
สภาวิศวกร

งบประมาณและแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2565



(หน่วย : บาท)
(ร) ประมาณการรายได้ : 157,000,000.00                   
(จ) ประมาณการรายจ่าย :

จ.1 ค่าใช้จ่ายบริหาร 52,757,400.00                       
จ.2 ค่าใช้จ่ายตามแผนด าเนินงาน 55,633,900.00                       
จ.3 ค่าใช้จ่ายท่ัวไป 9,143,000.00                        
จ.4 ส่วนงบลงทุน (สารสนเทศ) 8,850,000.00                        

รวมประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน 126,384,300.00                   

ประมาณการรายได้สูง (ต ่า) กว่าประมาณการรายจ่าย 30,615,700.00                     

รวมประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน 126,384,300.- บาท
ประมาณการรายจ่าย ประจ่าปี 2565

คณะกรรมการสภาวิศวกร

ประมาณการรายได้ ประจ่าปี 2565

ได้จัดท่างบประมาณ ประจ่าปี 2565 ดังน้ี

รวมประมาณการรายได้ท้ังส้ิน 157,000,00.- บาท

เอกสารประกอบที่ 4.2

8,850,000 บาท

9,143,000 บาท

52,757,400

บาท

55,633,900 บาท

ค่าใชจ้่ายทัว่ไปค่าใชจ้่ายตามแผนการด าเนินงาน

ค่าใชจ้่ายบริหาร

44 %

42 %

7 %

7 %

งบลงทนุ(สารสนเทศ)
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(หน่วย : บาท)
งบประมาณ ปี 2565

(ร) ประมาณการรายได้
ร.1 52,031,000.00    

ร.1.1 ค่าจดทะเบียนสมาชิกใหม่ (สามัญ) 7,500,000.00           
ร.1.2 ค่าจดทะเบียนสมาชิกใหม่ (วิสามัญ) 125,000.00              
ร.1.3 ค่าต่ออายุสมาชิก (สามัญและวิสามัญ) 44,406,000.00          

ร.2 52,883,000.00    
ร.2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่ 17,556,000.00        

ร.2.1.1 ค่าธรรมเนียมขอใหม่ -1,000 ระดับภาคีพิเศษ 183,000.00              
ร.2.1.2 ค่าธรรมเนียมขอใหม่ -1,000 ระดับภาคี 11,314,000.00          
ร.2.1.3 ค่าธรรมเนียมขอใหม่ (เล่ือนระดับ) -3,500 ระดับสามัญ 3,185,000.00           
ร.2.1.4 ค่าธรรมเนียมขอใหม่ (เล่ือนระดับ) -5,000 ระดับวุฒิ 785,000.00              
ร.2.1.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนิติบุคคล-ขอใหม่ -10,000 นิติบุคคล 2,020,000.00           
ร.2.1.6 ค่าธรรมเนียมค าขอต่ออายุวิศวกรเอเปค - 1,000 6,000.00                 
ร.2.1.7 ค่าธรรมเนียมค าขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน - 1,000 4,000.00                 
ร.2.1.8 ค่าธรรมเนียมใบรับรองวิศวกรอาเซียน - 2,000 8,000.00                 
ร.2.1.9 ค่าธรรมเนียมค าขอต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน - 1,000 17,000.00                
ร.2.1.10 ค่าธรรมเนียมค่าใบรับรองต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน - 2,000 34,000.00                

15,777,000.00        
ร.2.2.1 ค่าธรรมเนียมต่ออายุ (ก่อนหมดอายุ) -500 ระดับภาคีพิเศษ 244,000.00              
ร.2.2.2 ค่าธรรมเนียมต่ออายุ (ก่อนหมดอายุ) -500 ระดับภาคี 8,932,500.00           
ร.2.2.3 ค่าธรรมเนียมต่ออายุ (ก่อนหมดอายุ) -1,000 ระดับสามัญ 3,416,000.00           
ร.2.2.4 ค่าธรรมเนียมต่ออายุ (ก่อนหมดอายุ) -1,500 ระดับวุฒิ (5 ปี) 469,500.00              
ร.2.2.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนิติบุคคล(ก่อนหมดอายุ) -3,000นิติบุคคล 2,715,000.00           

10,308,000.00        
ร.2.3.1 ค่าธรรมเนียมต่ออายุ (หลังหมดอายุ) -2,500 ระดับภาคีพิเศษ 215,000.00              
ร.2.3.2 ค่าธรรมเนียมต่ออายุ (หลังหมดอายุ) -2,500 ระดับภาคี 8,250,000.00           
ร.2.3.3 ค่าธรรมเนียมต่ออายุ (หลังหมดอายุ) -3,000 ระดับสามัญ 723,000.00              
ร.2.3.4 ค่าธรรมเนียมต่ออายุ (หลังหมดอายุ) -3,500 ระดับวุฒิ (5 ปี) 70,000.00                
ร.2.3.5 ค่าธรรมเนียมต่ออายุ (หลังหมดอายุ) -5,000 นิติบุคคล 300,000.00              
ร.2.3.6 ค่าธรรมเนียมต่ออายุ (หลังหมดอายุ) -10,00 เกิน 60 วันนิติบุคคล 750,000.00              

9,242,000.00          
ร.2.4.1 ค่าธรรมเนียมใบแทน -500 ระดับภาคีพิเศษ 7,000.00                 
ร.2.4.2 ค่าธรรมเนียมใบแทน -500 ระดับภาคี 226,000.00              
ร.2.4.3 ค่าธรรมเนียมใบแทน -500 ระดับสามัญ 36,500.00                
ร.2.4.4 ค่าธรรมเนียมใบแทน -500 ระดับวุฒิ 6,000.00                 
ร.2.4.5 รายได้ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ 24,000.00                
ร.2.4.6 รายได้ออกหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาต 39 ทวิ 4,077,500.00           

ร.2.3 ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต (หลังหมดอายุ)

สภาวิศวกร
สรุปประมาณการรายได้-ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ปี 2565

รายได้ค่าจดทะเบียนสมาชิก

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ร.2.2 ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต

ร.2.4 ค่าธรรมเนียมใบแทน

เอกสารประกอบท่ี 4.2
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(หน่วย : บาท)
งบประมาณ ปี 2565

สภาวิศวกร
สรุปประมาณการรายได้-ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ปี 2565

เอกสารประกอบท่ี 4.2

ร.2.4.7 รายได้ออกหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาต ข1-ข7 1,440,000.00           
ร.2.4.8 รายได้ค่าหนังสือรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 3,425,000.00           

ร.3 27,895,500.00        
ร.3.1 ค่าธรรมเนียมทดสอบความรู้ - 1,500 ระดับวุฒิ 703,500.00              
ร.3.2 ค่าธรรมเนียมทดสอบความรู้ - 1,500 ระดับสามัญ 3,285,000.00           
ร.3.3 ค่าธรรมเนียมทดสอบความรู้ - 1,500 ระดับภาคีวิศวกร 22,500,000.00          
ร.3.4 ค่าธรรมเนียมทดสอบความรู้ - 1,500 ระดับภาคีพิเศษ 375,000.00              
ร.3.5 ค่าทดสอบความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 1,032,000.00           

ร.4 รายได้การจัดอบรมและทดสอบความพร้อม - 1,500 16,875,000.00        

ร.5 รายได้ค่ารับรองปริญญาฯ ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรฯ 1,955,000.00          

ร.6 รายได้ค่าค าขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ 340,000.00            

ร.7 รายได้ในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 700,000.00            

ร.8 รายได้จัดสอบผู้ตรวจสอบอาคาร 660,000.00            

ร.9 รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 3,560,500.00          

ร.10 รายได้อ่ืน 100,000.00            

รวมประมาณการรายได้ท้ังส้ิน 157,000,000.00      

(จ) ประมาณการรายจ่าย
จ.1

38,316,000.00
จ.1.1.1 เงินเดือน/เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี/ค่าล่วงเวลา/ค่าท างานในวันหยุด 32,557,000.00
จ.1.1.2 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 5,759,000.00

11,151,000.00
 จ.1.2.1 ค่าเช่าสถานท่ี/ค่าไฟฟ้า 7,620,000.00

 จ.1.2.2 ค่าใช้จ่ายเดินทาง/ยานพาหนะ 136,000.00

จ.1.2.3 ค่าสาธารณูปโภค 910,000.00

 จ.1.2.4 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ และเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 1,215,000.00

 จ.1.2.5 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,270,000.00
2,650,000.00

จ.1.3.1 ค่าเบ้ียประชุม/ค่าเดินทาง/ค่าอาหารรับรองกรรมการ 1,950,000.00

จ.1.3.2 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการกรรมการ 600,000.00
จ.1.3.3 ค่ารับรอง 100,000.00

640,400.00

รายได้ค่าทดสอบความรู้

ค่าใช้จ่ายบริหาร
จ.1.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

จ.1.2 ค่าใช้จ่ายส านักงาน

จ.1.3 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการ

จ.1.4 ค่าตอบแทน
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(หน่วย : บาท)
งบประมาณ ปี 2565

สภาวิศวกร
สรุปประมาณการรายได้-ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ปี 2565

เอกสารประกอบท่ี 4.2

จ.1.4.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี/ผู้ตรวจสภาวิศวกร 640,400.00              

รวมประมาณการรายจ่ายในการบริหารท้ังส้ิน 52,757,400.00    
จ.2

จ.2.1 ค่าใช้จ่ายตามแผนด าเนินงาน 55,633,900.00    
จ.3 ค่าใช้จ่ายท่ัวไป 9,143,000.00      
 จ.3.1 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 8 743,000.00              

จ.3.2 งบประมาณกลาง (เงินส ารองจ่าย) 5,500,000.00           
จ.3.3 งบประมาณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 1,900,000.00           
จ.3.4 ส ารองการคุ้มครองความรับผิดทางละเมิด 1,000,000.00           

จ.4 งบลงทุน  

 จ.4.1 งบลงทุน (สารสนเทศ) 8,850,000.00       
รวมประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน 126,384,300.00   
ประมาณการรายได้สูง (ต่ า) กว่าประมาณการรายจ่าย  30,615,700.00    

ค่าใช้จ่ายตามแผนด าเนินงาน
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 รหัส
โครงการ

 จ านวนเงิน (บาท)

1 ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

1 งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกร  ระดับวุฒิ
วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ประจ าปี 2565

1.1(1) 652,000.00         

2 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคี
วิศวกรพิเศษหรือให้ความรู้ทางวิชาการ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ประจ าปี 2565

1.1(2) 139,000.00         

3 งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ประจ าปี 2565

1.2(1) 1,544,000.00       

4 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคี
วิศวกรพิเศษหรือให้ความรู้ทางวิชาการ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ประจ าปี 2565

1.2(2) 262,000.00         

5 งานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ และคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้
ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

1.3(1) 306,000.00         

6 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคี
วิศวกรพิเศษหรือให้ความรู้ทางวิชาการ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ประจ าปี 2565

1.3(2) 99,000.00           

7 งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ประจ าปี 2565

1.4(1) 2,530,000.00       

8 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขา
วิศวกรรมโยธา ประจ าปี 2565

1.4(2) 210,000.00         

ช่ือและรหัสโครงการ ประจ าปี 2565

รายการ

คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ีองกล

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม และคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญ
วิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร และระดับ
ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา
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 รหัส
โครงการ

 จ านวนเงิน (บาท)รายการ

9 งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา ประจ าปี 2565

1.5(1) 1,997,000.00       

10 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ประจ าปี 2565

1.5(2) 210,000.00         

11 งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจ าปี 2565

1.6(1) 1,679,000.00       

12 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจ าปี 2565

1.6(2) 256,000.00         

13 งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2565

1.7(1) 609,000.00         

14 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการประจ าปี 2565

1.7(2) 139,000.00         

15 งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี ประจ าปี 2565

1.8(1) 609,000.00         

16 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี ประจ าปี 2565

1.8(2) 99,000.00           

คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา

คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี
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 รหัส
โครงการ

 จ านวนเงิน (บาท)รายการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล

17 งานประชุมพิจารณาการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท
นิติบุคคล ประจ าปี 2565

1.9(1) 344,000.00         

18 โครงการสัมมนา/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมของผู้
ได้รับใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล ประจ าปี 2565

1.9(2) 158,000.00         

19 งานการจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม(สอบข้อเขียน)  ระดับสามัญวิศวกร ประจ าปี 2565 1.10(1) 100,000.00         

คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

20 งานประชุมจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับภาคีวิศวกร ผ่านระบบ

1.11(1) 143,000.00         

21 งานจัดท าคลังข้อสอบ ระดับภาคีวิศวกร 1.11(2) 2,800,000.00       

22 งานประชุมการจัดอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 1.12(1) 264,000.00         

23 งานจัดอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือจัดท า
ระบบอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมฯ ผ่านระบบออนไลน์

1.12(2) 1,566,000.00       

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต
24 โครงการสนับสนุนงานบริการสมาชิกสภาวิศวกร ปี 2565 1.13(1) 245,000.00         
25 โครงการงานจัดท าและจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 1.13(2) 4,191,000.00       

รวมงบประมาณฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 21,151,000.00    
2 ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ

1 งานประชุมรับรองปริญญาฯ ทุกสาขา 2.1(1) 1,190,000.00       
2 โครงการสัมมนาการพัฒนาการรับรองปริญญาฯ 2.1(2) 148,000.00         
3 งานรับรองปริญญาฯ ทุกสาขา 2.1(3) 905,200.00         

4 งานประชุมการรับรองความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  2.2(1) 94,000.00           
5 งานสัมมนาการรับรองความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 2.2(2) 75,000.00           

6 งานประชุมจัดสอบผู้ตรวจสอบอาคาร 2.3(1) 156,000.00         
7 งานจัดสอบผู้ตรวจสอบอาคาร 2.3(2) 34,000.00           

คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ท้ัง 7 สาขา

คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา และคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ท้ัง 7 สาขา

คณะอนุกรรมการรับรองความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

คณะอนุกรรมการวัดผลการสอบผู้ตรวจสอบอาคาร
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 รหัส
โครงการ

 จ านวนเงิน (บาท)รายการ

8 งานประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 2.4(1) 248,000.00         
9 งานประชุมส่งเสริม สนับสนุน การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคู่มือและรับรอง

มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
2.4(2) 410,000.00         

10 โครงการสัมมนาออนไลน์เพ่ือการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 2.4(3) 122,000.00         
11 โครงการสนับสนุนการวิจัยทางด้านวิศวกรรมเพ่ือพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 2.4(4) 500,000.00         

12 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคู่มือ และรับรอง
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

2.4(5) 1,000,000.00       

คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง
13 งานประชุมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง (CPD) 2.5(1) 280,000.00         
14 โครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง (CPD) 2.5(2) 90,000.00           

15 งานประชุมส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไม่ใช่สาขาวิศวกรรมควบคุม 2.6(1) 1,320,000.00       

16
โครงการสัมมนาออนไลน์ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไม่ใช่สาขาวิศวกรรม
ควบคุม 2.6(2)

1,136,000.00       

คณะอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
17 งานการประชุมคณะอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ าปี 2565 2.7(1) 250,000.00         
18 โครงการสัมมนาออนไลน์ท่ีเก่ียวกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2.7(2) 165,000.00         

รวมงบประมาณฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 8,123,200.00      
3 ฝ่ายบริหาร

1 งานการจัดประชุมใหญ่สภาวิศวกร ประจ าปี 2565 3.1(1) 2,232,000.00       
2 โครงการเพ่ือรองรับนโยบายของสภาวิศวกร 3.1(2) 788,000.00         
3 โครงการส่งมอบงานคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 3.1(3) 150,000.00         
4 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 8 0-4-4 743,000.00         

รวมงบประมาณฝ่ายบริหาร 3,913,000.00      
4 ฝ่ายการคลัง

1 งานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 4.1(1) 171,000.00         

2 งานการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 4.2(1) 66,000.00           
รวมงบประมาณฝ่ายการคลัง 237,000.00        

คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

คณะอนุกรรมการการบริหาร

คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี
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 รหัส
โครงการ

 จ านวนเงิน (บาท)รายการ

5 ส านักกฎหมายและจรรยาบรรณ

1 งานประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการ 5.1(1) 1,180,000.00       
2 โครงการสัมมนา/อบรมร่วมการเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดี

จรรยาบรรณให้มีประสิทธิภาพแก่คณะกรรมการจรรยาบรรณ อนุกรรมการ
5.1(2) 104,000.00         

3 งานด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนจรรยาบรรณของวิศวกรและค่าพยาน 5.1(3) 80,000.00           
4 โครงการสัมมนา/อบรมการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกร 5.1(4) 72,000.00           
5 โครงการสัมมนา/อบรมกฎหมายเพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย

อ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการท างานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการต่างๆ
5.1(5) 120,000.00         

6 โครงการว่าจ้าง Outsource สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานด้านนิติการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดระดับจ านวนคดีคงค้างในส่วนงานจรรยาบรรณ

5.1(6) 750,000.00         

7 งานประชุมปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 5.2(1) 43,000.00           
8 งานประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร 5.2(2) 190,000.00         
9 งานประชาพิจารณ์ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 5.2(3) 74,000.00           

10 งานด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืน ๆ 5.3(1) 20,000.00           
รวมงบประมาณส านักกฎหมายและจรรยาบรรณ 2,633,000.00      

6 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 งานประชุมคณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะท างาน 6.1(1) 300,000.00         
2 งานบ ารุงรักษาตามสัญญาและการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 6.1(2) 1,700,000.00       
3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการสมาชิก 6.1(3) 5,700,000.00       
4 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี ส าหรับสภาวิศวกร 6.1(4) 3,150,000.00       

รวมงบประมาณฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 10,850,000.00    
7 ฝ่ายต่างประเทศ

1 งานประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ 7.1(1) 34,000.00           

คณะกรรมการจรรยาบรรณ

คณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร

คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานท่ีได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
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 รหัส
โครงการ

 จ านวนเงิน (บาท)รายการ

2 งานประชุมคณะอนุกรรมการก ากับข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
(Monitoring Committee)

7.2(1) 140,000.00         

3 งานประชุมร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและค่าธรรมเนียม IEA Secretariat 7.2(2) 79,000.00           
4 โครงการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพข้ามชาติ 7.2(3) 43,000.00           

คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)
5 งานประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 7.3(1) 368,000.00         
6 งานรับรองผู้มาประชุม/ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศของคณะอนุกรรมการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
7.3(2) 265,000.00         

7 โครงการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ 7.3(3) 840,000.00         

8 ค่าธรรมเนียมสมาชิกข้อตกลง Washington Accord 7.3(4) 112,000.00         
รวมงบประมาณฝ่ายต่างประเทศ 1,881,000.00      

8 ฝ่ายส่ือสารองค์กร

1 งานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ประจ าปี 2565 8.1(1) 115,000.00         
2 โครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกร 8.1(2) 1,350,000.00       
3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลสภาวิศวกร 8.1(3) 1,054,000.00       
4 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 8.1(4) 150,000.00         
5 โครงการวิจัยองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการสมาชิก 8.1(5) 500,000.00         

6 งานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ 8.2(1) 187,000.00         
7 งานกิจกรรมยุววิศวกร 8.2(2) 190,000.00         
8 โครงการสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ให้กับสมาชิกสภาวิศวกร 8.2(3) 133,700.00         
9 โครงการสนับสนุนสมาชิกให้เข้ารับการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร 8.2(4) 50,000.00           
10 โครงการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 8.2(5) 50,000.00           
11 โครงการจัดท าประกันอุบัติเหตุส าหรับสมาชิกสภาวิศวกร 8.2(6) 1,000,000.00       

คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม
12 งานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม ประจ าปี 

2565
8.3(1) 108,000.00         

13 โครงการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับสมาชิกผ่านสมาคมวิชาชีพ 8.3(2) 128,000.00         

คณะอนุกรรมการก ากับการข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee)

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
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 รหัส
โครงการ

 จ านวนเงิน (บาท)รายการ

14 งานประชุมคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ 8.4(1) 187,000.00         
15 โครงการคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษเข้าพบหน่วยงานและสัมมนา 8.4(2) 128,000.00         

16 งานประชุมคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 8.5(1) 187,000.00         
17 โครงการคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์เข้าพบหน่วยงานและสัมมนา 8.5(2) 128,000.00         
18 โครงการข้อตกลงความร่วมมือรัฐและเอกชน 8.5(3) 42,000.00           

19 งานประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะและ
คณะท างานภายใต้อนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติฯ

8.6(1) 357,000.00         

20 โครงการสัมมนาให้ความรู้ด้านภัยพิบัติร่วมกับองค์กรวิชาชีพ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และสมาชิกสภาวิศวกร

8.6(2) 146,000.00         

21 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมาตรการเก่ียวกับการป้องกันภัยพิบัติและ
ปฏิบัติการในกรณีภาวะฉุกเฉิน

8.6(3) 200,000.00         

22 งานประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลวิศวกรอาสา 8.7(1) 157,000.00         
23 การลงพ้ืนท่ีของวิศวกรอาสา 8.7(2) 400,000.00         
24 โครงการสัมมนาให้ความรู้กับวิศวกรอาสาสภาวิศวกร 8.7(3) 75,000.00           

รวมงบประมาณฝ่ายส่ือสารองค์กร 7,022,700.00      
9

1 ค่ารักษาความสะอาด 9.1(1) 3,250,000.00       
2 ค่ารักษาความปลอดภัย 9.1(2) 2,550,000.00       
3 ค่าบ ารุงรักษาอาคาร 9.1(3) 519,000.00         
4 ค่าจ้างดูแลสวน 9.1(4) 660,000.00         
5 ค่าพนักงานจัดส่งเอกสาร 9.1(5) 197,000.00         
6 โครงการย้ายส านักงานไปท่ีท าการสภาวิศวกรแห่งใหม่ 9.1(6) 2,240,000.00       

7
งานประชุมคณะอนุกรรมการก่อสร้างท่ีท าการสภาวิศวกร และคณะท างานท่ีเก่ียวข้อง

0-4-5
467,000.00         

8 งานบ ารุงรักษาระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติและการบริหารระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ 0-4-6 10,000,000.00     
9 งานจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือส านักงานสภาวิศกรแห่งใหม่ จ านวน 26 รายการ 0-4-7 997,000.00         

รวมงบประมาณฝ่ายอาคารสถานท่ี 20,880,000.00    

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลวิศวกรอาสา  สภาวิศวกร

ฝ่ายอาคารสถานท่ี

คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ

คณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ
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ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิ เศษ ระดับสามัญวิศวกร  
 ระดับวุฒิ วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิ เศษ สาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดลอม
 ประจำป 2565 
วงเงนิงบประมาณ  652,000 บาท 
ประเภทโครงการ (   )  โครงการ  ()  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3.ดานองคกรและการใหบริการ 
    (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 
    (3.10) พิจารณาลดข้ันตอนที่เก่ียวของกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                     
วิศวกรรมควบคุมที่อาจซ้ำซอนหรือไมจำเปนแลวในปจจุบัน 

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ  
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
 ตามขอบั งคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2547 และตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2543 กำหนดใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ                 
ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมตองยื่นคำขอฯ เพื่อให
คณะอนุกรรมการหรือผูชำนาญการพิเศษดานวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เก่ียวของพิจารณาผลงานและปริมาณงาน 
พรอมทั้งทดสอบความรูในประสบการณและความสามารถในการประกอบวิชาชีพทั้งนี้การทดสอบความรูฯ ใหเปนไป
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 
พ.ศ.2551 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและ
ระดับวุฒิวิศวกร  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยการทดสอบความรูการ
ปฏิบัติงานระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ.2544 เมื่อผานการทดสอบความรูฯ แลวจึงสามารถอนุมัติใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ได 
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่ อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร              
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

2.2 เพื่อจัดการทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณ
ออนไลน) สำหรับผูที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับ                    
วุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ที่ผานการพิจารณาผลงานและปริมาณงาน 

2.3 เพื่อจัดทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะดาน) สำหรับผู
ขอหนังสือรับรองความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเฉพาะดาน 

รหัสโครงการ 1.1(1) 
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2.4 เพื่อจัดทดสอบความรูกรณีมีคุณสมบัติตามขอ 8 ของขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาต

ใหแกผูขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม พ.ศ.2564 
 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับ
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ประชุมออนไลน) 
 3.2 การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (พิจารณาผลงาน) 
 3.3 การทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณออนไลน) 
 3.4 การทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะดาน) 
 3.5 การทดสอบความรูกรณีมีคุณสมบัติตามขอ 8 ของขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตใหแกผู
ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม พ.ศ.2564 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สภาวิศวกร  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน  
 6.1 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร 
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 6.2 คณะผูชำนาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร     
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 6.3 ผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร       
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 6.4 ผูยื่นคำขอกรณีมีคุณสมบัติตามขอ 8 ของขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตใหแกผูขอ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม พ.ศ.2564 

7.ประมาณการรายรับและรายจายประกอบดวย 

7.1 ประมาณการรายรับ (รวม 150,000 บาท)  

รายการ รายรับ (บาท) 
คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (บทเฉพาะกาล) 
 - ระดับภาคี (12 คน X 1,500 บาท) 
 - ระดับสามัญวิศวกร (2 คน X 1,500 บาท)  
 - ระดับวุฒิวิศวกร (1 คน X 1,500 บาท) 

22,500 

คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ครั้งท่ี 1) 
 - ระดับสามัญวิศวกร (34 คน X 1,500 บาท)  
 - ระดับวุฒิวิศวกร (6 คน X 1,500 บาท)  
 - ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (2 คน X 1,500 บาท) 

63,000 

คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ครั้งท่ี 2) 
 - ระดับสามัญวิศวกร (17 คน  X 1,500 บาท)  
 - ระดับวุฒิวิศวกร (3 คน  X 1,500 บาท) 
 - ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (1 คน X 1,500 บาท) 
 

31,500 
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คาจดทะเบียนสมาชิกวิสามัญและคาบำรุงสมาชิกวิสามัญ 
- คาจดทะเบียนสมาชิกวิสามัญ (2 คน x 500 บาท) 
- คาบำรุงสมาชิกวิสามัญ (2 คน x 1,000 บาท) 

3,000 

คาทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน (20 X 1,500 บาท) 30,000 
      รวมท้ังส้ิน 150,000 

7.2 ประมาณการรายจาย (งบประมาณรวม 652,000 บาท) ประกอบดวย 

ท่ี รายการ คาใชจายรวม 
(บาท) 

1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ (ออนไลน) จำนวน 20 คน 
(คิดแค 80% ของจำนวนอนุกรรมการ คิดเปน 16 คน)  
(19,500 บาท x จำนวน 12 ครั้ง) 

234,000 

2 คาอาหารรับรองคณะอนุกรรมการ 
- 4 คน x 180 บาท x 6 คร้ัง (25 % ของผูเขารวมประชุม)  
- 8 คน x 180 บาท x 6 คร้ัง (50 % ของผูเขารวมประชุม)  

12,960 

3 คาตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ (ออนไลน) 
(3,900 บาท/คร้ัง × 78 คร้ัง) 

304,200 

4 คาอาหารรับรองกรรมการสอบสัมภาษณ 
- 540 บาท × 10 ครั้ง (25 % ของจำนวนครั้งสอบสัมภาษณ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท × 20 ครั้ง (50 % ของจำนวนครั้งสอบสัมภาษณ ก.ค.-ธ.ค.) 

16,200 

5 คาเบี้ยประชุมคณะทำงานพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดาน
จำนวน 5 คน จำนวน 5 ครั้ง x 5,250 บาท 

26,250 

6 คาอาหารรับรองคณะทำงานพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดาน 
- 1 คน × 180 บาท × 2 ครั้ง (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 3 คน × 180 บาท × 3 ครั้ง (50 % ของผูเขารวมประชุม) 

1,980 

7 คาตอบแทนกรรมการทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน (ออนไลน) 
(3,900 บาท/คร้ัง × 10 คร้ัง) 

39,000 

8 คาอาหารรับรองกรรมการทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน  
- 540 บาท × 1 ครั้ง (25 % ของจำนวนครั้งสอบสัมภาษณ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท × 3 ครั้ง (50 % ของจำนวนครั้งสอบสัมภาษณ ก.ค.-ธ.ค.) 

2,160 

9 คาตรวจผลงานความชำนาญเฉพาะดาน 
จำนวน 10 คำขอ 

4,000 

10 คาตรวจสอบผลงาน  
จำนวน 57 คำขอ 

11,250 

 รวม 652,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ + อาหาร (ออนไลน)              
(แผนเงิน) 246,960 บาท 

2. สอบสัมภาษณ + อาหาร (ออนไลน)              
(แผนเงิน) 320,400 บาท 

3 . ป ระชุมคณ ะทำงานพิ จ ารณ าความชำนาญ                  
เฉพาะดาน + อาหาร (ออนไลน)  

            

                                                    (แผนเงิน) 28,230 บาท 

4. ตรวจสอบผลงานความชำนาญเฉพาะดาน              
                                                    (แผนเงิน) 4,000 บาท 
5. สอบสัมภาษณความชำนาญเฉพาะดาน + อาหาร 
(ออนไลน)  

            

(แผนเงิน) 41,160 บาท 
6. ตรวจสอบผลงาน              
                                                    (แผนเงิน) 11,250 บาท 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

ประชุม จำนวน  12  คร้ัง 
เชิงปริมาณ 

1) คาเบ้ียประชุมอนุกรรมการไมนอยกวารอยละ 70 172,872 
2) คาสอบสัมภาษณไมนอยกวารอยละ 70 224,280 
3) คาเบ้ียประชุมคณะทำงานความชำนาญเฉพาะดาน ฯ (ออนไลน)              
ไมนอยกวารอยละ 70 

19,761 

4) ตรวจสอบผลงานความชำนาญเฉพาะดาน ไมนอยกวารอยละ 70 2,800 
5) คาสอบสัมภาษณไมนอยกวารอยละ 70 28,812 
6) คาตรวจสอบผลงานไมนอยกวารอยละ 70 7,875 
- เชิงคุณภาพ คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอม ดำเนินงานถูกตองตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร และเปนประโยชนตอสมาชิกสภาวิศวกร 
- เชิงเวลา ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ 652,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 คาดวาจะมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและ
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประมาณ 42 คน และกรณีมีคุณสมบัติตามขอ 8 ของขอบังคับ    
สภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม                  
พ.ศ.2564 ประมาณ 15 คน โดยการดำเนินการเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบ
ความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกรพ.ศ. 2551และระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยการทดสอบความรูการปฏิบัติงานระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
พ.ศ.2544 และคาดวามีผูยื่นขอหนังสือรับรองความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเฉพาะดาน                     
จำนวน 20 คน และดำเนินการเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกหนังสือรับรองความรูความชำนาญ              
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2564 
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10. การติดตาม/ประเมินผล  
 การดำเนินงานไดตามวัตถุประสงคและเปนไปตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร และรายงาน

สรุปผลรวมถึงความคืบหนาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ                 
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ตอคณะกรรมการสภาวิศวกร 
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ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนา/อบรม/จัดทำระบบใหความรูออนไลนเร่ืองเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับ               
ภาคีวิศวกรพิเศษ หรือใหความรูทางวิชาการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประจำป 2565 

วงเงนิงบประมาณ  139,000 บาท  
ประเภทโครงการ ()  โครงการ (    )  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.8) สงเสริมและสนบัสนุนการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรม   

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ  
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
 เนื่องดวยมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร 

และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ที่ยังไมเขาใจในเร่ืองการยื่นผลงานและปริมาณงาน                   
โครงการดีเดน และใหความรูทางวิชาการจำนวนมาก คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบ
วิชาชีพระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จึงมีความประสงคใหมีการจัดสัมมนา/
อบรม/จัดทำระบบใหความรูออนไลนเพื่อใหคำแนะนำเก่ียวกับการยื่นผลงานขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และใหความรูทางวิชาการ เพื่อใหผูยื่นรับใบอนุญาตมีความเขาใจถึง
หลักเกณฑ ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต และเพิ่มพูนความรูทางวิชาการมากข้ึน และเพื่อใหอนุกรรมการ                         
และผูชำนาญการพิเศษฯ ไดหารือรวมกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตางๆ ในการขอรับใบอนุญาตเพื่อใหมี
มาตรฐานเดียวกัน และเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคตางๆ เพื่อประโยชนตอการพิจารณา
คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตฯ อยางสูงสุด 

 
2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการ
นำเสนอผลงานโครงการดีเดนมากข้ึน 

 2.2 เพื่อใหวิศวกรมีความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตอำนาจหนาที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึน 
     2.3 เพื่อใหวิธีการพิจารณาการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม มีความเปนธรรมและถูกตองตาม
ขอบังคับสภาวิศวกรและระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร และเพื่อประโยชนของผูขอรับใบอนุญาต 

2.4 เพื่อใหไดขอกำหนดที่มีความรัดกุมและเปนบรรทัดฐานเดียวกัน 
2.5 เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการใหกับสมาชิกสภาวิศวกร 

รหัสโครงการ 1.1(2) 
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     2.6 ดำเนินการจัดทำระบบใหความรูสมาชิกผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อประโยชนของผูขอรับ
ใบอนุญาต 
3. กิจกรรมดำเนินงาน  
 3.1 จัดสัมมนาใหความรูสมาชิกผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ  จำนวน 2 คร้ัง และสำนักงาน                      
สภาวิศวกร จำนวน 1 คร้ัง 
 3.2 จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 คร้ัง  

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สภาวิศวกร/โรงแรม/หนวยงานของรัฐ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เมษายน 2565 ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน    
 6.1 ผู ได รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร                    
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 6.2 ผูได รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรและระดับสามัญวิศวกร                           
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ในหนวยงานภาครัฐ/เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม 
 6.3 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร ระดับ
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

7. ประมาณการคาใชจายจำนวนเงินทั้งสิ้น 139,000 บาท ประกอบดวย 

รายการ 
คาใชจายรวม 

(บาท) 
- จัดสัมมนาใหความรูสมาชิก ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 ครั้ง  
คาวิทยากร (3 ชั่วโมง x 2,500 บาท) = 7,500 บาท 
คาอาหาร 1 ม้ือ และอาหารวาง 1 ม้ือ (500 บาท x 100 ทาน) = 50,000 บาท 
คาใชจายในการประชาสัมพันธ 2,000 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 5,700 บาท  

65,200 
 

- จัดสัมมนาใหความรูสมาชิกผานส่ืออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ จำนวน 2 ครั้ง 
คาวิทยากร (2,500 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 ครั้ง) = 15,000 บาท 
คาอาหาร (180 บาท x 4 คน x 2 ครั้ง) = 1,440 บาท 
คาใชจายในการประชาสัมพันธ (2,000 บาท x 2 ครั้ง) = 4,000 บาท 

20,440 
 

 

- จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 ครั้ง 
คาวิทยากร (3 ชั่วโมง x 2,500 บาท) = 7,500 บาท 
คาอาหาร 1 ม้ือ และอาหารวาง 1 ม้ือ (500 บาท x 20 ทาน) = 10,000 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 5,060 บาท 

22,560 
 

- คาวิทยากร/คาเดินทาง กรณีหนวยงานภายนอกขอความอนุเคราะหสภาวิศวกร 
(คาวิทยากรจากหนวยงานภายนอกและสวนตางจากสภาวิศวกรรวมแลวไมเกิน 2,500 บาท) 
คาวิทยากร (1,900 บาท x 3 ชั่วโมง x 4 ครั้ง) = 22,800 บาท 
คาเดินทาง (1,000 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) = 8,000 บาท 

30,800 
 

รวม 139,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวง 
เวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค.-มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จัดสัมมนาสมาชกิและกรรมการ           
(แผนเงิน)  108,200 

คาวิทยากร/คาเดินทาง (กรณีหนวยงาน
ภายนอกขอความอนุเคราะหสภาวิศวกร) 

 

(แผนเงิน) 30,800 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  
- เชิงปริมาณ 
1) จำนวนครั้งการจัดสัมมนา 

 

4 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ มีสมาชกิเขาฟงการสัมมนา ประมาณ  60 % จากผูลงทะเบียน 

- เชิงเวลา ดำเนนิการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธนัวาคม 2565 

-เชิงคาใชจาย 139,000 บาท 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 ผู ยื่ นคำขอรับ ใบอนุญ าตฯ ระดับสามัญ วิศวกร ระดับวุฒิ วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิ เศษ                     
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม มีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการเสนอผลงาน
โครงการดีเดนและใหวิศวกรมีความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตอำนาจหนาที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึน
รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับทุกองคกรที่มีวุฒิวิศวกรซึ่งเปนการพัฒนาประเทศชาติอีกดานหนึ่ง 
 

10. การติดตาม/ประเมินผล  
  10.1 จากการจัดสัมมนามีผูประสงคขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับ  
ภาคีวิศวกรพิเศษ ประมาณการ 10% จากผูเขารวมสัมมนา 
  10.2 การประเมินความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยใชแบบสอบถาม 
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ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร   
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ประจำป 2565 

วงเงนิงบประมาณ 1,544,000 บาท  
ประเภทโครงการ (   )  โครงการ  ()  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3.ดานองคกรและการใหบริการ 
    (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 
    (3.10) พิจารณาลดข้ันตอนทีเ่ก่ียวของกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมที่อาจซ้ำซอนหรือไมจำเปนแลวในปจจบุัน

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ  
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
 ตามขอบั งคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2547 และตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2543 กำหนดใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ                 
ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ตองยื่นคำขอฯ เพื่อให
คณะอนุกรรมการหรือผูชำนาญการพิเศษดานวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เก่ียวของพิจารณาผลงานและปริมาณงาน 
พรอมทั้งทดสอบความรูในประสบการณและความสามารถในการประกอบวิชาชีพทั้งนี้การทดสอบความรูฯ ใหเปนไป
ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร 
พ.ศ.2551 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและ
ระดับวุฒิวิศวกร  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยการทดสอบความรูการ
ปฏิบัติงานระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ.2544 เมื่อผานการทดสอบความรูฯ แลวจึงสามารถอนุมัติใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ได 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่ อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร              
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

2.2 เพื่อจัดการทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณ
ออนไลน) สำหรับผูที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ที่ผานการพิจารณาผลงานและปริมาณงาน 

2.3 เพื่อจัดทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะดาน) สำหรับผู
ขอหนังสือรับรองความรูความชำนาญนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเฉพาะดาน 

 

รหัสโครงการ 1.2(1) 
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3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับ
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ประชุมออนไลน) 
 3.2 การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (พิจารณาผลงาน) 
 3.3 การทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณออนไลน) 

  3.4 การทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะดาน) (สอบสัมภาษณ
ออนไลน) 

 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สภาวิศวกร  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน  
 6.1 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร 
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 6.2 คณะผูชำนาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับ
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 6.3 ผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร       
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

7. ประมาณการรายรับและรายจายประกอบดวย 

7.1 ประมาณการรายรับ (รวม 852,000 บาท)  

รายการ รายรับ (บาท) 
คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (คร้ังที่ 1) 
- ระดับสามัญวิศวกร (200 คน X 1,500 บาท) 
- ระดับวุฒิวิศวกร (45 คน X 1,500 บาท) 
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (40 คน X 1,500 บาท) 

427,500 
 

คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (คร้ังที่ 2) 
- ระดับสามัญวิศวกร (100 คน X 1,500 บาท) 
- ระดับวุฒิวิศวกร (23 คน X 1,500 บาท) 
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (20 คน X 1,500 บาท) 

214,500 

คาจดทะเบียนสมาชิกวสิามัญและคาบำรุงสมาชิกวสิามัญ 
- คาจดทะเบียนสมาชิกวสิามัญ (40 X 500 บาท)  
- คาบำรุงรักษาสมาชิกวิสามัญ (40 X 1000 บาท)  

60,000 

- คาทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน (100 คน X 1,500 บาท) 150,000 
รวมทั้งสิ้น 852,000 

7.2 ประมาณการคาใชจาย จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,544,000 บาท ประกอบดวย 
 

ที่ รายการ คาใชจายรวม 
1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ (ออนไลน) จำนวน 17 คน  

(คิดแค 90% ของจำนวนอนุกรรมการ)  

จำนวน 15 คน จำนวน 12  ครั้ง    

219,600 

2 คาอาหารรับรองคณะอนุกรรมการ 

- 4 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง  (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
12,960 
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ที่ รายการ คาใชจายรวม 

- 8 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง (50 % ของผูเขารวมประชุม) 

3 คาเบี้ยประชุมคณะทำงานตรวจผลงาน (ออนไลน) จำนวน 13 คน 

จำนวน 12  ครั้ง    
159,000 

4 คาอาหารรับรองคณะทำงานตรวจผลงาน  

- 3 คน x180 บาท x 6 ครั้ง  (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 7 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง (50 % ของผูเขารวมประชุม) 

10,800 

5 คาเบี้ยประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบขอบังคับ (ออนไลน) จำนวน 5 คน 

จำนวน 5 ครั้ง               
26,250 

6 คาอาหารรับรองคณะทำงานปรับปรุงระเบียบขอบังคับ  

- 1 คน x 180 บาท x 2 ครั้ง  (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 3 คน x 180 บาท x 3 ครั้ง (50 % ของผูเขารวมประชุม) 

1,980 

7 คาเบี้ยประชุมคณะทำงานพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดาน (ออนไลน) 
จำนวน 5 คน x 25 คร้ัง 

131,250 

8 คาอาหารรับรองคณะทำงานพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดาน 
- 1 คน x 180 บาท x 5 คร้ัง x 5 ชุด  (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 3 คน x 180 บาท x 5 คร้ัง x 5 ชุด (50 % ของผูเขารวมประชุม) 

18,000 

9 คาตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ (ออนไลน) 
3,900 บาท x 200 คร้ัง  

780,000 

10 คาอาหารรับรองกรรมการสอบสัมภาษณ  
- 540 บาท x 25 คร้ัง (25 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท x 50 คร้ัง (50 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ก.ค.-ธ.ค.) 

40,500 

11 คาตอบแทนกรรมการทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน (ออนไลน) 
จำนวน 30 คร้ัง 
3,900 บาท x 30 คร้ัง 

117,000 

12 คาอาหารรับรองกรรมการทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน    
- 540 บาท x 4 คร้ัง (25 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท x 8 คร้ัง (50 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ก.ค.-ธ.ค.) 

