  
ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างกับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนา
กรและผู้เก่ียวข้องในวิชาชีพ

6.จัดสัมมนาเชิงวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมในแง่มุม
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นของ
สถาปนิก ผู้ประกอบการ วิศวกร มัณฑนากร และ
ผู้เช่ียวชาญในสาขางานท่ีเก่ียวข้อง

7.สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกให้ประชาชนท่ัวไปเข้าใจ
การออกแบบ และการเลือกซ้ืออย่างมีหลักการ

64SA503 ASA 3 FORUM 2022 จัดการประชุมสัมมนาวิชาชีพ-วิชาการ, งานสัมมนา 
International Forum

สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
,สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลท่ัวไป

จัดงาน มิ.ย. 65

64SA502 ASA 2 WOW 2022 สถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ
,สถาปนิกท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสมาคมฯ และ
บุคคลท่ัวไป

1. จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดในการจัดงาน 
2. พ้ืนท่ีบรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบงานประเภท
อาคารชุดพักอาศัย และบ้าน 
3. กิจกรรมการประกวดผลงาน Awards เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับประเทศและยกระดับงานออกแบบ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
4. จัดการประชาสัมพันธ์ การจัดงานในส่วนของกิจกรรม
สมาคมฯ,และการจัดคอนเสิร์ต
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งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2563 รายรับ 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2563 รายจ่าย 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 64PR 700

1 งบประชาสัมพันธ์สมาคม (ส่วนกลาง) 64PR 701

1.1 จดหมายเหตุอาษา ONLINE 64PR 701.1 -                  -                  200,000.00       150,000.00      37,500.00       37,500.00       37,500.00       37,500.00       

1.2 ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ 64PR 701.2 -                  -                  250,000.00       100,000.00      50,000.00       50,000.00       

1.3 บริษทัท่ีปรึกษาประชาสมัพนัธ์ -                  -                  800,000.00       -

2 วารสาร ASA 64PR 702

2.1  ASA Jorunal / Content Online 64PR 702.1 500,000.00     -                  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       

2.3 ค่าพิมพแ์ละค่าส่ง ASA Journal 64PR 702.3 -                  -                  -                   1,300,000.00   200,000.00     200,000.00     200,000.00     700,000.00     

3 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ / ค่าเดินทาง ค่าประสานงาน 64PR 703 -                  -                  100,000.00       100,000.00      25,000.00       25,000.00       25,000.00       25,000.00       

 

500,000.00     -                  -              -              -              -              4,450,000.00    3,750,000.00   837,500.00     787,500.00     837,500.00     1,287,500.00  รวมทั้งส้ิน

ที่ กจิกรรมหลกั/โครงการ
รหัส

หมายเหตุ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

งบประมาณ

ประมาณการรายรับตามไตรมาส (บาท) ประมาณการรายจ่ายตามไตรมาส (บาท)

P.9/10



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
64PR 701.1 จดหมายเหตุ Online เป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างสมาคมฯ กับสมาชิกฯ 

เพ่ือแจ้งข่าวสาร กิจกรรมและความรู้ต่างๆ ให้สมาชิก 
สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องได้รับทราบ

สมาชิกสมาคม, สถาบันการศึกษา,
 สมาคมวิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

จัดท าในรูปแบบ E-book และเผยแพร่ผ่านส่ือ
ออนไลน์ทุก 2 เดือน ให้แก่สมาชิกสมาคม 
สถาบันการศึกษา, สมาคมวิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

64PR 701.2 เค่าเช่า Server ASA Website เพ่ือรองรับข้อมูลส าหรับเว็บไซต์สมาคมฯ สมาชิกสมาคม,สถาปนิก, ผู้สนใจ
ท่ัวไป, นิสิตนักศึกษา, ส่ือต่างๆ, 
สมาคมวิชาชีพและองค์กรอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

Renew การต่ออายุกับบริษัทผู้ให้บริการเช่า 
Server Website

64PR 702.1 ASA Journal และ Content Online เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีส่ือสาร ระหว่างสมาชิกสมาคม และบุคคล
ท่ัวไป ซ่ึงผ่านเน้ือหาทางด้านสถาปัตยกรรมท่ีเข้มข้นทาง
วิชาการ วิชาชีพ และความรู้ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้อง อีกท้ัง
วารสารอาษาจะต้องสามารถใช้เป็นความรู้อ้างอิงได้

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

ประกาศจัดหาบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
จัดท าส่ือด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบท่ี
เก่ียวข้อง  และด าเนินการจัดท าเน้ือหาออนไลน์ มี
การบริหารจัดการเผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์และ
รูปเล่ม วางโครงสร้าง กลยุทธการผลิตหนังสือให้
สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างย่ิงยืนในอนาคต