6,480 

13 คาตรวจผลงานความชำนาญเฉพาะดาน จำนวน 100 คำขอ 20,180 
รวม 1,544,000 

 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ + อาหาร 
(ออนไลน) 

            

(แผนเงิน) จำนวน 232,560 บาท 
2. ประชุมคณะทำงานตรวจผลงาน +
อาหาร (ออนไลน) 

            

(แผนเงิน) จำนวน 169,800 บาท 
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3.ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ
ขอบังคับ + อาหาร (ออนไลน) 

            

(แผนเงิน) จำนวน 28,230 บาท 
4.ประชุมคณะทำงานพิจารณาความรู
ความชำนาญฯ + อาหาร (ออนไลน) 

            

(แผนเงิน) จำนวน 149,250  บาท 
5.สอบสัมภาษณ + อาหาร (ออนไลน)             

(แผนเงิน) จำนวน 820,500 บาท 
6.สอบสัมภาษณความชำนาญเฉพาะดาน 
+ อาหาร (ออนไลน) 

            

(แผนเงิน) จำนวน 123,480 บาท 
7.คาตรวจผลงานความชำนาญเฉพาะ
ดาน 

            

(แผนเงิน) จำนวน 20,180  บาท 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

ประชุม จำนวน 12 คร้ัง 
- เชิงปริมาณ 

1) คาเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไมนอยกวา    
รอยละ 70 

162,792 

2) ) คาเบ้ียประชุมคณะทำงานตรวจผลงาน ไมนอย
กวารอยละ 70 

118,860 

3) ค า เบ้ี ยประชุมคณ ะทำงานปรับป รุงระเบียบ
ขอบังคับ ไมนอยกวารอยละ 70 

19,761 

4) ประชุมคณะทำงานพิจารณาความรูความชำนาญฯ 
ไมนอยกวารอยละ 70 

104,475 

5) คาสอบสัมภาษณ (ออนไลน) ไมนอยกวารอยละ 70 574,350 
6) สอบสัมภาษณความชำนาญเฉพาะดาน (ออนไลน)
ไมนอยกวารอยละ 70 

86,436 

7) คาตรวจผลงานความชำนาญเฉพาะดาน 14,126 
- เชิงคุณภาพ คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ดำเนินงานถูกตองตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร และเปนประโยชนตอสมาชิกสภาวิศวกร 
- เชิงเวลา   ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)      งบประมาณ 1,544,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 คาดวาจะมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและ

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ประมาณ 285 คน และการดำเนินการเปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรและระดับ
วุฒิวิศวกรพ.ศ. 2551และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยการทดสอบความรู

การปฏิบัติงานระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ.2544 และคาดวามีผูยื่นขอหนังสือรับรองความรูความชำนาญการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเฉพาะดาน จำนวน 100 คน และดำเนินการเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวย การออกหนังสือรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2564 

 

10. การติดตาม/ประเมินผล  
การดำเนินงานไดตามวัตถุประสงคและเปนไปตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร และรายงานสรุปผล

รวมถึงความคืบหนาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ                 
ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ตอคณะกรรมการ                 
สภาวิศวกร 
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ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนา/อบรม/จัดทำระบบใหความรูออนไลนเรื่องเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ หรือใหความรูทางวิชาการ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ประจำป 2565 

วงเงนิงบประมาณ 262,000 บาท  
ประเภทโครงการ ()  โครงการ (   )  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.8) สงเสริมและสนบัสนุนการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรม   

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ  
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
 เนื่องดวยมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และ

ระด ับภาคีว ิศวกรพิเศษ สาขาว ิศวกรรมเคร ื ่องกล ที ่ย ังไม  เข าใจในเร ื ่องการยื ่นผลงานและปริมาณงาน                   
โครงการดีเดน และใหความรูทางวิชาการจำนวนมาก คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบ
วิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จึงมีความประสงค
ใหมีการจัดสัมมนา/อบรม/จัดทำระบบใหความรูออนไลนเพื่อใหคำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นผลงานขอรับใบอนุญาตฯ 
ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และใหความรูทางวิชาการ เพื่อใหผูยื่นรับใบอนุญาต
มีความเขาใจถึงหลักเกณฑในการยื ่นคำขอรับใบอนุญาต และเพิ ่มพูนความรู ทางวิชาการมากขึ ้น และเพื ่อให
อนุกรรมการและผูชำนาญการพิเศษฯ ไดหารือรวมกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตางๆ ในการขอรับใบอนุญาต
เพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกัน และเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคตางๆ เพื่อประโยชนตอการ
พิจารณาคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตฯ อยางสูงสุด 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษสาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนำเสนอผลงาน
โครงการดีเดนมากข้ึน 

2.2 เพื่อใหวิศวกรมีความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตอำนาจหนาที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึน 
     2.3 เพื่อใหวิธีการพิจารณาการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร 

ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีความเปนธรรมและถูกตองตามขอบังคบัสภา
วิศวกรและระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร และเพื่อประโยชนของผูขอรับใบอนุญาต 

2.4 เพื่อใหไดขอกำหนดที่มีความรัดกุมและเปนบรรทัดฐานเดียวกัน 
2.5 เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการใหกับสมาชิกสภาวิศวกร 

รหัสโครงการ 1.2(2) 
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2.6 ดำเนินการจัดทำระบบใหความรูสมาชิกผานชองทางสื ่ออิเล็กทรอนิกสเพื ่อประโยชนของผูขอรับ
ใบอนุญาต 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 3.1 จัดสัมมนาใหความรู สมาชิกผานสื ่ออิเล ็กทรอนิกส ทุกรูปแบบ จำนวน 4 ครั ้ง และสำนักงาน                      
สภาวิศวกร จำนวน 1 คร้ัง 
 3.2 จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คร้ัง (นอกสถานที่) 
4. สถานที่ดำเนินโครงการ   สภาวิศวกร/โรงแรม/หนวยงานของรัฐ 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เมษายน 2565 ถึง  ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน  
 6.1 ผู ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับ                  
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 6.2 ผู ไดร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีว ิศวกรและระดับสามัญวิศวกร                           
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ในหนวยงานภาครัฐ/เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม 
 6.3 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร ระดับ
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
7. ประมาณการคาใชจาย จำนวนเงินทั้งสิ้น 262,000 บาท ประกอบดวย 
  

รายการ คาใชจายรวม (บาท) 
จัดสัมมนาใหความรูสมาชิก ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 ครั้ง 
- คาวิทยากร (2,500 บาท × 3 ชั่วโมง) = 7,500 บาท 
- คาอาหาร 1 ม้ือ และอาหารวาง 1 ม้ือ (500 บาท × 150 ทาน) = 75,000 บาท 
- คาใชจายในการประชาสัมพันธ (2,000 บาท) = 2,000 บาท 
- คาใชจายอ่ืนๆ (5,500 บาท) = 5,500 บาท 

90,000 
 

จัดสัมมนาใหความรูสมาชิกผานส่ืออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ จำนวน 4 ครั้ง  
 - คาวิทยากร (2,500 บาท x 3 ชม. x 4 ครั้ง) = 30,000 บาท 
 - คาอาหาร (180 บาท x 4 คน x 4 ครั้ง) = 2,880 บาท 
- คาใชจายในการประชาสัมพันธ (2,000 บาท x 4 ครั้ง) = 8,000 บาท 

40,880 
 

จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ครั้ง (สัมมนานอกสถานท่ี)  
 - คาวิทยากร (2,500 บาท x 3 ชม.) = 7,500 บาท 
 - คาเดินทางอนุกรรมการ (1,000 บาท x 30 ทาน) = 30,000 บาท 
 - คาเดินทางเจาหนาท่ี (500 x 3 ทาน) = 1,500 บาท 
 - อาหาร 1 ม้ือ และอาหารวาง 1 ม้ือ (800 x 30 ทาน) = 24,000 บาท 
 - คาเชาสถานท่ี 10,000 บาท 
 - คาใชจายอ่ืนๆ 4,220 บาท 

77,220 
 

- คาวิทยากร/คาเดินทาง กรณีหนวยงานภายนอกขอความอนุเคราะหสภาวิศวกร 
(คาวิทยากรจากหนวยงานภายนอกและสวนตางจากสภาวิศวกรรวมแลวไมเกิน 2,500 บาท) 
- คาวิทยากร (1,900 บาท x 3 ชม. x 7 ครั้ง) = 39,900 บาท 
- คาเดินทาง (1,000 บาท x 2 คน x 7 ครั้ง) = 14,000 บาท 

53,900 

รวม 262,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวง 
เวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค.-มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จัดสัมมนาสมาชกิและกรรมการ           
(แผนเงิน)  208,100 

คาวิทยากร/คาเดนิทาง (สวนตาง)      
(กรณีหนวยงานภายนอกขอความ
อนุเคราะหสภาวิศวกร) 

 

(แผนเงิน) 53,900 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  
- เชิงปริมาณ 
1) จำนวนครั้งการจัดสัมมนา 

 

6 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ มีสมาชกิเขาฟงการสัมมนา ประมาณ  60 % จากผูลงทะเบียน 

- เชิงเวลา ดำเนนิการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธนัวาคม 2565 

-เชิงคาใชจาย 262,000 บาท 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 ผ ู ย ื ่นคำขอร ับใบอน ุญาตฯ ระด ับสาม ัญว ิศวกร ระด ับว ุฒ ิว ิศวกร และระด ับภาคีว ิศวกรพิ เศษ                     
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการเสนอผลงาน
โครงการดีเดนและใหวิศวกรมีความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหนาที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึน
รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับทุกองคกรที่มีวุฒิวิศวกรซึ่งเปนการพัฒนาประเทศชาติอีกดานหนึ่ง 

10. การติดตาม/ประเมินผล  
  10.1 จากการจัดสัมมนามีผูประสงคขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับ                
ภาคีวิศวกรพิเศษ ประมาณการ 10% จากผูเขารวมสัมมนา 
  10.2 การประเมินความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยใชแบบสอบถาม 
 

 

[26]



 
 

สภาวิศวกร 
ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป  
ชื่อโครงการ งานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ และคณะอนุกรรมการทดสอบความรู 

ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแรประจำป 2565 

วงเงินงบประมาณ 306,000 บาท 

ประเภทโครงการ (     )  โครงการ (     ✓)  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
     (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 
     (3.10) พิจารณาลดข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมท่ีอาจซ้ำซอนหรือไมจำเปนแลวในปจจุบัน 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ และคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบ
วิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 

 
สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ               
สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2547 และตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาต                            
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2543 กำหนดใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ 
ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร ตองยื่นคำขอฯ เพื่อให
คณะอนุกรรมการหรือผูชำนาญการพิเศษดานวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีเก่ียวของพิจารณาผลงานและปริมาณงาน 
พรอมทั้งทดสอบความรูในประสบการณและความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ การทดสอบความรูฯ         
ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและ
ระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2551 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญ ระดับ
สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการ
ทดสอบความรูการปฏิบัติงานระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2544 เมื่อผานการทดสอบความรูฯ แลวจึงสามารถ
อนุมัติใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับ         
ภาคีวิศวกรพิเศษได 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 1.3(1) 
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2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ ื ่อพ ิจารณาคำขอร ับใบอน ุญาตประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบคุมระดับสามัญว ิศวกร                   
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร (ประชุมออนไลน) 
 2.2 เพื่อจัดการทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณ
ออนไลน) สำหรับผูท่ียื่นคำขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับ                
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร ท่ีผานการพิจารณาผลงานและปริมาณงาน 
 2.3 เพื่อจัดทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะดาน) สำหรับผู
ขอหนังสือรับรองความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเฉพาะดาน 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ และทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ

ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร (ประชุมออนไลน) 
 3.2 การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร (พิจารณาผลงาน) 
 3.3 การทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณออนไลน) 
 3.4 การทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะดาน) 
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สภาวิศวกร  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

 6.1 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ และทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญ
วิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
 6.2 ผ ู ย ื ่นคำขอร ับใบอน ุญาตเป นผ ู ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบคุม ระด ับสาม ัญว ิศวกร                    
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 

7. ประมาณการรายรับและรายจายประกอบดวย 

7.1 ประมาณการรายรับ (รวม 42,000 บาท)  

รายการ รายรับ (บาท) 
คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (คร้ังที่ 1) 
- ระดับสามัญวิศวกร (5 คน X 1,500 บาท)  
- ระดับวุฒิวิศวกร (3 คน X 1,500 บาท)  
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (2 คน X 1,500 บาท)  

15,000 
 

คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (คร้ังที่ 2) 
- ระดับสามัญวิศวกร (3 คน X 1,500 บาท) 
- ระดับวุฒิวิศวกร (2 คน X 1,500 บาท) 
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (1 คน X 1,500 บาท) 
 

9,000 

คาจดทะเบียนสมาชิกวสิามัญและคาบำรุงสมาชิกวสิามัญ 
- คาจดทะเบียนสมาชิกวสิามัญ (2 คน x 500 บาท) 
- คาบำรุงสมาชิกวิสามญั (2 คน x 1,000 บาท) 
 

3,000 
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รายการ รายรับ (บาท) 
- คาทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน (10 คน X 1,500 บาท) 15,000 
      รวมทั้งสิ้น 42,000 

  7.2 ประมาณการรายจาย (งบประมาณรวม 306,000 บาท) ประกอบดวย 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 

1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (ออนไลน) จำนวน 11 ทาน  
(คิดแค 90% ของจำนวนอนุกรรมการ)  
(จำนวน 10 คน × 12 คร้ัง) 

147,600 
 

2 คาอาหารรับรองคณะอนุกรรมการ  
- 3 คน x 180 บาท x 6 คร้ัง (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 5 คน x 180 บาท x 6 คร้ัง (50 % ของผูเขารวมประชุม) 

8,640 

3 คาตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ (ออนไลน)  
(3,900 บาท/คร้ัง x 16 คร้ัง) 

62,400 

4 คาอาหารรับรองกรรมการสอบสัมภาษณ 
- 540 บาท x 2 คร้ัง (25 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท x 4 คร้ัง (50 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ก.ค.-ธ.ค.) 

3,240 

5 คาตรวจสอบผลงาน 
จำนวน 10 คำขอ 

2,000 

6 คาเบี้ยประชุมคณะทำงานพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดาน จำนวน 7 คน 
5 คร้ัง 

36,250 

7 คาอาหารรับรองคณะทำงานพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดาน 
- 540 บาท x 2 คร้ัง (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 540 บาท x 3 คร้ัง (50 % ของผูเขารวมประชุม) 

2,700 

8 คาตอบแทนกรรมการทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน (ออนไลน)  
(3,900 บาท/คร้ัง X 10 คร้ัง) 

39,000 

9 คาอาหารรับรองกรรมการทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน  
- 540 บาท x 1 คร้ัง (25 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท x 3 คร้ัง (50 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ก.ค.-ธ.ค.) 

2,160 

10 คาตรวจผลงานความชำนาญเฉพาะดาน 
จำนวน 10 คำขอ 

2,010 

  รวม 306,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการ  + อาหาร
(ออนไลน) 
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(แผนเงิน) 156,240 บาท 
2. ตรวจสอบผลงาน (ออนไลน)             

(แผนเงิน) 2,000 บาท 
3. สอบสัมภาษณ + อาหาร (ออนไลน)             

(แผนเงิน) 65,640 บาท 
4. ประชุมคณะทำงานพิจารณาความรูความ
ชำนาญฯ + อาหาร (ออนไลน) 

            

(แผนเงิน) 38,950 บาท 
5. ตรวจสอบผลงานความชำนาญเฉพาะดาน             

(แผนเงิน) 2,010 บาท 
6. สอบสัมภาษณความชำนาญเฉพาะดาน + 
อาหาร (ออนไลน) 

            

(แผนเงิน) 41,160 บาท 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

ประชุม จำนวน  12  คร้ัง  เชิงปริมาณ 
1) คาเบ้ียประชุมอนุกรรมการไมนอยกวารอยละ 70 109,368 
2) คาตรวจสอบผลงานไมนอยกวารอยละ 70 1,400 
3) คาสอบสัมภาษณไมนอยกวารอยละ 70 45,948 
4) ประชุมคณะทำงานฯ (ออนไลน) ไมนอยกวารอยละ 70 27,265 
5) ตรวจสอบผลงานความชำนาญเฉพาะดาน ไมนอยกวา
รอยละ 70 

1,407 

6) สอบสัมภาษณความชำนาญเฉพาะดาน (ออนไลน)  
ไมนอยกวารอยละ 70 

28,812 

- เชิงคุณภาพคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ และทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดบัภาคี
วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร ดำเนินงานถูกตองตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร และเปนประโยชนตอสมาชิกสภาวิศวกร 
- เชิงเวลา ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)       งบประมาณ 306,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 คาดวาจะมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร 
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร ประมาณ 10 คน และการดำเนินการเปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรและ
ระดับวุฒิวิศวกรพ.ศ. 2551 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบ
ความรูการปฏิบัติงานระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2544 และคาดวามีผูยื่นขอหนังสือรับรองความรูความชำนาญ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเฉพาะดาน จำนวน 10 คน และดำเนินการเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกร
วาดวย การออกหนังสือรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2564 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

 การดำเนินงานไดตามวัตถุประสงคและเปนไปตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร และรายงานสรุปผล
รวมถึงความคืบหนาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ และคณะอนุกรรมการทดสอบความรู
ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรม
เหมืองแร 
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สภาวิศวกร 
ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนา/อบรม/จัดทำระบบใหความรูออนไลนเร่ืองเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ หรือใหความรูทางวิชาการ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร ประจำป 2565 

   วงเงินงบประมาณ 99,000 บาท 
ประเภทโครงการ ()โครงการ (  )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 :  โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.8) สงเสริมและสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

 
สวนท่ี 3 :  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
    คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
และคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร  
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 

 
สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องดวยมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร 
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร ท่ียังไมเขาใจในเรื่องการยื่นผลงานและปริมาณงาน                   
โครงการดีเดน และใหความรูทางวิชาการจำนวนมาก คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบ
วิชาชีพระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร จึงมีความประสงคใหมีการจัดสัมมนา/
อบรม/จัดทำระบบใหความรูออนไลนเพ่ือใหคำแนะนำเก่ียวกับการยื่นผลงานขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และใหความรูทางวิชาการ เพ่ือใหผูยื่นรับใบอนุญาตมีความเขาใจถึง
หลักเกณฑในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต และเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการมากข้ึน และเพ่ือใหอนุกรรมการ                         
และผูชำนาญการพิเศษฯ ไดหารือรวมกันเพ่ือกำหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตางๆ ในการขอรับใบอนุญาตเพ่ือใหมี
มาตรฐานเดียวกัน และเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคตางๆ เพ่ือประโยชนตอการ
พิจารณาคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตฯ อยางสูงสุด 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ                
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการ
นำเสนอผลงานโครงการดีเดนมากข้ึน 

2.2 เพ่ือใหวิศวกรมีความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตอำนาจหนาท่ีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึน 

รหัสโครงการ 1.3(2) 
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2.3 เพ่ือใหวิธีการพิจารณาการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร มีความเปนธรรมและถูกตองตามขอบังคับ
สภาวิศวกรและระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร และเพ่ือประโยชนของผูขอรับใบอนุญาต 

2.4 เพ่ือใหไดขอกำหนดท่ีมีความรัดกุมและเปนบรรทัดฐานเดียวกัน 
2.5 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการใหกับสมาชิกสภาวิศวกร 

 2.6 ดำเนินการจัดทำระบบใหความรูสมาชิกผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือประโยชนของผูขอรับ
ใบอนุญาต 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 

3.1 จัดทำระบบใหความรูสมาชิกผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ จำนวน 2 ครั้ง และ ณ สำนักงาน 
สภาวิศวกร จำนวน 1 ครั้ง  

 3.2 จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 ครั้ง  
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สภาวิศวกร/โรงแรม/หนวยงานของรัฐ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เมษายน 2565 และ ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  
 6.1 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกรระดับ                   
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 
 6.2 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรและระดับสามัญวิศวกร                           
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร ในหนวยงานภาครัฐ/เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม 
 6.3 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร                       
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร 

7.ประมาณการคาใชจาย จำนวนเงินท้ังส้ิน 99,000 บาทประกอบดวย 

รายการ 
คาใชจายรวม 

(บาท) 
- จัดสัมมนาใหความรูสมาชิก ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 คร้ัง 
คาวิทยากร (3 ชั่วโมง × 2,500 บาท) = 7,500 บาท 
คาอาหาร 1 มื้อ และอาหารวาง 1 มื้อ (500 บาท × 50 ทาน) = 25,000 บาท 
คาใชจายในการประชาสัมพันธ 2,000 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 2,240 บาท 

36,740 

- จัดสัมมนาใหความรูสมาชิกผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ จำนวน 2 คร้ัง 
คาวิทยากร (2,500 บาท x 3 ชม. x 2 คร้ัง = 15,000 บาท) 
คาอาหาร (180 บาท x 4 คน x 2 คร้ัง = 1,440) 
คาใชจายในการประชาสัมพันธ (2,000 บาท x 2 คร้ัง= 4,000) 

20,440 
 

- จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 คร้ัง 
คาวิทยากร (2,500 บาท x 3 ชม. = 7,500 บาท) 
คาอาหาร (500 บาท x 11 คน = 5,500) 
คาใชจายอ่ืนๆ 2,020 บาท 

15,020 
 

- คาวิทยากร/คาเดินทาง กรณีหนวยงานภายนอกขอความอนุเคราะหสภาวิศวกร   
(คาวิทยากรจากหนวยงานภายนอกและสวนตางจากสภาวิศวกรรวมแลวไมเกิน 2,500 บาท) 
คาวิทยากร (1,900 บาท x 3 ชม. x 4 คร้ัง = 22,800 บาท) 
คาเดินทาง (1,000 บาท x 1 คน x 4 คร้ัง) = 4,000 บาท) 

26,800 

รวม 99,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวง 
เวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค.-มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จัดสัมมนาสมาชกิและกรรมการ           
(แผนเงิน)  72,200 

ค า วิ ท ย าก ร /ค า เดิ น ท า ง  (ส ว น ต า ง )                 
(ก รณี ห น ว ย งาน ภ าย น อ ก ข อ ค ว าม
อนุเคราะหสภาวิศวกร) 

 

(แผนเงิน) 26,800 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  
- เชิงปริมาณ 
1) จำนวนครั้งการจัดสัมมนา 

 

4 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ มีสมาชิกเขา้ฟังการสมัมนา ประมาณ  60 % จากผูล้งทะเบียน 

- เชิงเวลา ดำเนนิการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธนัวาคม 2565 

-เชิงคาใชจาย 99,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 ผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรม

เหมืองแร มีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการเสนอผลงานโครงการดีเดน

และใหวิศวกรมีความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตอำนาจหนาท่ีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึนรวมท้ังเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพใหกับทุกองคกรท่ีมีระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกรซ่ึงเปนการพัฒนาประเทศชาติอีกดานหนึ่ง 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

  10.1 จากการจัดสัมมนามีผูประสงคขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ ประมาณการ 10% จากผูเขารวมสัมมนา 
  10.2 การประเมินความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยใชแบบสอบถาม 
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สภาวิศวกร 
ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับ         
ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธาประจำป 2565 
วงเงินงบประมาณ 2,530,000 บาท 
ประเภทโครงการ (     )  โครงการ ()  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
     (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 
     (3.10) พิจารณาลดข้ันตอนที่เก่ียวของกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมที่อาจซ้ำซอนหรือไมจำเปนแลวในปจจบุัน 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร และระดับ        
ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา 

 
สวนที ่4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามขอบังค ับสภาว ิศวกร ว าด วยการออกใบอนุญาตเปนผู ประกอบว ิชาช ีพว ิศวกรรมควบคุม  
ระดับสามัญวิศวกร พ.ศ. 2547 และตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2543 กำหนดใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร 
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ตองยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อใหคณะอนุกรรมการหรือ
ผูชำนาญการพิเศษดานวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวของพิจารณาผลงานและปริมาณงาน พรอมทั้งทดสอบ
ความรูในประสบการณและความสามารถในการประกอบวิชาชีพทั้งนี้การทดสอบความรูฯ ใหเปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูการปฏิบัติงานระดับ   
ภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2544 เมื่อผานการทดสอบความรูแลวจึงสามารถอนุมัติใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษได 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา 

2.2 เพ่ือจัดทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณ) สำหรับ 
ผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
สาขาวิศวกรรมโยธา ท่ีผานการพิจารณาผลงานและปริมาณงาน 
 
 

รหัสโครงการ 1.4(1) 
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3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 3.1 ประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร และ
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา  

3.2 การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรม
โยธา (พิจารณาผลงาน) 

  3.3 การทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
 
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ 

 สภาวิศวกร / ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

6.1 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรและระดับภาคีวิศวกร
พิเศษสาขาวิศวกรรมโยธา  

6.2 ผู ชำนาญการพิเศษเพื ่อทดสอบความรู ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร        
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา 

6.3 ผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา 

7. ประมาณการรายรับและรายจายประกอบดวย 

7.1 ประมาณการรายรับ (รวม 2,223,000 บาท)  

รายการ รายรับ (บาท) 
คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (คร้ังที่ 1) 

- ระดับสามัญวิศวกร (998 คน X 1,500 บาท)   
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (80 คน X 1,500 บาท)  

1,617,000 

คาทดสอบความรูในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม (คร้ังที่ 2) 
- ระดับสามัญวิศวกร (300 คน X 1,500 บาท)  
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (24 คน X 1,500 บาท)  

486,000 

คาจดทะเบียนสมาชิกวิสามัญและคาบำรุงสมาชิกวิสามัญ 
- คาจดทะเบียนสมาชิกวิสามัญ (80 คน X 500 บาท) 
- คาบำรุงสมาชิกวิสามัญ (80 คน X 1,000 บาท) 

120,000 

      รวมท้ังส้ิน 2,223,000 
 

7.2 ประมาณการคาใชจาย จำนวนเงินท้ังส้ิน 2,530,000 บาท ประกอบดวย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ (ออนไลน) จำนวน 20 คน  
(คิดแค 85% ของจำนวนอนุกรรมการ)  
(จำนวน 17 คน x จำนวน 12 ครั้ง) 

248,400 
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ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

2 คาอาหารรับรองคณะอนุกรรมการ 
- 4 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง  (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 9 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง (50 % ของผูเขารวมประชุม) 

14,040 

3 คาตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ (ออนไลน) 
 (3,900 บาท x 500 ครั้ง) 

1,950,000 

4 คาอาหารรับรองกรรมการสอบสัมภาษณ  
- 540 บาท x 63 คร้ัง (25 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท x 125 คร้ัง (50 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ก.ค.-ธ.ค.) 

101,520 

5 คาตรวจสอบผลงาน  
จำนวน 1,078 คำขอ 

216,040 

  รวม 2,530,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการ + อาหาร 
(ออนไลน) 

            

(แผนเงิน) 262,440 บาท 
2. ตรวจสอบผลงาน (ออนไลน)             

(แผนเงิน) 216,040 บาท 
3. สอบสัมภาษณ + อาหาร (ออนไลน)             

(แผนเงิน) 2,051,520  บาท 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

ประชุม จำนวน  12  คร้ัง  เชิงปริมาณ 
1) คาเบ้ียประชุมอนุกรรมการไมนอยกวารอยละ 70 183,708 
2) คาตรวจสอบผลงานไมนอยกวารอยละ 70 151,228 
3) คาสอบสัมภาษณไมนอยกวารอยละ 70 1,436,064 
- เชิงคุณภาพคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา 
ดำเนินงานถูกตองตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร และเปนประโยชนตอสมาชิกสภาวิศวกร 
- เชิงเวลา ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)       งบประมาณ 2,530,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

คาดวาจะมีผู ยื ่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับ                   
ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ประมาณ 1,078 คน และการดำเนินการเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการ               
สภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
และตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ พ.ศ. 2543 
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10. การติดตาม/ประเมินผล 

การดำเนินงานไดตามวัตถุประสงคและเปนไปตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร และรายงานสรุปผล
รวมถึงความคืบหนาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทดสอบความรู ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ                 
ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ตอคณะกรรมการสภาวิศวกร 
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สภาวิศวกร 
ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ   โครงการสัมมนา/อบรม/จัดทำระบบใหความรูออนไลนเรื่องเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ                      
หรือใหความรูทางวิชาการ สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำป 2565 
วงเงินงบประมาณ 210,000 บาท 

ประเภทโครงการ ()โครงการ (  )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 :  โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.8) สงเสริมและสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

 
สวนท่ี 3 :  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
สาขาวิศวกรรมโยธา 

 
สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องดวยมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับ                       
ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ท่ียังไมเขาใจในเรื่องการยื่นผลงานและปริมาณงานโครงการดีเดน และให
ความรูทางวิชาการจำนวนมาก คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญ
วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา จึงมีความประสงคใหมีการจัดสัมมนา/อบรม/จัดทำระบบ
ใหความรูออนไลนเพ่ือใหคำแนะนำเก่ียวกับการยื่นผลงานขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับ                  
ภาคีวิศวกรพิเศษ และใหความรูทางวิชาการ เพ่ือใหผูยื่นรับใบอนุญาตมีความเขาใจถึงหลักเกณฑในการยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาต และเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการมากข้ึน และเพ่ือใหอนุกรรมการและผูชำนาญการพิเศษฯ ไดหารือรวมกัน
เพ่ือกำหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตางๆ ในการขอรับใบอนุญาตเพ่ือใหมีมาตรฐานเดียวกัน และเปดโอกาสให
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคตางๆ เพ่ือประโยชนตอการพิจารณาคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตฯ 
อยางสูงสุด 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา    
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนำเสนอผลงานโครงการดีเดน
มากข้ึน 

  2.2 เพ่ือใหวิศวกรมีความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตอำนาจหนาท่ีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึน 
 2.3 เพ่ือใหวิธีการพิจารณาการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา มีความเปนธรรมและถูกตองตามขอบังคับสภาวิศวกรและระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร และเพ่ือประโยชนของผูขอรับใบอนุญาต 
 2.4 เพ่ือใหไดขอกำหนดท่ีมีความรัดกุมและเปนบรรทัดฐานเดียวกัน 

รหัสโครงการ 1.4(2) 
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  2.5 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการใหกับสมาชิกสภาวิศวกร 
2.6 ดำเนินการจัดทำระบบใหความรูสมาชิกผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือประโยชนของผูขอรับ

ใบอนุญาต 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 3.1 จัดสัมมนาใหความรูสมาชิกผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ จำนวน 4 ครั้ง และสำนักงาน                      
สภาวิศวกร จำนวน 1 ครั้ง 
 3.2 จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 ครั้ง  
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ 
 สภาวิศวกร/โรงแรม/หนวยงานของรัฐ 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

 เมษายน 2565 –ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

 6.1 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
 6.2 คณะอนุกรรมการฯ/ผูชำนาญการฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา 

7. ประมาณการคาใชจายจำนวนเงินท้ังส้ิน 210,000 บาท ประกอบดวย 

รายการ 
คาใชจายรวม 

(บาท) 
- จัดสัมมนาใหความรูสมาชิก ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 คร้ัง  
 คาวิทยากร (3 ช่ัวโมง × 2,500 บาท) = 7,500 บาท 
 คาอาหาร 1 มื้อ และอาหารวาง 1 มื้อ (500 บาท × 150 ทาน) = 75,000 บาท 
 คาใชจายในการประชาสัมพันธ 2,000 บาท 
 คาใชจายอ่ืนๆ 5,220 บาท  

89,720 

- จัดสัมมนาใหความรูสมาชิกผานสือ่อิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ จำนวน 4 คร้ัง  
 คาวิทยากร (2,500 บาท x 3 ชม. x 4 ครั้ง = 30,000 บาท) 
 คาอาหาร (180 บาท x 4 คน x 4 ครั้ง = 2,880 บาท) 
 คาใชจายในการประชาสัมพันธ (2,000 บาท x 4 ครั้ง = 8,000 บาท) 

40,880 

- จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 คร้ัง 
  คาวิทยากร (2,500 บาท x 3 ชม. = 7,500 บาท) 
  คาอาหาร (500 บาท x 40 คน = 20,000 บาท) 
  คาใชจายอ่ืนๆ 5,000 บาท 

32,500 

- คาวิทยากร/คาเดินทาง กรณีหนวยงานภายนอกขอความอนุเคราะหสภาวิศวกร 
(คาวิทยากรจากหนวยงานภายนอกและสวนตางจากสภาวิศวกรรวมแลวไมเกิน 2,500 บาท) 
คาวิทยากร (1,900 บาท x 3 ชม. x 7 ครั้ง = 39,900 บาท) 
คาเดินทาง (1,000 บาท x 1 คน x 7 ครั้ง) = 7,000 บาท) 

46,900 

รวม 210,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวง 
เวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค.-มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จัดสัมมนาสมาชกิและกรรมการ           
(แผนเงิน)  163,100 

ค า วิ ท ย าก ร /ค า เดิ น ท า ง  (ส ว น ต า ง )                    
(ก รณี ห น ว ย งาน ภ าย น อ ก ข อ ค ว าม
อนุเคราะหสภาวิศวกร) 

 

(แผนเงิน) 46,900 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  
- เชิงปริมาณ 
1) จำนวนครั้งการจัดสัมมนา 

 

6 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ มีสมาชิกเขา้ฟังการสมัมนา ประมาณ  60 % จากผูล้งทะเบียน 

- เชิงเวลา ดำเนนิการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธนัวาคม 2565 

-เชิงคาใชจาย 210,000 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 ผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา มีความเขาใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการเสนอผลงานโครงการดีเดนและใหวิศวกรมีความ
เขาใจเก่ียวกับขอบเขตอำนาจหนาท่ีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึนรวมท้ังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับทุก
องคกรท่ีมีระดับสามัญวิศวกรซ่ึงเปนการพัฒนาประเทศชาติอีกดานหนึ่ง 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

  10.1 จากการจัดสัมมนามีผูประสงคขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ      
ประมาณการ 10% จากผูเขารวมสัมมนา 
  10.2 การประเมินความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยใชแบบสอบถาม 
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ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขา
 วิศวกรรมโยธาประจำป 2565 
วงเงนิงบประมาณ  1,997,000 บาท  
ประเภทโครงการ (   )  โครงการ  ()  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
 (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 
 (3.10) พิจารณาลดข้ันตอนที่เก่ียวของกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมที่อาจซ้ำซอนหรือไมจำเปนแลวในปจจบุัน 

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ  
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา 

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
  ตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2547 กำหนดใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกรตองยื่นคำ
ขอรับใบอนุญาต เพื่อใหคณะอนุกรรมการหรือผูชำนาญการพิเศษดานวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เก่ียวของพิจารณา
ผลงานและปริมาณงาน พรอมทั้งทดสอบความรูในประสบการณและความสามารถในการประกอบวิชาชีพทั้งนี้การ
ทดสอบความรูฯ ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2551 เมื่อผานการทดสอบความรูแลวจึงสามารถอนุมัติใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกรได 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
2.2 เพื่อจัดทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณออนไลน) สำหรับ
ผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาที่ผานการ
พิจารณาผลงานและปริมาณงาน 
2.3 เพื่อจัดทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะดาน) สำหรับผูขอหนังสือ
รับรองความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเฉพาะดาน 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 3.1 ประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา (ประชุมออนไลน) 

 3.2 การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา (พิจารณาผลงาน) 
  3.3 การทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณออนไลน) 
  3.4 การทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะดาน) 

รหัสโครงการ 1.5(1) 

[41]



4. สถานที่ดำเนินโครงการ สภาวิศวกร / ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน  
6.1 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
6.2 ผูชำนาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรม

โยธา 

6.3 ผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 

7.ประมาณการรายรับและรายจายประกอบดวย 

7.1 ประมาณการรายรับ (รวม 954,000 บาท) 

รายการ รายรับ (บาท) 
คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ครั้งท่ี 1) 
ระดับวุฒวิิศวกร (185 คน X 1,500 บาท) 

277,500 

คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ครั้งท่ี 2) 
ระดับวุฒิวิศวกร (93 คน X 1,500 บาท) 

139,500 

คาทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน (358 X 1,500 บาท) 537,000 
      รวมท้ังส้ิน 954,000 

7.2 ประมาณการคาใชจายจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,997,000 บาท ประกอบดวย 
  

ลำดับ 
รายการ คาใชจายรวม

(บาท) 
1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ (ออนไลน) จำนวน 17 คน  

(คิดแค 80% ของจำนวนอนุกรรมการ) 
(จำนวน 14 คน x จำนวน 12 ครั้ง)  

205,200 

2 คาอาหารรับรองคณะอนุกรรมการ 
- 4 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง  (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 7 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง (50 % ของผูเขารวมประชุม)  

11,880 

3 คาตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ (ออนไลน) 
(3,900 บาท x 280 ครั้ง)  

1,092,000 

4 คาอาหารรับรองกรรมการสอบสัมภาษณ 
- 540 บาท x 35 ครั้ง (25 % ของจำนวนครั้งสอบสัมภาษณ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท x 70 ครั้ง (50 % ของจำนวนครั้งสอบสัมภาษณ ก.ค.-ธ.ค.) 

56,700 

5 คาตรวจสอบผลงาน 
จำนวน 185 คำขอ  

37,000 

6 คาเบี้ยประชุมคณะทำงานพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดาน  
จำนวน 5 คน x  5 ครั้ง 

26,300 

7 คาอาหารรับรองคณะทำงานพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดาน 
- 1 คน x 180 บาท x 2 ครั้ง  (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 3 คน x 180 บาท x 3 ครั้ง (50 % ของผูเขารวมประชุม) 

1,980 

8 คาตอบแทนกรรมการทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน (ออนไลน) 468,000 
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ลำดับ 
รายการ คาใชจายรวม

(บาท) 
(3,900 บาท x 120 ครั้ง)  

9 คาอาหารรับรองกรรมการทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน  
- 540 บาท x 15 ครั้ง (25 % ของจำนวนครั้งสอบสัมภาษณ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท x 30 ครั้ง (50 % ของจำนวนครั้งสอบสัมภาษณ ก.ค.-ธ.ค.) 

24,300 

10 คาตรวจผลงานความชำนาญเฉพาะดาน 
จำนวน 358 คำขอ  

73,640 

 รวม 1,997,000 
 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
แผนการใชจาย 

งบประมาณ (แผนเงิน) 
(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการ + 
คาอาหาร (ออนไลน) 

 

(แผนเงิน) 217,080 
2. ตรวจสอบผลงาน  

(แผนเงิน) 37,000 
3 . สอบ สัม ภ าษ ณ  +  ค าอ าห าร 
(ออนไลน) 

 

(แผนเงิน) 1,148,700 
4. ป ระชุมคณ ะทำงานพิ จารณ า
ความ รูความชำนาญฯ  + อาหาร 
(ออนไลน) 

 

(แผนเงิน) 28,280 
5. ตรวจสอบผลงานความชำนาญ
เฉพาะดาน 

 

(แผนเงิน) 73,640 
6. สอบสัมภาษณความชำนาญเฉพาะ
ดาน + อาหาร (ออนไลน) 

 

(แผนเงิน) 492,300 
ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต                              

ประชุม 12 คร้ัง  / ป 
- เชิงปริมาณ 
- เชิงคุณภาพคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ดำเนินงานถูกตองตามระเบียบและขอบังคับ                  
สภาวิศวกรและเปนประโยชนตอสมาชิกสภาวิศวกร 
- เชิงเวลาดำเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย(บาท)    งบประมาณ 1,997,000 บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 คาดวาจะมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรม

โยธา ประมาณ 185 คน และการดำเนินการเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบ
ความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2551 และคาดวามีผู
ยื่นขอหนังสือรับรองความรูความชำนาญนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเฉพาะดาน จำนวน 358 คน 
และดำเนินการเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวย การออกหนังสือรับรองความรูความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2564 
 
 

10. การติดตาม/ประเมินผล  
การดำเนินงานไดตามวัตถุประสงคและเปนไปตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร และรายงาน

สรุปผลรวมถึงความคืบหนาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบ
วิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตอคณะกรรมการสภาวิศวกร
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ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร หรือให้ความรู้ทางวิชาการ สาขาวิศวกรรมโยธา  
ประจ าปี 2565 

วงเงินงบประมาณ  210,000 บาท 
ประเภทโครงการ ( )  โครงการ (.......)  งานประจ า 

 
ส่วนที่ 2 : โครงการนีส้อดคลอ้งตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดา้นการประกอบวิชาชีพ 
     (2.8) ส่งเสริมและสนบัสนุนการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบวิชาชพีวิศวกรรม   

 
ส่วนที่ 3 : หน่วยงานที่รับผดิชอบ  
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
 

ส่วนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การด าเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
เนื่องด้วยมีผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ยังไม่

เข้าใจในเรื่องการยื่นผลงานและปริมาณงาน และโครงการดีเด่น  และให้ความรู้ทางวิชาการจ านวนมาก 
คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา จึงมีความ
ประสงค์ให้มีการจัดสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการยื่นผลงานขอรับ
ใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกร และให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ยื่นรับใบอนุญาตฯ มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการ
ยื่นค าขอรับใบอนุญาต และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการมากขึ้น และเพื่อให้อนุกรรมการและผู้ช านาญการพิเศษฯ ได้
หารือร่วมกันเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับใบอนุญาตเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน และเปิด
โอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตฯอย่างสูงสุด 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการน าเสนอผลงานโครงการดีเด่นมากข้ึน 

2.2 เพื่อให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึน 
2.3 เพื่อให้วิธีการพิจารณาการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิ ศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร                  

สาขาวิศวกรรมโยธา มีความเป็นธรรมและถูกต้องตามข้อบังคับสภาวิศวกร และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
และเพื่อประโยชน์ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

2.4 เพื่อให้ได้ข้อก าหนดที่มีความรัดกุมและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 
2.5 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้กับสมาชิกสภาวิศวกร 
2.6 ด าเนินการจัดท าระบบให้ความรูส้มาชิกผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 
 

 

รหัสโครงการ 1.5(2) 
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3. กิจกรรมด าเนินงาน 
 3.1 จัดสัมมนาให้ความรู้สมาชิกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ทุกรูปแบบ จ านวน 4 ครั้ง และส านักงาน                      
สภาวิศวกร จ านวน 1 ครั้ง 
 3.2 จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษ ณ ส านักงานสภาวิศวกร จ านวน 1 ครั้ง  
4. สถานที่ด าเนินโครงการ โรงแรม/รีสอร์ท/หน่วยงานของรัฐ/สภาวิศวกร 
5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ เมษายน 2565 – ธันวาคม 2565 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ทีไ่ด้รับประโยชน ์  
 6.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
 6.2 คณะอนุกรรมการฯ/ผู้ช านาญการฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา    
7. ประมาณการค่าใช้จ่ายจ านวนเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท ประกอบด้วย 

รายการ 
ค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 
- การจัดสัมมนาให้ความรู้สมาชิก ณ ส านักงานสภาวิศวกร จ านวน 1 ครั้ง   
 ค่าวิทยากร (3 ชั่วโมง x 2,500 บาท) = 7,500 บาท 
 ค่าอาหาร 1 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ (500 บาท x 150 ท่าน) = 75,000 บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 2,000 บาท 
 ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ 5,220 บาท 

89,720 

- จัดสัมมนาให้ความรู้สมาชิกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ จ านวน 4 ครั้ง  
  ค่าวิทยากร (2,500 บาท x 3 ชม. x 4 ครั้ง = 30,000 บาท) 
  ค่าอาหาร (180 บาท x 4 คน x 4 ครั้ง = 2,880) 
  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ (2,000 บาทx 4 ครั้ง = 8,000) 

40,880 
 

- จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษ ณ ส านักงานสภาวิศวกร จ านวน 1 ครั้ง  
  ค่าวิทยากร (2,500 บาท x 3 ชม. = 7,500 บาท) 
  ค่าอาหาร (500 บาท x 40 คน = 20,000) 
  ค่าใช่จ่ายอื่นๆ 5,000 บาท 

32,500 
 

- ค่าวิทยากร/ค่าเดินทาง กรณีหน่วยงานภายนอกขอความอนุเคราะห์สภาวิศวกร  
(ค่ าวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกและส่วนต่างจากสภาวิศวกร รวมแล้ว ไม่ เกิน                
2,500 บาท) 
ค่าวิทยากร (1,900 บาท x 3 ชม. x 7 ครั้ง = 39,900 บาท) 
ค่าเดินทาง (1,000 บาท x 1 คน x 7 ครั้ง) = 7,000 บาท) 

46,900 

รวม 210,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน(แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใส่ลูกศรในช่วง 
เวลาปฏิบัติงาน) 
 

 
แผนการใช้จา่ย 

งบประมาณ (แผนเงนิ) 
(ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

ปี พ.ศ. 2565 

ม.ค.-มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จัดสัมมนาสมาชกิและกรรมการ           
(แผนเงนิ)  163,100 

ค่ า วิ ท ย าก ร /ค่ า เ ดิ น ท า ง  ( ส่ ว นต่ า ง )                 
( ก ร ณี ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก ข อ ค ว า ม
อนุเคราะห์สภาวิศวกร) 

 

(แผนเงนิ) 46,900 
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต  
- เชิงปริมาณ 
1) จ านวนครั้งการจัดสัมมนา 

 

6 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ มีสมาชิกเขา้ฟังการสมัมนา ประมาณ  60 % จากผูล้งทะเบียน 
- เชิงเวลา ด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธนัวาคม 2565 
-เชิงค่าใช้จ่าย 210,000 บาท 

 

9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยื่น
ผลงานและปริมาณงานรวมถึงการเสนอผลงานโครงการดีเด่นและให้วิศวกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจหน้าที่
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึนรวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทุกองค์กรที่มีระดับวุฒิวิศวกร ซึ่งเป็นการพัฒนา
ประเทศชาติอีกด้านหนึ่ง 
 
10. การติดตาม/ประเมินผล  
  10.1 จากการจัดสัมมนามีผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิวิศวกร ประมาณการ 10% จากผู้เข้าร่วม
สัมมนา 
  10.2 การประเมินความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยใช้แบบสอบถาม 
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ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิ เศษ ระดับสามัญวิศวกร  
 ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา ประจำป 2565 

วงเงนิงบประมาณ  1,679,000 บาท 
ประเภทโครงการ (   )  โครงการ  ()  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
     (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 
     (3.10) พิจารณาลดข้ันตอนที่เก่ียวของกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมที่อาจซ้ำซอนหรือไมจำเปนแลวในปจจบุัน 

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ  
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
 ตามขอบั งคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2547 และตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2543 กำหนดใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ                 
ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิ เศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ าตองยื่นคำขอฯ                         
เพื่อใหคณะอนุกรรมการหรือผูชำนาญการพิเศษดานวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เก่ียวของพิจารณาผลงานและปริมาณ
งาน พรอมทั้งทดสอบความรูในประสบการณและความสามารถในการประกอบวิชาชีพทั้งนี้การทดสอบความรูฯ ให
เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิ
วิศวกร พ.ศ.2551 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกร
และระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยการทดสอบความรูการ
ปฏิบัติงานระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ.2544 เมื่อผานการทดสอบความรูฯ แลวจึงสามารถอนุมัติใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษได 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่ อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร              
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

2.2 เพื่อจัดการทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณ
ออนไลน ) สำหรับผูที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร                      
ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา ที่ผานการพิจารณาผลงานและปริมาณงาน 

2.3 เพื่อจัดทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะดาน)                           
สำหรับผูขอหนังสือรับรองความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเฉพาะดาน 

รหัสโครงการ 1.6(1) 
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3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับ
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา (ประชุมออนไลน) 
 3.2 การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟา (พิจารณาผลงาน) 
 3.3 การทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณออนไลน) 
 3.4 การทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะดาน) 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สภาวิศวกร  

 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2565 

 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน  
 6.1 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร 
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
 6.2 คณะผูชำนาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับ
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
 6.3 ผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร       
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

7. ประมาณการรายรับและรายจายประกอบดวย 

7.1 ประมาณการรายรับ (รวม 1,159,500 บาท)  

รายการ รายรับ (บาท) 
คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ครั้งท่ี 1) 
- ระดับสามัญวิศวกร (286 คน X 1,500 บาท)  
- ระดับวุฒิวิศวกร (64 คน X 1,500 บาท)  
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (74 คน X 1,500 บาท) 

636,000 

คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ครั้งท่ี 2) 
 - ระดับสามัญวิศวกร (86 คน X 1,500 บาท)  
 - ระดับวุฒิวิศวกร (19 คน X 1,500 บาท) 

157,500 

คาจดทะเบียนสมาชิกวิสามัญและคาบำรุงสมาชิกวิสามัญ 
- คาจดทะเบียนสมาชิกวิสามัญ (74 คน x 500 บาท) 
- คาบำรุงสมาชิกวิสามัญ (74 คน x 1,000 บาท) 

111,000 

คาทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน (170 X 1,500 บาท) 255,000 
      รวมท้ังส้ิน 1,159,500 
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7.2 ประมาณการคาใชจายจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,679,000 บาท ประกอบดวย 

ท่ี รายการ คาใชจายรวม 
(บาท) 

1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ (ออนไลน) จำนวน 20 คน 
(คิดแค 90% ของจำนวนอนุกรรมการ) 
(จำนวน 18 คน x จำนวน 12 คร้ัง) 

262,800 

2 คาอาหารรับรองคณะอนุกรรมการ 

- 5 คน x 180 บาท x 6 คร้ัง (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 9 คน x 180 บาท x 6 คร้ัง (50 % ของผูเขารวมประชุม)  

15,120 

3 คาตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ (ออนไลน)  
(3,900 บาท x 232 คร้ัง) 

904,800 

4 คาอาหารรับรองกรรมการสอบสัมภาษณ 
- 540 บาท x 29 คร้ัง (25 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท x 58 คร้ัง (50 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ก.ค.-ธ.ค.) 

46,980 

5 คาตรวจสอบผลงาน 
จำนวน 424 คำขอ 

84,800 

6 คาเบี้ยประชุมคณะทำงานพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดาน     

จำนวน 6 คน x  5 ครั้ง 
31,250 

7 คาอาหารรับรองคณะทำงานพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดาน 
- 2 คน x 180 บาท x 2 ครั้ง  (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 3 คน x 180 บาท x 3 ครั้ง (50 % ของผูเขารวมประชุม)  

2,340 

8 คาตอบแทนกรรมการทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน (ออนไลน) 
(3,900 บาท x 56 คร้ัง) 

218,400 

9 คาอาหารรับรองกรรมการทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน 
- 540 บาท x 7 คร้ัง  (25 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท x 14 คร้ัง (50 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ก.ค.-ธ.ค.) 

11,340 

10 คาตรวจผลงานความชำนาญเฉพาะดาน 

จำนวน 170 คำขอ 

34,000 

11 คาเบี้ยประชุมคณะทำงานรวมงานวิศวกรรมงานไฟฟากำลงั และงานไฟฟา
สื่อสาร เปนงานวิศวกรรมไฟฟา 

จำนวน 6 คน x  5 ครั้ง 

31,250 

12 คาอาหารรับรองคณะทำงานรวมงานวิศวกรรมงานไฟฟากำลังฯ 

- 2 คน x 180 บาท x 2 ครั้ง  (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 3 คน x 180 บาท x 3 ครั้ง (50 % ของผูเขารวมประชุม) 

2,340 

13 คาเบี้ยประชุมคณะทำงานปรับปรุงขอบังคับสภาวิศวกรเก่ียวกับการ 
กำหนดงานประเภท และขนาดของงานของผูไดรับใบอนุญาตฯ  
สาขาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟาสื่อสาร 

จำนวน 6 คน x  5 ครั้ง 
 
 
 

31,250 
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14 คาอาหารรับรองคณะทำงานปรับปรุงขอบังคับฯ 

- 2 คน x 180 บาท x 2 ครั้ง  (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 3 คน x 180 บาท x 3 ครั้ง (50 % ของผูเขารวมประชุม) 

2,330 

 รวม 1,679,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการ+ อาหาร (ออนไลน)              
(แผนเงิน) 277,920 บาท 

2. ตรวจสอบผลงาน (ออนไลน)             
(แผนเงิน) 84,800 บาท 

3. สอบสัมภาษณ+ อาหาร (ออนไลน)              
(แผนเงิน) 951,780 บาท 

4. ประชุมคณะทำงานพิจารณาความชำนาญ                  
เฉพาะดาน + อาหาร (ออนไลน)  

            

                                               (แผนเงิน) 33,590 บาท 
5. ตรวจสอบผลงานความชำนาญเฉพาะดาน 

           
 

                                              (แผนเงิน) 34,000 บาท 
6. สอบสัมภาษณ ความชำนาญ เฉพาะดาน        
+ อาหาร (ออนไลน)  

            

                                               (แผนเงิน) 229,740 บาท 
7 . ประชุมคณะทำงานรวมงานวิศวกรรมฯ         
+ อาหาร (ออนไลน)  

            

                                              (แผนเงิน) 33,590 บาท 
8 . ประชุมคณะทำงานป รับปรุงขอบั งคับฯ         
+ อาหาร (ออนไลน)  

            

                                              (แผนเงิน) 33,580 บาท 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

ประชุม จำนวน  12  คร้ัง  เชิงปริมาณ 
1) คาเบ้ียประชุมอนุกรรมการไมนอยกวารอยละ 70 194,544 
2) คาตรวจสอบผลงานไมนอยกวารอยละ 70 59,360 
3) คาสอบสัมภาษณไมนอยกวารอยละ 70 666,246 
4) ประชุมคณะทำงานความชำนาญเฉพาะดาน ฯ (ออนไลน)              
ไมนอยกวารอยละ 70 

23,513 

5) ตรวจสอบผลงานความชำนาญเฉพาะดาน ไมนอยกวารอยละ 
70 

23,800 

6) คาสอบสัมภาษณไมนอยกวารอยละ 70 160,818 
7) คาเบ้ียประชุมคณะทำงานรวมงานวิศวกรรมฯ (ออนไลน)              
ไมนอยกวารอยละ 70 

23,513 

8) คาเบ้ียประชุมคณะทำงานปรับปรุงขอบังคับฯ (ออนไลน)              
ไมนอยกวารอยละ 70 

23,506 

- เชิงคุณภาพคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขา
วิศวกรรมไฟฟา ดำเนินงานถูกตองตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร และเปนประโยชนตอสมาชิกสภาวิศวกร 
- เชิงเวลา ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)       งบประมาณ 1,679,000 บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 คาดวาจะมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและ
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา ประมาณ 424 คน และการดำเนินการเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร       
พ.ศ. 2551 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและ
ระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยการทดสอบความรูการ
ปฏิบัติงานระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ.2544 และคาดวามีผูยื่นขอหนังสือรับรองความรูความชำนาญการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเฉพาะดาน จำนวน 170 คน และดำเนินการเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวย                      
การออกหนังสือรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2564 

10. การติดตาม/ประเมินผล  
 การดำเนินงานไดตามวัตถุประสงคและเปนไปตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร และรายงาน

สรุปผลรวมถึงความคืบหนาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ                 
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา ตอคณะกรรมการสภาวิศวกร 
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ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนา/อบรม/จัดทำระบบใหความรูออนไลนเร่ืองเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ หรือใหความรูทางวิชาการ สาขาวิศวกรรมไฟฟา ประจำป 2565 

วงเงนิงบประมาณ  256,000 บาท 
ประเภทโครงการ ()  โครงการ (  )  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.8) สงเสริมและสนับสนนุการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรม  

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ  
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
 เนื่องดวยมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร 

และระดับภาคีวิศวกรพิ เศษ  สาขาวิศวกรรมไฟฟ า ที่ ยั งไม เขาใจใน เร่ืองการยื่นผลงานและปริมาณงาน                   
โครงการดีเดน และใหความรูทางวิชาการจำนวนมาก คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบ
วิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา จึงมีความประสงคใหมี
การจัดสัมมนา/อบรม/จัดทำระบบใหความรูออนไลนเพื่อใหคำแนะนำเก่ียวกับการยื่นผลงานขอรับใบอนุญาตฯ ระดับ
สามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และใหความรูทางวิชาการ เพื่อใหผูยื่นรับใบอนุญาตมีความ
เขาใจถึงหลักเกณฑในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต และเพิ่มพูนความรูทางวิชาการมากข้ึน และเพื่อใหอนุกรรมการ และ
ผูชำนาญการพิเศษฯ ไดหารือรวมกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตางๆ ในการขอรับใบอนุญาตเพื่อใหมี
มาตรฐานเดียวกัน และเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคตางๆ เพื่อประโยชนตอการพิจารณา
คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตฯ อยางสูงสุด 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
สาขาวิศวกรรมไฟฟามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนำเสนอ
ผลงานโครงการดีเดนมากข้ึน 

2.2 เพื่อใหวิศวกรมีความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตอำนาจหนาที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึน 
     2.3 เพื่อใหวิธีการพิจารณาการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ

วิศวกรระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา มีความเปนธรรมและถูกตองตามขอบังคับ
สภาวิศวกรและระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร และเพื่อประโยชนของผูขอรับใบอนุญาต 

2.4 เพื่อใหไดขอกำหนดที่มีความรัดกุมและเปนบรรทัดฐานเดียวกัน 
2.5 เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการใหกับสมาชิกสภาวิศวกร 

รหัสโครงการ 1.6(2) 
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2.6 ดำเนินการจัดทำระบบใหความรูสมาชิกผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อประโยชนของผูขอรับ
ใบอนุญาต 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 3.1 จัดสัมมนาใหความรูสมาชิกผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ จำนวน 4 คร้ัง และสำนักงาน                      
สภาวิศวกร จำนวน 1 คร้ัง 
 3.2 จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คร้ัง (จัดสัมมนานอกสถานที่)  
4. สถานที่ดำเนินโครงการ สภาวิศวกร/โรงแรม/หนวยงานของรัฐ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เมษายน 2565 และ ธนัวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน  
 6.1 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
 6.2 ผูได รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรและระดับสามัญวิศวกร                           
สาขาวิศวกรรมไฟฟา ในหนวยงานภาครัฐ/เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม 
 6.3 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร ระดับ
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

7. ประมาณการคาใชจายจำนวนเงินทั้งสิ้น 256,000 บาท ประกอบดวย 

รายการ 
คาใชจายรวม 

(บาท) 
- จัดสัมมนาใหความรูสมาชิก ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 ครั้ง 
คาวิทยากร (3 ชั่วโมง × 2,500 บาท) = 7,500 บาท 
คาอาหาร 1 ม้ือ และอาหารวาง 1 ม้ือ (500 บาท × 150 ทาน) = 75,000 บาท 
คาใชจายในการประชาสัมพันธ 2,000 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 5,700 บาท 

90,200 

- จัดสัมมนาใหความรูสมาชิกผานส่ืออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ จำนวน 4 ครั้ง  
คาวิทยากร (2,500 บาท x 3 ชั่วโมง x 4 ครั้ง = 30,000 บาท) 
คาอาหาร (180 บาท x 4 คน x 4 ครั้ง = 2,880 บาท) 
คาใชจายในการประชาสัมพันธ (2,000 บาท x 4 ครั้ง = 8,000 บาท) 

40,880 

- จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ครั้ง (จัดสัมมนานอกสถานท่ี) 
คาวิทยากร (3 ชั่วโมง x 2,500 บาท) = 7,500 บาท 
คาเดินทางอนุกรรมการ (1,000 บาท x 30 ทาน) = 30,000 บาท 
คาเดินทางเจาหนาท่ี (500 บาท x 3 ทาน) = 1,500 บาท 
คาอาหาร 1 ม้ือ และอาหารวาง 1 ม้ือ (800 บาท x 30 ทาน) = 24,000 บาท 
คาเชาสถานท่ี 10,000 บาท  
คาใชจายอ่ืนๆ 5,020 บาท 

78,020 
 

- คาวิทยากร/คาเดินทาง กรณีหนวยงานภายนอกขอความอนุเคราะหสภาวิศวกร 
(คาวิทยากรจากหนวยงานภายนอกและสวนตางจากสภาวิศวกรรวมแลวไมเกิน 2,500 บาท) 
คาวิทยากร (1,900 บาท x 3 ชั่วโมง x 7 ครั้ง = 39,900 บาท) 
คาเดินทาง (1,000 บาท x 1 คน x 7 ครั้ง) = 7,000 บาท) 

46,900 

รวม 256,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวง 
เวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค.-มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จัดสัมมนาสมาชกิและกรรมการ           
(แผนเงิน)  209,100 

คาวิทยากร/คาเดินทาง (กรณีหนวยงาน
ภายนอกขอความอนุเคราะหสภาวิศวกร) 

 

(แผนเงิน) 46,900 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  
- เชิงปริมาณ 
1) จำนวนครั้งการจัดสัมมนา 

 

6 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ มีสมาชกิเขาฟงการสัมมนา ประมาณ  60 % จากผูลงทะเบียน 

- เชิงเวลา ดำเนนิการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธนัวาคม 2565 

-เชิงคาใชจาย 256,000 บาท 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 ผู ยื่ นคำขอรับ ใบอนุญ าตฯ ระดับสามัญ วิศวกร ระดับวุฒิ วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิ เศษ                     
สาขาวิศวกรรมไฟฟา มีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการเสนอผลงาน
โครงการดีเดนและใหวิศวกรมีความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตอำนาจหนาที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึน
รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับทุกองคกรที่มีวุฒิวิศวกรซึ่งเปนการพัฒนาประเทศชาติอีกดานหนึ่ง 
 

10. การติดตาม/ประเมินผล  
  10.1 จากการจัดสัมมนามีผูประสงคขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับ                      
ภาคีวิศวกรพิเศษ ประมาณการ 10% จากผูเขารวมสัมมนา 
  10.2 การประเมินความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยใชแบบสอบถาม 
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ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร  
 ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                         
 ประจ าปี 2565 
วงเงินงบประมาณ   609,000 บาท  
ประเภทโครงการ (    )  โครงการ  ()  งานประจ า 

 
ส่วนที่ 2 : โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3. ด้านองค์กรและการให้บริการ 
     (3.5) เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
     (3.10) พิจารณาลดขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมที่อาจซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็นแล้วในปัจจุบัน 

 
ส่วนที่ 3 : หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ส่วนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การด าเนินการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2547 และตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2543 ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ                
ระดับสามัญวิศวกร  ระดับวุฒิ วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิ เศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                  
ต้องยื่นค าขอฯ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการหรือผู้ช านาญการพิเศษด้านวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาผลงานและปริมาณงาน พร้อมทั้งทดสอบความรู้ในประสบการณ์และความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพ ทั้งนี้การทดสอบความรู้ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้
ความช านาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ.2551 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย
การทดสอบความรู้ความช านาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการทดสอบความรู้การปฏิบัติงานระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ.2544 เมื่อผ่าน
การทดสอบความรู้ ฯ  แล้ วจึ งสามารถอนุมัติ ใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม                        
ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ได้ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับสามัญวิศวกร              
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

รหัสโครงการ 1.7(1) 
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2.2 เพ่ือจัดการทดสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณ์)   
ส าหรับผู้ที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ผ่านการพิจารณาผลงานและปริมาณงาน 

  2.3 เพื่อจัดทดสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน) ส าหรับผู้ขอ
หนังสือรับรองความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเฉพาะด้าน 
3. กิจกรรมด าเนินงาน 
 3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ประชุมออนไลน์) 
 3.2 การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (พิจารณาผลงาน) 
 3.3 การทดสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณ์ออนไลน์) 

  3.4 การทดสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณ์ออนไลน์) 
4. สถานทีด่ าเนินโครงการ สภาวิศวกร  

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
 6.1 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 6.2 คณะผู้ช านาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 6.3 ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
7. ประมาณการรายรับและรายจ่ายประกอบด้วย 

7.1 ประมาณการรายรับ (รวม 127,500 บาท)  

รายการ รายรับ (บาท) 
ค่าทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ครั้งที่ 1) 
- ระดับสามัญวิศวกร (35 คน X 1,500 บาท)  
- ระดับวุฒวิิศวกร (10 คน X 1,500 บาท)  
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (2 คน X 1,500 บาท)  

70,500 

ค่าทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ครั้งที่ 2) 
- ระดับสามัญวิศวกร (10 คน X 1,500 บาท)  
- ระดับวุฒวิิศวกร (5 คน X 1,500 บาท)  
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (1 คน X 1,500 บาท) 

24,000 

ค่าจดทะเบียนสมาชิกวสิามัญและค่าบ ารุงสมาชิกวสิามัญ 
- ค่าจดทะเบียนสมาชิกวสิามัญ (2 X 500 บาท)  
- ค่าบ ารุงรักษาสมาชิกวิสามัญ (2 X 1000 บาท) 

3,000 

- ค่าทดสอบความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน (20 คน X 1,500 บาท) 30,000 
      รวมทั้งสิ้น 127,500 
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7.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายจ านวนเงินทั้งสิ้น 609,000 บาท ประกอบด้วย 
 

ที่ รายการ ค่าใช้จ่ายรวม 
1 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ (ออนไลน์) จ านวน 16 คน  

(คิดแค่ 80% ของจ านวนอนุกรรมการ)  
(จ านวน 13 คน x จ านวน 12 ครั้ง) 

190,800 
 

2 ค่าอาหารรับรองคณะอนุกรรมการ จ านวน 13 คน 
- 3 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง  (25 % ของผู้เข้าร่วมประชุม) 
- 7 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง (50 % ของผู้เข้าร่วมประชุม) 

10,800 

3 ค่าเบี้ยประชุมคณะท างานโครงการเพิ่มจ านวนผู้เลื่อนระดับฯ และเพิ่มจ านวนผู้ต่อ
อายุฯ (ออนไลน์)  
 จ านวน 7 คน x จ านวน 3 คร้ัง 

21,750 

4 ค่าอาหารรับรองคณะท างานโครงการเพิ่มจ านวนผู้เลื่อนระดับฯ และเพิ่มจ านวน                
ผู้ต่ออายุฯ  
- 2 คน x 180 บาท x 1 ครั้ง  (25 % ของผู้เข้าร่วมประชุม) 
- 4 คน x 180 บาท x 2 ครั้ง (50 % ของผู้เข้าร่วมประชุม)  

1,800 

5 ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์  
(3,900 บาท x 63 ครั้ง) 

245,700 

6 ค่าอาหารรับรองกรรมการสอบสัมภาษณ์  
- 540 บาท x 8 คร้ัง (25 % ของจ านวนคร้ังสอบสัมภาษณ์ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท x 16 คร้ัง (50 % ของจ านวนคร้ังสอบสัมภาษณ์ ก.ค.-ธ.ค.) 

12,960 

7 ค่าตรวจสอบผลงาน 
จ านวน 47 ค าขอ 

9,400 

8 ค่าเบี้ยประชุมคณะท างานพิจารณาความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน จ านวน 5 คร้ัง  
จ านวน 5 คน x จ านวน 5 คร้ัง 

26,250 

9 ค่าอาหารรับรองคณะท างานพิจารณาความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
 - 1 คน x 180 บาท x 2 ครั้ง  (25 % ของผู้เข้าร่วมประชุม) 
- 3 คน x 180 บาท x 3 ครั้ง (50 % ของผู้เข้าร่วมประชุม) 

1,980 

10 ค่าตรวจสอบผลงานความช านาญเฉพาะด้าน 
จ านวน 20 ค าขอ 

5,240 

11 ค่าตอบแทนกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน (ออนไลน์)  
(3,900 บาท x 20 ครั้ง) 

78,000 

12 ค่าอาหารรับรองกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน  
- 540 บาท x 3 คร้ัง  (25 % ของจ านวนคร้ังสอบสัมภาษณ์ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท x 5 คร้ัง  (50 % ของจ านวนคร้ังสอบสัมภาษณ์ ก.ค.-ธ.ค.) 

4,320 

 รวม 609,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใส่ลูกศรในช่วงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใช้จา่ย 
งบประมาณ (แผนเงนิ) 

(ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลาปฏิบัติงาน) 

 

ปี พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ + อาหาร 
(ออนไลน์) 

            

(แผนเงิน) จ านวน 201,600 บาท  
2.  ประชุมคณะท างาน  +  อาหาร 
(ออนไลน์) 

            

(แผนเงิน) จ านวน 23,550 บาท 
3. สอบสัมภาษณ์ + อาหาร (ออนไลน์)             

(แผนเงิน) จ านวน 258,660 บาท 
4. ค่าตรวจสอบผลงาน             

(แผนเงิน) จ านวน 9,400 บาท 
5. ประชุมคณะท างานพิจารณาความรู้
ความช านาญฯ + อาหาร (ออนไลน์) 

            

(แผนเงิน) จ านวน 28,230 บาท 
6. ค่าตรวจสอบผลงานความช านาญ
เฉพาะด้าน 

            

(แผนเงิน) จ านวน 5,240 บาท 
7. สอบสัมภาษณ์ความช านาญเฉพาะ
ด้าน + อาหาร (ออนไลน์) 

            

(แผนเงิน) จ านวน 82,320 บาท 
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

ประชุม จ านวน  12  ครั้ง 
- เชิงปริมาณ 

1) ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 141,120 
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะท างานฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 16,485 
3) ค่าสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 181,062 
4) ค่าตรวจผลงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 6,580 
5) ประชุมคณะท างานพิจารณาความรู้ความช านาญ
เฉพาะด้าน (ออนไลน์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

19,761 

6) ตรวจสอบผลงานความช านาญเฉพาะด้านไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

3,668 

7) สอบสัมภาษณ์ความช านาญเฉพาะด้าน (ออนไลน์)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

57,624 

- เชิงคุณภาพ คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับสภาวิศวกร และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสภาวิศวกร 
- เชิงเวลา ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)       งบประมาณ 609,000 บาท 

 

9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 คาดว่าจะมีผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร                    

และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ประมาณ 47 คน และการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรและ
ระดับวุฒิวิศวกรพ.ศ. 2551 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความช านาญระดับ                   
สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการทดสอบ
ความรู้การปฏิบัติงานระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2544 และคาดว่ามีผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความช านาญ
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การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเฉพาะด้าน จ านวน 20 คน และด าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่า
ด้วยการออกหนังสือรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2564 
10. การติดตาม/ประเมินผล  

การด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับสภาวิศวกร และรายงาน
สรุปผลรวมถึงความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบ
วิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                 
ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร 
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ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนา/อบรม/จัดทำระบบใหความรูออนไลนเร่ืองเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ หรือใหความรูทางวิชาการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำป 2565 

วงเงนิงบประมาณ 139,000 บาท  
ประเภทโครงการ ()  โครงการ (  )  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.8) สงเสริมและสนบัสนุนการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรม   

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ  
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร 
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
 เนื่องดวยมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และ
ระดับภาคีวิศวกรพิ เศษ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ยังไม เขาใจในเร่ืองการยื่นผลงานและปริมาณงาน                   
โครงการดีเดน และใหความรูทางวิชาการจำนวนมาก คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบ
วิชาชีพระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จึงมีความประสงคใหมีการจัดสัมมนา/
อบรม/ จัดทำระบบใหความรูออนไลนเพื่อใหคำแนะนำเก่ียวกับการยื่นผลงานขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และใหความรูทางวิชาการ เพื่อใหผูยื่นรับใบอนุญาตมีความเขาใจถึง
หลักเกณฑ ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต และเพิ่มพูนความรูทางวิชาการมากข้ึน และเพื่อใหอนุกรรมการ                         
และผูชำนาญการพิเศษฯ ไดหารือรวมกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตางๆ ในการขอรับใบอนุญาตเพื่อใหมี
มาตรฐานเดียวกัน และเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคตางๆ เพื่อประโยชนตอการพิจารณา
คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตฯ อยางสูงสุด 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนำเสนอ
ผลงานโครงการดีเดนมากข้ึน 

2.2 เพื่อใหวิศวกรมีความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตอำนาจหนาที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึน 
 2.3 เพื่อใหวิธีการพิจารณาการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร
ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความเปนธรรมและถูกตองตามขอบังคับ  
สภาวิศวกรและระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร และเพื่อประโยชนของผูขอรับใบอนุญาต 

 2.4 เพื่อใหไดขอกำหนดที่มีความรัดกุมและเปนบรรทัดฐานเดียวกัน 

 2.5 เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการใหกับสมาชิกสภาวิศวกร 

รหัสโครงการ 1.7(2) 
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    2.6 ดำเนินการจัดทำระบบใหความรูสมาชิกผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อประโยชนของผูขอรับ
ใบอนุญาต 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 3.1 จัดสัมมนาใหความรูสมาชิกผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ จำนวน 2 คร้ัง และสำนักงาน                      
สภาวิศวกร จำนวน 1 คร้ัง 
 3.2 จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คร้ัง (จัดสัมมนานอกสถานที่) 
4. สถานที่ดำเนินโครงการ สภาวิศวกร/โรงแรม/หนวยงานของรัฐ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เมษายน 2565 - ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน  

 6.1 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับ                
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 6.2 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร ระดับ
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 6.3 จัดสัมมนาใหกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม เปนตน 

7. ประมาณการคาใชจายจำนวนเงินทั้งสิ้น 139,000 บาท ประกอบดวย 

รายการ 
คาใชจายรวม 

(บาท) 
จัดสัมมนาใหความรูสมาชิก ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 ครั้ง  

 - คาวิทยากร (2,500 บาท × 3 ชั่วโมง) = 7,500 บาท 
- คาอาหาร 1 ม้ือ และอาหารวาง 1 ม้ือ (500 บาท × 40 ทาน) = 20,000 บาท 
- คาใชจายในการประชาสัมพันธ (2,000 บาท) = 2,000 บาท 
- คาใชจายอ่ืนๆ (5,900 บาท) = 5,900 บาท 

35,400 

จัดสัมมนาใหความรูสมาชิกผานส่ืออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ จำนวน 2 ครั้ง 
- คาวิทยากร (2,500 บาท x 3 ชั่วโมง X 2 ครั้ง) = 15,000 บาท 
- คาอาหาร (180 บาท x 4 คน x 2 ครั้ง) = 1,440 บาท 
- คาใชจายในการประชาสัมพันธ (2,000 บาท x 2 ครั้ง) = 4,000 บาท 

20,440 
 

จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ครั้ง (สัมมนานอกสถานท่ี)  
- คาวิทยากร (2,500 บาท x 3 ชั่วโมง) = 7,500 บาท 
- คาเดินทางอนุกรรมการ (1,000 บาท x 16 ทาน) = 16,000 บาท 
- คาเดินทางเจาหนาท่ี (500 x 3 ทาน) = 1,500 บาท 
- อาหาร 1 ม้ือ และอาหารวาง 1 ม้ือ (800 x 16 ทาน) = 12,800 บาท 
- คาเชาสถานท่ี 10,000 บาท 
- คาใชจาย อ่ืนๆ 4,560 บาท 

52,360 
 
 

คาวิทยากร/คาเดินทาง กรณีหนวยงานภายนอกขอความอนุเคราะหสภาวิศวกร 
(คาวิทยากรจากหนวยงานภายนอกและสวนตางจากสภาวิศวกรรวมแลวไมเกิน 2,500 บาท) 
- คาวิทยากร (1,900 บาท x 3 ชม. x 4 ครั้ง) = 22,800 บาท 
- คาเดินทาง (1,000 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) = 8,000 บาท 

30,800 
 

รวม 139,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวง 
เวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค.-มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จัดสัมมนาสมาชกิและกรรมการ           
(แผนเงิน)  108,200 

คาวิทยากร/คาเดนิทาง (สวนตาง)      
(กรณีหนวยงานภายนอกขอความ
อนุเคราะหสภาวิศวกร) 

 

(แผนเงิน) 30,800 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  
- เชิงปริมาณ 
1) จำนวนครั้งการจัดสัมมนา 

 

4 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ มีสมาชกิเขาฟงการสัมมนา ประมาณ  60 % จากผูลงทะเบียน 

- เชิงเวลา ดำเนนิการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธนัวาคม 2565 
-เชิงคาใชจาย 139,000 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 ผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรม   
อุตสาหการ มีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการเสนอผลงานโครงการดีเดน
และใหวิศวกรมีความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตอำนาจหนาที่ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึนรวมทั้งเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใหกับทุกองคกรที่มีระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกรซึ่งเปนการพัฒนาประเทศชาติอีกดานหนึ่ง 

10. การติดตาม/ประเมินผล  
  10.1 จากการจัดสัมมนามีผูประสงคขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคี
วิศวกรพิเศษ ประมาณการ 10% จากผูเขารวมสัมมนา 
  10.2 การประเมินความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยใชแบบสอบถาม 
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ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  
ชื่อโครงการ  งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ ระดับสามญัวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับ                
 ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี ประจำป 2565 

วงเงินงบประมาณ 609,000 บาท 
ประเภทโครงการ (   )  โครงการ ()  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
     (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 
     (3.10) พิจารณาลดข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมท่ีอาจซ้ำซอนหรือไมจำเปนแลวในปจจุบัน 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับ
สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2547 และตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2543 กำหนดใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ 
ระดับสามัญวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี ตองยื่นคำขอฯ เพ่ือให
คณะอนุกรรมการหรือผูชำนาญการพิเศษดานวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีเก่ียวของพิจารณาผลงานและ             
ปริมาณงาน พรอมท้ังทดสอบความรูในประสบการณและความสามารถในการประกอบวิชาชีพท้ังนี้การทดสอบ
ความรูฯ ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญ
วิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ.2551 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความ
ชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
วาดวยการทดสอบความรูการปฏิบัติงานระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ.2544 เม่ือผานการทดสอบความรูฯ              
แลวจึงสามารถอนุมัติใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ได 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร                   
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี 

รหัสโครงการ 1.8(1) 
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2.2 เพ่ือจัดการทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณ
ออนไลน) สำหรับผูท่ียื่นคำขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรระดับวุฒิ
วิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี ท่ีผานการพิจารณาผลงานและปริมาณงาน 
  2.3 เพ่ื อจั ดทดสอบความรูความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (เฉพาะด าน ) 
          2.4 เพ่ือจัดทดสอบความรูกรณีมีคุณสมบัติตามขอ 8 ของขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออก
ใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ.2564 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี (ประชุมออนไลน) 
 3.2 การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกร
พิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี (พิจารณาผลงาน) 
 3.3 การทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สอบสัมภาษณ
ออนไลน) 
  3.4 การทดสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (เฉพาะดาน) 
          3.5 การทดสอบความรูกรณีมีคุณสมบัติตามขอ 8 ของขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาต
ใหแกผูขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ.2564 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สภาวิศวกร  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

 6.1 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิ
วิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี 

 6.2 คณะผูชำนาญการพิเศษเพ่ือทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรและ
ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี 

 6.3 ผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและ
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี 

          6.4 ผูยื่นคำขอกรณีมีคุณสมบัติตามขอ 8 ของขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตใหแกผูขอ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ.2564 

7. ประมาณการรายรับและรายจายประกอบดวย 

7.1 ประมาณการรายรับ (รวม 127,500 บาท)  

รายการ รายรับ (บาท) 
คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (บทเฉพาะกาล) 
 - ระดับภาคี (52 คน X 1,500 บาท) 
 - ระดับสามัญวิศวกร (2 คน X 1,500 บาท)  
 - ระดับวุฒิวิศวกร (1 คน X 1,500 บาท) 

82,500 

คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (คร้ังที่ 1) 
- ระดับสามัญวิศวกร (2 คน X 1,500 บาท)  
- ระดับวุฒิวิศวกร (10 คน X 1,500 บาท)  
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (2 คน X 1,500 บาท) 
 

21,000 
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คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (คร้ังที่ 2) 
- ระดับสามัญวิศวกร (1 คน X 1,500 บาท)  
- ระดับวุฒิวิศวกร (3 คน X 1,500 บาท)  
- ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (1 คน X 1,500 บาท) 

7,500 

 คาจดทะเบียนสมาชิกวสิามัญและคาบำรุงสมาชิกวสิามัญ  
- คาจดทะเบียนสมาชิกวสิามัญ (1 คน x 500 บาท) 
คาบำรุงสมาชิกวิสามญั (1 คน x 1,000 บาท) 

1,500 
 

คาทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน (10 คน X 1,500 บาท) 15,000 
      รวมทั้งสิ้น 127,500 

7.2. ประมาณการคาใชจายจำนวนเงินท้ังส้ิน 609,000 บาท ประกอบดวย 
  

ที่ รายการ คาใชจายรวม(บาท) 
1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (ออนไลน) จำนวน 20 ทาน 

(คิดแค 70% ของจำนวนอนุกรรมการ)  

(จำนวน 14 คน x จำนวน 12 ครั้ง) 

205,200 

2 คาอาหารรับรองคณะอนุกรรมการ  

- 4 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง  (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 7 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง (50 % ของผูเขารวมประชุม) 

11,880 

3 คาตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ (ออนไลน)  
(3,900 บาท/คร้ัง x 74 คร้ัง) 

288,600 

4 คาอาหารรับรองกรรมการสอบสัมภาษณ 

- 540 บาท x 9 ครั้ง (25 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท x 19 ครั้ง (50 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ก.ค.-ธ.ค.) 

15,120 

5 คาตรวจสอบผลงาน 

จำนวน 69 คำขอ 

13,800 

6 คาเบี้ยประชุมคณะทำงานพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดาน จำนวน 5 คน 
(5,250 บาท x 5 คร้ัง) 

26,250 

7 คาอาหารรับรองคณะทำงานพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดาน 
- 540 บาท x 2 คร้ัง (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 540 บาท x 3 คร้ัง (50 % ของผูเขารวมประชุม) 

2,700 

8 คาตอบแทนกรรมการทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน  
(3,900 บาท/คร้ัง X 10 คร้ัง) 

39,000 

9 คาอาหารรับรองกรรมการทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะดาน  
- 540 บาท x 2 คร้ัง (25 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ม.ค.-มิ.ย.) 
- 540 บาท x 4 คร้ัง (50 % ของจำนวนคร้ังสอบสัมภาษณ ก.ค.-ธ.ค.) 

3,240 

10 คาตรวจผลงานความชำนาญเฉพาะดาน 
จำนวน 10 คำขอ 

2,850 

11 อ่ืนๆ  360 
 รวม 609,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการ  + อาหาร 
(ออนไลน) 

            

(แผนเงิน) 217,080 บาท 
2. ตรวจสอบผลงาน (ออนไลน)             

(แผนเงิน) 13,800 บาท 
3. สอบสัมภาษณ   + อาหาร (ออนไลน ) 
(ออนไลน) 

            

(แผนเงิน) 303,720 บาท 
4. ประชุมคณะทำงานพิจารณาความรูความ
ชำนาญฯ + อาหาร (ออนไลน) 

            

(แผนเงิน) 28,230บาท 
5. ตรวจสอบผลงานความชำนาญเฉพาะดาน             

(แผนเงิน) 2,850 บาท 
6. สอบสัมภาษณความชำนาญเฉพาะดาน + 
อาหาร (ออนไลน) 

            

(แผนเงิน) 43,320 บาท 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

ประชุม จำนวน  12  คร้ัง  เชิงปริมาณ 
1) คาเบ้ียประชุมอนุกรรมการไมนอยกวารอยละ 70 151,956 
2) คาตรวจสอบผลงานไมนอยกวารอยละ 70 9,660  
3) คาสอบสัมภาษณไมนอยกวารอยละ 70 212,604 
4) ประชุมคณะทำงานฯ (ออนไลน) ไมนอยกวารอยละ 70 19,761 
5) ตรวจสอบผลงานความชำนาญเฉพาะดาน ไมนอยกวา
รอยละ 70 

1,995 

6) สอบสัมภาษณความชำนาญเฉพาะดาน (ออนไลน) ไม
นอยกวารอยละ 70 

30,324 

- เชิงคุณภาพคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี ดำเนินงาน
ถูกตองตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร และเปนประโยชนตอสมาชิกสภาวิศวกร 
- เชิงเวลา ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)       งบประมาณ 609,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 คาดวาจะมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ
วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี ประมาณ 14 คน และกรณีมีคุณสมบัติตามขอ 8 ของ
ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี                 
พ.ศ.2564 ประมาณ 55 คน โดยการดำเนินการเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการ
ทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกรพ.ศ. 2551  
และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับ
วุฒิวิศวกร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยการทดสอบความรู 
การปฏิบัติงานระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2544 
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10. การติดตาม/ประเมินผล  

การดำเนินงานไดตามวัตถุประสงคและเปนไปตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร และรายงาน
สรุปผลรวมถึงความคืบหนาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบ
วิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิ วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  สาขาวิศวกรรมเคมี ตอ
คณะกรรมการสภาวิศวกร 
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ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ช่ือโครงการ โครงการสัมมนา/อบรม/จัดทำระบบใหความรูออนไลนเรื่องเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต 
                ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคี                             

วิศวกรพิเศษ หรือใหความรูทางวิชาการ สาขาวิศวกรรมเคมี ประจำป 2565 
  วงเงินงบประมาณ 99,000 บาท 
ประเภทโครงการ ( )  โครงการ (.......)  งานประจำ  

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.8) สงเสริมและสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร  ระดับ
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี        

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องดวยมีผูยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร 

และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี ท่ียังไมเขาใจในเรื่องการยื่นผลงานและปริมาณงานโครงการดีเดน 
และใหความรูทางวิชาการจำนวนมาก คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับ
สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี จึงมีความประสงคใหมีการจัดสัมมนา/อบรม/จัดทำระบบ 
ใหความรูออนไลนเพ่ือใหคำแนะนำเก่ียวกับการยื่นผลงานขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร 
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และใหความรูทางวิชาการ เพ่ือใหผูยื่นรับใบอนุญาตมีความเขาใจถึงหลักเกณฑในการ
ยื่นคำขอรับใบอนุญาต และเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการมากข้ึน และเพ่ือใหอนุกรรมการและผูชำนาญการพิเศษฯ  
ไดหารือรวมกันเพ่ือกำหนดหลักเกณฑและข้ันตอนตางๆ ในการขอรับใบอนุญาตเพ่ือใหมีมาตรฐานเดียวกัน  
และเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคตางๆ เพ่ือประโยชนตอการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผูขอรับใบอนุญาตฯ อยางสูงสุด 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
สาขาวิศวกรรมเคมี มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการนำเสนอ
ผลงาน โครงการดีเดนมากข้ึน 

 2.2 เพ่ือใหวิศวกรมีความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตอำนาจหนาท่ีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึน 
 2.3 เพ่ือใหวิธีการพิจารณาการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร               
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี มีความเปนธรรมและถูกตองตามขอบังคับ 
สภาวิศวกรและระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร และเพ่ือประโยชนของผูขอรับใบอนุญาต 

รหัสโครงการ 1.8(2) 
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 2.4 เพ่ือใหไดขอกำหนดท่ีมีความรัดกุมและเปนบรรทัดฐานเดียวกัน 
 2.5 เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการใหกับสมาชิกสภาวิศวกร 

2.6 ดำเนินการจัดทำระบบใหความรูสมาชิกผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือประโยชนของผูขอรับ
ใบอนุญาต 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 

3.1 จัดทำระบบใหความรูสมาชิกผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ จำนวน 2 ครั้ง และ ณ สำนักงาน 
สภาวิศวกร จำนวน 1 ครั้ง 

 3.2 จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 ครั้ง  
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สภาวิศวกร/โรงแรม/หนวยงานของรัฐ 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เมษายน 2565 และ ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  
 6.1 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกรระดับวุฒิ
วิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี  
 6.2 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรและระดับสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมเคมี ในหนวยงานภาครัฐ/เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม 
 6.3 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร 
และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี 

7. ประมาณการคาใชจายจำนวนเงินท้ังส้ิน 99,000 บาท ประกอบดวย 

รายการ 
คาใชจายรวม 

(บาท) 

- จัดสัมมนาใหความรูสมาชิก ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 ครั้ง 
คาวิทยากร (3 ชั่วโมง x 2,500 บาท ) = 7,500 บาท 
คาอาหาร 1 มื้อ และอาหารวาง 1 มื้อ (500 บาท x 40 ทาน) = 20,000 บาท 
คาใชจายในการประชาสัมพันธ 2,000 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 2,740 บาท 

32,240 
 
 

 
 

- จัดสัมมนาใหความรูสมาชิกผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ จำนวน 2 คร้ัง  
 คาวิทยากร (2,500 บาท x 3 ชม. x 2 คร้ัง = 15,000 บาท) 
 คาอาหาร (180 บาท x 4 คน x 2 คร้ัง = 1,440) 
 คาใชจายในการประชาสัมพันธ (2,000 บาท x 2 คร้ัง = 4,000) 

20,440 
 

- จัดสัมมนาอนุกรรมการ/ผูชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 ครั้ง 
 คาวิทยากร (2,500 บาท x 3 ชม. = 7,500 บาท) 
 คาอาหาร (500 บาท x 20 คน = 10,000) 
 คาใชจายอ่ืนๆ 2,020 บาท 

19,520 
 

- คาวิทยากร/คาเดินทาง กรณีหนวยงานภายนอกขอความอนุเคราะหสภาวิศวกร 
(คาวิทยากรจากหนวยงานภายนอกและสวนตางจากสภาวิศวกรรวมแลวไมเกิน 2,500 บาท) 
คาวิทยากร (1,900 บาท x 3 ชม. x 4 คร้ัง = 22,800 บาท) 
คาเดินทาง (1,000 บาท x 1 คน x 4 คร้ัง) = 4,000 บาท) 

26,800 

รวม 99,000 
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418. แผนปฏิบัติงาน(แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวง 
เวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค.-มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จัดสัมมนาสมาชกิและกรรมการ           
(แผนเงิน)  72,200 

ค า วิ ท ย าก ร /ค า เดิ น ท า ง  (ส ว น ต า ง )                     
(ก รณี ห น ว ย งาน ภ าย น อ ก ข อ ค ว าม
อนุเคราะหสภาวิศวกร) 

 

(แผนเงิน) 26,800 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  
- เชิงปริมาณ 
1) จำนวนครั้งการจัดสัมมนา 

 

4 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ มีสมาชกิเขาฟงการสัมมนา ประมาณ  60 % จากผูลงทะเบียน 

- เชิงเวลา ดำเนนิการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธนัวาคม 2565 

-เชิงคาใชจาย 99,000 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 ผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขา
วิศวกรรมเคมี มีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑในการยื่นผลงานและปริมาณงานรวมถึงการเสนอผลงานโครงการ
ดีเดนและใหวิศวกรมีความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตอำนาจหนาท่ีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากข้ึนรวมท้ังเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพใหกับทุกองคกรท่ีมีวุฒิวิศวกรซ่ึงเปนการพัฒนาประเทศชาติอีกดานหนึ่ง 
10. การติดตาม/ประเมินผล  
  10.1 จากการจัดสัมมนามีผูประสงคขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับ
ภาคีวิศวกรพิเศษ ประมาณการ 10% จากผูเขารวมสัมมนา 
 10.2 การประเมินความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยใชแบบสอบถาม 

 

[71]



 
ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  งานประชุมพิจารณาการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม  
 ประเภทนิติบุคคล ประจำป 2565   
วงเงนิงบประมาณ   344,000  บาท  
ประเภทโครงการ (........)  โครงการ  ( )  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 3.ดานองคกรและการใหบริการ 
   (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 
   (3.10) พิจารณาลดข้ันตอนที่เก่ียวของกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมที่อาจซ้ำซอนหรือไมจำเปนแลวในปจจบุัน 

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ   
 คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบคุคล 

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล    

  ตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท
นิติบุคคล พ.ศ.2543 ระบุวาผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ และตออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล ตองยื่น
คำขอตามแบบท่ีสภาวิศวกรกำหนดและคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติประเภทนิติบุคคล เปนผู
พิจารณาคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตฯ และตออายุใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล 

2. วัตถุประสงค  

      เพ่ือพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และคำขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล 

3. กิจกรรมดำเนินงาน  
     เพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และคำขอตออายุใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สภาวิศวกร/สื่ออิเล็กทรอนิกส 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน  
6.1  นิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต 
6.2 นิติบุคคลผูขอตออายุใบอนุญาต 
6.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผูขอรับใบอนุญาต ประเภทนิติบุคคล 
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7. ประมาณการรายรับและรายจายประกอบดวย 

    7.1 ประมาณการรายรับ (รวม 5,140,000 บาท)  

รายการ รายรับ (บาท) 
คาใบอนุญาตใหม (10,000 บาท x 202 ใบ/ป)  2,020,000 
คาตออายุใบอนุญาต (3,000 บาท x 1,040 ใบ/ป) 3,120,000 
      รวมท้ังส้ิน 5,140,000 

  

    7.2 ประมาณการคาใชจาย จำนวนเงินทั้งสิ้น  344,000 บาท ประกอบดวย   

รายการ คาใชจายรวม 
คาเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ จำนวน 14 คน 
(คิดเปน 80% ของจำนวนอนุกรรมการฯ) 
จำนวน 11 คน x จำนวน 24 ครั้ง (ประชุมเดือนละ 2 ครั้ง) 

324,000  

คาอาหารรับรองคณะอนุกรรมการ 
3 คน x 180 บาท x 12 ครั้ง (25% ของผูเขารวมประชุม) 
6 คน x 180 บาท x 12 ครั้ง (50% ของผูเขารวมประชุม) 

19,440 

อ่ืนๆ 560 
รวม 344,000 

 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

 แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน)    ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คาเบ้ียประชุมและคาอาหารรับรอง             
                             (แผนเงิน)    344,000 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
- เชิงปริมาณ             

  - จำนวนผูเขารวมประชุม (คน) 11 คน 

  - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ (ครั้ง) 2 คร้ัง / เดือน 

- เชิงคุณภาพ คณะอนุกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล ดำเนินการถูกตองตามระเบียบและขอบังคับ 
ของสภาวิศวกร 

- เชิงเวลา   ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 344,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1  ใหนิติบุคคลที่ยังไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเขามาอยูในความดูแลและควบคุมของสภาวิศวกร 
9.2 ใหนิติบุคคลที่ใบอนุญาตหมดอายุมายื่นขอตออายุใบอนุญาตฯ และประกอบวชิาชีพอยางถูกตองตามกฎหมาย 

10. การติดตาม/ประเมินผล   
 การดำเนินงานไดตามวัตถุประสงคและเปนไปตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร และรายงานสรุปผล
รวมถึงความคืบหนาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติประเภทนิติบุคคลตอคณะกรรมการ    
สภาวิศวกร 
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ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  
ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาใหความรูเร่ืองเก่ียวกับการเตรียมความพรอมของผูไดรับใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล 

ประจำป 2565 
วงเงินงบประมาณ   158,000 บาท 
ประเภทโครงการ ( )  โครงการ (.......)  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
  (2.8) สงเสริมและสนับสนนุการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวศิวกรรม 
  (2.14) เสริมสรางความเชื่อมั่นในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ  
 คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล 

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
         ดวยสภาวิศวกรมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพและการปฏิบัติวิชาชีพจึงเห็นควรจัดทำและปรับปรุงแนวทางและองคความรูประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล และทำการเผยแพรแนวทางและองคความรูเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพการขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลจัดทำระบบใหความรู
ออนไลนเพื่อใหเกิดประโยชนสำหรับนิติบุคคลที่ข้ึนทะเบียนวิชาชีพนิติบุคคลตอไป 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อประชาสัมพนัธใหผูไดรับใบอนุญาตนิตบิุคคลมีความรูความเขาใจสิทธิประโยชนของผูไดรับใบอนุญาต
 ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล 

2.2 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการประกอบวิชาชีพของผูไดรับใบอนุญาตที่เปนนิติบุคคลและหนวยงานภาครัฐ/
เอกชน 

2.3 ดำเนินการสนบัสนนุและสงเสริมการประกอบวิชาชีพของผูไดรับใบอนุญาตที่เปนนิตบิุคคล 
2.4 เพื่อประโยชนของผูขอรับใบอนญุาตนิตบิุคคล 
2.5 ดำเนินการจัดทำระบบใหความรูผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อประโยชนของผูขอรับใบอนุญาต 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 การสัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพรอมของผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมประเภทนิติบุคคลหรือจัดทำระบบสัมมนาออนไลน  
4. สถานที่ดำเนินโครงการ  สภาวิศวกร/โรงแรม/หนวยงานของรัฐ/สื่ออิเล็กทรอนิกส 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เมษายน 2565 – ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน  
6.1 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล  
6.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล 
6.3 หนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
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7. ประมาณการคาใชจาย จัดสัมมนาจำนวน 4 คร้ัง ประมาณ 158,000 บาท 

รายการ คาใชจายรวม 
จัดสัมมนาใหความรูสมาชิก ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 คร้ัง 
คาวิทยากร (2,500 บาท x 5 ทาน) = 12,500 บาท 
คาอาหารและอาหารวาง 1 มื้อ (500 บาท x 150 ทาน) = 75,000 บาท 
คาใชจายในการประชาสัมพันธ   3,000 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ    4,700 บาท 

95,200 

จัดสัมมนาใหความรูสมาชิกผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ จำนวน 2 คร้ัง 
คาวิทยากร (2,500 บาท x 5 ทาน x 2 ครั้ง) = 25,000 บาท 
คาอาหารและอาหารวาง (180 บาท x 5 ทาน x 2 ครั้ง) = 1,800 บาท 
คาใชจายในการประชาสัมพันธ   (2,000 บาท x 2 ครั้ง) = 4,000 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ  (5,000 บาท x 2 ครั้ง)  = 10,000 บาท 

40,800 

จัดสัมมนาอนุกรรมการ ณ สำนักงานสภาวิศวกร จำนวน 1 คร้ัง 
คาวิทยากร  (2,500 บาท x 4 ทาน) = 10,000 บาท 
คาอาหารและอาหารวาง 1 มื้อ  (500 บาท x 14 ทาน) = 7,000 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ   5,000 บาท 

22,000 

รวม 158,000 
 
8. แผนปฏิบัติงาน(แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวง 
เวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค.-มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จัดสัมมนาสมาชกิและกรรมการ           
(แผนเงิน)  158,000 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  
- เชิงปริมาณ 
1) จำนวนครั้งการจัดสัมมนา 

 

4 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ มีสมาชิกเขา้ฟังการสัมมนา ประมาณ  60 % จากผูล้งทะเบียน 

- เชิงเวลา ดำเนนิการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธนัวาคม 2565 
-เชิงคาใชจาย 158,000 บาท 

 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 
9.1  นิติบุคคลที่มีใบอนุญาตไดรับประโยชนและเกิดความพึงพอใจในการประกอบวิชาชีพ 
9.2  นิติบุคคลรับทราบแนวทางและเกณฑการขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

   ประเภทนิติบุคคล 
  9.3  นิติบุคคลสามารถนำแนวทางและองคความรูไปใชเปนแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล 
9.4 เพื่อเปนหลักประกันที่ดีตอสาธารณะในเร่ืองความปลอดภัยจากการใชบริการดานวิชาชีพวิศวกรรม 
9.5 นิติบุคคลมีการพัฒนาวิชาชีพโดยการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จำนวนเพิ่มข้ึน 

10. การติดตาม/ประเมินผล  
 การประเมินความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยใชแบบสอบถาม 
 

____________________________________ 
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ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ  งานการจัดทดสอบความรูทางวิศวกรรม (สอบขอเขียน) ระดับสามัญวิศวกร  
 ประจำป 2565 
วงเงินงบประมาณ   100,000 บาท  
ประเภทโครงการ (   )  โครงการ  ()  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.8) สงเสริมและสนับสนนุการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   
 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 7 สาขา  

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตุผล    
 ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกร 
และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ขอ 5 วรรคท่ีสอง “ผูขอรับใบอนุญาต    
ท่ีสอบไมผาน ใหมีสิทธิสอบแกตัวโดยการเขาฝกอบรมเฉพาะดาน หรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ หรือการสอบ
ขอเขียนวัดผลความรูวิชาหนึ่งวิชาใด หรือหลายวิชาตามท่ีคณะอนุกรรมการท่ีสภาวิศวกรแตงตั้งตามขอ 4 (2) ของ
ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและ
ระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2547” 

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือจัดทดสอบขอเขียนตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการทดสอบความรูความชำนาญ       
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553  
 
3. กิจกรรมดำเนินงาน  
 จัดทดสอบขอเขียนและใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร 
 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร/อาคาร วสท./โรงแรม 

 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 มกราคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2565 

 

รหัสโครงการ 1.10(1) 
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6. กลุมเปาหมาย 
6.1 สมาชิกท่ีมีสิทธิสอบแกตัวดวยวิธีการสอบขอเขียนวัดผลความรู ระดับสามัญวิศวกร 7 สาขา 

 6.2 คณะอนุกรรมการและผูชำนาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร 7 สาขา 
7. ประมาณการรายรับและรายจายประกอบดวย       
          7.1 ประมาณการรายรับ (รวม 180,000 บาท) 

คาทดสอบความรูระดับสามัญวิศวกร รายรับ (บาท) 
คาทดสอบความรู (1,500 บาท x 30 คน x 4 คร้ัง = 180,000 บาท) 180,000 

     รวมท้ังส้ิน   180,000 
   7.2 ประมาณการคาใชจาย (งบประมาณรวม 100,000 บาท) 

รายการ คาใชจายรวม 
คาใชจายการจัดสอบขอเขียนสามัญวิศวกรกรุงเทพฯ จำนวน  
4 คร้ัง 7 สาขา 
- อัตราคาตอบแทนออกขอสอบ 6,000 บาทตอหนึ่งวิชาในการสอบ  
3 ชั่วโมง 
    สาขาโยธา (6,000 บาท x 2 คร้ัง x 2 วิชา = 24,000 บาท) 
    สาขาไฟฟา (6,000 บาท X 2 คร้ัง X 2 วิชา  = 24,000 บาท) 
    สาขาเคร่ืองกล (6,000 บาท x 2 คร้ัง x 2 วิชา = 24,000 บาท) 
- คาตรวจขอสอบจายในอัตรา 200 บาท ตอวิชาตอคนในการสอบ 
ไมเกิน 3 ชั่วโมง (200 บาท X 4 คร้ัง x 30 คน = 24,000 บาท)   
- คาใชจายอ่ืนๆ  

 
 

72,000 
 
 
 
 

24,000 
 

4,000 
รวม 100,000 

 

*หมายเหตุ : งบประมาณดังกลาวขางตนเปนการประมาณการตอการจัดทดสอบความรู  ครั้ง 4/1 ป 
       
8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวง 
เวลาปฏิบตัิงาน)   
 

  แผนการใชจาย   
 งบประมาณ  (แผนเงิน)      

     (ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏบิัติงาน)                              

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. รับสมัครสอบ/สอบขอเขียน 

 

          (ครั้งที่ 1)          (ครั้งที่ 2)           (ครั้งที่ 3)         (ครั้งที่ 4) 