64PR 702.2 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

64PR 702.3 ค่าพิมพ์และค่าส่ง ASA Journal เพ่ือเป็นค่าจัดพิมพ์และจัดส่งวารสารอาษาให้แก่สมาชิก
สมาคมฯ สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพและองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง

สมาชิกสมาคมฯ สถาบันการศึกษา
 สมาคมวิชาชีพและองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง

ด าเนินการจัดจ้างผู้จัดพิมพ์และจัดส่งให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (64PR 700)

ฝ่ายประชาสมัพันธ ์หนา้ 1 / 2
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ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (64PR 700)

64PR 703 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ค่าเดินทาง /ประสานงาน เพ่ือส ารองค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าเดินทางของ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ อีกท้ังค่าประสานงาน
ต่างๆ เพ่ิมเติม

คณะกรรมการ คณะท างาน และ
สมาชิกสมาคมฯ

เบิกจ่ายตามระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ
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งป. 2

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ

รายรับ 2563 รายรับ 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย. รายจ่าย 2563 รายจ่าย 2564 พ.ค.-ก.ค. ส.ค.-ต.ค. พ.ย.-ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

ฝ่ายส านักงาน 64HQ 900

1 เงินเดือน/โบนสั/สวสัดิการพนกังาน/กองทนุส ารองฯ 64HQ 901 -                    14,700,000.00     14,500,000.00       3,000,000.00     3,300,000.00     4,000,000.00     4,200,000.00       
2 ค่าเช่า/ค่าธรรมเนียมท่ีดิน-อาคาร 64HQ 902 -                               600,000.00 400,000.00            100,000.00        100,000.00        100,000.00        100,000.00          
3 ค่าสอบบญัชี 64HQ 903 -                    60,000.00            60,000.00              60,000.00            
4 ค่าเบ้ียประกนัภยั 64HQ 904 -                    100,000.00          100,000.00            10,000.00          90,000.00            
5 ค่าใชจ่้ายในการประชุมฯ / ค่ารับรอง 64HQ 905

 5.1.ค่ารับรอง 64HQ 905-1 -                    400,000.00          400,000.00            100,000.00        100,000.00        100,000.00        100,000.00          
 5.2 ค่าพาหนะ-กิจกรรม 64HQ 905-2 -                    50,000.00            50,000.00              10,000.00          10,000.00          15,000.00          15,000.00            
 5.3 ค่าพาหนะ-คณะกรรมการบริหาร 64HQ 905-3 -                    200,000.00          100,000.00            25,000.00          25,000.00          25,000.00          25,000.00            
 5.4 ค่าพาหนะ-ผูแ้ทนสมาคมฯ 64HQ 905-4 -                    50,000.00            -                         

6 ค่าใชจ่้ายส านกังาน 64HQ 906 1,500,000.00       1,500,000.00         375,000.00        375,000.00        375,000.00        375,000.00          
7 ค่าจดัท าของท่ีระลึก 64HQ 907 500,000.00        500,000.00      500,000.00  -                       
8 ค่าพาหนะติดต่องาน 64HQ 908 -                    150,000.00          150,000.00            37,500.00          37,500.00          37,500.00          37,500.00            
9 ค่าสาธารณูปโภค 64HQ 909 -                    450,000.00          400,000.00            100,000.00        100,000.00        100,000.00        100,000.00          
10 ค่าใชจ่้ายเลือกตั้งฯ 64HQ 910 -                    200,000.00          300,000.00            100,000.00        200,000.00        

11 ประชุมใหญ่สามญั,วิสามญั / รายงานประจ าปี 64HQ 911 -                    400,000.00          500,000.00            500,000.00          

12 เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ส านกังาน,ซอฟแวร์ 64HQ 912 -                    440,000.00          440,000.00            260,000.00        60,000.00          60,000.00          60,000.00            
13 ค่าตรวจสอบภายใน 64HQ 913 -                    200,000.00          200,000.00            50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00            
14 ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 64HQ 914 -                    200,000.00          200,000.00            50,000.00          50,000.00          50,000.00          50,000.00            
15 ทลูเกลา้ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 64HQ 915 -                    -                       1,000,000.00         1,000,000.00       
16 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ประจ าปี 64HQ 916 -                    1,000,000.00       700,000.00            700,000.00          
17 งบกลาง 64HQ 917 -                    4,300,000.00       10,000,000.00       1,000,000.00     1,000,000.00     4,000,000.00     4,000,000.00       
18 พฒันาบคุลากร และทศันศึกษา 64HQ 918 -                    -                       -                         

19 ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 64HQ 919 -                    -                       -                         

500,000.00        500,000.00      -             -             -             500,000.00  25,000,000.00     31,000,000.00       5,107,500.00     5,317,500.00     9,112,500.00     11,462,500.00     รวมทั้งส้ิน