(แผนเงิน) 25,000 25,000 25,000 25,000 

ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 
- เชิงปริมาณ 

1. จำนวนครั้งท่ีจัดสอบ 

4 ครั้ง 

2. จำนวนสมาชิกท่ีสมัครสอบ 120 คน 

- เชิงคุณภาพ - 

- เชิงเวลา          ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท)              งบประมาณ 100,000 บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 คาดวาจะมีผูสมัครทดสอบความรู (สอบขอเขียน) แตละครั้งประมาณ 30 คน โดยดำเนินการเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยการทดสอบความรูความชำนาญระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร 
พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

 

10. การติดตาม/ประเมินผล   
 การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใชแบบสอบถาม 
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ฝ่ายทะเบียนและใบอนญุาต 

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  งานประชุมการจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับภาคีวิศวกร ผ่านระบบ 

วงเงนิงบประมาณ  143,000 บาท 
ประเภทโครงการ (     )  โครงการ ()  งานประจำ 

 
ส่วนที่ 2 : โครงการนีส้อดคลอ้งตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดา้นการประกอบวิชาชีพ 
 (2.1) ปรับปรุงระบบและข้อสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดบัภาคี 
วิศวกร โดยเน้นเร่ืองการประเมินผลความสามารถของผู้สอบ 
 (2.8) ส่งเสริมและสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม 
 (2.14) เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 
 3.ด้านองค์กรและการให้บริการ 
 (3.5) เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
 (3.10) พิจารณาลดขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมที่อาจซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็นแล้วในปัจจบุัน 

 
ส่วนที่ 3 : หน่วยงานที่รับผดิชอบ  
 3.1คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี
วิศวกร 
 3.2คณะทำงานที่เก่ียวข้อง    
 3.3ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 

ส่วนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
สภาวิศวกรกำหนดให้ผู้ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นมา ต้องผ่านการทดสอบความรู้ในวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกรและระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสภาวิศวกร 

2.2 กำหนดเกณฑ์การออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ รวมทั้งการจัดเก็บคลังข้อสอบ ตลอดจนการจัดหา การตรวจ
รับและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบที่เก่ียวข้องกับการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร 

2.3 ดำเนินการทดสอบความรู้ฯ และรับรองผลการทดสอบความรู้ฯ เสนอคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 

รหัสโครงการ1.11(1) 
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3.กิจกรรมดำเนินงาน 
ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่เก่ียวข้อง 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร และนอกสถานทีผ่่านระบบVideo Conference 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565- 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ทีไ่ด้รับประโยชน์ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่เก่ียวข้อง 

7.ประมาณการรายรับและรายจ่ายประกอบด้วย 
7.1 ประมาณประมาณการรายรับ 45,000,000 บาทจากการสมัครทดสอบความรู้ฯ 

รายการ รายรับ (บาท) 
- รายได้ค่าจดทะเบียนสมาชิกสามัญ (15,000 คน x 500 บาท)  7,500,000 
- ค่าบำรุงสมาชิกสามัญ-ใหม่ (15,000 คน x 1,000 บาท) 15,000,000 
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครสอบ (15,000คร้ังx1,500 บาท) 22,500,000 
      รวมทั้งสิ้น 45,000,000 
 
7.2 ประมาณการรายจ่าย (งบประมาณ 143,000 บาท) ประกอบด้วย 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
7.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (ออนไลน)์ จำนวน 10 คน 

(คิด 90 % ของจำนวนอนุกรรมการ) 
(จำนวน 9 คน x 12 คร้ัง) 

133,200 

7.2 
 
 
 

7.3 

ค่ารับรองของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เก่ียวข้อง 
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั 
-  (2 คน x 180 บาท x 6 คร้ัง) (25% ของผู้เข้าร่วมประชุม) 
-  (5 คน x 180 บาทx 6 คร้ัง) (50% ของผู้เข้าร่วมประชุม 
อ่ืนๆ 

7,560 
 
 
 

2,240 
 รวม 143,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ปี พ.ศ.2564 

          แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง             
(แผนเงิน) 133,200 

2.ค่ารับรองของคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

      
      

(แผนเงิน) 9,800 

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
- เชิงปริมาณ สามารถจัดการประชุมได้ตามแผนท่ีตั้งไว้ 
- เชิงคุณภาพ สามารถจัดการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำปี 2565  ได้ตามแผนการดำเนินงาน 
- เชิงเวลา  ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  ธันวาคม 2565 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณ 143,000 บาท 
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9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 คาดว่าจะเข้ารับการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี

วิศวกร ประจำปี 2565 มากกว่า 15,000 คน และการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย
การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 

10. การติดตาม/ประเมินผล  
ผลการสอบทดสอบความรู้ผู้ขอใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำปี 2565
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ฝายทะเบียนและใบอนญุาต 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  งานจัดทำคลังขอสอบระดับภาคีวิศวกร 
วงเงนิงบประมาณ  2,800,000 บาท 
ประเภทโครงการ ()โครงการ  ( )  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
 (2.1) ปรับปรุงระบบและขอสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 
โดยเนนเร่ืองการประเมินผลความสามารถของผูสอบ  
 6. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 (6.1) การนำเทคโนโลยีดานตางๆ มาประยุกตใหสามารถทำงานรวมกันได เพื่อนำไปใชในการประมวลผลขอมลู การ
จัดทำคลังขอมลู และแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อประโยชนในการประกอบวชิาชพีวิศวกรรมทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ  
 3.1 คณะอนุกรรมการทดสอบความรูผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี
วิศวกร 
 3.2 คณะทำงานที่เก่ียวของ    
 3.3 ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
สภาวิศวกรกำหนดใหผูที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร

ตั้งแต 1 มกราคม 2552 เปนตนมา ตองผานการทดสอบความรูในวิชาพื้นฐานทางดานวิศวกรรมและวิชาเฉพาะ
ทางวิศวกรรม เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับภาคีวิศวกร 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อระดมความคิดเห็นตรวจทานแกไขและประเมนิผลขอสอบใหสอดคลองกับมาตรฐานในปจจุบนั 
2.2 เพื่อจัดทำ แกไข คลังขอสอบเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับ ระเบียบ นโยบาย ของสภาวิศวกร 
2.3 เพื่อปรับปรุง แกไข ขอสอบใหมีความถูกตองมากข้ึน 

3.กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 ดำเนินการประชุม/สัมมนา เพื่อออกขอสอบในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด หรือผานระบบ Video Conference 
3.2 ดำเนินการตรวจทาน/ปรับปรุงขอสอบ/ออกใหม/อนุมัติเขาระบบคลังขอสอบ  

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร และนอกสถานที่ ผานระบบ Video Conference 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

 

รหัสโครงการ 1.11(2) 
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6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน 
คณะอนุกรรมการทดสอบความรูฯ ระดับภาคีวิศวกร คณะทำงานออกขอสอบและปรับปรุงขอสอบฯ แตละ

สาขา ผูแทนจากสถาบันการศึกษา เจาหนาที่สภาวิศวกร และบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 
7.ประมาณการรายรับและรายจายประกอบดวย 

7.1 ประมาณการรายรับ 45,000,000 บาทจากการสมัครทดสอบความรูฯ 

รายการ รายรับ (บาท) 
- รายไดคาจดทะเบียนสมาชิกสามัญ (15,000 คน x 500 บาท)  7,500,000 
- คาบำรุงสมาชิกสามัญ-ใหม (15,000 คน x 1,000 บาท) 15,000,000 
- ผูสำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สมัครสอบ (15,000คร้ังx1,500 บาท)  22,500,000 
      รวมท้ังส้ิน 45,000,000 
7.2 ประมาณคาใชจาย ประมาณ 2,800,000 บาท ประกอบดวย 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 คาใชจายในการออกขอสอบใหม/คาปรับปรุงขอสอบเดิม 

-คาออกขอสอบใหมจำนวน 15,200 ขอ (400 ขอ x38 วิชา (7 สาขา+2 งาน)) 
1,824,000 

 
2 คาใชจายอานทบทวนหรือตรวจสอบขอสอบ กอนอนุมัติเขาคลังขอสอบ จำนวน 15,200 ขอ 464,960 

3 คาใชจายในการจัดประชุมคณะทำงานออกขอสอบภาคีวิศวกรฯ 7 สาขา 
- คาเบี้ยประชุมคณะทำงานออกขอสอบภาคีวิศวกรฯ 7 สาขา จำนวน 118 คน (คิดเปน 70% 
ของจำนวนคณะทำงาน) ( 119,750 บาทx4 คร้ัง= 479,000 บาท) 

คาอาหารรับรองคณะทำงาน 
- 30 คน x 180 บาท x 2 ครั้ง= 10,800 บาท (25 % ของผูเขารวมประชุม) 
- 59 คน x 180 บาท x 2 ครั้ง = 21,240 บาท (50% ของผูเขารวมประชุม) 

511,040 

 รวม 2,800,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.คาออกขอสอบ 15,200 ขอ             
(แผนเงิน)             

2. คาอานทบทวน หรือตรวจทานขอสอบกอนอนุมัติ  
เขาคลังขอสอบ  จำนวน 15,200ขอ 

            

(แผนเงิน)             

3.คาใชจายในการจัดประชุมคณะทำงานออกขอสอบฯ              
คาเบี้ยประชุมคณะทำงานออกขอสอบภาคีวิศวกรฯ              
คาอาหารรับรองคณะทำงาน             

(แผนเงิน)             

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
- เชิงปริมาณ จำนวนขอสอบ 400 ขอ ทุกวิชา และทุกสาขา 

- เชิงคุณภาพ มีขอสอบท่ีสอดคลองกับขอบังคับของสภาวิศวกร 
- เชิงเวลา  ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี  31  ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 2,800,000บาท 

 

 

1,824,000 

511,040 

464,960 
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9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 
9.1  ไดขอสอบนำเขาคลังขอสอบสำหรับทดสอบความรูระดบัภาคีวศิวกรเพิ่มเติม 
9.2  ไดมีการประเมินความถูกตองของขอสอบ 
9.3  ไดประเมินผลการทดสอบความรูทางวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกรในแตละสาขา 

10. การติดตาม/ประเมินผล  
จำนวนขอสอบ 400 ขอ ทุกวิชา และทุกสาขา 
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ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ  งานประชุมการจัดอบรมและทดสอบความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
วงเงินงบประมาณ 264,000 บาท  
ประเภทโครงการ (     )  โครงการ (  )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3 ดานองคกรและการใหบริการ 
 (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 
 (3.10) พิจารณาลดข้ันตอนท่ีเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมท่ีอาจซ้ำซอนหรือไมจำเปนแลวในปจจุบัน 
 (3.11) ปรับปรุงการอบรมความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใหมีเฉพาะเรื่องท่ีมี 
ความสำคัญตอการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1 คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุม 

3.2 คณะทำงานท่ีเก่ียวของภายใตกำกับของคณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรูฯ 
3.3 ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

การประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมทุกสาขาวิศวกรรมจะเก่ียวของกับความปลอดภัยตอชีวิต 
ทรัพยสิน สาธารณูปโภค สาธารณสถาน และสิ่งแวดลอม การจัดอบรมและทดสอบความพรอมฯ นี้ตองการใหผูท่ีจะ
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไดรับความรูสามารถนำไปพัฒนาในการประกอบวิชาชีพและ 
มีแนวทางในการพัฒนาตนเองตอไปเพ่ิมเติมจากความรูทางวิศวกรรมในสาขาของตนเอง โดยเฉพาะทางดาน
กฎหมาย จรรยาบรรณ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และการใชพลังงาน 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือปลุกจิตสำนึกใหผูขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีความรับผิดชอบตอ 

สังคมและสาธารณะ 
2.2 เพ่ือใหผูขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษมีความรูเก่ียวกับความพรอมกอนไป

ประกอบวิชาชีพ 
2.3  เพ่ือเปนการทดสอบความพรอมของผูขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1  การประชุมคณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 
3.2  การประชุมคณะทำงานฯ ท่ีเก่ียวของ 
 

รหัสโครงการ1.12(1) 
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4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร และนอกสถานทีผ่านระบบVideo Conference 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 
6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

 6.1 คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
6.2  คณะทำงานฯ ท่ีเก่ียวของ 

7. ประมาณการรายรับและรายจายประกอบดวย 

7.1 ประมาณการรายรับ (รวม 16,875,000 บาท)  

รายการ รายรับ (บาท) 
- คาธรรมเนียมการสมัครอบรมและทดสอบความพรอมฯ  
 (11,250 คน x 1,500 บาท) 

16,875,000 

      รวมท้ังส้ิน 16,875,000 

7.2 ประมาณการรายจาย (งบประมาณรวม 264,000 บาท) ประกอบดวย 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 คาเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ออนไลน จำนวน 18 คน 

(คิด 90% ของจำนวนอนุกรรมการ) 
จำนวน 17 คน x จำนวน 12 คร้ัง 

248,400 

2 คาอาหารรับรองคณะอนุกรรมการฯ 
- 4 คน x 180 บาท x 6 คร้ัง (25% ของผูเขารวมประชุม) 
- 9 คน x 180 บาท x 6 คร้ัง (50% ของผูเขารวมประชุม) 

14,040 
 

3 อ่ืนๆ  1,560 
 รวม 264,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)        ป พ.ศ. 2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ  
 

           

(แผนเงิน) 248,400 

2. คารับรองของคณะอนุกรรมการ             

(แผนเงิน) 15,600 

ตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต             
- เชงิปรมิาณ             
  - จำนวนผูเขารวมประชุม (คน) 17 คน 
  - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ (ครั้ง) 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

- เชงิคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น รอยละ 50 

- เชงิเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันที ่31 ธันวาคม 2565 

- เชงิคาใชจาย (บาท)  งบประมาณ 264,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
วิศวกรท่ีจะไดรับใบอนุญาตมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
 ผลการสอบทดสอบความรูผูขอใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ประจำป 2565 
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 ฝายทะเบียนและใบอนุญาต  

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการงาน  จัดอบรมและทดสอบความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือจัดทำระบบ
อบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับความพรอมฯ ผานระบบออนไลน 

วงเงินงบประมาณ 1,566,000 บาท  
ประเภทโครงการ (     )  โครงการ (  )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2 ดานการประกอบวิชาชีพ 
 (2.8) สงเสริมและสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุม 

3.2 คณะทำงานท่ีเก่ียวของภายใตกำกับของคณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรูฯ 
3.3 ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

การประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมทุกสาขาวิศวกรรมจะเก่ียวของกับความปลอดภัยตอชีวิต 
ทรัพยสิน สาธารณูปโภค สาธารณสถาน และสิ่งแวดลอม การจัดอบรมและทดสอบความพรอมฯ นี้ตองการใหผูท่ีจะ
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไดรับความรูสามารถนำไปพัฒนาในการประกอบวิชาชีพและ 
มีแนวทางในการพัฒนาตนเองตอไปเพ่ิมเติมจากความรูทางวิศวกรรมในสาขาของตนเอง โดยเฉพาะทางดาน
กฎหมาย จรรยาบรรณ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และการใชพลังงาน และเตรียมจัดทำระบบอบรมและทดสอบ
ความรูเก่ียวกับความพรอมฯ ผานระบบออนไลน 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือปลุกจิตสำนึกใหผูขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ มีความรับผิดชอบตอ 

สังคมและสาธารณะ 
2.2 เพ่ือใหผูขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษมีความรูเก่ียวกับความพรอมกอนไป

ประกอบวิชาชีพ 
2.3 เพ่ือเปนการทดสอบความพรอมของผูขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
2.4 เพ่ือจัดทำระบบอบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับความพรอมฯ ผานระบบออนไลน 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 ดำเนินการจัดการอบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สำหรับผูยื่นขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรและใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษท้ัง 7 สาขา สวนกลาง 
3.2 ดำเนินการจัดการอบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สำหรับผูยื่นขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรและใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษท้ัง 7 สาขา ผานระบบออนไลน  
3.3 คาปรับปรุงคูมือประกอบการบรรยาย หนังสืออบรมและออกขอสอบสำหรับการทดสอบความพรอม 

รหัสโครงการ1.12(2) 
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3.4 คาใชจายในการจัดประชุม หารือ และสัมมนาอนุกรรมการคณะทำงานวิทยากรผูบรรยายเพ่ือพิจารณา
เอกสารประกอบการบรรยาย เลมหนังสือ และขอสอบสำหรับการทดสอบความพรอมจำนวนประมาณ 2 ครั้ง 

 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร  
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 
6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน สมาชิกผูยื่นขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

ท่ีผานการทดสอบความรูทางวิศวกรรมท้ัง 7 สาขา 
7.ประมาณการรายรับและรายจายประกอบดวย 

7.1 ประมาณการรายรับ (รวม 16,875,000 บาท) 

รายการ รายรับ (บาท) 
- คาธรรมเนียมการสมัครอบรมและทดสอบความพรอมฯ 
 (11,250 คน x 1,500 บาท) 

16,875,000 

      รวมท้ังส้ิน 16,875,000 
 
7.2 ประมาณการรายจาย (งบประมาณ1,566,000บาท) ประกอบดวย 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 

คาปรับปรุงคูมือประกอบการบรรยาย หนังสืออบรมและออกขอสอบสำหรับการทดสอบความ
พรอม (ปรับปรุงลาสุด ป 2561) 
- คาตอบแทนเขียนตำรา (5 วชิา x 25,000 บาท = 125,000 บาท) 
- คาใชจายในการออกขอสอบใหม (200 ขอ x 120 บาท= 24,000 บาท) 
- คาใชจายอานทบทวนหรือตรวจสอบขอสอบกอนอนุมัติเขาคลงัขอสอบ (200 ขอ x 30 บาท = 

6,000 บาท) 

155,000 

2 

คาใชจายในการจัดประชุมหารือเก่ียวกับการจัดทำหนังสือคูมือและแนวขอสอบ 
- คาเบี้ยประชุมอนุกรรมการ จำนวน 17 คน (คิดแค 90% ของจำนวนคณะอนุกรรมการ) 
(20,700 บาท x 4 คร้ัง = 82,800) 
- คาอาหารรับรองอนุกรรมการ  
(4 คน x 180 บาท x 2 คร้ัง = 1,440 บาท (25% ของผูเขารวมประชุม) 
(9 คน x 180 บาท x 2 คร้ัง = 3,240 บาท (50% ของผูเขารวมประชุม) 
- อ่ืน ๆ = 1,020 บาท 

88,500 

3 
คาใชจายในการบรรยายอบรมและทดสอบความพรอม 
- (จำนวน 2,500 บาท x 209 x 1 ชั่วโมง/วนั)  

522,500 

4 

การจัดถายทำวดีีโอบรรยายสำหรับระบบอบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับความพรอมฯ 
ออนไลน 
 - คาใชจายในการถายทำวีดีโอบรรยาย (50,000 บาทx 10 คน = 500,000 บาท) 
- คาตอบแทนวทิยากรบรรยายการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส การอบรมและทดสอบความรูเก่ียวกับ

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (30,000 บาท x 10 คน = 300,000 บาท) 

800,000 

 รวม 1,566,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)        ป พ.ศ. 2565 

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ(แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.คาปรับปรุงคูมือประกอบการบรรยาย 
หนังสืออบรมและออกขอสอบสำหรับการ
ทดสอบความพรอม 

            

(แผนเงิน) 155,000 
2. คาใชจายในการจดัประชมุหารอืจัดทำ
หนังสือคูมอืและแนวขอสอบ  

            

(แผนเงิน) 88,500 
3.คาใชจายในการบรรยายอบรมและทดสอบ
ความพรอม  

            

(แผนเงิน) 522,500 
4.คาใชจายในการจดัถายทำวดีีโอบรรยาย
สำหรับระบบอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับ
ความพรอมฯ ออนไลน 

            

(แผนเงิน) 800,000 
ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต             

- เชิงปริมาณ             
  - จำนวนผูเขารวมโครงการสวนกลาง (คน) 11,250คน 
  - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ(ครั้ง) 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 
- จำนวนขอสอบ 200 ขอ   

- เชงิคุณภาพ มีหนังสือประกอบการบรรยายและขอสอบที่สอดคลองกับขอบังคับของสภาวิศวกร 

- เชงิเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

- เชงิคาใชจาย (บาท)  งบประมาณ 1,566,000บาท 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

วิศวกรท่ีจะไดรับใบอนุญาตมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
 การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพในการจัดอบรมและทดสอบความพรอมโดยใช
แบบสอบถาม 
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สภาวิศวกร 
ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ  โครงการสนับสนุนงานบริการสมาชิกสภาวิศวกร ป2565 
วงเงินงบประมาณ 245,000 บาท 
ประเภทโครงการ ()โครงการ ()  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 :  โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3.ดานองคกรและการใหบริการ 
 (3.1) เพิ่มสมรรถนะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการสมาชิกและสังคมผานเครือขาย

สารสนเทศ ครอบคลุม E-Services, E-Election และอ่ืนๆ 
 (3.4) เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

นโยบายและวัตถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมปีระสิทธิภาพและตอเนื่อง 
  (3.10) พิจารณาลดข้ันตอนที่เก่ียวของกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
          วิศวกรรมควบคุมที่อาจซ้ำซอนหรือไมจำเปนแลวในปจจบุัน 
 6. ดานการบริหารการเปล่ียนแปลง 

 (6.3) ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และหนวยงานอ่ืน ๆ ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

 
สวนท่ี 3 :  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสภาวิศวกรจัดการทดสอบความรูผูขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร และจัดการอบรมและ
ทดสอบความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระบบผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีจำนวนสมาชิก
สมัครและเขาทดสอบเปนจำนวนมาก สภาวิศวกรจึงไดจัดทำโครงการนี้เพ่ือรองรับการทดสอบความรู ระดับภาคี
วิศวกรและอบรมและทดสอบความพรอม ออนไลน ท่ีมีจำนวนสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนและเพ่ือใหบริการและอำนวย
ความสะดวกแกสมาชิกสภาวิศวกรผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือรองรับการทดสอบความรูระดับภาคีวิศวกรและการอบรมและทดสอบความพรอม ออนไลน ท่ีมี
จำนวนสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน 
  2.2 เพ่ือใหบริการและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกสภาวิศวกรผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
  2.3 เพ่ือชวยงานดานอ่ืน  ๆของสำนักงานสภาวิศวกร 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 

 3.1 จางลูกจางสภาวิศวกรเพ่ือดำเนินการชวยงานจัดทดสอบความรูระดับภาคีวิศวกรและการจัดอบรมและ
ทดสอบความพรอม ออนไลน 
 3.2 จางลูกจางสภาวิศวกรเพ่ือดำเนินงานธุรการในฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

รหัสโครงการ 1.13(1) 
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4. สถานท่ีดำเนินโครงการ 

 สำนักงานสภาวิศวกร 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

 กรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการ ผูชำนาญการการพิเศษ เจาหนาท่ีสภาวิศวกร สมาชิก และบุคคลท่ัวไป 
7.ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 

1 คาจางลูกจางตามสัญญาจางสภาวิศวกร (500 บาท X 245 วัน X2 คน) 245,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ทำสัญญาจางลูกจางตามสัญญาจาง             
(แผนเงิน) 245,000 บาท 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
ดำเนินงานจัดทดสอบภาคีวิศวกรและอบรมและทดสอบความพรอมไดที่สภาวิศวกรกำหนด 

- เชิงปริมาณ 
- เชิงคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
- เชิงเวลา ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)       งบประมาณ 245,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 9.1 สำนักงานสภาวิศวกรใหบริการและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกสภาวิศวกรผานระบบอิเล็กทรอนิกส มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 9.2  การจัดการงานธุรการในฝายทะเบียนและใบอนุญาต ท่ีเก่ียวของกับสมาชิกสภาวิศวกรหรือหนวยงาน
ภายนอกไดรับการดำเนินการท่ีความรวดเร็วข้ึน 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

 ดำเนินงานทดสอบความรูใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร และอบรมและทดสอบความพรอมไดตามจำนวนครั้ง
ท่ีกำหนด 
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ฝายทะเบียนและใบอนุญาต 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  งานจัดทำและจัดสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
วงเงนิงบประมาณ   4,191,000 บาท  
ประเภทโครงการ (........)  โครงการ  ( )  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.8) สงเสริมและสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรม 
     (2.13) สงเสริมการยึดมั่นในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 
     (2.14) เสริมสรางความเชื่อมั่นในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 6. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

  (6.3) ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และหนวยงานอ่ืน ๆ ผาน 
 ระบบอิเล็กทรอนิกส 

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ   
   ฝายทะเบียนและใบอนญุาต 

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล    
  ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ใหสภาวิศวกรมีวัตถุประสงคและอำนาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้ มาตรา 8 ขอ 1 สภาวิศวกรมีอำนาจและหนาที่ในการออกใบอนุญาตแกผูขอประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  

2. วัตถุประสงค  
      เพื่อจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทบุคคลทุกสาขา ทุกระดับ และจัดสงใหกับ

สมาชิกดวยความรวดเร็วและถูกตอง 
3. กิจกรรมดำเนินงาน  

     ดำเนินการจัดทำใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทบุคคล และจัดสงทางไปรษณีย 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สภาวิศวกร/สถานที่อ่ืนที่มีความเหมาะสมกับการดำเนนิการ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน  
6.1  บุคคลผูขอรับใบอนุญาต 
6.2 บุคคลผูขอตออายุใบอนุญาต 
 

 

 

 

รหัสโครงการ 1.13(2) 
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7. ประมาณการรายรับและรายจายประกอบดวย 

7.1 ประมาณการรายรับ (รวม 81,970,000 บาท)  

รายการ รายรับ (บาท) 
รายไดคาบำรุงสมาชิก 
2.3 คาบำรุงสมาชิกสามัญ อัตรา 1 ป 
(200 บาท/ใบ x 16,952 ใบ/ป) 
2.7 คาบำรุงสมาชิกสามัญ อัตรา 5 ป 
(1,000 บาท/ใบ x 25,155 ใบ/ป) 
2.8 คาบำรุงสมาชิกวิสามัญ อัตรา 1 ป 
(200 บาท/ใบ x 183 ใบ/ป) 
2.12 คาบำรุงสมาชิกวิสามญั อัตรา 5 ป 
(1,000 บาท/ใบ x 574 ใบ/ป) 

 
 

3,390,400 
 

25,155,000 
 

36,600 
 

574,000 
รายไดคาธรรมเนียม 
5.1 คาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม – บคุคลธรรมดา ระดับวฒุิวิศวกร 
(5,000 บาท/ใบ x 157 ใบ/ป) 
5.2 คาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม – บคุคลธรรมดา ระดับสามัญวิศวกร 
(3,500 บาท/ใบ x 910 ใบ/ป) 
5.3 คาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม – บคุคลธรรมดา ระดับภาคีวิศวกร 
(1,000 บาท/ใบ x 11,314 ใบ/ป) 
5.4 คาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม – บคุคลธรรมดา ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
(1,000 บาท/ใบ x 183 ใบ/ป) 
5.5 คาใบอนุญาตนิตบิุคคล 
(10,000 บาท/ใบ x 202 ใบ/ป) 

 
 

785,000 
 

3,185,000 
 

11,314,000 
 

183,000 
 

2,020,000 
5.6 คาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม กอนหมดอายุ ระดับวุฒิวิศวกร 
(1,500 บาท/ใบ x 313 ใบ/ป)  
5.7 คาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม กอนหมดอายุ ระดับสามัญวศิวกร 
(1,000 บาท/ใบ 3,416 x ใบ/ป)  
5.8 คาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม กอนหมดอายุ ระดับภาคีวิศวกร 
(500 บาท/ใบ x 17,865 ใบ/ป)  
5.9 คาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม กอนหมดอายุระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
(500 บาท/ใบ x 488 ใบ/ป) 
5.10 คาตอใบอนุญาตนิติบุคคลที่ขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตหมดอาย ุ
(3,000 บาท/ใบ x 905 ใบ/ป)  
 
 

 
469,500 

 
3,416,000 

 
8,932,500 

 
244,000 

 
2,715,000 

   

รายการ รายรับ (บาท) 
5.11 คาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลังหมดอายุ ระดับวุฒวิิศวกร 
(3,500 บาท/ใบ x 20 ใบ/ป)  
5.12 คาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลังหมดอายุ ระดับสามัญวศิวกร 
(3,000 บาท/ใบ 241 x ใบ/ป)  
5.13 คาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลังหมดอายุ ระดับภาคีวิศวกร 
(2,500 บาท/ใบ x 3,300 ใบ/ป)  
5.14 คาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลังหมดอายุระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
(2,500 บาท/ใบ x 86 ใบ/ป) 

 
70,000 

 
723,000 

 
8,250,000 

 
215,000 
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5.15 คาตอใบอนุญาตนิติบุคคลที่ขอตออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตหมดอาย ุ
(5,000 บาท/ใบ x 60 ใบ/ป) 
5.16 คาตอใบอนุญาตนิติบุคคลที่ขอตออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตหมดอาย ุเกิน 60 วัน 
(10,000 บาท/ใบ x 75 ใบ/ป) 

 
300,000 

 
750,000 

5.18 คาใบแทนใบอนุญาต ระดบัวุฒิวิศวกร 
(500 บาท/ใบ x 12 ใบ/ป) 
5.19 คาใบแทนใบอนุญาต ระดบัสามัญวิศวกร 
(500 บาท/ใบ x 73 ใบ/ป) 
5.20 คาใบแทนใบอนุญาต ระดบัภาคีวิศวกร 
(500 บาท/ใบ x 452 ใบ/ป) 
5.21 คาใบแทนใบอนุญาต ระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ 
(500 บาท/ใบ x 14 ใบ/ป) 

 
6,000 

 
36,500 

 
226,000 

 
7,000 

5.23 คาหนังสือรับรองการเปนสมาชิกฉบบัภาษาอังกฤษ 
(500 บาท/ใบ x 48 ใบ/ป) 

 
24,000 

5.24 หลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต  ยืน่ตามมาตรา 39 ทวิ 
(500 บาท/ใบ x 8,155 ใบ/ป) 

 
4,077,500 

5.25 หลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต ยืน่ประกอบคำขอ ข.1-ข.7  
(20 บาท/ใบ x 72,000 ใบ/ป) 

 
1,440,000 

5.26 คาหนังสือรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(5,000 บาท/ใบ x 685 ใบ/ป) 

 
3,425,000 

      รวมทั้งสิ้น 81,970,000 

 

7.2 ประมาณการคาใชจายจัดพิมพใบอนุญาตจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,191,000 บาท   
รายการ คาใชจายรวม 

1. คาจัดพิมพใบอนุญาต (ภาคีวิศวกร/สามัญวิศวกร/วุฒิวิศวกร) 
 (68 บาท/ใบ x 38,073 ใบ/ป) 
คาจัดสงไปรษณียดวนพิเศษ 
 (37 บาท/ใบ ×  38,073 ใบ/ป) 
 

 
2,589,000 

 
1,408,700 

รายการ คาใชจายรวม 
2. คาจัดพิมพใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
 (4 บาท/ใบ x 771 ใบ/ป) 
คาซองเล็กสีขาว 
 (2 บาท/ซอง x 771 ใบ/ป) 
คาจัดสงไปรษณียดวนพิเศษ 
(37 บาท/ใบ × 771 ใบ/ป) 

 
3,100 

 
1,600 

 
30,000 

3. คา Film / Laminate / Ribbon 
(สำหรับพิมพใบอนุญาตภาคีพิเศษ 1 กลอง พิมพได 600 ใบ) 
Film (4,200 บาท/กลอง x 2 กลอง) 
Laminate (3,200 บาท/กลอง x 2 กลอง) 
Ribbon (6,300 บาท/กลอง x 2 กลอง) 

 
 

8,400 
6,400 

12,600 
4. คาจัดพิมพใบอนุญาตนิติบุคคล 
(17 บาท/ใบ x 1242 ใบ/ป) 
คาซองสีน้ำตาล 

 
21,200 
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(4.28 บาท/ซอง x 1,242 ใบ/ป) 
คา Label 8 ชอง สำหรับแปะซอง 
(0.53 บาท/ซอง x 1,242 ใบ/ป) 
คาแผนรองใบอนุญาต 
(4.28 บาท/ซอง x 1,242 ใบ/ป) 
คาจัดสงไปรษณียดวนพิเศษ 
(37 บาท/ใบ × 1,242 ใบ/ป) 

5,400 
 

700 
 

5,400 
 

46,000 
5. คาจัดพิมพหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ 
(7.28 บาท/ใบ x 48 ใบ/ป) 
คาซองสีน้ำตาล 
(4.28 บาท/ซอง x 48 ใบ/ป) 
คา Label 8 ชอง สำหรับแปะซอง 
(0.53 บาท/ซอง x 48 ใบ/ป) 
คาจัดสงไปรษณียดวนพิเศษ 
(37 บาท/ใบ × 48 ใบ/ป) 

 
400 

 
200 

 
100 

 
1,800 

6. อ่ืนๆ 50,000 
รวม 4,191,000 

 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

 แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน)    ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คาใชจายในการจัดพิมพและจัดสงใบอนุญาต             
                             (แผนเงิน)    4,191,000 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
- เชิงปริมาณ   จำนวนการจัดทำใบอนุญาตในแตละเดือน 
- เชิงคุณภาพ           สามารถจัดทำใบอนุญาตประจำป 2565 ไดตามแผนงาน 
- เชิงเวลา      ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี  31  ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท)  งบประมาณ 4,191,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1  สามารถจัดทำและจัดสงใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมไดดวยความถูกตองและรวดเร็ว 
9.2 ใหบุคคลที่ใบอนุญาตหมดอายุมายื่นขอตออายุใบอนุญาตฯ และประกอบวิชาชีพอยางถูกตองตามกฎหมาย 

10. การติดตาม/ประเมินผล   
 การดำเนินงานไดตามวัตถุประสงคและเปนไปตามระเบียบและขอบังคับสภาวิศวกร  
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ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป  

    ชื่อโครงการ    งานประชุมรบัรองปริญญาฯ ทกุสาขา  
    วงเงินงบประมาณ   1,190,000 บาท  
    ประเภทโครงการ (     )  โครงการ  ()  งานประจ า 

 
ส่วนที่ 2 : โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
            1. ด้านการศึกษาและวิจัย 

(1.2) การปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพ่ือไม่ก้าวก่ายการจัดการศึกษา 
            2. ด้านการประกอบวิชาชีพ 

(2.14) เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 
            3. ด้านองค์กรและการให้บริการ 

 (3.5) เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 

 
ส่วนที่ 3 : หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
            3.1 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 
            3.2 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ 7 สาขา 
            3.3 ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

ส่วนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การด าเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล    

เพ่ือให้การเรียนการสอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือพิจารณาหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองปริญญาฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ใน

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 มาตรา 8 (3) 

3. กิจกรรมด าเนินงาน  
ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองปริญญา   

4. สถานทีด่ าเนินโครงการ สภาวิศวกร ชั้น 2, 5, สถาบันที่ขอรับรองปริญญาฯ 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ สถาบันการศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอรับรองปริญญา 
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม / การด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

7.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา (12 คน) 
(14,700 บาท x 12 ครั้ง) 

176,400 

7.2 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 3 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 6 คน x 6 ครั้ง) 

9,720 

7.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมโยธา (15 คน) 
(18,300 บาท x 12 ครั้ง) 

219,600 

7.4 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 4 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 8 คน x 6 ครั้ง) 

12,960 

7.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (10 คน) 
(12,300 บาท x 12 ครั้ง) 

147,600 

7.6 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 2 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 5 คน x 6 ครั้ง) 

7,560 

7.7 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (8 คน) 
(9,900 บาท x 12 ครั้ง) 

118,800 

7.8 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 2 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 4 คน x 6 ครั้ง) 

6,480 

7.9 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (7 คน) 
(8,700บาท x 12 ครั้ง) 

104,440 

7.10 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 2 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 4 คน x 6 ครั้ง) 

6,480 

7.11 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (10 คน) 
(12,300 บาท x 12 ครัง้) 

147,600 

7.12 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 2 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 5 คน x 6 ครั้ง) 

7,560 

7.13 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมเคมี (9 คน) 
(11,100 บาท x 12 ครั้ง) 

133,200 

7.14 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 2 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 5 คน x 6 ครั้ง) 

7,560 

7.15 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ (9 คน) 
(11,100 บาท x 6 ครั้ง)  

72,000 

7.16 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 2 คน x 3 ครั้ง) + (180 บาท x 5 คน x 3 ครั้ง) 

3,780 

7.17 อ่ืน ๆ 8,260 
 รวม 1,190,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปา้หมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ปี พ.ศ.2565 

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ(แผนเงนิ) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง             
(แผนเงิน) 1,190,000 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต 
- เชิงปริมาณ         สามารถจัดการประชุมไดต้ามแผนท่ีก าหนด  
- เชิงคุณภาพ        ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 
- เชิงเวลา            ด าเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณ 1,190,000 บาท 

 
9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 คุณภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสภาวิศวกรก าหนด 

10. การติดตาม/ประเมินผล    -  
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

    ชื่อโครงการ   โครงการสัมมนาการพัฒนาการรับรองปริญญาฯ  
    วงเงินงบประมาณ  148,000 บาท  
    ประเภทโครงการ (  )  โครงการ  (     )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
            1. ดานการศึกษาและวิจัย 

(1.2) การปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือไมกาวกายการจัดการศึกษา 

3. ดานองคกรและการใหบริการ 
(3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 

 
สวนที ่3 : หนวยงานที่รับผิดชอบ   
            3.1 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 
            3.2 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ 7 สาขา 
            3.3. ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล    

ดวยเนื้อหาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานวิศวกรรมในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไป
วิทยาการสมัยใหม สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาไดมีการปรับปรุงขอบังคับฯและ 
ระเบียบฯ ท่ีเก่ียวของกับการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ซ่ึงสถาบันการศึกษาท่ีประสงคจะยื่นหลักสูตรเพ่ือขอรับรองปริญญาฯ จะตองปฏิบัติตามขอบังคับฯและ
ระเบียบฯ ในการจัดหลักสูตร เนื้อหาวิชา แผนการเรียน ใหสอดคลองกับแนวทางของสภาวิศวกร เพ่ือให
สถาบันการศึกษาผลิตวิศวกรในสาขาวิศวกรรมควบคุมท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพตอไป 
2. วัตถุประสงค  

2.1 สัมมนาระดมความเห็นเพ่ือปรับปรุงขอบังคับฯและระเบียบฯ วาดวยการรับรองปริญญาฯ 
2.2 เพ่ือใหสถาบันการศึกษาไดรับทราบแนวทางปฏิบัติตามขอบังคับฯและระเบียบฯ วาดวยการรับรอง

ปริญญาฯ 
2.3 เพ่ือใหสถาบันดำเนินการตามเง่ือนไขในการรับรองปริญญาฯ ท่ีสภาวิศวกรกำหนด 
2.4 เพ่ือใหคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ 7 สาขามีความเขาใจในขอบังคับ/ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการ

รับรองปริญญาเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
3. กิจกรรมดำเนินงาน  

3.1 ดำเนินการสัมมนารวมระหวางคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ ท้ัง 7 สาขา กับสถาบันการศึกษา 
3.2 ดำเนินการประชุมเพ่ือติดตามผลการรับรองปริญญาฯ และตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 
3.3 ดำเนินการสัมมนารวมระหวางคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ ทั้ง 7 สาขา  
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4. สถานท่ีดำเนินโครงการ     สภาวิศวกร ชั้น 2, 5, สถานท่ีอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกับการดำเนินการ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
6.1 สถาบันการศึกษาท่ีมีความประสงคจะขอรับรองปริญญาฯ 
6.2 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ 7 สาขา 

7. ประมาณการคาใชจาย 
ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
1. จัดสัมมนารับรองปริญญาฯ 7 สาขา แบบออนไลนประมาณ 2 คร้ัง 

- คาวิทยากร (3 คน x 2,500 บาท x 2 คร้ัง = 15,000 บาท) 
- คาอาหารวางและอาหารรับรอง (3 คน x 180 บาท x 2 คร้ัง = 1,080 บาท) 
- อ่ืน ๆ  (3,920 บาท) 

20,000 

2. จัดสัมมนารวมระหวางคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ ทั้ง 7 สาขาแบบออนไลน (2 คร้ัง) 
- คาวิทยากร (7 คน x 2,500 บาท x 2 คร้ัง = 35,000 บาท) 
- คาอาหารวางและอาหารรับรอง (7 คน x 180 บาท x 2 คร้ัง = 2,520 บาท) 
- อ่ืน ๆ  (2,980 บาท) 

40,500 

3.  สัมมนาการรับรองปริญญาใหกับสถาบันการศึกษา แบบ Face to Face (1 คร้ัง) 
- คาวิทยากร (5 คน x 2,500 = 12,500 บาท) 
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง (500 บาท x 150 คน = 75,000 บาท) 

87,500 
 

 รวม 148,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.สัมมนาเพ่ือการรับรองปริญญาฯ 7 สาขา             

(แผนเงิน) 20,000 
2. สัมมนารวมระหวางคณะอนกุรรมการ

รับรองปริญญาฯ ทั้ง 7 สาขา             

(แผนเงิน) 40,500 
3. สัมมนาการรับรองปรญิญา              

(แผนเงิน) 87,500 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

  - เชิงปริมาณ             
  - จำนวนผูเขารวมสัมมนา 7 สาขา (คน) 
  - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ(ครั้ง) 

   50-100 คน 
2 ครั้ง 

  - จำนวนผูเขารวมสัมมนา 7 สาขา (คน) 
  - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ(ครั้ง) 

   50-100 คน 
2 ครั้ง 

  - จำนวนผูเขารวมสัมมนา 7 สาขา (คน) 
  - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ(ครั้ง) 

   50-150 คน 
1 ครั้ง 

- เชิงคุณภาพ     ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ70 

- เชิงเวลา          ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 148,000 บาท 
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9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 

9.1 สถาบันการศึกษาท่ีขอรับรองปริญญาฯไดรับทราบขอกำหนดในการเสนอหลักสูตรเพ่ือการรับรอง
ปริญญาฯ 

9.2  สถาบันการศึกษาสามารถจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนตามเกณฑของสภาวิศวกร 
9.3  คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ 7 สาขามีความเขาใจในขอบังคับ/ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการรับรอง

ปริญญาเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใชแบบสอบถาม 
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

    ชื่อโครงการ   งานรับรองปริญญาฯ ทุกสาขา  
    วงเงินงบประมาณ  905,200 บาท  
    ประเภทโครงการ (     )  โครงการ  (  )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
            3. ดานองคกรและการใหบริการ 

(3.12) ปรับปรุงการใหบริการผานระบบเทคโนโลยี เพ่ือใหสภาวิศวกรเปนหนวยงานผูนำดาน
ดิจิทัลของประเทศไทย 
            6. ดานการบริหารการเปล่ียนแปลง 

(6.1) การนำเทคโนโลยีดานตางๆ มาประยุกตใหสามารถทำงานรวมกันได เพ่ือนำไปใชในการ
ประมวลผลขอมูล การจัดทำคลังขอมูล และแลกเปลี่ยนขอมูล เพ่ือประโยชนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

(6.3)ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และหนวยงานอ่ืน ๆ 
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   
            3.1 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา 
            3.2 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ 7 สาขา 
            3.3 ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล    

เพ่ือใหการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีสภาวิศวกรรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนไปตามขอบังคับและระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือตรวจประเมินหลักสูตรท่ียื่นขอรับปริญญาท่ีสภาวิศวกรใหการรับรองฯ เม่ือหมดระยะเวลา
รับรองปริญญาฯ แลว  

2.2 เพ่ือเปนการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา ประเมินความพรอม และเพ่ือใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน  
2.3 เพ่ือใหคำแนะนำเพ่ิมเติม 

3. กิจกรรมดำเนินงาน  
ดำเนินการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาในหลักสูตรยังไมเคยไดรับการรับรองปริญญาฯ จากสภา

วิศวกร (หลักสูตรใหม) โดยประมาณการตรวจเยี่ยมในแตละสาขาดังนี้ 
3.1 สาขาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตร 
3.2 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตร 
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3.3 สาขาวิศวกรรมไฟฟา  หลักสูตร 
3.4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตร 
3.5 สาขาวิศวกรรมเหมืองแร  หลักสูตร 
3.6 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  หลักสูตร 
3.7 สาขาวิศวกรรมเคมี  หลักสูตร 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ              สภาวิศวกร ชั้น 2, 5, สถาบันท่ีขอรับรองปริญญาฯ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ        1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  สถาบันการศึกษาท่ีมีความประสงคจะขอรับรองปริญญา 

7. ประมาณการรายไดและคาใชจาย 

7.1 ประมาณการรายไดประมาณ 1,955,000 บาท จากหลักสูตรท่ีขอรับรองฯ ดังนี้ 
ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
7.1.1 คารับรองปริญญา (15,000 x 90 หลักสูตร) 1,350,000 
7.1.2 คาธรรมเนียมการเดินทางไปตรวจรับรองหลักสูตร  

 เขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล (25,000 บาท x 6 หลักสูตร) 150,000 
 นอกเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล 10 หลักสูตร  
  - ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก (35,000 บาท x 4 หลักสูตร) 140,000 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (50,000 บาท x 3 หลักสูตร) 150,000 
  - ภาคเหนือ ภาคใต (55,000 บาท x 3 หลักสูตร) 165,000 
 รวมเปนเงิน 1,955,000 

 7.2 ประมาณการคาใชจาย ประมาณ 905,200 บาท ดังนี้ 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

7.2.1 คาใชจายในการเดินทางไปตรวจรับรองปริญญาทุกสาขา จำนวน  456,200  บาท 
 โดยคาดวาจะตรวจเยี่ยมประมาณ 16 ครั้ง โดยมีคาใชจาย ดังนี้  
 7.2.1.1 คาใชจายการเดินทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (6 หลกัสูตร x 17,000 บาท = 102,000 บาท) 

 1) คาตอบแทนอนุกรรมการ (2,500 บาท x 4 คน) 10,000 

 2) คาเดินทางอนุกรรมการ (1,000 บาท x 4 คน) 4,000 

 3) คาเชารถตู 2,000 

 4) อ่ืนๆ (เชน คาน้ำมัน, คาทางดวน) 1,000 

 รวมเปนเงิน 17,000 
 7.2.1.2 คาใชจายการเดินทาง ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก (4 หลักสูตร x 23,900 บาท = 

95,600 บาท) 
 1) คาตอบแทนอนุกรรมการ (3,500 บาท x 4 คน) 14,000 

 2) คาเดินทางอนุกรรมการ (1,000 บาท x 4 คน) 4,000 

 3) คาเลี้ยงรับรอง (300 บาท x 5 คน) 1,500 

 4) คาเบ้ียเลี้ยง 900 

 5) คาเชารถตู 2,000 
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ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

 6) อ่ืนๆ (เชน คาน้ำมัน, คาทางดวน) 1,500 

 รวมเปนเงิน 23,900 
 7.2.1.3 คาใชจายการเดินทางนอกเขตตางจังหวัด (6 หลักสูตร x 43,100 บาท = 258,600 บาท) 

 1)  คาตอบแทนอนุกรรมการ(3,500 x 4 คน) 14,000 

 2)  คาเดินทางคณะอนุกรรมการ(1,500 x 4 คน) 6,000 

 3)  คาตั๋วเครื่องบิน (4,000 x 5 คน) 20,000 

 4)  คาเบ้ียเลี้ยงและคาเดินทางเจาหนาท่ี 1,600 

 5)  คาเลี้ยงรับรอง (300 x 5 คน) 1,500 

 รวมเปนเงิน 43,100 
 รวม 7.2.1.1 +7.2.1.2 + 7.2.1.3 คารับรองหลักสูตรทุกสาขา เปนเงิน 456,200 บาท 
7.2.2 คาตอบแทนในการอานเลมหลักสูตร  (90 หลักสูตร x 3,000) 270,000 
7.2.3 คาตอบแทนในการตรวจผลการศึกษา (Transcript) 104,000 
 - หลักสูตรในประเทศ (1,000 คำขอ x 100) = 100,000 บาท  
 - หลักสูตรตางประเทศ (20 คำขอ x 200)   =     4,000 บาท  
7.2.4 คาตอบแทนการเปนวิทยากรใหสถาบันการศึกษา ( 10 ครั้ง x 7,500) 75,000 
 รวมคาใชจายท้ังส้ิน 7.2.1+7.2.2+7.2.3+7.2.4 รวมเปนเงิน 905,200 บาท 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.คาใชจายตรวจหลักสูตร             

(แผนเงิน) 456,200 

2.คาตอบแทนในการอานเลมหลักสูตร             

(แผนเงิน) 270,000 

3.คาตอบแทนในการตรวจผลการศึกษา (Transcript             

(แผนเงิน) 104,000 

4.คาตอบแทนในการเปนวิทยากร             

(แผนเงิน) 75,000 

ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 
- เชิงปริมาณ             

- จำนวนผูเขารวมตรวจหลักสูตร กทม. (คน/ครั้ง) 6 คร้ัง 

- จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ (ครั้ง)  1 ครั้ง  1 ครั้ง  1 ครั้ง  1 ครั้ง  1 ครั้ง  1 ครั้ง 

- จำนวนผูเขารวมตรวจหลักสูตรตางจังหวัด (คน/ครั้ง 10 คร้ัง 

- จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ (ครั้ง)  1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

- เชิงคุณภาพ         ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 70 
- เชิงเวลา             ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 905,200 บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 คุณภาพการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑท่ีสภาวิศวกรกำหนด 

10. การติดตาม/ประเมินผล     -  
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  งานประชุมการรับรองความรูความชำนาญการประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม   
วงเงนิงบประมาณ   94,000 บาท  
ประเภทโครงการ (     )  โครงการ  (   )  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2.   ดานการประกอบวิชาชีพ 
  (2.5) ออกใบรับรองความรูความชำนาญสำหรับผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพวิศวกรรม 
         ควบคุม และ สหสาขาวชิาชีพวิศวกรรม รวมทั้งรับรองความรูความชำนาญเฉพาะทาง 

6.   ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 (6.2) สรางกลุมความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและการ 
         สรางศักยภาพใหแกวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

  (6.4) สงเสริมสหสาขาทางดานวศิวกรรมและวิศวกรรมควบคุม 

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ   
            3.1 คณะอนุกรรมการรับรองความรูความชำนาญการประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคุม 
            3.2 คณะทำงาน ผูชำนาญการ และผูทรงคุณวุฒิที่เก่ียวของกับการรับรองความรูความชำนาญเฉพาะทาง 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
            3.3 ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล    
  เนื่องดวยคณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควรใหมีการสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการรับรองความรูความ

ชำนาญเฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อประโยชนตอการใหบริการวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมภายในประเทศ รวมถึงเพื่อใหไดประโยชนจากขอตกลงยอมรับรวมกันระหวางประเทศอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ
การบริการวิศวกรรมขามแดน จึงเห็นควรใหมีการรับรองความรูความชำนาญเฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกหนังสือรับรองความรูความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2564 

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อกำหนดแนวทางการสงเสริมใหมีการรับรองความรูความชำนาญเฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 
2.2 เพื่อกำหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูขอรับรองความรูความชำนาญเฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 
2.3 เพื่อสงเสริมวิศวกรไทย ใหมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสามารถแขงขันกับ

ตางประเทศได 
2.4 เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อเตรียมความพรอมที่จะแขงขันกับตางประเทศ 
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3. กิจกรรมดำเนินงาน  
การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองความรูความชำนาญเฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สภาวิศวกร ชั้น 2, 5, สถานที่อ่ืนที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินการ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน  
6.1  คณะกรรมการสภาวิศวกร  
6.2 คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ผูชำนาญการ และผูทรงคุณวุฒิ ที่เก่ียวของกับการรับรองความรูความชำนาญ

เฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
6.3 วิศวกร และหนวยงานที่เก่ียวของในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

7. ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

7.1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (12 คน) 
(14,700 บาท x 6 ครั้ง) 

88,200 

7.2 คาอาหารวางและอาหารกลางวัน (6 ครั้ง) 
(180 บาท x 3 คน x 3 ครั้ง) + (180 บาท x 6 คน x 3 ครั้ง) 

4,860 

7.3 อ่ืนๆ 940 
 รวม 94,000 

 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

 แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน)    ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คาเบ้ียประชุมและคาอาหารรับรอง             
                             (แผนเงิน)                               94,000 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
- เชิงปริมาณ สามารถจัดการประชุมไดตามแผนท่ีกำหนด 
- เชิงคุณภาพ  สามารถใหบริการรับข้ึนทะเบียนและขอใบรับรองความรูความชำนาญฯใหแกวิศวกรได 
- เชิงเวลา   ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 94,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1  สามารถจัดทำหลักเกณฑและวธิีการรับรองความรูความชำนาญเฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
9.2 สามารถออกหนังสือรับรองความรูความชำนาญเฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหแกวิศวกรได 

10. การติดตาม/ประเมินผล   
 ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณโดยมีการรายงานสรุปผลรวมถึงความคืบหนาการดำเนินงานตอ

คณะกรรมการสภาวิศวกรและที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  งานสัมมนาการรับรองความรูความชำนาญการประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม   
วงเงนิงบประมาณ   75,000 บาท  
ประเภทโครงการ ( )  โครงการ  (.......)  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2.   ดานการประกอบวิชาชีพ 

  (2.8) สงเสริมและสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 3.   ดานองคกรและการใหบริการ 

   (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ   
            3.1 คณะอนุกรรมการรับรองความรูความชำนาญการประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคุม 
            3.2 คณะทำงาน ผูชำนาญการ และผูทรงคุณวุฒิที่เก่ียวของกับการรับรองความรูความชำนาญเฉพาะทาง 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
            3.3 ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล    
  เนื่องดวยคณะกรรมการสภาวิศวกรเห็นสมควรใหมีการสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการรับรองความรูความ

ชำนาญเฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อประโยชนตอการใหบริการวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมภายในประเทศ รวมถึงเพื่อใหไดประโยชนจากขอตกลงยอมรับรวมกันระหวางประเทศอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ
การบริการวิศวกรรมขามแดน จึงเห็นควรจัดใหมีการรับรองความรูความชำนาญเฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมใหเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกหนังสือรับรองความรูความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2564 

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อกำหนดแนวทางการสงเสริมใหมีการรับรองความรูความชำนาญเฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
2.2 เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหวิศวกรในสาขาวิชาชพีวิศวกรรม ไดรับทราบและเขารับการข้ึนทะเบียนเปน

ผูมีความรูความชำนาญเฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
2.3 เพื่อสงเสริมวิศวกรไทย ใหมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสามารถแขงขันกับตางประเทศได 
2.4 เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อเตรียมความพรอมที่จะแขงขันกับตางประเทศ 
2.5 เพื่อสงเสริมความรวมมือ และความสัมพันธอันดีระหวางสถาบัน และสมาคมวิชาชีพวิศวกร 

3. กิจกรรมดำเนินงาน  
3.1 จัดสัมมนารวมกับหนวยงานที่เก่ียวของในการกำหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูรับรองความรูความ

ชำนาญเฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
3.2 เผยแพรและประชาสัมพันธ ใหสมาชิกและหนวยงานที่เก่ียวของทราบถึงการขอใบรับรองความรูความชำนาญ

เฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
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3.3 กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการสงเสริม และสนับสนุนการออกใบรับรองความรูความชำนาญเฉพาะดานใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สภาวิศวกร ชั้น 2, 5, สถานที่อ่ืนที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินการ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน  
6.1  คณะกรรมการสภาวิศวกร  
6.2 คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ผูชำนาญการ และผูทรงคุณวุฒิ ที่เก่ียวของกับการรับรองความรูความชำนาญ

เฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
6.3 วิศวกร และหนวยงานที่เก่ียวของในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

7. ประมาณการคาใชจาย จำนวนเงินทั้งสิ้น  75,000 บาท ประกอบดวย 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. จัดสัมมนารับฟงความเห็น/ประชาสมัพันธเก่ียวกับการดำเนินงานการรับรองความรูความชำนาญฯ 
แบบออนไลน ประมาณ 1 คร้ัง  

- คาวิทยากร 2,500 บาท x 5 คน = 12,500 บาท 

12,500 

 จัดสัมมนา แบบ Face to Face (1 คร้ัง) 
- คาวิทยากร 2,500 บาท x 5 คน = 12,500 บาท 
- คาอาหารวางและอาหารกลางวัน (500 บาท x 100 คน = 50,000 บาท 

62,500 

 รวม 75,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

 แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน)    ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. สัมมนารับฟงความเห็น/ประชาสัมพันธ             
(แผนเงิน) 12,500 

2. สัมมนา             
(แผนเงิน) 62,500 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
- เชิงปริมาณ             

  - จำนวนผูเขารวมสัมมนา (คน) 80-100 คน 

  - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ (ครั้ง) 1 คร้ัง  

 - จำนวนผูเขารวมสัมมนา (คน) 100 คน 

 - จำนวนครั้งทีด่ำเนนิโครงการ (ครั้ง) 1 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ  สามารถใหบริการรับขึ้นทะเบียนและขอใบรับรองความรูความชำนาญฯใหแกวิศวกรได 
- เชิงเวลา   ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 75,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1  สามารถจัดทำหลักเกณฑ และวธิีการรับรองความรูความชำนาญเฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
9.2 สามารถเผยแพรและประชาสัมพันธใหสมาชิกและหนวยงานที่เก่ียวของทราบถึงการขอใบรับรองความรูความชำนาญ

เฉพาะดานในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม 

10. การติดตาม/ประเมินผล   
 ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณโดยมีการรายงานสรุปผลรวมถึงความคืบหนาการดำเนินงานตอ

คณะกรรมการสภาวิศวกรและที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนที ่1 : ขอมลูทั่วไป  

    ชื่อโครงการ    การประชมุคณะอนุกรรมการวัดผลการสอบผูตรวจสอบอาคาร               
    วงเงินงบประมาณ  156,000 บาท  
    ประเภทโครงการ (     )  โครงการ  (  )  งานประจำ 

 
สวนที ่2 : โครงการนีส้อดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
            2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
 (2.8) สงเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
            6. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(6.2) สรางกลุมความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อประโยชนในการ
สงเสริมและการสรางศักยภาพใหแกวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 
สวนที ่3 : หนวยงานที่รับผิดชอบ   
            3.1 คณะอนุกรรมการวัดผลการสอบผูตรวจสอบอาคาร 
            3.2 ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ             

สวนที ่4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล    

สภาวิศวกรเปนหนวยงานจัดสอบเพื่อวัดผลผูที่ตองการขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
อาคาร ใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง โดยการออกหนังสือรับรองผลการสอบ เพื่อนำไปใชเปนหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนเปน
ผูตรวจสอบอาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและจัดการสัมมนาใหความรูแกสมาชิก และ
ประชาชน ในเร่ืองของการตรวจสอบอาคาร เพื่อใหตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตอตนเอง
และทรัพยสินเปนสำคัญ  
2. วัตถุประสงค  

เพื่อจัดการประชุมรับรองผลการทดสอบสำหรับผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร 
3. กิจกรรมดำเนินงาน  

การประชุมคณะอนุกรรมการวัดผลการสอบผูตรวจสอบอาคาร 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ    หองประชุม วสท. หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ*    1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน  สมาชิกสภาวิศวกร และผูผานการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบอาคาร 
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7. ประมาณการคาใชจาย 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

7.1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (10 คน) 
(12,300 บาท x 12 ครั้ง) 

147,600 

7.2 คาอาหารวางและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 2 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 5 คน  x 6 ครั้ง) 

7,560 

7.3 อ่ืนๆ 840 

 รวม 156,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการวัดผลการสอบ

ผูตรวจสอบอาคาร 

            

(แผนเงิน) 156,000 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             

- เชงิปรมิาณ             

    - จำนวนผูเขารวมประชุมฯ (คน) 10 คน 

    - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ(ครั้ง) 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

- เชิงคุณภาพ  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 

- เชิงเวลา         ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 156,000 บาท 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 

 สามารถรับรองผลการจัดทดสอบใหกับผูท่ีจะข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร 

10. การติดตาม/ประเมินผล    - 
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนที ่1 : ขอมลูทั่วไป  

    ชื่อโครงการ   งานจัดสอบผูตรวจสอบอาคาร  
    วงเงินงบประมาณ  34,000 บาท  
    ประเภทโครงการ (     )  โครงการ  (  )  งานประจำ 

 
สวนที ่2 : โครงการนีส้อดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
            2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
            (2.8) สงเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
            (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 
สวนที ่3 : หนวยงานที่รับผิดชอบ   
            3.1 คณะอนุกรรมการวัดผลการสอบผูตรวจสอบอาคาร 
            3.2 ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

สวนที ่4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล    

สภาวิศวกรเปนหนวยงานจัดสอบเพื่อวัดผลผูที่ตองการขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
อาคาร ใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง โดยการออกหนังสือรับรองผลการสอบ เพื่อนำไปใชเปนหลักฐานในการขอขึ้นทะเบียนเปน
ผูตรวจสอบอาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและจัดการสัมมนาใหความรูแกสมาชิก และ
ประชาชน ในเร่ืองของการตรวจสอบอาคาร เพื่อใหตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตอตนเอง
และทรัพยสินเปนสำคัญ  
2. วัตถุประสงค  

2.1  เพื่อจัดการทดสอบใหกับผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร 
 2.2  เพื่อจัดสัมมนาใหความรูกับสมาชิกและประชาชนผูใหความสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ
อาคารใหไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารมากขึ้น 
3. กิจกรรมดำเนินงาน  

ดำเนินการจัดการทดสอบใหกับผูมีความประสงคสมัครทดสอบขอขึ้นทะเบียนเปน 
ผูตรวจสอบอาคาร และจัดการสัมมนา เผยแพร ทางดานการตรวจสอบอาคารแกสมาชิก  
และประชาชนให ได รับความรู  ความเขาใจ ในเร่ืองการตรวจสอบอาคาร เพื่ อนำไปใช  
ในชีวิตประจำวัน และเปนการเพิ่มพูนความรู ใหกับผูปฏิบัติงานในวิชาชีพวิศวกรรมใหเกิด
ประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น 

รหัสโครงการ 2.3(2) 
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4. สถานที่ดำเนินโครงการ    หองประชุม วสท. หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ* 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565  

6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน สมาชิกสภาวิศวกร และผูผานการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบ

อาคาร 

7. ประมาณการายไดและคาใชจาย 

7.1 ประมาณการรายไดประมาณ 660,000 บาท จากผูสมัครทดสอบฯ ดังนี้ 
ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ  งบประมาณ 

(บาท) 
7.1.1 คาสมัครทดสอบผูตรวจสอบอาคาร 3 หมวด (1,500x75คน) จำนวน 112,500 บาท   
7.1.2 คาสมัครทดสอบผูตรวจสอบอาคาร 2 หมวด (1,000x30คน) จำนวน 30,000 บาท   
7.1.3 คาสมัครทดสอบผูตรวจสอบอาคาร 1 หมวด (500x45คน) จำนวน   22,500 บาท   

 รายไดตอคร้ังในการจัดสอบ 112,500+30,000+22,500 = 165,000 บาท   
 ในการจัดการสอบผูตรวจสอบอาคาร จำนวน 4 คร้ังๆ ละ 150 คน   
 จำนวนเงินรายได (165,000 x 4 ครั้ง) เปนเงิน 660,000 

 

 7.2 ประมาณการคาใชจาย ประมาณ 34,000 บาท ดังน้ี 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

7.2.1 คาใชจายในการจัดการสอบผูตรวจสอบอาคาร จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 150 คน 
- คาเชาสถานท่ี (8,000 บาท x 1 ครั้ง = 8,000 บาท) 
- คาอาหารวาง (50 บาท x 150 คน x 1 ครั้ง = 7,500 บาท) 
- คาใชจายอ่ืนๆ (4,500 บาท) 

20,000 

7.2.2 คาใชจายในการจัดสัมมนาใหความรูเก่ียวกับการตรวจสอบอาคาร แบบออนไลน จำนวน 1 
ครั้ง 

1) คาวิทยากร (5 คน x 2,500 บาท = 12,500 บาท) 
2) คาอาหารรับรองและคาอาหารวาง = 1,500 บาท 

14,000 

 รวม 34,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. จัดการทดสอบผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร             

(แผนเงิน)                         20000 

2. จัดการสัมมนาใหความรูเก่ียวกับการตรวจสอบอาคาร             

(แผนเงิน)                         14,000 

[113]



ตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต  

 - เชิงปริมาณ  

  - จำนวนผูเขารวมทดสอบผูตรวจสอบอาคาร (คน) 150 คน 

  - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ (ครั้ง)   1 ครั้ง          

  - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ (ครั้ง) แบบออนไลน       2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 

  - จำนวนผูเขารวมสัมมนา (คน)     100 คน  

  - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ (ครั้ง)     1 คร้ัง  

  - จำนวนขอสอบที่แกไข (ชุด)   100 ขอ 

  - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ (ครั้ง)   1 ครั้ง    1 ครั้ง    1 ครั้ง  

- เชิงคุณภาพ  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 

- เชิงเวลา        ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 34,000 บาท 

 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 

9.1 ผูตรวจสอบอาคารท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนท่ีมีจำนวนเพียงพอตอการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย  
9.2 สมาชิก และประชาชนท่ีใหความสนใจในเรื่องความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย วิธีการตรวจสอบ

สภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร ตลอดท้ังความรูเบื้องตนเก่ียวกับ กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร อันจะกอใหเกิดผลดีตอสังคมและประเทศชาติโดยรวม 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใชแบบสอบถาม 

 

 
 

[114]



 
ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ  งานประชุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  
วงเงินงบประมาณ  248,000 บาท  
ประเภทโครงการ (     )  โครงการ (  )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.3) สงเสริมการทำกรอบความสามารถของผูปฏิบัติวิชาชีพในแตละสาขาเพ่ือใชประเมินผลในการ 
สอบเลื่อนระดับ 
     (2.6) สงเสริมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practices) มาตรฐานความประพฤติ 
(Code of Conducts) และมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพ (Code of Services) 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
     (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
3.2 คณะทำงานท่ีเก่ียวของ ภายใตการกำกับของคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
3.3 ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ดวยสภาวิศวกร มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการดำเนินงานของ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหถูกตองตามมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและคุมครอง
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจึงไดกำหนดภาระหนาท่ีใหคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
เสนอแนวทางการดำเนินงานทางดานการจัดทำ การรับรอง และเผยแพรมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และ 
การปฏิบัติวิชาชีพรวมท้ังใหความชวยเหลือ แนะนำ เผยแพร และใหบริการทางดานวิชาการตางๆ แกประชาชน
และองคกรอ่ืนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

2. วัตถุประสงค 
2.1 จัดการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือกำหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
2.2 เพ่ือสนับสนุนการจัดทำ การรับรอง และเผยแพรมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และการปฏิบัติวิชาชีพ 
2.3 เพ่ือกำหนดกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
2.4 เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
2.5 เพ่ือชวยเหลือ แนะนำ เผยแพร และใหบริการทางดานวิชาการตางๆ แกประชาชนและองคกรอ่ืนในเรื่องท่ี

เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 การประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและคณะทำงานท่ีเก่ียวของ 

รหัสโครงการ 2.4(1) 
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4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สภาวิศวกร ชั้น 2,5 หรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

6.1 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
6.2 คณะทำงานท่ีเก่ียวของภายใตการกำกับของคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 

7. ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

7.1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ (16 คน) 
(19,500 บาท x 12 ครั้ง = 234,000 บาท) 

234,000 
 

7.2 คาอาหารวางและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 4 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 8 คน x 6 ครั้ง) 

12,960 

7.3 อ่ืน ๆ 1,040 
 รวม 248,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คาเบี้ยประชุมและคาอาหารรับรอง             

(แผนเงิน) 248,000 

ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 
- เชิงปริมาณ             
  -จำนวนผูเขารวมประชมุอนกุรรมการ (คน) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง) 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 
- เชิงเวลา   ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย(บาท)   งบประมาณ  248,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

9.1 สามารถกำหนดแนวทางมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได 
9.2 สงเสริมการรับรอง และเผยแพรมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และการปฏิบัติวิชาชีพ แกสมาชิกและองคกรตางๆ 

9.3 สามารถจัดทำกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได 
9.4 สามารถจัดทำแนวทางการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับสากล 

9.5 สมาชิกและองคกรตางๆ สามารถนำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพไปใชใหเกิดประโยชนตอการประกอบวิชาชีพ 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

-
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  
ชื่อโครงการ  งานประชุมสงเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคูมือ และรับรองมาตรฐาน 

การปฏิบัติวิชาชีพและมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
วงเงินงบประมาณ 410,000 บาท 
ประเภทโครงการ (   )  โครงการ ()  งานประจำ 

 

สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2 ดานการประกอบวิชาชีพ 
 (2.2) สนับสนุนสมาคมวิชาชีพเพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกร 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
 (2.6) สงเสริมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practices) มาตรฐานความประพฤติ (Code 
of Conducts) และมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพ (Code of Services) 
 (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 

สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
3.1 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
3.2 คณะทำงานท่ีเก่ียวของ ภายใตการกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
3.3 ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

สภาวิศวกรมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมซ่ึงขอบังคับ 
สภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประกอบดวย มาตรฐานการใหบริการ 
มาตรฐานความประพฤติ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมควบคูกับการพัฒนาประเทศ
โดยการสนับสนุนการจัดทำ การปรับปรุง และการรับรองมาตรฐานการประกอบวิชาชีพใหมีคุณภาพเปนท่ี
นาเชื่อถือและยอมรับกันโดยท่ัวไป ตลอดจนมีความเปนสากล 
 สำหรับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรรม สภาวิศวกรเห็นควรใหการสงเสริมสนับสนุน การจัดทำ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคูมือ และการรับรองมาตรฐานใหกับสมาคมวิชาชีพ องคกรของรัฐ องคกรเอกชน 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพราะเปนหนวยงานท่ีมีความรูความชำนาญโดยตรง และเพ่ือใชในการปฏิบัติวิชาชีพของ
วิศวกรใหมีคุณภาพ และมีความสำคัญตอการประกอบวิชาชีพของวิศวกร ในการนี้ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม จะตองเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณภาพของมาตรฐานเง่ือนไขและการดำเนินการตามท่ีสภา
วิศวกรกำหนด 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดทำการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคูมือการปฏิบัติวิชาชีพ และ

การรับรองมาตรฐานใหกับหนวยงาน และสมาคมวิชาชีพตางๆ 
2.2 เพ่ือใหการรับรองมาตรฐานการประกอบวิชาชีพท่ีมีคุณภาพนาเชื่อถือ และยอมรับกันโดยท่ัวไป 
2.3 เพ่ือใหสมาชิกนำมาตรฐานการประกอบวิชาชีพท่ีไดรับการสนับสนุนสงเสริมและรับรองจากสภาวิศวกรไปใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพ 

รหัสโครงการ 2.4(2) 
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3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานท่ีเก่ียวของ 
3.2 ใหการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคูมือการปฏิบัติวิชาชีพ 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ    สภาวิศวกร ชั้น 2,5 หรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
6.1 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
6.2 คณะทำงานท่ีเก่ียวของภายใตการกำกับของคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
6.3 ผูแทนหนวยงาน และสมาคมวิชาชีพตางๆ 

7. ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 

7.1 คาเบี้ยประชุมคณะทำงานฯ ตรวจรับโครงการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพ 4 สาขา สาขาละ 3 คน 
(3,250 บาท x 12 ครั้ง x 4 สาขา) 

156,000 

7.2 อาหารวางและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 1 คน x 6 ครัง้ x 4 สาขา) + (180 บาท x 2 คน x 6 ครั้ง x 4 สาขา) 

12,960 

7.3 คาเบี้ยประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรองมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพ
และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 7 สาขา สาขาละ 5 คน 
(5,250 บาท x 6 ครั้ง x 7 สาขา) 

220,500 

7.4 อาหารวางและอาหารกลางวัน (6 ครั้ง) 
(180 บาท x 2 คน x 3 ครัง้ x 7 สาขา) + (180 บาท x 3 คน x 3 ครั้ง x 7 สาขา) 

18,900 

7.5 อ่ืน ๆ 1,640 
 รวม 410,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ. 2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. การประชุมคณะทำงานตรวจรับโครงการฯ             

(แผนเงิน) 168,960 

2. การประชุมคณะทำงานตรวจรับรองฯ             

(แผนเงิน) 241,040 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
  -จำนวนผูเขารวมประชุม (คน) 3 คน 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง) 4 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

  -จำนวนผูเขารวมประชุม (คน) 5 คน 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง)  
7 

ครั้ง 
 

7 
ครั้ง 

 
7 

ครั้ง 
 

7 
ครั้ง 

 
7 

ครั้ง 
 

7 
ครั้ง 

- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย(บาท)   งบประมาณ 410,000 บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1 สามารถสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคูมือ ใหมีคุณภาพเปนท่ีนาเชื่อถือ 
9.2 สามารถรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และนำไปใชกันอยางแพรหลาย 
9.3 วิศวกรสามารถนำมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุนและรับรองจากสภาวิศวกรไปใชเปน

แนวทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
     - 
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาออนไลนเพ่ือการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
วงเงินงบประมาณ 122,000 บาท  
ประเภทโครงการ ( )  โครงการ (     )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพ 
     (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
3.2 คณะทำงานท่ีเก่ียวของภายใตการกำกับของคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
3.3 ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ดวยสภาวิศวกร มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการดำเนินงานของ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหถูกตองตามมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและคุมครอง
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหมีความแข็งแกรงเหมาะสมและสอดคลองกับสากล ประกอบกับมีนโยบาย
สงเสริมและสนับสนุนใหวิศวกรมีการพัฒนาความสามารถในการประกอบวิชาชีพและปฏิบัติวิชาชีพ ใหเกิด
ความกาวหนาในวิชาชีพวิศวกรรมและเปนการยกระดับวิศวกรใหทัดเทียมกับตางประเทศ 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือจัดทำกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรสามารถนำไปใชเปน 

แนวทางการประกอบวิชาชีพใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินกรอบความสามารถของวิศวกรตอไป 
2.2 เพ่ือจัดทำหลักเกณฑการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ มาตรฐานความประพฤติมาตรฐานการใหบริการ

วิชาชีพ 
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาขอบเขตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหเกิดความเหมาะสมและ

สอดคลองกับระดับสากล 
2.4 เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานวิจัยดานวิศวกรรมใหมี

ศักยภาพในการวิจัย และสามารถนำผลการวิจัยไปใชในการแกไขปญหาในวิชาชีพวิศวกรรม 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 

การจัดสัมมนา/ เสวนา/ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ ประชุมระดมสมองเรื่องท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและรับฟงความเห็นจาก คณะอนุกรรมการ 
คณะทำงาน สมาชิกสภาวิศวกรนิติบุคคลผูมีใบอนุญาต ผูแทนหนวยงาน สมาคมวิชาชีพตางๆ และผูท่ีมีสวน
เก่ียวของ 

รหัสโครงการ 2.4(3)  
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4. สถานท่ีดำเนินโครงการ  สภาวิศวกร ชั้น 2,5 หรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ผูชำนาญการพิเศษ สมาชิกสภาวิศวกร และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

7. ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. คาใชจายในการจัดสัมมนาฯ รูปแบบออนไลน เพ่ือการพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม จำนวน 3 ครั้ง 
- คาวิทยากร (2,500 บาท  x 4 คน x 3 ครั้ง = 30,000 บาท) 
- คาอาหารวางและอาหารรับรอง (180 บาท x 6 คน x 3 ครั้ง = 3,240 บาท) 

33,240 

2. คาใชจายในการจัดสัมมนาฯ แบบ Face to Face (1 ครั้ง) 
- คาวิทยากร (2,500 บาท x 5 คน = 12,500 บาท) 
- คาอาหารวางและอาหารรับรอง (500 บาท x 150 คน = 75,000 บาท) 
- อ่ืน ๆ = 1,260 บาท 

88,760 

 รวม 122,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน)        
 

ป พ.ศ. 2565 

แผนการใชจายงบประมาณ  
(แผนเงิน) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.คาใชจายในการจัดสัมมนาฯ             

(แผนเงิน)                            33,240 

2. คาใชจายในการสัมมนา     

(แผนเงิน)    88,760 

ตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

- เชงิปรมิาณ             

  -จำนวนผูเขารวมประชุมระดมสมอง (คน)    50-100  

 - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง)    3 ครั้ง 

     

 - จำนวนผูเขารวมประชุม (คน)    100-150 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง)    1 ครั้ง 

- เชิงคุณภาพ ไดกรอบความสามารถและแนวทางการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ 122,000 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
ไดขอสรุปจากการสัมมนาเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพในการจัดสัมมนา โดยใชแบบสอบถาม 
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

    ชื่อโครงการ    โครงการสนับสนุนการวิจัยทางดานวิศวกรรมเพ่ือพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
  วิศวกรรมควบคุม  

    วงเงินงบประมาณ  500,000 บาท 
    ประเภทโครงการ (      )  โครงการ  (  )  งานประจำ 

 

สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 1. ดานการศึกษาและวิจัย 

(1.5)  สงเสริมงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และเพ่ือประโยชนในการจัดทำ
มาตรฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

(1.6) สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยท่ีเก่ียวของในงานวิศวกรรมในเรื่องใหม ๆ เพ่ือประโยชนตอสังคมไทย 
และสังคมโลก 

2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
(2.2) สนับสนุนสมาคมวิชาชีพเพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกร และ 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
 

สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   
            3.1 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
            3.2 คณะทำงานท่ีเก่ียวของ ภายใตการกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
            3.3 ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล    

สภาวิศวกรมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยสนับสนุน
หนวยงานหรือสมาคมวิชาชีพใหมีการวิจัยทางดานวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพ 
มาตรฐานความประพฤติ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ซ่ึงผลการวิจัยสามารถนำไปประยุกตหรือตอยอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานวิศวกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพของวิศวกรใหสอดคลองตาม
ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561 และยกระดับ 
การประกอบวิชาชีพใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศได 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยทางดานวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพของวิศวกร 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 ใหการสนับสนุนการทำวิจัยมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคูมือการปฏิบัติวิชาชีพ 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ  สภาวิศวกร ชั้น 2,5 หรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
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5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
6.1 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
6.2 คณะทำงานท่ีเก่ียวของภายใตการกำกับของคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
6.3 ผูแทนหนวยงาน สมาคมวิชาชีพ และสมาชิกสภาวิศวกร 

7. ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 

1. คาใชจายในการสนับสนุนการจัดทำวิจัยทางดานวิศวกรรม  
(งานวิจัยละ 100,000 บาท x 5 งานวิจัย = 500,000 บาท) 

500,000 
 

 รวม 500,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ. 2565 

             แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุน             

(แผนเงิน)   500,000 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
  - จำนวนงานวจิัยที่สนับสนุน 5 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง) 1 ครั้ง 

- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย(บาท)   งบประมาณ  500,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1 สามารถสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางดานวิศวกรรมของหนวยงานและสมาคมวิชาชีพ 
9.2 สามารถถายทอดความรูและนำไปตอยอดปรับปรุงพัฒนากระบวนการประกอบวิชาชีพของวิศวกร 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
     - 
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

    ชื่อโครงการ   โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคูมือ และ
  รับรองมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

    วงเงินงบประมาณ  1,000,000 บาท 
    ประเภทโครงการ (      )  โครงการ  (  )  งานประจำ 

 

สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
  (2.2) สนับสนุนสมาคมวิชาชีพเพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกร 
         และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
  (2.6) สงเสริมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practices) มาตรฐานความ  
                      ประพฤติ (Code of Conducts) และมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพ (Code of Services) 
  (2.9) สงเสริมการจัดทำมาตรฐานการคิดคาบริการวิชาชีพวิศวกรรม 
  (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
  (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 

สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   
            3.1 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
            3.2 คณะทำงานท่ีเก่ียวของ ภายใตการกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
            3.3 ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล    

สภาวิศวกรมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมซ่ึงขอบังคับ 
สภาวิศวกร วาดวยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561 ประกอบดวย มาตรฐาน 
การใหบริการ มาตรฐานความประพฤติ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมควบคูกับ 
การพัฒนาประเทศ โดยการสนับสนุนการจัดทำ การปรับปรุง และการรับรองมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
ท่ีเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการรับรองมาตรฐาน 
การใหบริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ พ.ศ. 2563 ใหมีคุณภาพเปนท่ีนาเชื่อถือและยอมรับกัน
โดยท่ัวไป ตลอดจนมีความเปนสากล 
 สำหรับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรรม สภาวิศวกรเห็นควรใหมีการสงเสริม สนับสนุน การจัดทำ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคูมือ และการรับรองมาตรฐานใหกับสมาคมวิชาชีพ องคกรของรัฐ องคกรเอกชน 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพราะเปนหนวยงานท่ีมีความรูความชำนาญโดยตรง และเพ่ือใชในการปฏิบัติวิชาชีพของ
วิศวกรใหมีคุณภาพ และมีความสำคัญตอการประกอบวิชาชีพของวิศวกร ในการนี้ มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม จะตองเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณภาพของมาตรฐาน เง่ือนไขและการดำเนินการตามท่ี 
สภาวิศวกรกำหนด 
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดทำ การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคูมือการปฏิบัติวิชาชีพ และ

การรับรองมาตรฐานใหกับหนวยงาน และสมาคมวิชาชีพตางๆ 
2.2 เพ่ือใหการรับรองมาตรฐานการประกอบวิชาชีพท่ีมีคุณภาพนาเชื่อถือ และยอมรับกันโดยท่ัวไป 
2.3 เพ่ือใหสมาชิกนำมาตรฐานการประกอบวิชาชีพท่ีไดรับการสนับสนุนสงเสริมและรับรองจากสภาวิศวกรไปใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติวิชาชีพ 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 ใหการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคูมือการปฏิบัติวิชาชีพ 
3.2 ใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพท่ีเปนไปตามเกณฑของสภาวิศวกร 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ  สภาวิศวกร ชั้น 2,5 หรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
6.1 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
6.2 คณะทำงานท่ีเก่ียวของภายใตการกำกับของคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
6.3 ผูแทนหนวยงาน สมาคมวิชาชีพ และสมาชิกสภาวิศวกร 

7. ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 

1. คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน/คูมือ  
(มาตรฐานละ 200,000 บาท x 5 มาตรฐาน = 1,000,000 บาท) 

1,000,000 
 

 รวม 1,000,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ. 2565 

             แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุน             

(แผนเงิน)   1,000,000 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
  - จำนวนมาตรฐานที่สนับสนุน 5 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง) 1 ครั้ง 

- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย(บาท)   งบประมาณ  1,000,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1 สามารถสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคูมือ ใหมีคุณภาพเปนท่ีนาเชื่อถือ 
9.2 สามารถรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และนำไปใชกันอยางแพรหลาย 
9.3 วิศวกรสามารถนำมาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุนและรับรองจากสภาวิศวกรไปใชเปน

แนวทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได 

10. การติดตาม/ประเมินผล        - 
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ  งานประชุมพัฒนาวชิาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (CPD)  
วงเงินงบประมาณ 280,000 บาท  
ประเภทโครงการ (     )  โครงการ (  )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.11) สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องใหมากข้ึน 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
     (3.2) จัดระบบใหความรูทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีผานเครือขายและกรอบการพัฒนา CPD 
     (3.7) การปรับปรุงระเบียบเพ่ือรองรับการนำหนวยความรูจากการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยาง
ตอเนื่อง (CPD) มาใชในการเลื่อนระดับใบอนุญาต 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
3.2 คณะทำงานท่ีเก่ียวของภายใตกำกับของคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
3.3 ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาวิศวกรมีนโยบายในการสนับสนุนและสงเสริมใหวิศวกรมีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
ตอเนื่อง เพ่ือใหวิศวกรมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง จึงตองมีการสงเสริมใหสมาชิกวิศวกรไดทราบนโยบาย  
แนวทางการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง และรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกสภาวิศวกร 
เพ่ือการปรับปรุงเกณฑการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องรวมท้ังสามารถชวยเหลือ แนะนำ เผยแพร และใหบริการ
ทางดานวิชาการตางๆ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 

ดวยระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง พ.ศ.2551 กำหนดใหมี
การรับรองสถาบัน องคกร หรือหนวยงานท่ีจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง โดยองคกรแมขายมีหนาท่ี
ประสานงานกับสภาวิศวกร จึงตองมีการตรวจประเมินองคกรแมขายและกิจกรรมมาตรฐานใหมีคุณภาพ
เหมาะสม 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาวิศวกรมีความรูและเขารวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
2.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาวิศวกรไดนำผลจากเขารวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องไปใช

ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดานตางประเทศได 
2.3 เพ่ือตรวจสอบการกำหนดกิจกรรมมาตรฐานตามเกณฑการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
2.4 เพ่ือใหองคกรแมขายท่ีไดรับการรับรองมีการพัฒนากิจกรรมมาตรฐานใหมีคุณภาพตอการนำมาใช

ปฏิบัติงานของวิศวกร 

รหัสโครงการ 2.5(1) 
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2.6 เพ่ือแนะนำ เผยแพรใหความรูทางดานวิชาการตางๆ แกสมาชิกสภาวิศวกรในเรื่องท่ีเก่ียวกับการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องและคณะทำงานท่ีเก่ียวของ 
3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมและรณรงคใหมีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องในหนวยงานตางๆ 
3.3 ตรวจประเมินหลักสูตรและองคกรพัฒนาวิชาชีพ ดานการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (CPD) 

ในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 2,5 สถานท่ีจัดสัมมนาและนิติบุคคลท่ีสมัครเปนองคกร 

แมขาย หรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 
6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  สมาชิก และองคกรแมขายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรรมตอเนื่อง 
7. ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

7.1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (12 คน) 
(14,700 บาท x 12 ครั้ง) 

176,400 
 

7.2 คาอาหารวางและอาหารกลางวันคณะอนุกรรมการ (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 3 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 6 คน x 6 ครั้ง) 

9,720 

7.3 คาเบี้ยประชุมคณะทำงาน (7 คน) 
(7,250 บาท x 12 ครั้ง) 

87,000 

7.4 คาอาหารวางและอาหารกลางวันคณะทำงาน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 2 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 4 คน x 6 ครั้ง) 

6,480 

7.5 อ่ืน ๆ 400 
 รวม 280,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

- เชงิปรมิาณ             

  - จำนวนผูเขารวมประชุม (คน) 12 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- เชงิปรมิาณ             

  - จำนวนผูเขารวมประชุม (คน) 7 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คาเบี้ยประชุมอนุกรรมการ             

(แผนเงิน) 186,120 

2. คาเบี้ยประชุมคณะทำงาน  

(แผนเงิน) 94,180 

ตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

-   เชิงคุณภาพ  ประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานเพิ่มขึ้น รอยละ 60 
-   เชิงเวลา  ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันที ่31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท)  งบประมาณ 280,000 บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1 สมาชิกสภาวิศวกรไดรับทราบและเขาใจการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
9.2 สมาชิกสภาวิศวกรไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
9.3 สมาชิกสภาวิศวกรไดสะสมหนวยความรูเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 
9.4 มีการรับรองและตรวจประเมินองคกรแมขายและลูกขายการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 
9.5 มีการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
9.6 สมาชิกสภาวิศวกรไดสะสมหนวยความรูเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 
9.7 สมาชิกมีความรูดานวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
 การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพ โดยใชแบบสอบถาม 
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาวชิาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (CPD)  
วงเงินงบประมาณ 90,000 บาท  
ประเภทโครงการ (   )  โครงการ (     )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.11) สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องใหมากข้ึน 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
     (3.2) จัดระบบใหความรูทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีผานเครือขายและกรอบการพัฒนา CPD 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
3.2 คณะทำงานท่ีเก่ียวของภายใตกำกับของคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
3.3 ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาวิศวกรมีนโยบายในการสนับสนุนและสงเสริมใหวิศวกรมีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
ตอเนื่อง เพ่ือใหวิศวกรมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง จึงตองมีการสงเสริมใหสมาชิกวิศวกรไดทราบนโยบาย  
แนวทางการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง และรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกสภาวิศวกร 
เพ่ือการปรับปรุงเกณฑการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องรวมท้ังสามารถชวยเหลือ แนะนำ เผยแพร และใหบริการ
ทางดานวิชาการตางๆ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 

ดวยระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง พ.ศ.2551 กำหนดใหมี
การรับรองสถาบัน องคกร หรือหนวยงานท่ีจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง โดยองคกรแมขายมีหนาท่ีดูแล
รับผิดชอบองคกรลูกขายของตน และประสานงานกับสภาวิศวกร จึงตองมีการตรวจประเมินองคกรแมขายและ
กิจกรรมมาตรฐานใหมีคุณภาพเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาวิศวกรมีความรูและเขารวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
2.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาวิศวกรไดนำผลจากเขารวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องไปใช

ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และดานตางประเทศได 
2.3 เพ่ือตรวจรับรองและติดตามผลการดำเนินงานขององคกรแมขายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
2.4 เพ่ือตรวจสอบการกำหนดกิจกรรมมาตรฐานตามเกณฑการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
2.5 เพ่ือใหองคกรแมขายและลูกขายท่ีไดรับการรับรองมีการพัฒนากิจกรรมมาตรฐานใหมีคุณภาพตอการ

นำมาใชปฏิบัติงานของวิศวกร 
2.6 เพ่ือแนะนำ เผยแพรใหความรูทางดานวิชาการตางๆ แกสมาชิกสภาวิศวกรในเรื่องท่ีเก่ียวกับการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม 

รหัสโครงการ 2.5(2) 
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3. กิจกรรมดำเนินงาน 

3.1 จัดสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมและรณรงคใหมีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่องในหนวยงานตางๆ 
3.3 ตรวจประเมินหลักสูตรและองคกรพัฒนาวิชาชีพ ดานการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง (CPD) 

ในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
3.4 จัดการสัมมนาองคกรแมขายพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
3.5 จัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเชิงวิชาการดานตางๆ ใหแกสมาชิกสภาวิศวกร เพ่ือสงเสริมการพัฒนา

วิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร ชั้น 2,5 สถานท่ีจัดสัมมนาและนิติบุคคลท่ีสมัครเปนองคกร 

แมขาย หรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 
6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  สมาชิก และองคกรแมขายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรรมตอเนื่อง 
7.ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. จัดสัมมนาออนไลนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง ใหแกองคกรแมขาย ประมาณ 1 คร้ัง 
- คาวิทยากร (5 คน x 2,500 = 12,500 บาท) 

12,500 
 

2. จัดสัมมนา แบบ Face to Face (1 คร้ัง) 
  - คาวิทยากร (5 คน x 2,500 = 12,500 บาท) 
  - คาอาหารและของวาง (100 คน x 500 บาท = 50,000 บาท) 

62,500 

3. การตรวจประเมินหลักสูตรและองคกรแมขายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม 
ตอเนื่อง (CPD)  

- คาเดินทางอนุกรรมการ (1,000 x 3 คน x 5 ครั้ง = 15,000 บาท)  

15,000 
 

 รวม 90,000 

 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ. 2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. จัดสัมมนาออนไลน             

(แผนเงิน) 12,500 
2. จัดสัมมนา             

(แผนเงิน) 62,500 

3. การตรวจประเมิน             
(แผนเงิน) 15,000 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
  -จำนวนผูเขารวมสัมมนา (คน) 50-100 คน 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ (คร้ัง) 1 ครั้ง 

- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ  90,000บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1 สมาชิกสภาวิศวกรไดรับทราบและเขาใจการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
9.2 สมาชิกสภาวิศวกรไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
9.3 สมาชิกสภาวิศวกรไดสะสมหนวยความรูเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 
9.4 มีการรับรองและตรวจประเมินองคกรแมขายและลูกขายการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 
9.5 มีการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมตอเนื่อง 
9.6 สมาชิกสภาวิศวกรไดสะสมหนวยความรูเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 
9.7 สมาชิกมีความรูดานวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
 การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพในการจัดสัมมนา โดยใชแบบสอบถาม 
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ   งานประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวชิาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมวงเงิน
งบประมาณ  1,320,000 บาท  
ประเภทโครงการ(     )  โครงการ (    )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.5) ออกใบรับรองความรูความชำนาญสำหรับผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุม และสหสาขาวิชาชีพวิศวกรรม รวมท้ังรับรองความรูความชำนาญเฉพาะทาง 
     (2.8) สงเสริมและสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
     (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
     (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 
 6. ดานการบริหารการเปล่ียนแปลง 
     (6.4) สงเสริมสหสาขาทางดานวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคุม

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 3.1 คณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 3.2 คณะทำงาน ผูชำนาญการ และผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพวิศวกรรม

 ควบคุม 
 3.3 ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตุผล 

สภาวิศวกรเปนหนวยงานท่ีมีอำนาจและหนาท่ีในการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมในประเทศไทย ประกอบดวยสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 7 สาขา คือ โยธา เครื่องกลไฟฟา 
อุตสาหการ เหมืองแร เคมี และสิ่งแวดลอม แตยังไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันท่ีมีความกาวหนา
ทางวิชาการดานวิศวกรรมเปนไปอยางรวดเร็ว สมควรเพ่ิมการกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือให
ครอบคลุมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม ซ่ึงประเทศไดมีขอผูกพันไวในขอตกลงยอมรับรวม 
ของอาเซียนดานบริการวิศวกรรมและขอตกลงเขตการคาเสรี อันจะเปนการสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมมีความพรอมและศักยภาพในการแขงขันบริการวิชาชีพวิศวกรรมกับตางประเทศไดจึงจำเปนตอง
ออกกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

 

 

 

รหัสโครงการ 2.6(1) 
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือกำหนดแนวทางการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

2.2 เพ่ือกำหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูขอรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 

2.3 เพ่ือกำหนดองคความรูและออกขอสอบ สำหรับทดสอบความรูผูขอรับรองความรูความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

2.4 เพ่ือสงเสริมใหผูท่ีมีความชำนาญเฉพาะทาง มีบทบาทและหนาท่ีในงานวิชาชีพวิศวกรรมไมควบคุม 
17 สาขา 

2.5 เพ่ือสงเสริมวิศวกรไทยในสาขาวิศวกรรมท่ีไมควบคุมแตมีศักยภาพ ใหมีความพรอมในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม และสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

2.6 เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหวิศวกรในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไดรับทราบและยื่นขอใบรับรอง
ความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 

3.1 ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมคณะทำงาน 
ผูชำนาญการ และผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของ 

3.2 จัดทำองคความรูและออกขอสอบ สำหรับทดสอบความรูผูขอรับรองความรูความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 

3.3 เผยแพรและประชาสัมพันธสาขาวิชาชีพวิศวกรรมใหกับวิศวกร และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสาขา
วิชาชีพวิศวกรรม 

3.4 จัดทำโปรแกรมการทดสอบความรูผูขอรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
3.5 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ   สภาวิศวกร ชั้น 2,5 หรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
6.1  คณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
6.2  คณะทำงาน ผูชำนาญการ ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
6.3 องคกร สมาคมวิชาชีพ และนิติบุคคล 
6.4  วิศวกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 

[133]



7. ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
7.1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (10 คน) 

(12,300 บาท x 12 ครั้ง)  
147,600 

 
7.2 คาอาหารวางและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 

(180 บาท x 3 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 5 คน x 6 ครั้ง) 
8,640 

7.3 คาเบี้ยประชุมคณะทำงาน 17 สาขา จำนวนสาขาละ 5 คน (12 ครั้ง) 
(5,250 บาท x 12 ครั้ง x 17 สาขา) 

1,071,000 

7.4 คาอาหารวางและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 2 คน x 6 ครั้ง x 17 สาขา) + (180 บาท x 3 คน x 6 ครั้ง x 17 สาขา) 

91,800 

7.5 อ่ืน ๆ 960 
 รวม 1,320,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
แผนการใชจาย 

งบประมาณ (แผนเงิน)        

 
ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯและ
คาอาหารรับรอง  

            

(แผนเงิน) 156,240 

2. คาเบี้ยประชุมคณะทำงานฯและคาอาหาร
รับรอง  

            

(แผนเงิน) 1,162,800 

ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต             

- เชิงปริมาณ             

  - จำนวนผูเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการ (คน) 8 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ (คร้ัง) 1 คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 

  - จำนวนผูเขารวมประชุมคณะทำงาน (คน) 5 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ (คร้ัง) 17 
คร้ัง 

17 
คร้ัง 

17 
คร้ัง 

17 
คร้ัง 

17 
คร้ัง 

17 
คร้ัง 

17 
คร้ัง 

17 
คร้ัง 

17 
คร้ัง 

17 
คร้ัง 

17 
คร้ัง 

17 
คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 

- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย(บาท) งบประมาณ 1,320,000 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

9.1 วิศวกรเปนสมาชิกของสภาวิศวกรเพ่ิมข้ึนในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
9.2 สามารถสงเสริมวิศวกรในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ิมเติมใหมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพ 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
- 
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ    การสัมมนาออนไลนสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชสาขาวิศวกรรมควบคุม 
 วงเงินงบประมาณ  1,136,000 บาท 

ประเภทโครงการ  (     )  โครงการ (  )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.8) สงเสริมและสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
     (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
     (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 3.1 คณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 3.2 คณะทำงาน ผูชำนาญการ และผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพวิศวกรรม

 ควบคุม 
 3.3 ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตุผล 

สภาวิศวกรเปนหนวยงานท่ีมีอำนาจและหนาท่ีในการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมในประเทศไทย ประกอบดวยสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 7 สาขา คือ โยธา เครื่องกลไฟฟา 
อุตสาหการ เหมืองแร เคมี และสิ่งแวดลอม แตยังไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันท่ีมีความกาวหนา
ทางวิชาการดานวิศวกรรมเปนไปอยางรวดเร็ว สมควรเพ่ิมการกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือให
ครอบคลุมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีเกิดข้ึนใหมซ่ึงประเทศไทยไดมีขอผูกพันไวในขอตกลงยอมรับรวม 
ของอาเซียนดานบริการวิศวกรรมและขอตกลงเขตการคาเสรี อันจะเปนการสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมมีความพรอมและศักยภาพในการแขงขันบริการวิชาชีพวิศวกรรมกับตางประเทศไดจึงจำเปนตอง
ออกกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือกำหนดแนวทางการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

2.2 เพ่ือกำหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูขอรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 

รหัสโครงการ 2.6(2) 
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2.3 เพ่ือกำหนดองคความรูและออกขอสอบ สำหรับทดสอบความรูผูขอรับรองความรูความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

2.4 เพ่ือสงเสริมใหผูท่ีมีความชำนาญเฉพาะทาง มีบทบาทและหนาท่ีในงานวิชาชีพวิศวกรรมไมควบคุม 17 
สาขา 

2.5 เพ่ือสงเสริมวิศวกรไทยในสาขาวิศวกรรมท่ีไมควบคุมแตมีศักยภาพ ใหมีความพรอมในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม และสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

2.6 เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหวิศวกรในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไดรับทราบและยื่นขอใบรับรอง
ความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 จัดสัมมนารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกำหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมแตละสาขาวิศวกรรม 
3.2 จัดสัมมนารับฟงความเห็นรางขอบังคับสภาวิศวกร ระเบียบสภาวิศวกร และประกาศท่ีเก่ียวของกับ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
3.3 เผยแพรและประชาสัมพันธการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมใหกับวิศวกร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3.4 จัดทำโปรแกรมการทดสอบความรูผูขอรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
3.5 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ   สภาวิศวกร ชั้น 2,5 หรือสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
6.1  คณะอนุกรรมการสงเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
6.2  คณะทำงาน ผูชำนาญการ ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไมใชวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
6.3 องคกร สมาคมวิชาชีพ และนิติบุคคล 
6.4  วิศวกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 

7. ประมาณการคาใชจาย 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. จัดสัมมนาออนไลนประชาสัมพันธเก่ียวกับการดำเนินงานวิศวกรรมสาขาไมควบคุม ประมาณ      
4 คร้ังๆ 
-  คาวิทยากร (5 คน x 2,500 บาท x 4 ครั้ง = 50,000 บาท) 

    50,000 

2. จัดสัมมนา แบบ Face to Face (1 คร้ัง) 
- คาวิทยากร (5 คน x 2,500 บาท = 12,500 บาท 
- คาอาหารและของวาง (100 คน x 500 บาท = 50,000 บาท) 
- อ่ืนๆ = 600 บาท 

63,100 

3. คาใชจายในการจัดทำกรอบการดำเนินงานจัดทำขอสอบ สำหรับทดสอบความรูผูขอรับรองความรู
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (เฉพาะสาขาที่ไมมีองคกรที่รับผิดชอบ) 
- คาออกขอสอบ (120) และตรวจทานขอสอบกอนอนุมัติเขาคลังขอสอบ (30) รวมขอละ 150 บาท 

(200 ขอ x 150 บาท x 17 สาขา x 2 หมวดวิชา (พื้นฐาน+เฉพาะ) = 1,020,000 บาท) 
- อ่ืน  (2,900 บาท) 

1,022,900 

 รวม 1,136,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ. 2565 

แผนการใชจาย 

งบประมาณ (แผนเงิน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. สัมมนาประชาสัมพันธ             
(แผนเงิน)    50,000 

2. สัมมนา             
(แผนเงิน)    63,100 

2. ออกขอสอบสำหรับทดสอบความรู             
(แผนเงิน)    1,022,900 

ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต             

- เชิงปริมาณ             

  -จำนวนผูเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการ/
คณะทำงาน (คน) 

50-100 คน 20 คร้ัง 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ (20 คร้ัง)             

  - จำนวนผูเขารวมสัมมนา (คน) 100 คน 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ (1 คร้ัง) 1 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 

-เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย(บาท) งบประมาณ 1,136,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1 วิศวกรเปนสมาชิกของสภาวิศวกรเพ่ิมข้ึนในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
9.2 สามารถข้ึนทะเบียนและออกใบรับรองความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใหกับสมาชิกได 
9.3 สามารถสงเสริมวิศวกรในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ิมเติมใหมีความพรอมในการประกอบวิชาชีพ 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
แบบสอบถามในการทำประชาพิจารณ 
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ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

 
สวนที ่1 : ขอมลูทั่วไป  

ชื่อโครงการ     งานประชุมการถายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
วงเงินงบประมาณ  250,000 บาท  

     ประเภทโครงการ (     )  โครงการ  ( √ )  งานประจำ 

 
สวนที ่2 : โครงการนีส้อดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ  
     (2.7) สงเสริมการถายโอนเทคโนโลยีดานวิศวกรรมอยางเปนรูปธรรม 

6. ดานการบริหารการเปล่ียนแปลง 
    (6.2) สรางกลุมความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและการ

สรางศักยภาพใหแกวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 
สวนที ่3 : หนวยงานที่รับผิดชอบ  คณะอนุกรรมการถายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม             

สวนที ่4 : รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล    
 ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 สภาวิศวกรมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือ แนะนำ 
เผยแพร และใหบริการทางดานวิชาการตาง ๆ แกประชาชนและองคกรอ่ืนในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิทยาการและ
เทคโนโลยีทางวิศวกรรม และใหคำปรึกษา หรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับนโยบายและปญหาดาน
วิศวกรรมรวมท้ังดานเทคโนโลยี ประกอบกับนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 มีนโยบาย
สงเสริมการถายโอนเทคโนโลยีดานวิศวกรรมอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตองการตามดานนโยบายการดำเนินงานตาง ๆ ได จึงเห็นควรใหมี
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการถายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจ ในการถาย
โอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจใหพัฒนาและประยุกตใชอยางเหมาะสมตามยุทธศาสตร
ชาติ รวมถึงประสานกับภาครัฐในโครงการตางๆ ท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือเปนศูนยกลางในการถายโอน
เทคโนโลยีไปสูภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมภายในประเทศ  

2. วัตถุประสงค  
2.1 สงเสริมความรู ความเขาใจ ในการถายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจใหพัฒนา 
2.2 พัฒนา สนับสนุนใหมีการถายโอนเทคโนโลยี และประยุกตใชอยางเหมาะสมตามยุทธศาสตรชาติ เพ่ือ

การพัฒนาขีดความสามารถ การแขงขันทางการคาและอุตสาหกรรม 
2.3 แสวงหาความตองการและสนับสนุนความรวมมือกับนานาชาติ เพ่ือกอใหเกิดการถายโอนเทคโนโลยี 
2.4 ประสานกับภาครัฐในโครงการตาง ๆ ท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือเปนศูนยกลางในการถายโอน

เทคโนโลยีไปสูภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

รหัสโครงการ 2.7(1) 
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3. กิจกรรมดำเนินงาน                 จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ             สำนักงานสภาวศิวกร 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ          เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน คณะอนุกรรมการถายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม/คณะทำงาน 

7. ประมาณการคาใชจาย 
  

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

7.1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (10 คน) 
(12,300 บาท x 12 ครั้ง)  

147,600 

7.2 คาอาหารวางและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 2 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 5 คน x 6 ครั้ง) 

7,560 

7.3 คาเบี้ยประชุมคณะทำงาน (7 คน) 
(7,250 บาท x 12 ครั้ง) 

87,000 

7.4 คาอาหารวางและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 2 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 4 คน x 6 ครั้ง) 

6,480 

7.5 อ่ืน ๆ 1,360 
 รวม 250,000 

 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน) 
ป พ.ศ. 2565 

แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คาเบี้ยประชุมอนุกรรมการถายโอน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

            

 (แผนเงิน)                         155,160 

2. คาเบี้ ยประชุมคณะทำงานภายใต
อนุกรรมการ 

            

 (แผนเงิน) 93,480 

ตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต             

- เชงิปรมิาณ             

  - จำนวนอนุกรรมการที่เขาประชุม (คน) 10 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  - จำนวนคณะทำงาน (คน)/ชุด 7 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 70 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ 250,000 บาท 
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9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 
 9.1 สมาชิกและประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในการถายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากข้ึน 
 9.2 มีการถายโอนเทคโนโลยี และประยุกตใชอยางเหมาะสมตามยุทธศาสตรชาติ เพ่ือการพัฒนาขีด

ความสามารถ การแขงขันทางการคาและอุตสาหกรรม 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตอคณะกรรมการสภาวิศวกรและท่ีประชุมใหญ                 

สภาวิศวกร 
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ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 

ส่วนที ่1 : ข้อมลูทั่วไป 
ชื่อโครงการ งานสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเข้าพบ 
วงเงินงบประมาณ  165,000 บาท 
 ประเภทโครงการ ( √ )  โครงการ  (     )  งานประจำ 

ส่วนที ่2 : โครงการนีส้อดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
2. ด้านการประกอบวิชาชีพ

(2.7) ส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
6. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

(6.1) การนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อนำไปใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูล การจัดทำคลังข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

   (6.2) สร้างกลุ่มความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและการ
สร้างศักยภาพให้แก่วิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ส่วนที ่3 : หนว่ยงานที่รับผิดชอบ  คณะอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ส่วนที ่4 : รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารงานด้านต่างประเทศ
เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกสภาวิศวกรและภาพลักษณ์ขององค์กรในการประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างองค์กร และผลักดันการถ่ายโอน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม       

ประกอบกับนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 มีนโยบายส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการตามด้านนโยบายการดำเนินงานต่าง ๆ ได้ จึงเห็นควรให้มีการจัดสัมมนา/เสวนาการถ่ายโอน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจให้พัฒนาและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงประสานกับภาครัฐในโครงการ
ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการถ่ายโอนเทคโนโลยีไปสู่ภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาขอบเขตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เกิดความเหมาะสม

และสอดคล้องกับระดับสากล 

รหัสโครงการ 2.7(2) 
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2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านวิศวกรรม
ให้มีศักยภาพในการวิจัย และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพวิศวกรรม 

2.3 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้
พัฒนา 

2.4 ประสานกับภาครัฐในโครงการต่าง ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการถ่ายโอน
เทคโนโลยีไปสู่ภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

3. กิจกรรมดำเนินงาน
 การจัดสัมมนา/เสวนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมองเรื่องที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม การพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟัง
ความเห็นจาก คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน สมาชิกสภาวิศวกรนิติบุคคลผู้มีใบอนุญาต ผู้แทนหน่วยงาน 
สมาคมวิชาชีพต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สภาวิศวกร ชั้น 2, 5 และสถานที่อ่ืนที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินการ

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2565

6. กลุม่เป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์
6.1  คณะผู้แทนจากต่างประเทศ  
6.2  คณะกรรมการสภาวิศวกร (จำนวนคน ตามที่ได้รับมอบหมาย) 
6.3  คณะอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
6.4  คณะผู้ชำนาญการพิเศษ 
6.5  สมาชิกสภาวิศวกร           

7. ประมาณค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ที ่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมองหรือเสวนา รูปแบบออนไลน์

ประมาณ 3 ครั้ง 
- ค่าวิทยากรและค่าเดินทาง (2,500 บาท x 6 คน x 3 ครั้ง = 45,000 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและอาหารรับรอง (6 คน x 180 บาท x 3 ครั้ง = 3,240 บาท) 

48,240 

2. จัดสัมมนา แบบ Face to Face (1 ครั้ง) 
- ค่าวิทยากรและค่าเดินทาง (2,500 บาท x 6 คน = 15,000 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและอาหารรับรอง (100 คน x 500 บาท = 50,000 บาท) 

65,000 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าพบหน่วยงาน ประมาณ 5 ครั้ง 
- ค่าเดินทางอนุกรรมการฯ (1,000 บาท x 8 คน x 5 ครั้ง = 40,000 บาท) 
- ค่าเช่ารถตู้ (2,000 บาท x 5 ครั้ง = 10,000 บาท) 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( 1,760 บาท) 

51,760 

รวม 165,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต

แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน) 
ปี พ.ศ. 2565 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาฯ 
(แผนเงิน) 48,240 

2.สัมมนา 
(แผนเงิน) 65,000 

2.ค่าใช้จ่ายในการเข้าพบหนว่ยงาน 
(แผนเงิน) 51,760 

ตัวชี้วดัเปา้หมายผลผลิต 

- เชงิปรมิาณ 
  -จำนวนผู้เขา้ร่วม (คน) 50 - 100 
  - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ(ครั้ง) 3 ครั้ง 
  -จำนวนผู้เขา้ร่วม (คน) 10 
  - จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ(ครั้ง) 5 ครั้ง 

- เชิงคุณภาพ ได้กรอบความสามารถและแนวทางการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)   งบประมาณ 165,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ผ่านการเข้าร่วมการ 

ประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน ร่วมกับประเทศสมาชิก  
9.2 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือได้รับคำแนะนำจากผู้มาสัมมนา/เสวนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การดำเนินงานต่างประเทศด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 
9.3 สมาชิกและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น 

 9.4 มีการถ่ายโอนเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือการพัฒนาขีด 
ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าและอุตสาหกรรม 
10. การติดตาม/ประเมินผล

รายงานสรุปผลการสัมมนา/เสวนา การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพในการจัด
สัมมนา โดยใช้แบบสอบถาม 
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ฝ่ายบริหาร 

 
ส่วนที ่1 : ข้อมลูทั่วไป  

    ชื่อโครงการ งานการจัดประชุมใหญ่สภาวิศวกร ประจ าป ี2565 วงเงินงบประมาณ 2,232,000 บาท  
    ประเภทโครงการ (  √  )  โครงการ  (     )  งานประจ า 

 
ส่วนที ่2 : โครงการนีส้อดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
             3  ด้านองค์กรและการให้บริการ 
  (3.4) เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของส านักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

 
ส่วนที ่3 : หนว่ยงานที่รับผิดชอบ   
             3.1 คณะอนุกรรมการการบริหาร 
 3.2 คณะท างานจัดประชุมใหญ่สภาวิศวกร 

ส่วนที ่4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การด าเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล    

ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีการประชุมสมาชิกเป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง และการประชุมใหญ่คราวอ่ืนนอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ 
สภาวิศวกร ซึ่งการด าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกรฯ 

ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งใน
ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ และได้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในยุค New Normal ซึ่ง
ยังคงต้องมีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อต่าง ๆ ไม่เฉพาะเชื้อ COVID-19 โดยต้องมีการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) ประกอบกับ การประกาศใช้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงเห็นควรให้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดประชุมใหญ่สภาวิศวกรด้วย
วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการจัดประชุมในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
 

3. กิจกรรมด าเนินงาน  
จัดการประชุมสมาชิกเป็นการประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง เรียกว่า “การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี”  

การประชุมใหญ่คราวอื่นซึ่งมีนอกจากนี้ เรียกว่า “การประชุมใหญ่วิสามัญ” โดยสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วม
ประชุมได้ 
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4. สถานที่ด าเนินโครงการ จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ 
 
5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ* จัดการประชุมใหญ่สภาวิศวกร จ านวน 1 ครั้ง และการประชุมใหญ่

วิสามัญวิศวกร จ านวน 1 ครั้ง 
 

6. กลุม่เป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ สมาชิกสภาวิศวกรจ านวน 2,000 คน 

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย ประมาณวงเงินทั้งสิ้น 2,232,000 บาท (จัดการประชุม 2 ครั้ง) ประกอบด้วย 

ล าดับ รายการ 
ค่าใช้จ่าย  
(บาท) 

1 ค่าตอบแทน  
 1.1 ค่าเดินทางกรรมการสภาวิศวกร กรรมการจรรยาบรรณ ผู้ตรวจสภาวิศวกร  

และผู้สอบบัญชี (1,000 บาท x 25 คน x 2 วัน x 2 ครั้ง)   
100,000 

 1.2 ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ 120,000 
 1.3 ค่าประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมใหญ่ (6 คน) 

(6,250 บาท x 8 ครั้ง) 
50,000 

2 ค่าใช้สอย  
 2.1 ค่าอาหาร 200,000 
 2.2 ค่าจัดท าวาระการประชุมใหญ่ (50 เล่ม x 100 บาท x 2 ครั้ง) 10,000 
 2.3 ค่าจัดท ารายงานประจ าปี (50 เล่ม x 200 บาท x 1 ครั้ง) 10,000 
 2.4 ค่าเช่ารถตู้และค่าน้ ามัน (3,000 บาท x 2 คัน x 2 ครั้ง) 12,000 
 2.5 ค่าจ้างทีมงานจัดการประชุม ค่าเช่าอุปกรณ์ และการถ่ายทอดการประชุม 1,200,000 
 2.6 ค่าเช่าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ 400,000 
 2.7 ค่าวัสดุ 60,000 
 2.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 20,000 
3 ค่าวัสดุ  
 3.1 ค่าจัดท าของที่ระลึก (250 ชุด x 200 บาท x 1 ครั้ง) 50,000 

รวมงบประมาณ 2,232,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปา้หมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน 
(แผนงาน) 

ปี 2565 ปี 2566 

แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1.เสนอแผนการด าเนินงาน               
(แผนเงิน)               

2.ประชาสัมพันธ์โครงการ               
(แผนเงิน)               

3.ด าเนินการจัดประชุมใหญ่               
(แผนเงิน)   1,081,000       1,151,000   

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต               
- เชิงปริมาณ               
   - จ านวนครั้งท่ีจัดประชุมใหญ่ 2 ครั้ง    1 ครั้ง        1 ครั้ง   
   - จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม (คน)    1,000        1,000   
- เชิงคุณภาพ ด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
- เชิงเวลา แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)   งบประมาณ 2,232,000 บาท 

 
9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 

9.1 เป็นการด าเนินการตามกฎหมาย เพ่ือให้สมาชิกตรวจสอบผลการด าเนินงานสภาวิศวกร 
9.2 สมาชิกได้ทราบข้อมูลข่าวสารและเร่งรัดการด าเนินงานของสภาวิศวกร 
9.3 เปิดโอกาสให้สมาชิกและคณะกรรมการสภาวิศวกรแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง

กิจกรรมของสภาวิศวกร 
  
10. การติดตาม/ประเมินผล 

10.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร และวิสามัญสภาวิศวกร 
10.2 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร และวิสามัญสภาวิศวกร 
10.3 การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถาม 
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ฝ่ายบริหาร 

 
ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป  

ช่ือโครงการ   โครงการที่รองรับนโยบายของสภาวิศวกร วงเงินงบประมาณ 788,000 บาท 
ประเภทโครงการ (  √  )  โครงการ  (     )  งานประจำ 

 
ส่วนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
             3  ด้านองค์กรและการให้บริการ 
  (3.4) เสรมิสร้างศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

 
ส่วนท่ี 3 : หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

คณะอนุกรรมการการบริหาร 

ส่วนท่ี 4 :รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญั ติวิศวกร พ .ศ . 2542 ทั้งน้ีเพ่ือให้การดำเนินงานของ 
สภาวิศวกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอย่างเหมาะสม จึง
เห็นควรให้มีการประชุมของคณะกรรมการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการการบริหาร และคณะอนุกรรมการ
และคณะทำงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณากำหนดแนวทางและรายละเอียดในการดำเนินงานต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม และประสานความร่วมมือระหว่างคณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆ เพ่ือประโยชน์
ของสมาชิกและการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้การดำเนินการต่างๆ ของสภาวิศวกรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  นอกจากนี้ เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 
7 จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมและการอบรมสัมมนาต่าง ๆ เพ่ือรองรับการดำเนินงานตามนโยบายของสภา
วิศวกรให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสภาวิศวกร สังคม และประเทศชาติ รองรับการดำเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการสภาวิศวกรที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐและช่วยเหลือหรือตอบสนองต่อสังคม  จัดทำ
หนังสือหรือคู่มือที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงสนับสนุนวิทยากรเพ่ือบรรยายให้
ความรู้แก่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์และนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  จัดประชุมและสัมมนาเพ่ือพิจารณากำหนดแนวทางและรายละเอียดในการดำเนินงานรวมถึงพิจารณา

การดำเนินการต่างๆ ตามความเหมาะสม 
2.2  ประสานความร่วมมือระหว่างคณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก

และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
2.3 จัดกิจกรรม อบรม และสัมมนาต่าง ๆ เพ่ือรองรับการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสภา

วิศวกร 
2.4 จัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐและช่วยเหลือหรือตอบสนองต่อสังคม 
2.5 จัดทำหนังสือหรือคู่มือที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ 
2.6 สนับสนุนวิทยากรเพ่ือบรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์และนโยบายของ

คณะกรรมการสภาวิศวกร 
2.7 เพ่ือให้การดำเนินการต่างๆ ของสภาวิศวกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 จัดประชุม สัมมนาหรือระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการ           

และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3.2 จัดกิจกรรม อบรม และสัมมนาต่าง ๆ เพ่ือรองรับการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ     

สภาวิศวกร และรองรับการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการสภาวิศวกรที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายของ
รัฐและช่วยเหลือหรือตอบสนองต่อสังคม 

3.3 จัดทำหนังสือหรือคู่มือที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม 
3.4 จัดวิทยากรเพ่ือบรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานภายนอกตามที่ร้องขอหรือสภาวิศวกรเห็นสมควร 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สภาวิศวกรหรือสถานที่อ่ืนตามความเหมาะสม และออนไลน์ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2565 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รบัประโยชน ์
คณะกรรมการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 

7. ประมาณการค่าใช้จา่ย ประมาณวงเงินทั้งสิ้น 788,000 บาท ประกอบด้วย 
 7.1 การจัดประชุม/สัมมนาคณะกรรมการสภาวิศวกร (244,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ลำดับ   รายการ จำนวนเงนิ
(บาท) 

1 ค่าเดินทางคณะกรรมการสภาวิศวกร (1,000 บาท x 20 คน) 20,000
2 ค่าเบ้ียเลี้ยงกรรมการ (1,200 บาท x 2 วัน x 20 คน) 48,000
3 ค่าเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (900 บาท x 2 วัน x 5 คน) 9,000
4 ค่าที่พัก (2,000 บาท x 23 ห้อง x 2 คืน) 92,000
5 ค่าอาหาร (300 บาท x 25 คน x 5 มื้อ) 37,500
6 ค่ายานพาหนะ (3,000 บาท x 3 คัน x 2 วัน) 18,000
7 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 19,500
 รวมทั้งสิน้ 244,000
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    7.2 จัดกิจกรรม อบรม และสัมมนาต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ
สภาวิศวกร และรองรับการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการสภาวิศวกรท่ีจะต้องดำเนินการตามนโยบาย
ของรัฐและช่วยเหลือหรือตอบสนองต่อสังคม (194,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) จัดแบบ face to face จำนวน 1 ครั้ง จัดที่อาคารสำนักงานสภาวิศวกร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ลำดับ รายการ จำนวนเงนิ(บาท)

1 ค่าวิทยากร (2,500 บาท x 6 ช่ัวโมง) 15,000
2 ค่าอาหาร (500 บาท x 200 คน) 100,000
3 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 10,000
 รวมทั้งสิน้ 125,000

(2) จัดแบบออนไลน์ จำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ลำดับ รายการ จำนวนเงนิ(บาท)

1 ค่าวิทยากร (2,500 บาท x 6 ช่ัวโมง x 4 ครัง้) 60,000
2 ค่าอาหาร (180 บาท x 6 คน x 4 ครั้ง) 4,320
3 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 4,680
 รวมทั้งสิน้ 69,000

7.3 การสนับสนุนวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร จำนวน 20 ครั้ง (150,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ลำดับ รายการ จำนวนเงนิ(บาท)
1 ค่าวิทยากร (2,500 บาท x 3 ช่ัวโมง x 20 ครั้ง) 150,000
 รวมทั้งสิน้ 150,000

หมายเหตุ ลำดับที่ 7.3 พิจารณาประมาณการจากค่าใช้จ่ายในปี 2564 ที่ผ่านมาซึ่งกระจายอยู่ตามฝ่ายต่าง ๆ 
 7.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือ/คู่มือเพื่อสาธารณประโยชน์ 200,000 บาท 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณ (แผนเงิน) 

 
ปี พ.ศ. 2565

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.การจัดประชุม/สัมมนาคณะกรรมการ
สภาวิศวกร 

            

(แผนเงิน) 244,000
2.การจัดกิจกรรม อบรม และสัมมนา 
ตามนโยบาย 

            

(แผนเงิน) 194,000
3.การสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้แก่
หน่วยงานภายนอกตามนโยบาย

            

(แผนเงิน) 150,000
4.การจัดทำหนังสือ/คู่มือเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

            

(แผนเงิน) 200,000
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต     
- เชิงปริมาณ 
- เชิงคุณภาพ   การดำเนินงานของสภาวิศวกรมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองต่อนโยบายของกรรมการ 
-เชิงเวลา แล้วเสร็จภายใน ธันวาคม 2565 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)     งบประมาณ 788,000 บาท

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 
9.1 กำหนดแนวทางการดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประชาชน และสังคม 

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
9.2 มีการดำเนินกิจกรรมเพ่ือรองรับนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกรอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประชาชน และสังคม 
9.3 มีการดำเนินกิจกรรมเพ่ือรองรับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐและช่วยเหลือหรือตอบสนองต่อสังคม 
9.4 บุคลากรและหน่วยงานภายนอกได้รับความรู้และข้อมูลต่าง ๆ จากสภาวิศวกร 
9.4 การดำเนินการต่างๆ ของสภาวิศวกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
- 
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ฝ่ายบริหาร 

 
ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป  

ช่ือโครงการ โครงการส่งมอบงานคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 วงเงินงบประมาณ 150,000 บาท  
ประเภทโครงการ (√)  โครงการ (   )  งานประจำ 

 
ส่วนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

 
ส่วนท่ี 3 : หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
 คณะกรรมการสภาวิศวกร 

ส่วนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 จะหมดวาระลงในวันที่ 10 เมษายน 2565 และจะมีการ
เลือกต้ังคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 ภายในเดือนมีนาคม 2565 ในการนี้ จึงต้องมีการจัดพิธีส่งมอบงาน
คณะกรรมการสภาวิศวกรระหว่างสมัยที่ 7 และ 8 เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร 
สมัยที่ 7 และส่งมอบงานที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการให้คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 รับทราบและ
พิจารณาดำเนินการต่อไป เพ่ือให้การดำเนินงานของสภาวิศวกรเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งมอบงานคณะกรรมการสภาวิศวกรระหว่างสมัยที่ 7 และ 8 
 2.2 เพ่ือให้การดำเนินงานของสภาวิศวกรเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 

3.1 จัดพิธีส่งมอบงานคณะกรรมการสภาวิศวกรระหว่างสมัยที่ 7 และ 8 
3.2 จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 

 
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร 
 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ* เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 

 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รบัประโยชน ์ คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และ 8 
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย ประมาณวงเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท ประกอบด้วย 

ล าดับ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

1 ค่าเดินทางกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 จ านวน 20 คน (คนละ 1,000 บาท x 20 คน) 20,000 
2 ค่าอาหารและอาหารว่าง จ านวน 60 คน (คนละ 500 บาท x 60 คน) 30,000 
3 ค่าจัดท าของที่ระลึก (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฯ/กรรมการ/ผู้ติดตาม) 80,000 
4 ค่าจัดท าเอกสารส่งมอบงาน 50 ชุด (ชุดละ 200 บาท x 50 ชุด) 10,000 
5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 10,000 

รวมงบประมาณ 150,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปา้หมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน 
(แผนงาน) 

ปี 2565 

แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การจัดงานส่งมอบงานคณะกรรมการสภาวิศวกร             
(แผนเงิน) 150,000       

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
- เชิงเวลา แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)   งบประมาณ 150,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 

การส่งมอบงานคณะกรรมการสภาวิศวกรระหว่างสมัยที่ 7 และ 8 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
ด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
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ฝายการคลัง 

 
สวนที ่1 : ขอมลูทั่วไป  

ชื่อโครงการ งานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
วงเงินงบประมาณ 171,000 บาท  
ประเภทโครงการ (     )  โครงการ ( √)  งานประจำ 

 
สวนที ่2 : โครงการนีส้อดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3.ดานองคกรและการใหบริการ 
    (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 
    (3.6) เพ่ิมฝายตรวจสอบภายใน ทำหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองในการดำเนินงานของ        
สำนักงานสภาวิศวกร 

 
สวนที ่3 : หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

สวนที ่4 :รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในมาตรา 19(2) และมาตรา 37 ในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการสภาวิศวกรใหคณะกรรมการจัดทำงบดุล บัญชีรายไดและคาใชจาย และฐานะทางการเงินของ
สภาวิศวกร ประจำปเสนอตอท่ีประชุมใหญ ประกอบกับนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 มี
นโยบายดานองคกรและการใหบริการเพ่ือเปนองคกรธรรมาภิบาล เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของ
สำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการเงินและการ

บัญชี พ.ศ.2561 และระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด การดำเนินการมีความถูกตองเหมาะสม 

3. กิจกรรมดำเนินงาน จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
4. สถานที่ดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน สมาชิกสภาวิศวกร 

7.ประมาณการคาใชจาย 171,000 บาท  
   ใชเกณฑการคำนวณ คือ ครึ่งปแรกออนไลน 75% ครึ่งปหลังออนไลน 50% ประกอบดวย 
 7.1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (9 คน) จำนวนเงิน 155,400 บาท  
  (11,100 บาท x 14 ครั้ง) 
 7.2 คาอาหารรับรองการประชุม จำนวนเงิน   15,120 บาท  
  (5 คน x 180 บาท x 7 ครั้ง) + (7 คน x 180 บาท x 7 ครั้ง) 

รหัสโครงการ 4.1(1) 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ             
(แผนเงิน) 12,214 12,214 12,214 12,214 24,428 24,428 12,214 12,214 12,214 12,214 12,214 12,214 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปริมาณ 

- จำนวนอนุกรรมการท่ีเขาประชุม (คน ) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

- จำนวนครั้งท่ีดำเนินโครงการ(ครั้ง) 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 2คร้ัง 2คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 70 

- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสรจ็ภายใน วันท่ี.....31......เดือน..ธันวาคม....พ.ศ.2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ.........171,000.-............ บาท 

 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 

 สมาชิกสภาวิศวกร กรรมการ และเจาหนาท่ีสภาวิศวกรไดรับขอมูลและสวัสดิการท่ีเปนประโยชน

ตอการประกอบวิชาชีพ 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตอคณะกรรมการสภาวิศวกรและท่ีประชุมใหญ                 

สภาวิศวกร 
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ฝายการคลัง 

 
สวนที ่1 : ขอมลูทั่วไป  

ชื่อโครงการ งานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำป 
วงเงินงบประมาณ 66,000 บาท  
ประเภทโครงการ (     )  โครงการ ( √)  งานประจำ 

 
สวนที ่2 : โครงการนีส้อดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3.ดานองคกรและการใหบริการ 
    (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 
    (3.6) เพ่ิมฝายตรวจสอบภายใน ทำหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานสภาวิศวกร

 
สวนที ่3 : หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำป 

สวนที ่4 :รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในมาตรา 19(2) และมาตรา 37 ในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการสภาวิศวกรใหคณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปเสนอตอท่ี
ประชุมใหญ ประกอบกับนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 มีนโยบายดานองคกรและการ
ใหบริการเพ่ือเปนองคกรธรรมาภิบาล เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำป และปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในระเบียบ

คณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยวิธีการงบประมาณและการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2552 ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2555 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2559 เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและการดำเนินการเปนไปตามแผนการดำเนินงานมี
ความถูกตองเหมาะสม 

3. กิจกรรมดำเนินงาน จัดประชุม 6 ครั้ง 
4. สถานที่ดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนกันยายน– ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน สมาชิกสภาวิศวกร และคณะกรรมการสภาวิศวกร 

7. ประมาณการคาใชจาย 66,000 บาท  
   ใชเกณฑการคำนวณ คือ ครึ่งปแรกออนไลน 75% ครึ่งปหลังออนไลน 50% ประกอบดวย 

 7.1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (8 คน) จำนวนเงิน 59,400 บาท  
  (9,900 บาท x 6 ครั้ง) 
 7.2 คาอาหารรับรองการประชุม จำนวนเงิน   6,480 บาท 
  (6 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง)   

รหัสโครงการ 4.2(1) 
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8. แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงนิ) และตัวช้ีวดัเปาหมายผลผลติ 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ             
(แผนเงิน)         33,000 11,000 11,000 11,000 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปริมาณ 

- จำนวนอนุกรรมการท่ีเขาประชุม (คน )         8 8 8 8 

- จำนวนครั้งท่ีดำเนินโครงการ(ครั้ง)         3คร้ัง 1คร้ัง 1คร้ัง 1 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ     ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 70 

- เชิงเวลาดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน    วันท่ี.....31......เดือน..ธันวาคม....พ.ศ.2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ.........66,000.-............ บาท 

 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 

 สมาชิกสภาวิศวกร กรรมการ และเจาหนาท่ีสภาวิศวกรไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชน 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตอคณะกรรมการสภาวิศวกรและท่ีประชุมใหญ                 

สภาวิศวกร 
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สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ 

 
สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อโครงการ งานประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน  
 วงเงินงบประมาณ 1,180,000 บาท  

ประเภทโครงการ (  )  โครงการ (√) งานประจำ 

 
สวนท่ี 2: โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2 ดานการประกอบวิชาชีพ 
   (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
   (2.13) สงเสริมการยึดม่ันในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 
   (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability)  
 3 ดานองคกรและการใหบริการ 
    (3.12) ปรับปรุงการใหบริการผานระบบเทคโนโลยี เพ่ือใหสภาวิศวกรเปนหนวยงานผูนำดาน 
ดิจิตัลของประเทศไทย 
 5 ดานการปรับปรุงกฎหมาย 
   (5.1) การปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับกฎกระทรวง และพระราชบัญญัติของ 
สภาวิศวกรใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเพ่ือประโยชนในการดำเนินงาน
ตามพันธกิจและนโยบายของสภาวิศวกร อาทิ ปรับปรุง พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพ่ือรองรับภารกิจ
และการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับ 17 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม 
 6 ดานการบริหารการเปล่ียนแปลง  
   (6.3) ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และหนวยงานอ่ืน ๆ  
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

 
สวนท่ี 3: หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
            3.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ  
            3.2 สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ 

สวนท่ี 4:  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 1.1 สภาวิศวกร โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณมีอำนาจและหนาท่ี พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
กรณีกลาวหาและกลาวโทษผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วาประพฤติผิดจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันนำมาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหง
วิชาชีพ พ.ศ. 2559 ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบ คุม พ .ศ 2551ขอบั งคับสภาวิศวกร วาด วยหลักเกณ ฑ และวิธีการอุทธรณ คำวินิ จ ฉัยชี้ ขาด 
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ 2551และระเบียบคณะกรรมมการสภาวิศวกร วาดวยวิธีพิจารณา 
และวินิจฉัยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ 2546 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 (ฉบับท่ี 3)  

รหัสโครงการ 5.1(1) 
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 1.2 การปรับปรุงกระบวนวิธีพิจารณาคดีเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณ โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส 
มาประยุกตใชในการพิจารณาคดีจรรยาบรรณ เพ่ืออำนวยความสะดวกรวดเร็วและเปนธรรมแกคูกรณีท่ีไดรับ
ความเดือดรอน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการไตสวน    
สามารถดำเนินการพิจารณาคดีเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณ และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคดีเรื่องรองเรียน
จรรยาบรรณ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ขอบังคับสภาวิศวกรฯ 
และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรฯ ประกอบกับเพ่ือควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใหถูกตองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
 2.2 เพ่ือปรับปรุงกระบวนวิธีพิจารณาคดีเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณ โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส 
มาประยุกตใชในการพิจารณาคดีจรรยาบรรณ เพ่ืออำนวยความสะดวกรวดเร็วและเปนธรรมแกคูกรณีท่ีไดรับ
ความเดือดรอน 
 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 การจัดประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการ 
ไตสวน และคณะทำงานเพ่ือแกไขขอบังคับสภาวิศวกร ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรฯ   

  
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ 

          สำนักงานสภาวิศวกร  

 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

          ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวัน 31 ธันวาคม 2565 

 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

 6.1 บุคคลท่ีไดรับความเสียหายหรือพบเห็นการกระทำผิดจากการประกอบวิชาชีพของวิศวกรผูไดรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
 6.2 ผู ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ีถูกรองเรียนเก่ียวกับความผิดดาน
จรรยาบรรณ 
 6.3 คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจาหนาท่ีสภาวิศวกรท่ีเก่ียวของ
กับการพิจารณาเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณ 
 
 
 
 
 
 

[158]



7.ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. คาเบี้ยประชุม  

1.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ  
(15 คน รวมครั้งละ 36,600 บาท x 15 ครั้ง = 549,000 บาท ) 
1.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
(7 คน รวมครั้งละ 8,700 บาท x 15 ครั้ง = 130,500 บาท ) 
1.3 คณะอนุกรรมการไตสวน 
(5 คน รวมครั้งละ 6,300 บาท x 70 ครั้ง = 441,000 บาท ) 

1,120,500 

2. คาอาหารและของวางสำหรับการประชุม (เดือน ม.ค. – มิ.ย.)  
1.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ  
(4 คน x 180 บาท x 7 ครั้ง = 5,040 บาท ) 
1.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
(2 คน x 180 บาท x 7 ครั้ง = 2,520 บาท ) 
1.3 คณะอนุกรรมการไตสวน 
(2 คน x 180 บาท x 35 ครั้ง = 12,600 บาท ) 

20,160 

3. คาอาหารและของวางสำหรับการประชุม (เดือน ก.ค. – ธ.ค.)  
1.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ  
(8 คน x 180 บาท x 8 ครั้ง = 11,520 บาท) 
1.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
(4 คน x 180 บาท x 8 ครั้ง = 5,760 บาท) 
1.3 คณะอนุกรรมการไตสวน 
(3 คน x 180 บาท x 35 ครั้ง = 18,900 บาท) 

36,180 

4. คาใชจายอ่ืน ๆ ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 3,160 

 รวม 1,180,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การดำเนินงานเร่ืองรองเรียนจรรยาบรรณ             

(แผนเงิน) 1,180,000 บาท  

ตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปรมิาณ ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ไมนอยกวา 15  คณะอนกุรรมการ ไมนอยกวา 85 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ ควบคุมการประกอบวิชาชพีของผูไดรับใบอนุญาตใหอยูภายในกรอบจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 

- เชิงเวลา ดำเนินงานโครงการแลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 1,180,000 บาท  
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9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 เพ่ือใหการพิจารณาคดีรองเรียนจรรยาบรรณของผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เปนไปโดยสะดวกรวดเร็วถูกตองและเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝายท่ีเก่ียวของในคดีตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 ขอบังคับสภาวิศวกรฯ ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร และสอดคลองกับนโนบายของ
คณะกรรมการสภาวิศวกรปจจุบัน 
 
10. การติดตาม/ประเมินผล 

 รายงานแผนการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณตอคณะกรรมการจรรยาบรรณคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ผูตรวจสภาวิศวกร และท่ีประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป 
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สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ      

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป    

    ชื่อโครงการ งานสัมมนา/อบรมรวมการเสริมสรางและพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดีจรรยาบรรณ 
                ใหมีประสิทธภิาพแกคณะกรรมการจรรยาบรรณ อนุกรรมการ  
    วงเงินงบประมาณ 104,000 บาท    
    ประเภทโครงการ   ( √ )  โครงการ  (  )  งานประจำ   

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
              2 ดานการประกอบวิชาชีพ    
               (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม    
       (2.13) สงเสริมการยึดม่ันในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม  
               (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability)  
    3 ดานองคกรและการใหบริการ   
      (3.4) เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง   

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    
            3.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ    
            3.2 สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ    

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
 
1. หลักการและเหตุผล    
      ดวยคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการไตสวน 
เปนบุคลากรผูทำหนาท่ีแทนสภาวิศวกรเก่ียวกับการรับเรื่องกลาวหาและกลาวโทษรวมถึงการพิจารณาคดี
จรรยาบรรณ ของผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542    
ฉะนั้นเพ่ือเสริมสรางและพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดีจรรยาบรรณใหมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
มีความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติในการพิจารณาคดีจรรยาบรรณ จึงมีความจำเปนตองเสริมสรางศักยภาพ
และความสามารถของคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการไตสวน
เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง             
2. วัตถุประสงค   
               เพ่ือประโยชนและเสริมสรางศักยภาพและความสามารถของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการไตสวนเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย 
และวัตถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง จึงเห็นควรใหความรูแกคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการไตสวนเพ่ือพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดี
จรรยาบรรณ รวมถึงการนำระบบอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชในการพิจารณาคดีจรรยาบรรณ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกรวดเร็วและเปนธรรมแกคูกรณีท่ีไดรับความเดือดรอน 
 

รหัสโครงการ 5.1(2) 
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3. กิจกรรมดำเนินงาน    
    จัดสัมมนา/อบรม/รวมถึงการใหความรูทางดาน อ่ืน  ๆ แกคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะอนุกรรมการไตสวน เพ่ือพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดีจรรยาบรรณใหมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชในการพิจารณาคดีจรรยาบรรณ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกรวดเร็วและเปนธรรมแกคูกรณีท่ีไดรับความเดือดรอน        
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ   

              1. จัดสัมมนา/อบรม หรือดำเนินการอ่ืน ๆ ณ สถานท่ีท่ีกำหนด  

               2. สำนักงานสภาวิศวกร 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

                  ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึงวัน 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

                 6.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจาหนาท่ีสภาวิศวกร 
ท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณ   
        6.2 คณะกรรมการสภาวิศวกรในฐานะผูพิจารณาอุทธรณคำวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
7. ประมาณการคาใชจาย  
ท่ี 

รายการ 
คาใชจาย

รวม (บาท) 
1 จัดสัมมนากรรมการ/อนุกรรมการ ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 ครั้ง  

 คาวิทยากร (2,500 บาท x 4 ชม. x 1 ครั้ง = 10,000 บาท) 
 คาอาหาร (180 บาท x 4 คน x 1 ครั้ง = 720 บาท ) 

10,720 

2 จัดสัมมนากรรมการ/อนุกรรมการ ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสและ ณ สถานท่ีจัดงาน 
(กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล จำนวน 1 ครั้ง) 
คาวิทยากร (4 ชั่วโมง × 2,500 บาท) = 10,000 บาท 
คาเดินทางกรรมการจรรยาบรรณ (1,000 บาท × 12 คน) = 12,000 บาท 
คาเดินทางอนุกรรมการ (1,000 บาท × 30 คน) = 30,000 บาท 
คาเดินทางเจาหนาท่ี (500 บาท × 5 คน) = 2,500 บาท 
คาอาหาร 1 ม้ือ และอาหารวาง 1 ม้ือ (800 บาท × 47 คน) = 37,600 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 1,180 บาท 

93,280 

 รวม 104,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565  

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 จัดสัมมนา/อบรม                                         

(แผนเงิน)  

104,000 บาท  
 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  

- เชิงปริมาณ จัดสัมมนาหรือฝกอบรม ไมนอยกวา 2 ครั้ง  

- เชิงคุณภาพ ควบคุมการประกอบวิชาชีพของผูไดรับใบอนุญาตใหอยูภายในกรอบจรรยาบรรณ  

- เชิงเวลา ดำเนินงานโครงการแลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 104,000   บาท        

 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ      

   เพ่ือใหการพิจารณาคดีรองเรียนจรรยาบรรณของผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
เปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝายท่ีเก่ียวของในคดีตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 และสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกรปจจุบัน    
 
10. การติดตาม/ประเมินผล   

 รายงานแผนการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการ
สภาวิศวกร ผูตรวจสภาวิศวกร และท่ีประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป   
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สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ      

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป    

    ชื่อโครงการ งานดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณของวิศวกรและคาพยาน     
     วงเงินงบประมาณ 80,000 บาท            

    ประเภทโครงการ   (  )  โครงการ  (√)  งานประจำ   

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 2 ดานการประกอบวิชาชีพ  
   (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม                        
   (2.13) สงเสริมการยึดม่ันในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม  
   (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability)  

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    
            3.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ  
            3.2 สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ    

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
 
1. หลักการและเหตุผล   
      สภาวิศวกร โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณมีอำนาจและหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณี
กลาวหาและกลาวโทษผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วาประพฤติผิดจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ประกอบกับขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันนำมาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ. 
2559 ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ.2551 ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ พ.ศ.2551 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2546 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) และท่ีแกไข เพ่ิมเติม พ.ศ. 2554  
(ฉบับท่ี 3)   
                 ดวยเหตุดังกลาว เพ่ือความยุติธรรมในการดำเนินงานเก่ียวกับการพิจารณาคดีไตสวนคดี
จรรยาบรรณ ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการไตสวน ประกอบกับเพ่ือปองกันการครหา
เก่ียวกับการพิจารณาคดีปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ จึงมีความ
จำเปนตองรับฟงขอเท็จจริงอยางรอบดาน เชน พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ ท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พิสูจนขอเท็จจริงกรณีกลาวหาและกลาวโทษผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
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2. วัตถุประสงค   
               1. เพ่ือประโยชนและความเปนธรรมแกคูกรณีในคดีจรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
และคณะอนุกรรมการไตสวนจึงมีความจำเปนตองรับฟงขอเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยาน
วัตถุตาง ๆ อยางรอบดาน     
               2. เพ่ือปองกันการฟองรองสภาวิศวกร คณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการไตสวน
เก่ียวกับการพิจารณาคดีจรรยาบรรณ   
        
3. กิจกรรมดำเนินงาน   
      เปนการรับฟงขอเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ ในชั้นไตสวน 
ของคณะอนุกรรมการไตสวนท่ีเก่ียวของคดีจรรยาบรรณ                    
 
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ 
            1. สำนักงานสภาวิศวกร  

             2. สถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีกำหนด  

 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

                  ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวัน 31 ธันวาคม 2565 

 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

                 สภาวิศวกร คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ  คูกรณี และเจาหนาท่ีสภาวิศวกร 
ท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาเรื่องรองเรียนคดีจรรยาบรรณ    
         

7. ประมาณการคาใชจาย  

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1 
 
 
 

คาเดินทางและค าตอบแทนพยาน คาใชจายในการตรวจสอบสถานท่ี พิพาท  
คาใชจายอ่ืน ๆ ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร รวมถึงคาธรรมเนียมคัดถาย 
และรับรองสำเนาเอกสารจากหนวยงานภายนอก และคาใชจายอ่ืน ๆ 
 

80,000 

 รวม  80,000 

 

 

 

 

 

[165]



8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) พ.ศ.2565  

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 การดำเนินงานเร่ืองรองเรียนจรรยาบรรณ  

และคาพยาน 
                                       

(แผนเงิน) 80,000 บาท  

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  

- เชิงปริมาณ คาใชจายแกพยานบุคคล/พยานผูเช่ียวชาญ ไมนอยกวา 40 คน 

- เชิงคุณภาพ ควบคุมการประกอบวิชาชีพของผูไดรับใบอนุญาตใหอยูภายในกรอบจรรยาบรรณ 

- เชิงเวลา ดำเนินงานโครงการแลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 80,000 บาท  

 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ   

   เพ่ือใหการพิจารณาเรื่องรองเรียนคดีจรรยาบรรณของผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและเปนธรรมตอคูกรณีทุกฝายท่ีเก่ียวของตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
10. การติดตาม/ประเมินผล   
 รายงานแผนการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการ
สภาวิศวกร ผูตรวจสภาวิศวกร และท่ีประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป 
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สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ      

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป    

    ชื่อโครงการ งานสัมมนา/อบรมการเผยแพรความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกร   
    วงเงินงบประมาณ 72,000 บาท          
    ประเภทโครงการ   ( √ )  โครงการ  (  )  งานประจำ      

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร   
              2 ดานการประกอบวิชาชีพ   
      (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม                         
     (2.13) สงเสริมการยึดม่ันในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม  
     (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability)  

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    
            3.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ  
            3.2 สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ   

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
 
1. หลักการและเหตุผล   
      ดวยปจจุบันสภาวิศวกรไดรับเรื่องการกลาวหาและกลาวโทษผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม วาประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ประกอบกับขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันนำมาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ. 2559 เพ่ิมข้ึนเปนจำนวนมากประกอบกับเม่ือเขาสู
กระบวนการไตสวนของคณะอนุกรรมการไตสวนปรากฏขอเท็จจริงวา ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในฐานะผูถูกกลาวหา ยังไมไดเขาใจวาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะตองอยูภายใต
ขอกฎหมายท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม จึงเห็นสมควรจัดสัมมนาหรือจัดอบรม หรือทำคลิป 
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับคดีจรรยาบรรณ เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณแหงวิชาชีพใหแกผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  และนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรหรือเทียบเท า 
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542   
                           
2. วัตถุประสงค    
               เพ่ือสงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสงเสริมการยึดม่ัน 
ในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม และเสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
(Professional Reliability)  
     
 
 

 

รหัสโครงการ 5.1(4) 

[167]



        
3. กิจกรรมดำเนินงาน    
     1. จัดสัมมนา/อบรม/ใหความรูดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมเพ่ือปองกันการประพฤติผิด
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมรวมถึงการใหความรูทางดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม รวมท้ังกฎเกณฑและวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตาง ๆ  
     2. จัดทำสื่อใหความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
     3. สนับสนุนวิทยากรเพ่ือบรรยาความรู เก่ียวกับจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมใหแก 
หนวยงานตางๆ   

                            
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ  

             1. จัดสัมมนา/อบรม หรือดำเนินการอ่ืน ๆ ณ สถานท่ีท่ีกำหนด  

              2. สำนักงานสภาวิศวกร  

 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

                  ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2565 ถึงวัน 31 ธันวาคม 2565   

 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

                 6.1 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นิสิตนักศึกษา และประชาชน  
        6.2 คณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ  
 
7. ประมาณการคาใชจาย  
ท่ี 

รายการ 
คาใชจาย

รวม (บาท) 
1 จัดสัมมนา/อบรม แกสมาชิกสภาวิศวกร ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 ครั้ง  

คาวิทยากร (2,500 บาท x 4 ชม. x 1 ครั้ง = 10,000 บาท) 
คาอาหาร (180 บาท x 4 คน x 1 ครั้ง = 720 บาท ) 

10,720 

2 จัดสัมมนา/อบรม แกสมาชิกสภาวิศวกร ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสและ ณ สถานท่ี 
จัดงาน อาคารท่ีทำการสภาวิศวกร จำนวน 1 ครั้ง 
คาวิทยากร (4 ชั่วโมง × 2,500 บาท) = 10,000 บาท 
คาอาหาร 1 ม้ือ และอาหารวาง 1 ม้ือ (500 บาท × 80 คน) = 40,000 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 1,280 บาท 

51,280 

3 สนับสนุนวิทยากรเพ่ือบรรยาความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม
ใหแกหนวยงานตาง ๆ   
คาวิทยากร (2,500 บาท x 4 ชม.) 