ที่ กิจกรรมหลัก/โครงการ
รหัส

หมายเหตุ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
ฝ่ายส านักงาน

งบประมาณ

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

64HO 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

64HO 902 ค่าเช่า/ค่าธรรมเนียมท่ีดิน-อาคาร
เพ่ือจ่ายค่าเช่าท่ีดินข้างอาคารสมาคม / ค่าเช่าอาคารพหลโยธิน / ค่า
ภาษีโรงเรือน

จ่ายเป็นรายเดือน และรายปี

64HO 903 ค่าสอบบัญชี ตรวจสอบเอกสารบัญชี จ่ายเป็นรายปี

64HO 904 ค่าเบ้ียประกันภัย
ค่าเบ้ียประกันภัยอาคารส านักงาน / ค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์-
รถจักรยานยนต์ /ค่าต่อภาษี พ.ร.บ.

จ่ายเป็นรายปี

64HO 905-1 ค่ารับรอง อาหารและเคร่ืองด่ืมรับรองการประชุม
กรรมการ /คณะท างาน/
ผู้แทนสมาคมฯ

เบิกจ่ายตามจริง

64HO 905-2 ค่าพาหนะกิจกรรม ค่าพาหนะเดินทาง
กรรมการ /คณะท างาน/
ผู้แทนสมาคมฯ

เบิกจ่ายตามจริง

64HO 905-3 ค่าพาหนะ-คณะกรรมการบริหาร ค่าพาหนะเดินทางประชุมกรรมการบริหารประจ าเดือน กรรมกาบริหาร เบิกจ่ายเดือนละ 1 คร้ัง

64HO 906 ค่าใช้จ่ายประจ าส านักงาน
เพ่ือจ่ายค่ารักษาความสะอาด/ ค่าบริการรักษาความปลอดภัย/ ค่าเช่า
เคร่ืองถ่ายเอกสาร-เคร่ืองแฟร็กซ์ /ค่าซ่อมบ ารุง / เคร่ืองใช้ส านักงาน
วัสดุส่ิงพิมพ์และเคร่ืองเขียน/ ค่าธรรมเนียมธนาคาร และเบ็ดเตล็ดฯลฯ

จ่ายเป็นรายเดือน /จ่ายตามจริง

64HO 907 ค่าจัดท าของท่ีระลึก สมาชิกและบุคคลท่ัวไป

ฝ่ายส านักงาน  (64 HO 900)

ฝ่ายส านักงาน หนา้ 1 / 2



รหัสงบประมาณ โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ

ฝ่ายส านักงาน  (64 HO 900)

64HO 908 ค่าพาหนะติดต่องาน
ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุม / ค่าน้ ามันรถ /ค่าพาหนะติดต่องาน/
ค่าทางด่วน /ค่าท่ีจอดรถติดต่องาน

เจ้าหน้าท่ี เบิกจ่ายตามจริง

64HO 909 ค่าสาธารณูปโภค
เพ่ือจ่ายค่าไฟฟ้า / ค่าน้ าประปา / ค่าโทรศัพท์ / ค่า Internet  / ค่า
ไปรษณีย์

ช าระโดยหักบัญชี และเงินสด ตามบิลเรียกเก็บ

64HO 910
ค่าใช้จ่ายเลือกต้ังฯ(เลือกต้ัง
กรรมการกองทุน'64-66)

ค่าพิมพ์จดหมายเชิญลงสมัครรับเลือกต้ัง /จดหมายลงคะแนนเลือกต้ัง 
และค่าจัดส่ง / ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน-ค่ารถเดินทาง คณะกรรมการร่วม
ประชุมฯ

สมาชิก

64HO 911
ประชุมใหญ่สามัญ / วิสามัญ / 
รายงานประจ าปี

ค่าพิมพ์จดหมายเชิญร่วมประชุมและค่าจัดส่ง / ค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประจ าปี

สมาชิก จัดประชุมปีละ 1 คร้ัง

64HO 912
เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ส านักงาน.
ซอฟแวร์.ยานพาหนะ

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ / โปรแกรม Microsaft Office /อุปกรณ์สายแลน
 /อุปกรณ์ส านักงาน

64HO 913 ค่าตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบภายในบัญชี/การเงิน รายเดือน ตรวจสอบเดือนละ 1 คร้ัง

64HO 914 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เดินทางร่วมงานภูมิภาค 3 ภาค / งานประชุมต่างจังหวัด และ
ต่างประเทศ

กรรมการ /คณะท างาน/
ผู้แทนสมาคมฯ/ เจ้าหน้าท่ี

64HO 915
ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

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

64HO 916 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจ าปี ข้อก าหนดกฏหมาย ประมวลรัษฏากร อัตราร้อยละ 2 ของรายได้จากการด าเนินงาน

64HO 917 งบกลาง

ฝ่ายส านักงาน หนา้ 2 / 2
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