10,000 

 รวม 72,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การฝกอบรมฯ/สนับสนุกวิทยากร                                         

(แผนเงิน) 72,000 บาท   

ตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปรมิาณ จัดสัมมนา/อบรม จำนวน 2 คร้ัง   สนับสนุนวิทยากร จำนวน 2 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ  -   

- เชิงเวลา ดำเนินงานโครงการแลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 72,000 บาท        

 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ         

   ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นิสิตนักศึกษา และคณะกรรมการจรรยาบรรณ
และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ จะไดตระหนักถึงการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมวาจะตองอยูภายใต 
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 และกฎหมายท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ  
 
10. การติดตาม/ประเมินผล   

 รายงานแผนการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการ
สภาวิศวกร ผูตรวจสภาวิศวกร และท่ีประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป  
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สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ 

 
สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อโครงการ โครงการงานสัมมนา/อบรมกฎหมายเพ่ือเสริมสรางทักษะ ความรู ความเขาใจ  
ดานกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการทำงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
และคณะอนุกรรมการตางๆ  

วงเงินงบประมาณ 120,000 บาท 
ประเภทโครงการ (√)  โครงการ (  ) งานประจำ 

 
สวนท่ี 2: โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2 ดานการประกอบวิชาชีพ  
    (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม    
    (2.13) สงเสริมการยึดม่ันในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม  
    (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability)  
 3 ดานองคกรและการใหบริการ  
    (3.4) เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามนโยบายและวัตถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  

 
สวนท่ี 3: หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
            3.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ  
            3.2 สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ 

สวนท่ี 4:  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการจรรยาบรรณ  คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการไตสวน 
เปนบุคลากรผูทำหนาท่ีแทนสภาวิศวกรเก่ียวกับการรับเรื่องกลาวหาและกลาวโทษรวมถึงการพิจารณาคดี
จรรยาบรรณของผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
จึงเปรียบเสมือนเปนตุลาการผูวินิจฉัยคดีดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ฉะนั้นในการทำงาน
ดังกลาวจึงมีความเสี่ยง และเสียสละเปนอยางมากในการทำงาน ประกอบกับในการทำงานขางตนมีกฎหมาย
อ่ืน ๆ เขามาเก่ียวของหลายประการในการทำงาน เชน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 หรือพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ฯลฯ ฉะนั้น จึงมีความ
จำเปนตองเสริมสรางทักษะ ความรู ความเขาใจท่ีเก่ียวของใหแกคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและคณะอนุกรรมการไตสวนเพ่ือใชความระมัดระวังในการพิจารณาคดี หรือใชดุลพินิจในการตัดสิน
คดีจรรยาบรรณ อยางรอบคอบและเปนธรรม  
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2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือประโยชนและเสริมสรางทักษะ ความรู ความเขาใจในกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพิจารณา
คดี หรือใชดุลพินิจในการตัดสินคดีจรรยาบรรณอยางรอบคอบและเปนธรรม จึงเห็นควรตองเพ่ิมเติมความรูแก
คณะกรรมการสภาวิศวกร คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะอนุกรรมการ 
ไตสวน 

 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 จัดสัมมนา อบรม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหความรูเพ่ือเสริมสรางทักษะ ความรู ความเขาใจ 
ใหแกคณะกรรมการสภาวิศวกร คณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของในฐานะ 
ผูมีอำนาจและหนาท่ีในการพิจารณาและออกคำสั่งทางปกครองในการพิจารณาเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณ 
แหงวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

     
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ 

         1. จัดสัมมนา/อบรม หรือดำเนินการอ่ืน ๆ ณ สถานท่ีท่ีกำหนด  
         2. สำนักงานสภาวิศวกร  
 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวัน 31 ธันวาคม 2565 

 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

 6.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจาหนาท่ีสภาวิศวกร 

ท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณ   

 6.2 คณะกรรมการสภาวิศวกรในฐานะผูพิจารณาอุทธรณคำวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณตาม

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

  
7.ประมาณการคาใชจาย 

รายการ 
คาใชจายรวม 

(บาท) 
- จัด สัมมนา/อบรม แกกรรมการและผู ปฎิ งานด านจรรยาบรรณ  ผ าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส และ ณ สถานท่ีจัดงาน ภายในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
จำนวน 1 ครั้ง 
คาวิทยากร (4 ชั่วโมง × 2,500 บาท) = 10,000 บาท 
คาเดินทางกรรมการสภาวิศวกร (1,000 บาท × 15 คน) = 15,000 บาท 
คาเดินทางกรรมการจรรยาบรรณ (1,000 บาท × 12 คน) = 12,000 บาท 
คาเดินทางอนุกรรมการ (1,000 บาท × 30 คน) = 30,000 บาท 
คาเดินทางเจาหนาท่ี (500 บาท × 5 คน) = 2,500 บาท 
คาอาหาร 1 ม้ือ และอาหารวาง 1 ม้ือ (800 บาท × 62 คน) = 49,600 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 900 บาท 

120,000 

รวม 120,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จัดสัมมนา/อบรม             
(แผนเงิน) 120,000 บาท  

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปริมาณ  จัดสัมมนา/อบรม/รวมถึงการใหความรูทางดานอ่ืน ๆ ไมนอยกวา 1 ครั้ง 

- เชิงคุณภาพ จัดสัมมนา/อบรม จำนวน 1 ครั้ง หรือการฝกอบรมหรอืสัมมนาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

- เชิงเวลา  ดำเนินงานโครงการแลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 120,000 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 เพ่ือใหคณะกรรมการสภาวิศวกร คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ และผูเก่ียวของ
สามารถนำทักษะ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายอ่ืน ๆ ไปปรับใชกับการปฏิบัติงานจริงในการพิจารณา 
และวินิจฉัยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย 
 
10. การติดตาม/ประเมินผล 

 รายงานแผนการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณตอคณะกรรมการจรรยาบรรณคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ผูตรวจสภาวิศวกร และท่ีประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป 
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สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ 

 
สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อโครงการ โครงการวาจาง Outsource  สนับสนุนและชวยเหลือการดำเนนิงานดานนิติการ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดระดับจำนวนคดีคงคางในสวนงานจรรยาบรรณ 

วงเงินงบประมาณ 750,000 บาท 
ประเภทโครงการ (√)  โครงการ (  ) งานประจำ 

 
สวนท่ี 2: โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2 ดานการประกอบวิชาชีพ  
    (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม    
    (2.13) สงเสริมการยึดม่ันในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม  
    (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability)  
 3 ดานองคกรและการใหบริการ  
    (3.4) เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามนโยบายและวัตถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  

 
สวนท่ี 3: หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
            3.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ  
            3.2 สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ 

สวนท่ี 4:  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สภาวิศวกรมีฐานะเปนองคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีอำนาจหนาท่ีสำคัญเก่ียวกับการ
ออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงการควบคุมความประพฤติ และการดำเนินงาน
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใหถูกตองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม อันเปน
การมุงคุมครองและสงเสริมความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน ตามวัตถุประสงคและ
อำนาจหนาท่ีแหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการไตสวน เปนผูพิจารณาและออกคำสั่งทางปกครองในสวนท่ีเก่ียวของกับการ
พิจารณาเรื่องกลาวหาหรือกลาวโทษผูไดรับใบอนุญาตฯ มีพฤติการณหรือการกระทำท่ีอาจเขาขายความผิด
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม ตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวย จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมอันจะนำมาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ  
พ.ศ. 2559  

ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการชวยเหลือ สนับสนุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานดานนิติการ 
ในสวนงานจรรยาบรรณ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม ใหสามารถดำเนินงาน
ไดตามวัตถุประสงคและกำหนดเวลา ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพิจารณาและลดจำนวนคดีคงคางสะสม  
โดยไมทำใหสิทธิของคูกรณีลดนอยลง   

รหัสโครงการ 5.1(6) 
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2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือประโยชนในการชวยเหลือ สนับสนุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานดานนิติการในสวนงาน
จรรยาบรรณ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม ใหสามารถดำเนินงานได 
ตามวัตถุประสงคและกำหนดเวลา ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพิจารณาและลดจำนวนคดีคงคางสะสม โดยไมทำ
ใหสิทธิของคูกรณีลดนอยลง   
 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 โครงการวาจาง Outsource  นิติบุคคลผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนและชวยเหลือการ
ดำเนินงานดานนิติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดระดับจำนวนคดีคงคางในสวนงานจรรยาบรรณ  

   
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ 

          สภาวิศวกร 

 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

          ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน  2565 ถึงวัน 31 ธันวาคม 2565 

 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

 6.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจาหนาท่ีสภาวิศวกร 

ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณ   

 6.2 คณะกรรมการสภาวิศวกรในฐานะผูพิจารณาอุทธรณคำวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

 6.3 ประชาชนและสมาชิกสภาวิศวกรท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณ 

  
7.ประมาณการคาใชจาย 
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1 โครงการวาจาง Outsource นิติบุคคลผูเช่ียวชาญทางดานกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนและ

ชวยเหลือการดำเนินงานดานนิติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดระดับจำนวนคดีคงคาง
ในสวนงานจรรยาบรรณ 
 

750,000 

 รวม 750,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จั ด จ า ง  Outsource  นิ ติ บุ ค คล ผู เชี่ ย วช าญ

ทางดานกฎหมาย เพื่อสนับสนุนและชวยเหลือ

การดำเนินงานดานนิติการ 

            

(แผนเงิน) 750,000 บาท  

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  

- เชิงปริมาณ  ลดจำนวนคดีคงคางไมนอยกวารอยละ 70   

- เชิงเวลา   ดำเนินงานโครงการแลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 750,000 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 สามารถดำเนินงานเรื่องรองเรียนจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม ไดตามวัตถุประสงคและ
กำหนดเวลา รวมถึงลดจำนวนคดีคงคางสะสม โดยไมทำใหสิทธิของคูกรณีลดนอยลง   
 
10. การติดตาม/ประเมินผล 

 รายงานแผนการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณตอคณะกรรมการจรรยาบรรณคณะกรรมการ
สภาวิศวกร ผูตรวจสภาวิศวกร และท่ีประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป 
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สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ  

 
สวนที ่1 : ขอมลูทั่วไป  

ชื่อโครงการ งานประชมุปรับปรุงแกไขพระราชบัญญตัวิิศวกร พ.ศ. 2542 
วงเงินงบประมาณ  43,000 บาท  
ประเภทโครงการ (  )  โครงการ  (     )  งานประจำ 

 
สวนที ่2 : โครงการนีส้อดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  

5. ดานการปรับปรุงกฎหมาย 
   (5.1) การปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ กฎกระทรวง และ

พระราชบัญญัติของสภาวิศวกร ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณการเปล่ียนแปลง รวมถึง
เพื่อประโยชนในการดำเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของสภาวิศวกร อาทิ ปรับปรุง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อรองรับภารกิจและการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับ 17 สาขา
วิชาชีพวิศวกรรม  

 
สวนที ่3 : หนวยงานที่รับผิดชอบ   
            3.1 คณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร/คณะทำงานที่ไดรับมอบหมาย 
            3.2 สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ             

สวนที ่4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล    

เนื่องจากพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลาพอสมควร 
ประกอบกับอาจมีบทบัญญัติบางประการของกฎหมายหรือกฎดังกลาวที่ไมสอดคลองกับการ
ปฎิบัติงานของสภาวิศวกรในปจจุบัน จึงจำเปนตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายดังกลาวใหมี 
ความถูกตองเหมาะสมและสอดคลองตอการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน เพื่อประโยชนตอการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรม ความปลอดภัยในชีวิต รางการ และทรัพยสินของประชาชน  
2. วัตถุประสงค  

เพื่อประโยชนในการดำเนินการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในสวน
ที่มีปญหาเร่ืองการตีความหรือการบังคับใชใหมีความถูกตองและชัดเจน รวมทั้งเพื่อประโยชนใน
การดำเนินงานของสภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ 
และนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร รวมถึงเพื่อรับรองภารกิจและการดำเนินงานที่
เกี่ยวของสาขาวิศวกรรมสงเสริม  
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3. กิจกรรมดำเนินงาน  
การจัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ 

4.1 สำนักงานสภาวิศวกร 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ* 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน 

สมาชิกสภาวิศวกร หนวยงานภาครัฐ สมาคม สถาบันการศึกษา หนวยงานภาคเอกชน 
และประชาชนที่เกี่ยวของในการพิจารณาปรับปรุง หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและกฎของสภา
วิศวกร 
7. ประมาณการคาใชจาย 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. คาเบ้ียประชุม  
(8 คน รวมคร้ังละ 9,900 บาท x 4 คร้ัง) 

39,600 
  

2. คาอาหารและของวางสำหรับการประชุม (เดือน ม.ค. – มิ.ย.)  
(2 คน x 180 บาท x 2 คร้ัง)  

720 
  

3. คาอาหารและของวางสำหรับการประชุม (เดือน ก.ค. – ธ.ค.)  
(4 คน x 180 บาท x 2 คร้ัง)  

1,440 
  

4. คาใชจายอื่น ๆ ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 1,240 
 รวม 43,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การประชุม             

                     (แผนเงิน) 43,000 บาท 

ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปริมาณ ประชุมคทง.ไมนอยกวา 4 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ สามารถดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

- เชิงเวลา ดำเนินโครงการใหแลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 43,000 บาท 
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9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 

9.1 การดำเนินงานของสภาวิศวกรและผูปฎิบัติงานของสภาวิศวกรเปนไปโดยถูกตองตาม

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

9.2 สามารถปรับปรุงหรือแกไขกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสภาวิศวกรใน
สวนที่มีปญหาในการตีความหรือการบังคับใชใหมีความถูกตองและชัดเจน รวมทั้งการพัฒนา
กฎหมายและกฎ เพื่อประโยชนในการดำเนินการของสภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร  
10. การติดตาม/ประเมินผล 

รายงานแผนการดำเนินงานและคาใชจายงบประมาณตอคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการสภา
วิศวกร ผูตรวจสภาวิศวกร และที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป 
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สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ 

 
สวนที ่1 : ขอมลูทั่วไป  

ชื่อโครงการ งานประชมุคณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร 
วงเงินงบประมาณ  190,000 บาท  
ประเภทโครงการ    (   )  โครงการ  (     )  งานประจำ 

 
สวนที ่2 : โครงการนีส้อดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  

5. ดานการปรับปรุงกฎหมาย 
(5.1) การปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ กฎกระทรวง และ

พระราชบัญญัติของสภาวิศวกร ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณการเปล่ียนแปลง รวมถึง
เพื่อประโยชน ในการดำเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของสภาวิศวกร อาทิ ปรับปรุง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อรองรับภารกิจและการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับ 17 สาขา
วิชาชีพวิศวกรรม  

 
สวนที ่3 : หนวยงานที่รับผิดชอบ   
            3.1 คณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร 
            3.2 สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ             

สวนที ่4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล    

1.1 เพื่อใหการดำเนินงานของสภาวิศวกรเปนไปโดยถูกตองตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ จึงมีความจำเปนตองขอรับคำแนะนำหรือคำปรึกษาจาก
ผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมาย 

1.2 เนื่องจากกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสภาวิศวกรไดใชบังคับมาเปน
ระยะเวลาพอสมควร ประกอบกับอาจมีบทบัญญัติบางประการของกฎหมายหรือกฎดังกลาวที่ 
ไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานของสภาวิศวกรในปจจุบัน จึงจำเปนตองมีการแกไขปรับปรุง
กฎหมายดังกลาวใหมีความถูกตองเหมาะสมและสอดคลองตอการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน 
เพื่อประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม และความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน
ของประชาชน 
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2. วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือประโยชนในการดำเนินงานของสภาวิศวกรใหถูกตองตามพระราชบัญญัติวิศวกร 

พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
2.2 เพื่อประโยชนในการดำเนินการปรับปรุงแกไขหรือเพิ่มเติมกฎกระทรวง ขอบังคับ 

ระเบียบ และประกาศสภาวิศวกร ในสวนที่มีปญหาในการตีความหรือการบังคับใชใหมีความ
ถูกตองชัดเจน รวมทั้งการพัฒนากฎหมายและกฎ เพื่อประโยชนในการดำเนินงานของสภาวิศวกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร 
3. กิจกรรมดำเนินงาน  

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร และคณะทำงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎกระทรวง ขอบังคับ และระเบียบของสภาวิศวกร 
4. สถานที่ดำเนินโครงการ 

4.1 สำนักงานสภาวิศวกร 

4.2 สถานที่จัดการประชุมประชาพิจารณ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ* 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน 

สมาชิกสภาวิศวกร หนวยงานภาครัฐ สมาคม สถาบันการศึกษา หนวยงานภาคเอกชน และ
ประชาชนที่เกี่ยวของในการพิจารณาปรับปรุง หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและกฎของสภาวิศวกร 

7. ประมาณการคาใชจาย 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. คาเบ้ียประชุม  
(12 คน รวมคร้ังละ 14,700 บาท x 12 คร้ัง)   

176,400  

2. คาอาหารและของวางสำหรับการประชุม (เดือน ม.ค. – มิ.ย.)  
(3 คน x 180 บาท x 6 คร้ัง)  

3,240 

3. คาอาหารและของวางสำหรับการประชุม (เดือน ก.ค. – ธ.ค.)  
(6 คน x 180 บาท x 6 คร้ัง)  

6,480 

4. คาใชจายอื่น ๆ ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 3,880 

 รวม 190,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การประชุม             

                     (แผนเงิน) 190,000 

ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปริมาณ ประชุม คอก.ไมนอยกวา 12 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ สามารถดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

- เชิงเวลา ดำเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 190,000 บาท 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 

9.1 การดำเนินงานของสภาวิศวกรและผูปฎิบัติงานของสภาวิศวกรเปนไปโดยถูกตองตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

9.2 สามารถปรับปรุงหรือแกไขกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสภาวิศวกรใน
สวนที่มีปญหาในการตีความหรือการบังคับใชใหมีความถูกตองและชัดเจน รวมทั้งการพัฒนา
กฎหมายและกฎ เพื่อประโยชนในการดำเนินการของสภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร  
10. การติดตาม/ประเมินผล 

รายงานแผนการดำเนินงานและคาใชจายงบประมาณตอคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการสภา
วิศวกร ผูตรวจสภาวิศวกร และที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป 

 
 

[181]



 
สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ 

 
สวนที ่1 : ขอมลูทั่วไป  

ชื่อโครงการ งานประชาพิจารณปรับรุงแกไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
วงเงินงบประมาณ  74,000 บาท  
ประเภทโครงการ    (   )  โครงการ  (     )  งานประจำ 

 
สวนที ่2 : โครงการนีส้อดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 5. ดานการปรับปรุงกฎหมาย 
     (5.1) การปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ กฎกระทรวง และ
พระราชบัญญัติของสภาวิศวกร ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณการเปล่ียนแปลง รวมถึง
เพื่อประโยชน ในการดำเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของสภาวิศวกร อาทิ ปรับปรุง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อรองรับภารกิจและการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับ 17 สาขา
วิชาชีพวิศวกรรม  

 
สวนที ่3 : หนวยงานที่รับผิดชอบ   
            3.1 คณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร 
            3.2 สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ             

สวนที ่4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล    

เนื่องจากพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลาพอสมควร 
ประกอบกับอาจมีบทบัญญัติบางประการของกฎหมายหรือกฎดังกลาวที่ไมสอดคลองกับการ
ปฎิบัติงานของสภาวิศวกรในปจจุบัน จึงจำเปนตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายดังกลาวใหมี 
ความถูกตองเหมาะสมและสอดคลองตอการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน เพื่อประโยชนตอการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรม ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน  
 
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในสวนที่มี
ปญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการบังคับใชใหมีความถูกตองชัดเจน รวมทั้งเพื่อประโยชนในการ
ดำเนินงานของสภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบาย
ของคณะกรรมการสภาวิศวกร รวมถึงเพื่อรองรับภารกิจและการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับสาขา
วิศวกรรมสงเสริม 

รหัสโครงการ 5.2(3) 
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2.2 เพื่อจัดใหมีการรับฟงความเห็น เทคนิคพิจารณ  และการประชาพิจารณจาก 
ผูที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติวิศวกรฯ 
 
3. กิจกรรมดำเนินงาน  

3.1 การจัดประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติวิศวกรฯ 

3.2 จัดทำระบบประชาพิจารณอิเล็กทรอนิกส 

 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ 

4.1 สำนักงานสภาวิศวกร 

4.2 สถานที่จัดประชาพิจารณ 

 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 

6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน 

สมาชิกสภาวิศวกร หนวยงานภาครัฐ สมาคม สถาบันการศึกษา หนวยงานภาคเอกชน และ
ประชาชนที่เกี่ยวของในการปรับปรุงแกไขรางพิจารณาพระราชบัญญัติวิศวกรฯ 

7. ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี 
รายการ 

คาใชจาย
รวม (บาท) 

1. รับฟงความคิดเห็นผานส่ืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 ครั้ง  
 คาวิทยากร (2,500 บาท x 4 ชม. x 1 ครั้ง = 10,000 บาท) 
 คาอาหาร (180 บาท x 4 คน x 1 ครั้ง = 720 บาท ) 

10,720 

2. รับฟงความคิดเห็นแบบผานส่ืออิเล็กทรอนิกส และ ณ อาคารท่ีทำการสภาวิศวกร
จำนวน 1 ครั้ง 
คาวิทยากร (4 ชั่วโมง × 2,500 บาท) = 10,000 บาท 
คาอาหาร 1 ม้ือ และอาหารวาง 1 ม้ือ (500 บาท × 100 คน) = 50,000 บาท 
คาใชจายในการประชาสัมพันธ 2,000 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 1,280 บาท 

63,280 

 รวม 74,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จัดรับฟงความคิดเห็นราง 

พระราชบัญญัตวิศวกรฯ 

            

                     (แผนเงิน) 74,000  

ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปริมาณ ประชาพิจารณไมนอยกวา 2 คร้ัง 

- เชิงคุณภาพ สามารถดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

- เชิงเวลา ดำเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 74,000 บาท 

 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 

9.1 การดำเนินงานของสภาวิศวกรและผูปฎิบัติงานของสภาวิศวกรเปนไปโดยถูกตองตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

9.2 สามารถปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง 
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสภาวิศวกรในสวนที่มีปญหาในการตีความหรือการบังคับใชให
มีความถูกตองและชัดเจน รวมทั้งการพัฒนากฎหมายและกฎ เพื่อประโยชนในการดำเนินการของ
สภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวิสัยทัศน  พันธกิจ และนโยบายของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร  
 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

รายงานแผนการดำเนินงานและคาใชจายงบประมาณตอคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ 
สภาวิศวกร ผูตรวจสภาวิศวกร และที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป 
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สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ 

 
สวนที ่1 : ขอมลูทั่วไป  

ชื่อโครงการ งานดำเนินคดตีามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นๆ 
วงเงินงบประมาณ  20,000 บาท  
ประเภทโครงการ    (   )  โครงการ  (     )  งานประจำ 

 
สวนที ่2 : โครงการนีส้อดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  

2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
2.12 สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
2.14 เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional 

Reliability) 

 
สวนที ่3 : หนวยงานที่รับผิดชอบ   
            3.1 คณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร 
            3.2 สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ             

สวนที ่4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล    

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ไดกำหนดหามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ดังนั้น สภาวิศวกรในฐานะองคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมจึงจำเปนตองบังคับใชพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทั้ง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลปฏิบัติตนใหถูกตองตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมายอื่น ๆ   
 
2. วัตถุประสงค  

เพื่อมุงคุมครองความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน โดยการ
ดำเนินคดีกับผูกระทำการฝาฝนพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 รวมถึงการดำเนินคดีตาม
กฎหมายอื่น ๆ  
 
3. กิจกรรมดำเนินงาน  
 3.1 การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดี  
 3.2 แจงความรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผูกระทำความผิด 
 3.3 การเดินทางไปเปนพยาน หรือดำเนินกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ ในชั้นพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ และศาล 

รหัสโครงการ 5.3 (1) 
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4. สถานที่ดำเนินโครงการ 

4.1 สำนักงานสภาวิศวกร 

4.2 สถานีตำรวจ/สำนักงานอัยการ/ศาล 

 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ* 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
 

6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน 

สมาชิกสภาวิศวกร หนวยงานภาครัฐ สมาคม สถาบันการศึกษา หนวยงานภาคเอกชน และ
ประชาชนที่เกี่ยวของในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ  

7. ประมาณการคาใชจาย 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. คาใชจ ายในการเดินทาง และค าใช จ ายอื่ น  ๆ  ตามระเบียบ 
สภาวิศวกร 

20,000 

 รวม 20,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การดำเนินงานตามโครงการ             

                     (แผนเงิน) 20,000 

ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปริมาณ คดีอาญาไมนอยกวา 10 คดี 

- เชิงคุณภาพ ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิศวกรฯ และกฎหมายอื่นๆ   

- เชิงเวลา ดำเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 20,000 บาท 
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9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 

สภาวิศวกรสามารถดำเนินคดีกับผูกระทำการฝาฝนพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  
 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

รายงานแผนการดำเนินงานและคาใชจายงบประมาณตอคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ 
สภาวิศวกร ผูตรวจสภาวิศวกร และที่ประชุมใหญสามัญสภาวิศวกรประจำป 
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ  งานประชุมคณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและคณะทำงานท่ีเก่ียวของ 
วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท  
ประเภทโครงการ (     )  โครงการ  (  )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
    (3.1)  เพิ่มสมรรถนะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการสมาชิกและสังคมผานเครือขาย
สารสนเทศ ครอบคลุม CEO-Service, E-Services, E-Election และอ่ืน ๆ 
    (3.4)  เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
นโยบายและวัตถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมปีระสิทธิภาพและตอเนื่อง 
    (3.12) ปรับปรุงการใหบริการผานระบบเทคโนโลยี เพื่อใหสภาวิศวกรเปนหนวยงานผูนำดานดิจิตัลของ
ประเทศไทย 
 6. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
    (6.1) การนำเทคโนโลยดีานตาง ๆ มาประยุกตใหสามารถทำงานรวมกันได เพื่อนำไปใชในการประมวลผล
ขอมูล การจัดทำคลังขอมูล และแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อประโยชนในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ 
    (6.3) ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และหนวยงานอ่ืน ๆ ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

3.1 คณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล    

ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของสังคมมนุษยและมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหนวยงานแทบ
ทุกเร่ือง สภาวิศวกรเปนอีกหนวยงานที่เล็งเห็นความสำคัญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อใหการพัฒนาระบบ
สารสนเทศตางๆ ของสภาวิศวกรชวยสนับสนุนการทำงานของเจาหนาที่สภาวิศวกรในทุกดานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและนโยบายของสภาวิศวกรที่กำหนดไว คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณในการดำเนินงานเก่ียวกับงานดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาวิศวกร พรอมใหขอเสนอแนะและคำปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกสภา
วิศวกร 
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2. วัตถุประสงค  
2.1 เสริมสรางภาพลักษณองคกรในการเปนผูนำดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุมสภาวิชาชีพ 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภาวิศวกรใหรองรับกับนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร 

3. กิจกรรมดำเนินงาน  
 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และคณะทำงาน 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  คณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะทำงาน 

7. ประมาณการคาใชจาย งบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ประกอบดวย 
 7.1  คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานท่ีเก่ียวของ ประมาณ  277,900 บาท 
 7.2 คาอาหารรับรองการประชุม ประมาณ   22,100 บาท 

ลำดับ รายการ งบประมาณ (บาท) 
1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (12 คน) 

(14,700 บาท  12 เดือน) 
176,400 

2 คาอาหารสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการ (12 คน) 
(3 คน  6 เดือน  180 บาท : ประชุมท่ีสำนักงาน 25%) 
(6 คน  6 เดือน  180 บาท : ประชุมท่ีสำนักงาน 50%)  

10,000 

3 คาเบี้ยประชุมคณะทำงาน (7 คน) 
(7,250 บาท  14 ครั้ง) 

101,500 

4 คาอาหารสำหรับการประชุมคณะทำงาน (7 คน) 
(2 คน  7 ครั้ง  180 บาท : ประชุมท่ีสำนักงาน 25%)  
(4 คน  7 ครั้ง  180 บาท : ประชุมท่ีสำนักงาน 50%) 

12,100 

รวม 300,000 
 
 8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ(แผนเงิน) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ             
(แผนเงิน) 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 

2.จัดประชุมคณะทำงาน             
(แผนเงิน) 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 7,250 

  
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปริมาณ 1. คณะอนุกรรมการท่ีเขาประชุม เดือนละ 12 คน x 12 เดือน 
                2. คณะทำงานท่ีเขาประชุม เดือนละ 7 คน x 14 ครั้ง 

- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 100 

- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสรจ็ภายใน    วันท่ี.....31......เดือน..ธันวาคม....พ.ศ.2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 300,000  บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

9.1 สภาวิศวกรมีภาพลักษณท่ีดี 
9.2 สภาวิศวกรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและรองรับการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
9.3 ไดระดมความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญจากหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือใหสภาวิศวกรเปนท่ียอมรับจาก

บุคคลภายนอก  
9.4 ไดมีการวางแผนงานอยางเปนระบบ ลดข้ันตอนการใหบริการ เพ่ือรอบรับจำนวนสมาชิกท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
9.5 ไดมีการริเริ่มนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมมาใชเพ่ือใหเกิดความคลองตัว 

 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานฯ เพ่ือรายงานตอกรรมการสภาวิศวกรและท่ี
ประชุมใหญสภาวิศวกร 
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ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ส่วนท่ี 1: ข้อมูลท่ัวไป  

ช่ือโครงการ  โครงการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ 1,700,000 บาท  
ประเภทโครงการ (  )  โครงการ (     )  งานประจ า 

 
ส่วนท่ี 2: โครงการน้ีสอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3. ด้านองค์กรและการให้บรกิาร 
 (3.1) เพิ่มสมรรถนะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสมาชิกและสังคมผ่านเครือข่าย 
สารสนเทศ ครอบคลุม COE-Service, ERP-Account, E-Services, E-Election และอ่ืนๆ 
  (3.2) จัดระบบให้ความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีผ่านเครือข่าย และกรอบการพัฒนา CPD 
 (3.4) เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของส านักงานสภาวิศวกรเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
  (3.9) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการออกใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  (3.12) ปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี เพื่อให้สภาวิศวกรเป็นหน่วยงานผู้น าด้านดิจติัล
ของประเทศไทย 
 6.ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง 
  (6.1) การน าเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ให้สามารถท างานร่วมกันได้ เพื่อน าไปใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูล การจัดท าคลังข้อมูล และแลกเปล่ียนข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 (6.3) ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และหนว่ยงานอื่น ๆ ผ่าน 
ระบบอิเล็กทรอนกิส์ 

 
ส่วนท่ี 3: หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1 คณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่วนท่ี 4:  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การด าเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

สภาวิศวกรมีนโยบายเปิดให้บริการสมาชิกในเร่ืองต่างๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสภาวิศวกร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก โดยสามารถเข้าไปท ารายการโดยมิต้องมาท่ีส านักงานสภาวิศวกรได้ 
ท้ังนี้ ระบบการให้บริการต่างๆ ท่ีรองรับสมาชิกเข้าใช้งานตลอด 24 ช่ัวโมงจะต้องมีโปรแกรมท่ีใช้ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเข้าใช้งานและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีอาจช ารุดเสียหายได้ จึงจ าเป็นต้องดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้ได้ตลอดเวลา 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อบ ารุงรักษาตามสัญญาและการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
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3. กิจกรรมดำเนินงาน 
ดำเนินการตอสัญญาและการซอมบำรุงอุปกรณ 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน เจาหนาท่ีสภาวิศวกร สมาชิกสภาวิศวกร 

7.ประมาณการคาใชจาย งบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บาทประกอบดวย 
ที รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
1 - ระบบคลาวด (รวม Wildcard SSL Certificate coe.or.th) (53,286 x 12) 640,000 
2 - โปรแกรมระบบ ZOOM 16 hosts   77,000 
3 - โปรแกรม CISCO Webex (Events & Meeting)  300,000 
4 - Internet Leased Line (17,655 x 12 x 2) 424,000 
5 - Basecamp Application (999 US x 33 บาทไทย)   33,000 
6 - Firewall-Sophos XG   15,000 
7 - NetEvid- Log   15,000 
8 - คาบริการ Gmail 60 License 110,000 
9 - คาบำรุงรักษาอ่ืนๆและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ICT   86,000 
 รวม 1,700,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ(แผนเงิน) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.ระบบคลาวด (รวม Wildcard 
SSL Certificate coe.or.th) 
(53,286 x 12) 

            

(แผนเงิน) 640,000 

2.โปรแกรมระบบ ZOOM 16 
hosts 

            

(แผนเงิน) 77,000 
3.โปรแกรม CISCO Webex 
(Events & Meeting) 

            

(แผนเงิน) 300,000 

4.Internet Leased Line (17,655 
x 12) 

            

(แผนเงิน) 424,000 

5.Basecamp Application             

ห(แผนเงิน) 33,000 

6.Firewall-Sophos XG             

(แผนเงิน) 15,000 

7.NetEvid- Log             

(แผนเงิน) 15,000 

8.คาบริการ Gmail 60 License             

(แผนเงิน) 110,000 
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9.คาบำรุงรักษาอ่ืนๆและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ICT 

            

(แผนเงิน) 86,000 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
- เชิงปริมาณ- 
- เชิงคุณภาพประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 100 
- เชิงเวลาดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน    วันท่ี.....31......เดือน..ธันวาคม....พ.ศ.2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 1,700,000  บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
อุปกรณตาง ๆ ที่อยูภายใตการดูแลของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานไดตลอดเวลาและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
10. การติดตาม/ประเมินผล 

สามารถใชงานไดตลอด 24 ชั่งโมง 
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการสมาชิก วงเงินงบประมาณ 5,700,000 บาท  
ประเภทโครงการ (  )  โครงการ (     )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2: โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3. ดานองคกรและการใหบริการสมาชิก 
 (3.1) เพิ่มสมรถนะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการสมาชิกและสังคมผานเครือขาย 
สารสนเทศ ครอบคลุม E-Service, E-Election และอ่ืน ๆ 
 (3.4) เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
ตามนโยบายและวตัถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมปีระสทิธิภาพและตอเนื่อง 
 (3.12) ปรับปรุงการใหบริการผานระบบเทคโนโลยี เพื่อใหสภาวิศวกรเปนหนวยงานผูนำดานดจิิตัลของ
ประเทศไทย 
 6.ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 (6.3) ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และหนวยงานอ่ืนๆ ผาน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

 
สวนท่ี 3: หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1 คณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวนท่ี 4:  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

สภาวิศวกรมีนโยบายเปดใหบริการสมาชกิในเร่ืองตางๆ ผานหนาเว็บไซตของสภาวิศวกร เพื่อตอบสนองความ

ตองการและอำนวยความสะดวกใหแกสมาชิก โดยสามารถเขาไปทำรายการโดยมิตองมาที่สำนักงานสภาวิศวกรได 

ทั้งนี้ ระบบการใหบริการตางๆ รวมไปถึงงานสนับสนุนการสอบและอบรมแบบ Online เต็มรูปแบบที่รองรับสมาชิก

เขาใชงานตลอด 24 ชั่วโมง และระบบสามารถเชื่อมโยงไปทางเครือขายของหนวยงานภาครัฐได 

2. วัตถุประสงค 
เชื่อมโยงไปทางเครือขายของหนวยงานภาครัฐ และงานสนับสนุนการสอบและอบรมแบบ Online เต็ม

รูปแบบ 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
  บริการสมาชิกของสภาวิศวกรที่สามารถ Online ไดตลอด 24 ชั่วโมง และระบบสามารถเชื่อมโยงไปหา

หนวยงานภาครัฐเพื่อตรวจสอบขอมูลได  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน สมาชิกสภาวิศวกร 
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7.ประมาณการคาใชจายงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 5,700,000 บาทประกอบดวย 
ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1 ระบบขอคืนเงิน   200,000 
2 ระบบเช่ือมโยงกรมพัฒนาธุรกิจการคา   200,000 
3 ระบบยืน่คำรองขอเลื่อน   200,000 
4 ระบบเช่ือมโยงรัฐบาลดิจิตลั   200,000 
5 ระบบแจงเตือนสมาชิกลวงหนา   200,000 
6 งานตามนโยบายภาครัฐ   200,000 
7 งานสนับสนับการสอบและอบรมแบบ Online เตม็รปูแบบ   500,000 
8 กระบวนการสรางพัฒนาโปรแกรมและทีมปฏิบัตกิาร (DevOps) 1,000,000 
9 ระบบพัฒนาระบบงานเลือ่นระดับใบอนุญาต (ฝายทะเบียนและใบอนุญาต)   500,000 
10 ระบบพัฒนาระบบงานรับรองปรญิญาฯ ทุกสาขา (ฝายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ)   500,000 
11 จัดทำระบบการขอรบัรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพ (ฝาย

มาตรฐานการศกึษาและวิชาชีพ) 

  500,000 

12 ระบบพัฒนากระบวนงานฝายการคลงั (ฝายการคลงั)   500,000 
13 ระบบพัฒนา COE SERVICE ระบบเอกสาร E-document กฎหมายและจรรยาบรรณ (สวนขยาย

เพ่ิมเติม) (ฝายสำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ) 

1,000,000 

 รวม 5,700,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ(แผนเงิน) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ระบบขอคืนเงิน             
(แผนเงิน) 200,000 

2. ระบบเช่ือมโยงกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

            

(แผนเงิน) 200,000 
3. ระบบยื่นคำรองขอเลื่อน             

(แผนเงิน) 200,000 
4. ระบบเช่ือมโยงรัฐบาลดิจิตลั             

(แผนเงิน) 200,000 
5. ระบบแจงเตือนสมาชิกลวงหนา             

(แผนเงิน) 200,000 
6. งานตามนโยบายภาครัฐ             

(แผนเงิน) 200,000 
7. งานสนับสนับการสอบและอบรม
แบบ Online เต็มรูปแบบ 

            

(แผนเงิน) 500,000 
8. กระบวนการสรางพัฒนา
โปรแกรมและทีมปฏิบัติการ 
(DevOps) 
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(แผนเงิน) 1,000,000 
9.ระบบพัฒนาระบบงานเลื่อนระดับ
ใบอนุญาต (ฝายทะเบียนและ
ใบอนุญาต) 

            

(แผนเงิน) 500,000 
10.ระบบพัฒนาระบบงานรบัรอง
ปรญิญาฯ ทุกสาขา (ฝายมาตรฐาน
การศึกษาและวิชาชีพ) 

            

(แผนเงิน) 500,000 

11.จัดทำระบบการขอรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและ
มาตรฐานการใหบริการวิชาชีพ 

            

(แผนเงิน) 500,000 
11.ระบบพัฒนากระบวนงานฝาย
การคลัง (ฝายการคลัง) 

            

(แผนเงิน) 500,000 
12.ระบบพัฒนาCOE SERVICE ระบบ
เอกสาร E-document กฎหมายและ
จรรยาบรรณ (สวนขยายเพ่ิมเตมิ) (ฝาย
สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ) 

            

(แผนเงิน) 1,000,000 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปริมาณไดระบบใชงานตามแผนดำเนินการ 
- เชิงคุณภาพประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 100 
- เชิงเวลาดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน    วันท่ี...31..เดือน..ธันวาคม..พ.ศ.2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 5,700,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 สมาชิกสามารถสอบและอบรมแบบ Online เต็มรูปแบบ และเชื่อมโยงกับหนวยงานภาครัฐได 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
สามารถใชงานไดตลอด 24 ชั่งโมง 
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ จัดซ้ืออุปกรณทางดานเทคโนโลยี สำหรับสภาวิศวกร 
วงเงินงบประมาณ 3,150,000 บาท 
ประเภทโครงการ ( )  โครงการ (    )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2: โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
 (3.1) เพิ่มสมรรถนะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการสมาชิกและสังคมผานเครือขาย 
สารสนเทศ ครอบคลุม E-Service, E-Election และอ่ืน ๆ 
 (3.4) เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
ตามนโยบายและวตัถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมปีระสทิธิภาพและตอเนื่อง 
 (3.12) ปรับปรุงการใหบริการผานระบบเทคโนโลยี เพื่อใหสภาวิศวกรเปนหนวยงานผูนำดิจิตัลของประเทศไทย 
 6.ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 (6.3) ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และหนวยงานอ่ืน ๆ ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

 
สวนท่ี 3: หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1 คณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวนท่ี 4:  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปจจบุันเทคโนโลยีดาน ICT มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถ Online ไดตลอด 24 ชั่วโมงอีก

ทั้งเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำใหเกิดโครงการจัดซ้ืออุปกรณทางดานเทคโนโลยี 
สำหรับสภาวิศวกร เพื่อใหรองรับการการพัฒนาดาน Application หรือโปรมแกรมที่ชวยเหลือในการทำงานอ่ืนๆ  
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดชื้ออุปกรณทางดานเทคโนโลยีมาชวยเพ่ิมความคลองตัว ประสิทธิภาพการทำงานขององคกร 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 3.1 จัดชื้ออุปกรณทางดานเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานและงานใหบริการ 
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน เจาหนาท่ีสภาวิศวกร อนุกรรมการ กรรมการสภาวิศวกร 

7.ประมาณการคาใชจาย 
 7.1 จัดซ้ืออุปกรณทางดานเทคโนโลยี สำหรับสภาวิศวกร 3,150,000 บาท 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2564 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ(แผนเงิน) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.อุปกรณปองกัน Intrusion 
Prevention System (IPS) 

            

(แผนเงิน) 750,000 

2.อุปกรณ Access Point             

(แผนเงิน) 600,000 

3.อุปกรณสำหรับใชในการประชุม             

(แผนเงิน) 500,000 

4.อุปกรณสำหรับใชสำนักงาน             

(แผนเงิน) 700,000 

5.อุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ใหบริการ 

            

(แผนเงิน) 500,000 

6.ระบบ Application หรือโปรมแก

รมท่ีชวยเหลือในการทำงานอ่ืนๆ 

            

(แผนเงิน) 100,000 

รวม 3,150,000 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปริมาณ ไดอุปกรณสำหรับสนับสนุนงานตางๆ รอยละ 100 
- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน รอยละ 100 

- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสรจ็ภายใน วันท่ี.. 31.. เดือน..ธันวาคม.. พ.ศ.2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 3,150,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององคกร 
10. การติดตาม/ประเมินผล 

ไดอุปกรณทางดานเทคโนโลยีชวยในการทำงานของเจาหนาที ่
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สภาวิศวกร 

ฝายตางประเทศ 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ    งานประชุมคณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ 
วงเงินงบประมาณ 34,000 บาท 

     ประเภทโครงการ    (………) โครงการ  (...✓...)   งานประจำ

 

สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  

4. ดานตางประเทศ 
     (4.3) สนับสนุนและประสานงานสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

3.1 คณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ 
3.2 คณะทำงานชุดตาง ๆ ในงานรับผิดชอบของฝายตางประเทศ

 

สวนท่ี 4 : รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม/ การดำเนินการ 

4.1 หลักการและเหตุผล 

- คณะกรรมการสภาวิศวกรไดประกาศแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานท่ีเก่ียวของกับงาน
ดานการตางประเทศข้ึนเพ่ือบริหารงานตามอำนาจหนาท่ีท่ีระบุในประกาศสภาวิศวกร ซ่ึงเปนไป
ตามกรอบนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 

- การดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกรใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดวาง
ไว คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานจึงมีการบริหารงานดวยกิจกรรมการประชุมตามวาระท่ีไดมีการ
กำหนดไวอยางสม่ำเสมอ 

4.2 วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหสามารถดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานตามวาระท่ีกำหนด 
- เพ่ือใหสภาวิศวกรมีทิศทางในการดำเนินงานดานตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือสนับสนุนใหคณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถดำเนินงานดานตางประเทศไดสำเร็จตาม

นโยบาย 

4.3 กิจกรรมดำเนินงาน      

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน 
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4.4 สถานท่ีดำเนินโครงการ  

- หองประชุม สำนักงานสภาวิศวกร และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Webinar) 

4.5 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

มกราคม – ธันวาคม 2565 

4.6 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

- คณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ จำนวน 13 คน 
- คณะทำงานอ่ืน ๆ (แตงตั้งเพ่ิมเติม) 

4.7 ประมาณการคาใชจาย จำนวน 34,000 บาท ประกอบดวย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ (13 คน) 15,900 บาท x 2 ครั้ง    31,800 
2 คาอาหารวางและอาหารกลางวัน (2 ครั้ง) 

(3 คน x 180 บาท x 1 ครั้ง) + (7 คน x 180 บาท x 1 ครั้ง) 
       1,800 

3 อ่ืนๆ 400 
 รวม 34,000 

ประมาณการรายรับ (ไมมี) 

4.8 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใสลูกศรในชวงเวลา  
ปฏิบัติงาน)                แผนการใชจาย 
                     งบประมาณ (แผนเงิน)        
    (ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการ/ 
คณะทำงาน/หนวยงานภายนอก 

 
 

           

(แผนเงิน) 31,800 บาท 
2. คารับรองอาหารวางและอาหาร

กลางวัน 
            

(แผนเงิน) 2,200 บาท 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
จั ด ป ระ ชุ ม ค ณ ะ อ นุ ก ร รม ก า ร /
คณะทำงาน 

   
1 

ครั้ง 
    

1  
ครั้ง 

   

- เชิงคุณภาพ  
1. การประชุมดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพดวยงบประมาณท่ีครอบคลุมทุกคาใชจาย 
2. การประชุมมีองคประชุมเขารวมครบตามจำนวนท่ีกำหนด 
3. คณะกรรมการสภาวิศวกรรับทราบผลการดำเนินงานท่ีตอบสนองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 ดานตางประเทศ 
- เชิงเวลา      ดำเนินกิจกรรมตามแผนและงบประมาณใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ.........34,000........  บาท 
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4.9 ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
4.9.1 สามารถจัดการประชุมไดตามวาระท่ีคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานกำหนด 
4.9.2 การดำเนินงานดานตางประเทศของสภาวิศวกรมีทิศทางท่ีชัดเจน 
4.9.3 การประชุมรวมระหวางคณะอนุกรรมการมีการบูรณาการการทำงานท่ีสอดประสานไปในทิศทาง

ท่ีสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรและมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน 
4.9.4 ความร วม มือระหว างสภ าวิศ วกรกับหน วยงานภ ายนอกมีสั ม พั นธภาพ ท่ี ดี และ                                 

มีการประสานงานความรวมมือระหวางองคกรในระยะยาว 

4.10  การติดตาม/ประเมินผล  
4.10.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน 
4.10.2 การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานมีความคืบหนา และเกิดกิจกรรมตามมติ             

ท่ีประชุม 
4.10.3 รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการสภาวิศวกร 
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สภาวิศวกร 

ฝายตางประเทศ 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ    งานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน 

วงเงินงบประมาณ 140,000 บาท 

     ประเภทโครงการ    (………) โครงการ  (...✓...)   งานประจำ

 

สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  

 4. ดานตางประเทศ 
  (4.1) ดำเนินการและประสานงานสมาคมวิชาชีพและสวนราชการในกิจกรรมตามพันธะและขอผูกพัน 
ด าน ต า ง  ๆ  เช น  WTO, FTA, APEC Engineer, ASEAN Engineer, RFPE, CAFEO, Washington Accord, 
Sydney Accord 
  (4.2) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในการเจรจาเก่ียวกับการบริการวิชาชีพขามชาติ 

 

สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

 คณะอนุกรรมการกำกับการข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring 
Committee) 

 

สวนท่ี 4 : รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม/ การดำเนินการ 

4.1 หลักการและเหตุผล 

- คณะกรรมการสภาวิศวกรไดประกาศแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานท่ีเก่ียวของกับงาน
ดานการตางประเทศข้ึนเพ่ือบริหารงานตามอำนาจหนาท่ีท่ีระบุในประกาศสภาวิศวกร ซ่ึงเปนไป
ตามกรอบนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 

- การดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกรใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดวาง
ไว คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานจึงมีการบริหารงานดวยกิจกรรมการประชุมตามวาระท่ีไดมีการ
กำหนดไวอยางสม่ำเสมอ 
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4.2 วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหสามารถดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานตามวาระท่ีกำหนด 
- เพ่ือใหสภาวิศวกรมีทิศทางในการดำเนินงานดานตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือสนับสนุนใหคณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถดำเนินงานดานตางประเทศไดสำเร็จตาม

นโยบาย 

4.3 กิจกรรมดำเนินงาน      

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน 
- จัดประชุมรวมระหวางคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานของฝายตางประเทศกับคณะอนุกรรมการ/ 

คณะทำงานของฝายอ่ืน ภายใตประกาศสภาวิศวกร 
- จัดประชุมรวมระหวางคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานของฝายตางประเทศกับหนวยงาน

ภายนอก 
- เขารวมประชุมระหวางประเทศผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

4.4 สถานท่ีดำเนินโครงการ 

- หองประชุม สำนักงานสภาวิศวกร และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Webinar) 

4.5 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

มกราคม – ธันวาคม 2565 

4.6 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

- คณะอนุกรรมการกำกับการข้ึนทะเบียนฯ (MC)  จำนวน 9 คน 

4.7 ประมาณการคาใชจาย 140,000 บาท ประกอบดวย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1 คาเบี้ ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ  (9 คน ) 11,100 บาท x 12 ครั้ ง         

จำนวน 133,200 บาท 
   133,200 

2 คาอาหารวางและอาหารกลางวัน (12 ครั้ง) 
(2 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง) + (4 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง) 

       6,480 

3 อ่ืนๆ 320 
 รวม 140,000 

ประมาณการรายรับ (ไมมี) 
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4.8 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใสลูกศรในชวงเวลา  
ปฏิบัติงาน)                แผนการใชจาย 
                     งบประมาณ (แผนเงิน)        
    (ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการ 
 
 

           

(แผนเงิน) 133,200 บาท 
2. คารับรองอาหารวางและอาหาร

กลางวัน 
            

(แผนเงิน) 6,800 บาท  
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 1 

ครั้ง 
1 

ครั้ง 
1

ครั้ง 
1 

ครั้ง 
1

ครั้ง 
1 

ครั้ง 
1

ครั้ง 
1 

ครั้ง 
1

ครั้ง 
1 

ครั้ง 
1

ครั้ง 
1 

ครั้ง 
- เชิงคุณภาพ  
1. การประชุมดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพดวยงบประมาณท่ีครอบคลุมทุกคาใชจาย 
2. การประชุมมีองคประชุมเขารวมครบตามจำนวนท่ีกำหนด 
3. คณะกรรมการสภาวิศวกรรับทราบผลการดำเนินงานท่ีตอบสนองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 ดานตางประเทศ 
- เชิงเวลา      ดำเนินกิจกรรมตามแผนและงบประมาณใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ.........140,000........  บาท 
 

4.9 ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
4.9.1 สามารถจัดการประชุมไดตามวาระท่ีคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานกำหนด 
4.9.2 การดำเนินงานดานตางประเทศของสภาวิศวกรมีทิศทางท่ีชัดเจน 
4.9.3 การประชุมรวมระหวางคณะอนุกรรมการมีการบูรณาการการทำงานท่ีสอดประสานไปในทิศทาง

ท่ีสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรและมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน 
4.9.4 ความร วม มือระหว างสภ าวิศ วกรกับหน วยงานภ ายนอกมีสั ม พั นธภาพ ท่ี ดี และ                                 

มีการประสานงานกัน 

4.10  การติดตาม/ประเมินผล  
4.10.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน 
4.10.2 การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานมีความคืบหนา และเกิดกิจกรรมตามมติท่ี

ประชุม 
4.10.3 รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการสภาวิศวกร 
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สภาวิศวกร 

ฝายตางประเทศ 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ    งานประชุมรวมกับองคกรระหวางประเทศและคาธรรมเนียม IEA Secretariat 
วงเงินงบประมาณ 79,000 บาท 

ประเภทโครงการ (…….…) โครงการ  (.....✓.....)  งานประจำ 

 

สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 

 4. ดานตางประเทศ 
  (4.1) ดำเนินการและประสานงานสมาคมวิชาชีพและสวนราชการในกิจกรรมตามพันธะและ             
ขอผูกพันด านต าง ๆ เชน  WTO, FTA, APEC Engineer, ASEAN Engineer, RFPE, CAFEO, Washington 
Accord, Sydney Accord 
  (4.2) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในการเจรจาเก่ียวกับการบริการวิชาชีพ              
ขามชาติ      

 

สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 คณะอนุกรรมการกำกับการข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring 
Committee) 

 

สวนท่ี 4 : รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม/ การดำเนินการ 

4.1 หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารงานดานตางประเทศ
เพ่ือประโยชนของสมาชิกสภาวิศวกรและภาพลักษณขององคกรในการประสานความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนองคความรู การสรางความรูความเขาใจระหวางองคกร การประสานงานผลักดัน
การเคลื่อนยายวิศวกรขามชาติ 

ประกอบกับ สภาวิศวกรไดรับการยอมรับและเขารวมในเวทีความรวมมือท้ังในระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก และระดับภูมิภาคอาเซียนภายใตขอตกลงระหวางประเทศ โดยเวทีการเจรจาดานบริการวิศวกรรม
องคกรระหวางประเทศตางใหความสำคัญตอการแลกเปลี่ยนองคความรู การสรางความรูความเขาใจระหวาง
องคกร รวมถึงการประสานงานเพ่ือผลักดันการเคลื่อนยายวิศวกรขามชาติซ่ึงการดำเนินการดังกลาวจะเปนไป
ในรูปแบบการเชิญผูแทนจากประเทศสมาชิก หรือองคกรท่ีเก่ียวของ เขารวมงานประชุมท่ีจัดข้ึนอยางตอเนื่อง
เปนประจำ โดยสถานท่ีจัดการประชุมจะมีการเวียนไปตามประเทศสมาชิก 

ดวยเหตุดังกลาว เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการสงเสริมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมขามชาติตามขอตกลงระหวางประเทศ และการสงเสริมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร

รหัสโครงการ 7.2(2) 
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ตามมาตรฐานสากล จึงตองมีการเตรียมแผนและงบประมาณใหพรอมตอการดำเนินงานซ่ึงเปนภารกิจสำคัญ
ดานตางประเทศของสภาวิศวกร 

4.2 วัตถุประสงค 

- เพ่ือรองรับการเขารวมประชุมของผูแทนสภาวิศวกรในงานประชุม/ สัมมนา/ Workshop/ 
ฝกอบรม/ ศึกษาดูงาน ท่ีเก่ียวของกับความรวมมือระหวางประเทศ 

- เพ่ือสนับสนุนความรวมมือและสัมพันธภาพท่ีดีของสภาวิศวกรกับองคการระหวางประเทศ 
- เพ่ือตอบสนองตอขอมูลและขาวสารท่ีเปนประโยชนตอสมาชิกสภาวิศวกร และอาจมีผลกระทบใน

ระดับประเทศได 
- เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีแกสภาวิศวกรในการเขารวมงานความรวมมือระหวางประเทศ 

4.3 กิจกรรมดำเนินงาน    

- รองรับการลงทะเบียนของผูแทนสภาวิศวกรเขารวมงานประชุม/ สัมมนา/ Workshop/ 
ฝกอบรม/ ศึกษาดูงาน เปนตน ท่ีเก่ียวของกับความรวมมือระหวางประเทศ 

- ประสานงานการการลงทะเบียนเขารวมประชุม  
- เขารวมการประชุมระหวางประเทศตามกำหนดการ 
- รายงานผลการประชุมและมีการดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

4.4 สถานท่ีดำเนินโครงการ 

เขารวมงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Webinar) 

4.5 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

มกราคม-ธันวาคม 2565 

4.6 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

- คณะกรรมการสภาวิศวกร (จำนวนคน ตามท่ีไดรับมอบหมาย) 
- คณะอนุกรรมการฝายกิจการตางประเทศ (จำนวนคน ตามท่ีไดรับมอบหมาย) 
- คณะอนุกรรมการกำกับการข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring 

Committee) (จำนวนคน ตามท่ีไดรับมอบหมาย) 

4.7 ประมาณการคาใชจาย 

1. คาธรรมเนียม IEA Secretariat จำนวน 39,700 บาท x 1 ครั้ง  
2. คาดำเนินการจัดประชุม IEAM (กรณีจัดประชุมทางไกล) จำนวน 22,400 บาท x 1 ครั้ง  
3. คาธรรมเนียม NABEEA  จำนวน 4,800 บาท x 1 ครั้ง 
4. คาธรรมเนียมโอนเงินระหวางประเทศ จำนวน 2,100 บาท x 1 ครั้ง 
5. คาตอบแทนเขารวมประชุมระหวางประเทศ จำนวน 10,000 บาท x 1 ครั้ง 

   รวมเปนเงิน จำนวน 79,000 บาท 

ประมาณการรายรับ (ไมมี) 

4.8 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 
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แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใสลูกศรในชวงเวลา 
ปฏิบัติงาน) 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ(แผนเงิน)        

(ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏบิัติงาน) 

 
ป พ.ศ. 2565 

 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คาธรรมเนียม IEA Secretariat 2022             
  (แผนเงิน) จำนวน 39,700 บาท 

2. คาดำเนินการจดัประชุม IEAM (กรณี
จัดประชุมทางไกล) 

            

  (แผนเงิน) จำนวน 22,400 บาท 
3. คาธรรมเนียม NABEEA             

  (แผนเงิน) จำนวน 4,800 บาท 
4. คาธรรมเนียมโอนเงินระหวาง

ประเทศ 
            

(แผนเงิน) จำนวน 2,100 บาท 
5. คาตอบแทนเขารวมประชุมระหวาง

ประเทศ 
            

  (แผนเงิน) จำนวน 10,000 บาท 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต มีผูแทนสภาวิศวกรเขารวมการประชุมระหวางประเทศ ในฐานะองคกรสมาชิก 
- เชิงปริมาณ ผูแทนสภาวิศวกรเขารวมการประชุม ดังน้ี 
  -การประชุม(ครั้ง/ ป) 1. การประชุม NABEEA จำนวน 1 ครั้ง/ ป    

2. การประชุม IEAM จำนวน 1 ครั้ง/ป 
  - จำนวนครั้งท่ีดำเนินโครงการ(ครั้ง)        1

ครั้ง   
  

- เชิงคุณภาพ 
1. การรับทราบและเสนอขอกำหนดรวมกันระหวางประเทศสมาชิก ท้ังดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และดานการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร เพ่ือการวางแผนงานและการนำขอตกลงมาปฏิบัติภายในสภาวิศวกรไดตาม
มาตรฐานท่ีตกลงรวมกัน 

2. สภาวิศวกรสามารถดำเนินการจดทะเบียนวิศวกรเอเปค วิศวกรวิชาชีพอาเซียน และวิศวกรวิชาชีพตางดาวจดทะเบียนได 
3. สมาชิกสภาวิศวกรมีโอกาสทำงานในตางประเทศตามชองทางท่ีสภาวิศวกรและประเทศภาคีตกลงอำนวยความสะดวกรวมกัน 
- เชิงเวลา     ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน    วันท่ี.....31......เดือน...ธันวาคม....พ.ศ...2565...... 
- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ........79,000........... บาท 

4.9 ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
4.9.1 สภาวิศวกรรับทราบ และสามารถเสนอขอกำหนดรวมกันระหวางประเทศสมาชิก ท้ังดานการ 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และดานการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรเพ่ือการวางแผน
งานและการนำขอตกลงมาปฏิบัติภายในสภาวิศวกรไดตามมาตรฐานท่ีตกลงรวมกัน 
     4.9.2 สภาวิศวกรสามารถดำเนินการจดทะเบียนวิศวกรเอเปค วิศวกรวิชาชีพอาเซียน และวิศวกรวิชาชีพ
ตางดาวจดทะเบียนได 

     4.9.3 สมาชิกสภาวิศวกรมีโอกาสทำงานในตางประเทศตามชองทางท่ีสภาวิศวกรและประเทศภาคีตกลง
อำนวยความสะดวกรวมกัน 
     4.9.4 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือไดรับคำแนะนำจากผูมาประชุมหรือศึกษาดูงานท้ังในประเทศและ
ตางประเทศอันจะเปนประโยชนตอการดำเนินงานตางประเทศดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ และ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรไดเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน 

[207]



4.10 การติดตาม/ประเมินผล 
  4.10.1 รายงานสรุปผลการประชุม/ สัมมนา/ Workshop/ ฝกอบรม/ ศึกษาดูงาน ตางประเทศและ
รายงานการติดตอประสานงานระหวางองคกรวิชาชีพวิศวกรรม 

 
****************************************************** 
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สภาวิศวกร 

ฝายตางประเทศ 

สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการสัมมนาเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพขามชาติ 

 วงเงินงบประมาณ  43,000 บาท 

ประเภทโครงการ (…✓..) โครงการ  (......)  งานประจำ 

 

สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 

2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
 (2.8) สงเสริมและสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 

สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 คณะอนุกรรมการกำกับการข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring 
Committee)

 

สวนท่ี 4 : รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม/ การดำเนินการ 

4.1 หลักการและเหตุผล 

สภาวิศวกรเปนองคกรหลักดานวิศวกรรม และเปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของ
ประเทศ ซ่ึงมีนโยบายการตางประเทศท่ีรองรับการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ในสาขาวิศวกรรมตาง ๆ 
ภายใตขอตกลงยอมรับรวมของอาเซียนดานบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Engineering Services) และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ท่ีสงเสริมให
วิศวกรไทยสามารถไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในตางประเทศได ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการ
เคลื่อนยายนักวิชาชีพบริการวิศวกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการประชาสัมพันธ
และเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพขามชาติเพ่ือเปนประโยชนท้ังดานความรูและโอกาสของ
สมาชิกในการไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในตางประเทศ ท้ังนี้ยังเปนการสงเสริมภาพลักษณของสภาวิศวกรใน
การกำกับดูแลและสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรขามชาติท่ียกระดับการประกอบวิชาชีพใหเปนท่ียอมรับ
วาเทียบเทาระดับสากล 

ท้ังนี้ งบประมาณโครงการนี้จะครอบคลุมและรองรับการปรับปรุงระบบ/กระบวนการใหบริการภายใน
สำนักงานสภาวิศวกรอันจะเปนการอำนวยความสะดวกดานการบริการสมาชิกสภาวิศวกร  

 

รหัสโครงการ 7.2(3) 
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4.2 วัตถุประสงค 

- เพ่ือเตรียมความพรอมในการเคลื่อนยายนักวิชาชีพบริการวิศวกรรมในตางประเทศ 

- เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพขามชาติแกสมาชิก 

- เพ่ือใหสมาชิกรับทราบขอมูลพรอมยื่นขอจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค 

- เพ่ือสนับสนุนโอกาสในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในตางประเทศ 

- เพ่ือใหสภาวิศวกรมีสื่อประชาสัมพันธและขอมูลภาษาอังกฤษรองรับการเคลื่อนยายวิชาชีพ
ระหวางประเทศ 

- เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการใหบริการสมาชิกสภาวิศวกรในการขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพขามชาติ 

4.3 กิจกรรมดำเนินงาน    

- จัดสัมมนาประชาสัมพันธการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปคของสภาวิศวกร 

4.4 สถานท่ีดำเนินโครงการ 

- จัดสัมมนาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Webinar) 
4.5 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

- มกราคม– ธันวาคม 2565 

4.6 กลุมเปาหมาย/ ผูท่ีไดรับประโยชน 

- สมาชิกสภาวิศวกรผูถือใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรข้ึนไป   

4.7 ประมาณการคาใชจาย 

คาใชจายจัดสัมมนาออนไลน จำนวน 2 ครั้ง  

ครั้งท่ี 1 (ใชวิธีการคำนวณครึ่งปแรกออนไลน 100%) 

    (คาวิทยากร 3 คน x2,500 x 1 ครั้ง)  

ครั้งท่ี 2 (ใชวิธีการคำนวณครึ่งปหลัง face to face) 

  (คาวิทยากร 2 คน x 2,500 x 1 ครั้ง) + (คาอาหาร 60 คน x 500 x 1 วัน) 

 อ่ืน ๆ 500 บาท  

รวมเปนเงิน จำนวน 43,000 บาท 
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4.8 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต   

แผนปฏบิตัิงาน (แผนงาน)  
(ใสลูกศรในชวงเวลา 
ปฏิบตัิงาน) แผนการใชจาย 

งบประมาณ (แผนเงิน)        
     (ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏบิัติงาน) 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. จัดสัมมนาใหแกสมาชิกสภาวิศวกร             
(แผนเงิน) จำนวน 43,000 บาท 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 1. สมาชิกสภาวิศวกรรับทราบขอมูล และมีการเตรียมความพรอมสำหรับการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ  
2. สมาชิกขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพขามชาติ หรือมีความสนใจในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมรวมกับวิศวกรตางชาติ 

- เชิงปริมาณ จัดงานสัมมนางานข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน จำนวน 2 ครั้ง 
  - จำนวนครั้งท่ีดำเนินโครงการ 

(ครั้ง) 
      1 

ครั้ง 
  1 

ครั้ง 
  

- เชิงคุณภาพ 

สภาวิศวกรมีการประชาสัมพันธขอมูลการข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียนเพ่ือสงเสริมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในตางประเทศแกสมาชิกสภาวิศวกร 

- เชิงเวลา     ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน    วันท่ี.....31......เดอืน..ธันวาคม....พ.ศ...2565....... 
- เชิงคาใชจาย (บาท)  งบประมาณ..............43,000..............บาท 

4.9 ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

4.9.1 สมาชิกไดรับทราบขอมูลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ 
4.9.2 สมาชิกมีความสนใจในการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปคมากข้ึน 
4.9.3 สงเสริมภาพลักษณสภาวิศวกรในการกำกับดูแลและสงเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรขามชาติ
ท่ียกระดับการประกอบวิชาชีพใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

4.10 การติดตาม/ประเมินผล 

จัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนาและแบบสอบถามของสมาชิกหลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้น เพ่ือการ
ประเมินผลการจัดงานพรอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงบริการท่ีจะเปนการอำนวย
ความสะดวกรวดเร็วและเขาถึงไดงายแกสมาชิกสภาวิศวกร ท้ังนี้ ฝายตางประเทศรายงานจำนวนผูข้ึนทะเบียน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค ในรายงานประจำปของสภาวิศวกร 

****************************************************** 
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สภาวิศวกร 

ฝายตางประเทศ 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ    งานประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร 
(TABEE) 

วงเงินงบประมาณ 368,000 บาท 

ประเภทโครงการ    (………) โครงการ  (...✓...)   งานประจำ 

 

สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  

 1. ดานการศึกษาและวิจัย 

(1.1) รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) 
(1.4) การกำหนดแนวทาง วิธีการ และการเตรียมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับ

เทคโนโลยีวิศวกรรม (TABET) 

 

สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

3.1 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) 
3.2 คณะทำงานชุดตาง ๆ ภายใตคณะอนุกรรมการฯ (TABEE) 

 

สวนท่ี 4 : รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม/ การดำเนินการ 

4.1 หลักการและเหตุผล 

- คณะกรรมการสภาวิศวกรไดประกาศแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานท่ีเก่ียวของกับงาน
ดานการตางประเทศข้ึนเพ่ือบริหารงานตามอำนาจหนาท่ีท่ีระบุในประกาศสภาวิศวกร ซ่ึงเปนไป
ตามกรอบนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 

- การดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกรใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดวาง
ไว คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานจึงมีการบริหารงานดวยกิจกรรมการประชุมตามวาระท่ีไดมี
การกำหนดไวอยางสม่ำเสมอ 

4.2 วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหสามารถดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานตามวาระท่ีกำหนด 
- เพ่ือใหสภาวิศวกรมีทิศทางในการดำเนินงานดานการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือสนับสนุนใหคณะกรรมการสภาวิศวกรสามารถดำเนินงานดานการศึกษาและวิจัยไดสำเร็จ

ตามนโยบาย 

รหัสโครงการ 7.3(1) 
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4.3 กิจกรรมดำเนินงาน      

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน 
- จัดประชุมรวมระหวางคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานของฝายตางประเทศกับคณะอนุกรรมการ/ 

คณะทำงานของฝายอ่ืน ภายใตประกาศสภาวิศวกร 
- จัดประชุมรวมระหวางคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานของฝายตางประเทศกับหนวยงาน

ภายนอก 

- เดินทางเขาพบหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงการอุดมศึกษาฯ บริษัทภาคเอกชน เปนตน 

- เขารวมประชุมระหวางประเทศผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

4.4 สถานท่ีดำเนินโครงการ 

- หองประชุม สำนักงานสภาวิศวกร และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Webinar) 

4.5 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

มกราคม – ธันวาคม 2565 

4.6 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

- คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE) จำนวน 13 คน 
- คณะทำงานกลั่นกรองผลการตรวจประเมินฯ   จำนวน 5 คน 
- คณะทำงานเตรียมความพรอมเพ่ือสมัคร WA Signatory  จำนวน 4 คน 
- คณะทำงานเพ่ือพัฒนาและอบรมผูตรวจประเมินฯ  จำนวน 5 คน 
- คณะทำงานประสานงานและจัดอบรมฯ   จำนวน 6 คน 
- คณะกำกับการรับรองฯหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรฯ (EAC)  จำนวน 7 คน 
- คณะกำกับการรับรองฯหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรหรือหลักสูตรเทคโนโลยีทางวิศวกรรมฯ (ETAC)         

จำนวน 8 คน 
- คณะทำงานอ่ืน ๆ (แตงตั้งเพ่ิมเติม) 
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4.7 ประมาณการคาใชจาย  

   ใชเกณฑการคำนวณ คือ ครึ่งปแรกออนไลน 75% ครึ่งปหลังออนไลน 50% รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ รายละเอียด จำนวน (บาท) 

1. 
- คาเบี้ ยประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาฯ (TABEE) (จำนวน 13 คน )  
15,900 บาท x 12 ครั้ง 

190,800 

- คาอาหารอนุกรรมการฯ  
(3 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง) + (7 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง)  

10,800 

อ่ืนๆ  
600 

2. 
- คาเบี้ยประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการตรวจประเมินฯ (จำนวน 5 คน) 
 5,250 บาท x 8 ครั้ง 

42,000 

- คาอาหารคณะทำงานฯ  
 ( 2 คน x 180 บาท x 4 ครั้ง) + (3 คน x 180 บาท x 4 ครั้ง)  

3,600 

3. 
- คาเบี้ยประชุมคณะทำงานเตรียมความพรอมเพ่ือสมัคร WA 
Signatory (จำนวน 4 คน) 
4,250 บาท x12 ครั้ง 

51,000 

- คาอาหารคณะทำงานฯ  
 ( 1 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง) + (2 คน x 180 บาท x 6 ครั้ง)  

3,240 

4. 
- คาเบี้ยประชุมคณะกำกับการรับรองฯหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรฯ 
(EAC) (จำนวน 7 คน) 
7,250 บาท x 2 ครั้ง 

14,500 

- คาอาหารคณะทำงานฯ  
 ( 2 คน x 180 บาท x 1 ครั้ง) +(4 คน x 180 บาท x 1 ครั้ง)  

1,080 

5. 
-คาเบี้ยประชุมคณะกำกับการรับรองฯหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
หรือหลักสูตรเทคโนโลยีทางวิศวกรรมฯ (ETAC) (จำนวน 8 คน)     
8,250 บาท x  2 ครั้ง 

16,500 

- คาอาหารคณะทำงานฯ  
 ( 2 คน x 180 บาท x 1 ครั้ง) +(4 คน x 180 บาท x 1 ครั้ง) 

1,080 

6. 
- คาเบี้ยประชุมคณะทำงานเพ่ือพัฒนาและอบรมผูตรวจประเมินฯ 
(จำนวน 5 คน) 
5,250 บาท x 4 ครั้ง 

21,000 

-คาอาหารคณะทำงานฯ  
( 2 คน x 180 บาท x 2 ครั้ง) +(3 คน x 180 บาท x 2 ครั้ง) 

1,800 

7. 
คาตอบแทนเขารวมประชุมระหวางประเทศ 

10,000 

 รวมประมาณการคาใชจาย จำนวน 368,000 บาท [214]



ประมาณการรายรับ (ไมมี) 

4.8 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใสลูกศรในชวงเวลา  
ปฏิบัติงาน)                แผนการใชจาย 
                     งบประมาณ (แผนเงิน)        
    (ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการ/ 
คณะทำงาน 

 
 

           

(แผนเงิน) 335,800 บาท 
2. คารับรองอาหารวางและอาหาร

กลางวัน 
            

(แผนเงิน) 22,200 บาท 
3. คาตอบแทนเขารวมประชุมระหวาง

ประเทศ 
            

(แผนเงิน) 10,000 บาท 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
1. จัดประชุ มคณ ะอ นุกรรมการ/

คณะทำงาน 
2 

ครั้ง 
2

ครั้ง 
2

ครั้ง 
2

ครั้ง 
4

ครั้ง 
4  

ครั้ง 
4 

ครั้ง 
4  

ครั้ง 
2 

ครั้ง 
2

ครั้ง 
2

ครั้ง 
2

ครั้ง 
2. การ เดินทางไปประ ชุม รวมกั บ

หนวยงานภายนอก 
         1ครั้ง  

- เชิงคุณภาพ  
1. การประชุมดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพดวยงบประมาณท่ีครอบคลุมทุกคาใชจาย 
2. การประชุมมีองคประชุมเขารวมครบตามจำนวนท่ีกำหนด 
3. คณะกรรมการสภาวิศวกรรับทราบผลการดำเนินงานท่ีตอบสนองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 ดานตางประเทศ 
- เชิงเวลา      ดำเนินกิจกรรมตามแผนและงบประมาณใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ......... 368,000.......  บาท 
 

4.9 ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
4.9.1 สามารถจัดการประชุมไดตามวาระท่ีคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานกำหนด 
4.9.2 การดำเนินงานดานตางประเทศของสภาวิศวกรมีทิศทางท่ีชัดเจน 
4.9.3 การประชุมรวมระหวางคณะอนุกรรมการมีการบูรณาการการทำงานท่ีสอดประสานไปในทิศทาง

ท่ีสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรและมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน 
4.9.4 ความร วม มือระหว างสภ าวิศ วกรกับหน วยงานภ ายนอกมีสั ม พั นธภาพ ท่ี ดี และ                                 

มีการประสานงานกัน 
4.9.5 สภาวิศวกรมีระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานตามขอตกลงระหวาง

ประเทศ 

4.10 การติดตาม/ประเมินผล  
4.10.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน 
4.10.2 การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงานมีความคืบหนา และเกิดกิจกรรมตามมติ              

ท่ีประชุม 
4.10.3 รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการสภาวิศวกร 

 
****************************************************** 
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สภาวิศวกร 

ฝายตางประเทศ 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ    งานรับรองผูมาประชุม/ ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศของ
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร 

วงเงินงบประมาณ 265,000 บาท 

ประเภทโครงการ    (…✓.…) โครงการ  (.........)   งานประจำ

 

สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  

 1. ดานการศึกษาและวิจัย 

(1.1) รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) 

4. ดานตางประเทศ 

 (4.1) ดำเนินการและประสานงานสมาคมวิชาชีพและสวนราชการในกิจกรรมตามพันธะและขอผูกพัน 
ด านต าง ๆ  เช น  WTO, FTA, APEC Engineer, ASEAN Engineer, RFPE, CAFEO, Washington Accord, 
Sydney Accord 

 

สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) 

 

สวนท่ี 4 : รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม/ การดำเนินการ 

4.1 หลักการและเหตุผล 

 ดวยคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี  7 ตระหนักถึงระบบมาตรฐานการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรเพ่ือใหสอดคลองกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ จึงไดสงเสริมระบบการพัฒนาการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรโดยการเชิญผูแทนจากประเทศสมาชิก Washington 
Accord มารวมเปน Mentor ใหกับหนวยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) 
เพ่ือเตรียมความพรอมใหหนวยงาน TABEE สามารถเปน Full Signatory ของขอตกลง Washington Accord 
ไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  พรอมท้ังพัฒนาระบบผูตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร 

 ท้ังนี้ ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีดี จำเปนตองมีการพัฒนาผูตรวจ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรอยางตอเนื่อง โดยการแลกเปลี่ยนความรูผานการเขารวม

รหัสโครงการ 7.3(2) 
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การประชุม/ สัมมนา/ Workshop/ ฝกอบรม/ ศึกษาดูงาน ท้ังในประเทศและตางประเทศรวมกับประเทศ
สมาชิก Washington Accord 

 ดวยเหตุดังกลาว เพ่ือเปนการรองรับการการประชุม/ สัมมนา/ Workshop/ ฝกอบรม/ 
ศึกษาดูงาน ท้ังในประเทศและตางประเทศของผูแทนสภาวิศวกร และผูแทนตางประเทศ รวมท้ังแลกเปลี่ยน
องคความรูสำหรับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร  จึงตองมี           
การเตรียมแผนและงบประมาณใหพรอมตอการดำเนินงานดังกลาวซ่ึงเปนภารกิจสำคัญดานตางประเทศของ
สภาวิศวกร 

4.2 วัตถุประสงค 

- เพ่ือรองรับการเดินทางของผูแทนสภาวิศวกรเขารวมงานประชุม/ สัมมนา/ Workshop/ 
ฝกอบรม/ ศึกษาดูงาน เปนตน ท่ีเก่ียวของกับความรวมมือระหวางประเทศ 

- เพ่ือรองรับการเดินทางของผูแทนประเทศสมาชิก Washington Accord  
- เพ่ือสนับสนุนความรวมมือและสัมพันธภาพท่ีดีของสภาวิศวกรกับองคการระหวางประเทศ 
- เพ่ือตอบสนองตอขอมูลและขาวสารท่ีเปนประโยชนตอสมาชิกสภาวิศวกร และอาจมีผลกระทบใน

ระดับประเทศได 
- เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีแกสภาวิศวกรในการเขารวมงานความรวมมือระหวางประเทศ 

4.3 กิจกรรมดำเนินงาน      

- รองรับการเดินทางของผูแทนสภาวิศวกรเขารวมงานประชุม/ สัมมนา/ Workshop/ ฝกอบรม/ 
ศึกษาดูงาน เปนตน ท่ีเก่ียวของกับความรวมมือระหวางประเทศ อาทิ หนวยงานท่ีเปนสมาชิก
ขอตกลง Washington Accord ไดแก ไตหวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปนตน 

- รับรองการเดินทางของผูแทนประเทศสมาชิก Washington Accord 
- ประสานงานการลงทะเบียนเขารวมประชุม จัดหาตั๋วเครื่องบิน ท่ีพัก ประกันภัย และอ่ืน ๆ  
- เขารวมการประชุม/ สัมมนา/ Workshop/ ฝกอบรม/ ศึกษาดูงาน ตามกำหนดการและสถานท่ี              

ท่ีกำหนดในประเทศ/ ตางประเทศ 
- จัดสงเอกสารไปรษณียในประเทศและระหวางประเทศ 

4.4 สถานท่ีดำเนินโครงการ 

- ตามกำหนดการ/ หนังสือเชิญ 

4.5 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

มกราคม – ธันวาคม 2565 

4.6 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

- คณะผูแทนจากตางประเทศ  (จำนวน 2 คน) 
- คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) 

(จำนวน 2 คน ตามท่ีไดรับมอบหมาย) 
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4.7 ประมาณการคาใชจาย 

1. คารองรับ Mentor (2 คน) 1 ครั้ง จำนวน 137,500 บาท 

2. คาเดินทางไปดูงานหนวยงาน IEET ไตหวัน (2 คน) จำนวน 127,500 บาท 

รวมเปนเงิน จำนวน 265,000 บาท 

ประมาณการรายรับ (ไมมี) 

4.8 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต  

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใสลูกศรในชวงเวลา  
ปฏิบัติงาน)                แผนการใชจาย 
                     งบประมาณ (แผนเงิน)        

    (ใสจำนวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

 
ป พ.ศ. 2565 

 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

1. รองรับ  Mentor จาก IEET และ 
หนวยงาน WA 1 ครั้ง 

 
 

 
          

 

(แผนเงิน) 137,500 บาท  

2. รองรับผูตรวจประเมินเดินทางไปดู
งานประเทศสมาชิก IEET 1 ครั้ง 

  
          

 

(แผนเงิน) 127,500 บาท  

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต              
- เชิงปริมาณ              
1. รองรับผูแทนจากตางประเทศ 

           
1 

ครั้ง 
 

2. รองรับการเดินทางกรรมการ/
ผูตรวจประเมิน 

          
1 

ครั้ง 
 

 

- เชิงคุณภาพ  
1. การรับรองการประชุมดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพดวยงบประมาณท่ีครอบคลุมทุกคาใชจาย 
2. ประสานความรวมมือระหวางองคกรวิชาชีพวิศวกรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ 
3. เกิดการแลกเปล่ียนองคความรูดานมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและมาตรฐานการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร ผานการเขารวมการประชุม/ สัมมนา/ Workshop/ ฝกอบรม/ ศึกษาดูงาน ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมกับประเทศ
สมาชิก Washington Accord  
4. ผูแทนสภาวิศวกรสามารถเขารวมการประชุมระหวางประเทศได 
5. สภาวิศวกรมีการติดตอจัดสงงานเอกสารดานตางประเทศ 
- เชิงเวลา      ดำเนินกิจกรรมตามแผนและงบประมาณใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ.........265,000........  บาท 

 

4.9      ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

4.9.1 ผูแทนสภาวิศวกร สามารถไปรวมงานประชุม/ สัมมนา/ Workshop/ ฝกอบรม/ ศึกษาดู
งานท้ังในประเทศและตางประเทศ  

4.9.2 มีการแลกเปลี่ยนองคความรูดานมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและมาตรฐานการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ผานการเขารวมการประชุม/ สัมมนา/ 
Workshop/ ฝกอบรม/ ศึกษาดูงาน ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมกับประเทศสมาชิก 
Washington Accord 
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4.9.3 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือไดรับคำแนะนำจากผูมาประชุมหรือศึกษาดูงานท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ อันจะเปนประโยชนตอการดำเนินงานตางประเทศดานการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมขามชาติ  และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรไดเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.10  การติดตาม/ ประเมินผล  

4.10.1 รายงานสรุปผลการประชุม/ สัมมนา/ Workshop/ ฝกอบรม/ ศึกษาดูงาน ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ  

4.10.2 รายงานสรุปขอเสนอแนะการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร เพ่ือการเตรียมความพรอมสำหรับการสมัคร Full Signatory ขอตกลง 
Washington Accord 

****************************************************** 
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สภาวิศวกร 

ฝายตางประเทศ 

สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรตามเกณฑ
ผลลัพธ  

วงเงินงบประมาณ  840,000 บาท 

ประเภทโครงการ (.….…) โครงการ (.....✓....)  งานประจํา

 

สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  

 1. ดานการศึกษาและวิจัย 

(1.1) รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) 
(1.4) การกําหนดแนวทาง วิธีการ และการเตรียมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับ

เทคโนโลยีวิศวกรรม (TABET) 

 

สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

3.1 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) 
3.2 คณะผูตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
3.3 คณะทํางานตาง ๆ 

 

สวนท่ี 4 : รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม/ การดําเนินการ 

4.1 หลักการและเหตุผล 

 สภาวิศวกรในฐานะผูมีอํานาจและหนาท่ีในการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สําหรับบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรในสถาบันการศึกษาท่ีสภาวิศวกรใหการรับรอง และมี
สวนสําคัญในการผลักดันมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหสามารถรองรับความตองการและการแขงขันดาน
บริการทางวิชาชีพวิศวกรรมใหมีการยอมรับ (Recognize) ทางดานการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
ของนานาประเทศ  
 ท้ังนี้ ท่ีประชุมใหญสามัญสภาวิศวกร ประจําป 2558 มีมติเห็นชอบใหมีการจัดตั้งระบบรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร (Thailand Accreditation Board of Engineering 
Education: TABEE) ข้ึนในสภาวิศวกร สภาวิศวกรจึงกําหนดแนวทางการสรางและพัฒนาระบบการรับรอง

รหัสโครงการ 7.3(3) 
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คุณภาพการศึกษาฯ ใหสอดคลองตามเกณฑท่ีทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ซ่ึงเปนเปาหมายหลักของการสรางระบบนี้ข้ึนในประเทศไทย 
 ประกอบกับ หนวยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) ไดดําเนินการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรตามเกณฑผลลัพธ (Outcome based) มาอยางตอเนื่อง 
และไดรับการรับรองในฐานะ Provisional Status of Washington Accord เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ใน
การประชุม International Engineering Alliance 2019 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน เรียบรอยแลว 
 ดังนั้นสภาวิศวกรมีภาระผูกพันตามขอกําหนดสําหรับการประเมินเพ่ือการรับรองในฐานะ Signatory 
Status of Washington Accord ประมาณ 3 ป ดวยภาระผูกพันตามขอกําหนดดังกลาว หนวยงาน TABEE 
จําเปนตองมีงบประมาณรองรับเพ่ือพัฒนากระบวนการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร
ตามเกณฑผลลัพธ (Outcome based) และเพ่ือผลักดันใหหนวยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร (TABEE) มีระบบท่ีแข็งแกรงพรอมเขาสูการเปนสมาชิกขอตกลง Washington Accord และ 
Sydney Accord ในอนาคตอันใกล 

4.2 วัตถุประสงค 

- เพ่ือรองรับการดําเนินการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) และการ
พัฒนาผูตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร  

- เพ่ือสนับสนุนขอมูลและกิจกรรมท่ีรวมกันพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ตามเกณฑผลลัพธ (outcome based) กับสถาบันการศึกษา และผูท่ีมี
สวนรวมกับการดําเนินการ เชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคการศึกษา หนวยงานภาคเอกชน 

- เพ่ือจัดสรรงบประมาณสําหรับรองรับวิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของแตละสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมของตางประเทศ  

4.3 กิจกรรมดําเนินโครงการ 

- จัดประชุมคณะทํางานท่ีเก่ียวของกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร 
(TABEE)  

- จัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร 
- จัดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา 
- จัดงานสัมมนาและฝกอบรมแกสถาบันการศึกษา และสรางความรูความเขาใจแกสถาบันการศึกษาท่ี

ประสงคจะปรับหลักสูตรใหเขาเกณฑการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร ตาม
เกณฑผลลัพธ 

- จัดงานสัมมนาและฝกอบรมผูตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมดําเนินการเชิญผูแทน หรือ วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานระบบรับรองมาตรฐานการศึกษาฯ              

ท้ังในประเทศและตางประเทศ  
- จัดทําขอมูลสนับสนุนและดําเนินกิจกรรมการสรางและพัฒนาหนวยรับรองหลักสูตรและการจัดทํา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ตามเกณฑผลลัพธ (outcome based) เชน จัดทําเว็บไซตภาษาอังกฤษ
ของ TABEE จัดพิมพงานเอกสาร-ใบรับรอง TABEE และสื่อประชาสัมพันธ เปนตน 
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- จัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความพรอมและการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เชน
การศึกษาดูงาน การเขารวมสังเกตการณ การประชุมรับฟงความคิดเห็นรวมกับสถาบันการศึกษาท่ีมี
ความพรอมในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

- การเตรียมการเพ่ือการสมัครเปนสมาชิกขอตกลง Washington Accord และ Sydney Accord 

4.4 สถานท่ีดําเนินโครงการ 

- หองประชุม สํานักงานสภาวิศวกร และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Webinar) 
 

4.5 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

มกราคม – ธันวาคม 2565 

4.6 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

- คณะกรรมการสภาวิศวกร   (จํานวน 20 คน) 
- คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) (จํานวน17 คน) 
- ผูตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ  (จํานวน 15-20 คน) 
- คณะทํางานท่ีเก่ียวของ    (จํานวน 10 คน) 
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (จํานวน 2-5 คน) 
- สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  (จํานวน 2-5 คน) 
- ผูแทนจากสถาบันการศึกษา   (จํานวน 100 คน) 
- วิทยากรรับเชิญ และผูแทนจากองคกรตางประเทศ(จํานวน 2-3 คน) 

4.7 ประมาณการคาใชจาย 

1. คาตอบแทนผูตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จํานวน 5 หลักสูตร/ 3 คน = 330,000 บาท 

2. คาตอบแทนอนุกรรมการผูประสานงาน 1 คน จํานวน 5,000 บาท 

3. คาท่ีพักและคาเดินทางตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา จํานวน 80,600 บาท 

4. คาเดินทางเขาพบหนวยงานภายนอก จํานวน 9,000 บาท 

5. คาใชจายจัดสัมมนา อบรม งานตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 2 ครั้ง 
ครั้งละ 2 วัน จํานวน 197,500 บาท  

 5.1 ครั้งท่ี 1 (ใชวิธีการคํานวณครึ่งปแรกออนไลน 100%) 

   (คาวิทยากร 5 คน x 10,000 x 1 ครั้ง)  

 5.2 ครั้งท่ี 2 (ใชวิธีการคํานวณครึ่งปหลัง face to face) 

 คาวิทยากร 5 คน x 10,000 x 1 ครั้ง) + (คาอาหาร 75 คน x 650 x 2 วัน) 

6. คาใชจายจัดสัมมนา อบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน จํานวน 217,500 บาท  

 6.1 ครั้งท่ี 1 (ใชวิธีการคํานวณครึ่งปแรกออนไลน 100%) 
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   (คาวิทยากร 6 คน x10,000 x 1 ครั้ง)  

 6.2 ครั้งท่ี 2 (ใชวิธีการคํานวณครึ่งปหลัง face to face) 

 (คาวิทยากร 6 คน x 10,000 x 1 ครั้ง) + (คาอาหาร 75 คน x 650 x 2 วัน) 

7. คาใชจายอ่ืน ๆ เชน ไปรษณีย จํานวน 400 บาท  

รวมเปนเงิน จํานวน 840,000 บาท 

ประมาณการรายรับ  

1. มีรายไดจากการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ จํานวน 5 หลักสูตร/ หลักสูตรละ 68,000 บาท = 
340,000 บาท 

2. มีรายไดจากการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา จํานวน 5 หลักสูตร/ หลักสูตรละ 140,000 บาท = 
700,000 บาท 

   รวมเปนเงิน จํานวน 1,040,000 บาท 

4.8 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต   

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใสลูกศรในชวงเวลา  
ปฏิบัติงาน) 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน)        

(ใสจํานวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คาตอบแทนผูตรวจประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

            

                              (แผนเงิน) 5 หลักสูตร/ป จํานวน 330,000 บาท 
2. คาตอบแทนอนุกรรมการฯประสานงาน             
    3 หลักสูตร/ป จํานวน 5,000 บาท    

3. คาท่ีพักและคาเดินทางในการตรวจ
เยี่ยมสถาบันการศึกษา 

            

(แผนเงิน) 5 หลักสูตร/ป จํานวน 80,600 บาท 
4. คาเดนิทางเขาพบหนวยงานภายนอก             

 จํานวน 9,000 บาท 
5.การจัดสัมมนาอบรมผูตรวจประเมิน             
                                 (แผนเงิน) 2 ครั้ง/2วัน จํานวน 197,500 บาท 
6. การจัดสัมมนา อบรม แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ  การรับ รองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร  

            

(แผนเงิน) 2 ครั้ง จํานวน 217,500 บาท 
7. คาใชจายอ่ืน ๆ เชน ไปรษณีย             

(แผนเงิน) จํานวน 400 บาท 
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  1 1 1      1 1 1 
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แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใสลูกศรในชวงเวลา  
ปฏิบัติงาน) 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน)        

(ใสจํานวนเงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน) 

ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง 
- เชิงปริมาณ 1. มีการจายคาตอบแทนผูตรวจประเมินในการตรวจหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร  

2. มีการเดินทางเขาพบหนวยงานภายนอกเพ่ือขอรับการสนับสนุน และรวมผลักดัน
หนวยงาน TABEE จํานวน 2 ครั้ง 
3. มีการจัดงานสัมมนาผูตรวจประเมิน จํานวน 2 ครั้ง 
4. มีการจัดสัมมนาสถาบันการศึกษา จํานวน 2 ครั้ง 
5. มีรายไดจากคาคําขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ จํานวน 5 หลักสูตร*68,000 บาท 

= 340,000 บาท/ ป และคาตรวจเยี่ยม จํานวน 5 หลักสูตร*140,000 บาท = 700,000 
บาท รวมเปนเงินรายได จํานวน 1,040,000 บาท 

- เชิงคุณภาพ 
1. มีการเตรียมพรอมของหนวยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) เพ่ือสมัครเปน Signatory Member of 
Washington Accord ภายใน 3 ป ตามเปาหมาย 
2. มีระบบการดําเนินการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร และการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาตามกระบวนการท่ี
ชัดเจนและตามมาตรฐานอยางตอเน่ือง 
3. มีการอบรม สัมมนา และพัฒนาผูตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตรอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 
4. มีการสรางพันธมิตรกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สําหรับการสนับสนุนบุคคลกรผูทรงคุณวุฒิเขาอบรมผูตรวจ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ และสนับสนุนหนวยงาน TABEE เพ่ือเปนหนวยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ แหงเดียว
ของประเทศไทย 
-เชิงเวลา     ดําเนินโครงการแลวเสร็จภายใน    วันท่ี.....31......เดือน..ธันวาคม....พ.ศ. ...2565....... 
- เชิงคาใชจาย(บาท)  งบประมาณ..............840,000..............บาท 

4.9 ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

4.9.1 การเตรียมพรอมของหนวยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) เพ่ือ
สมัครเปนสมาชิกขอตกลง Washington Accord  

4.9.2 การดําเนินการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร และการตรวจเยี่ยม
สถาบันการศึกษาตามกระบวนการท่ีชัดเจนและตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง 

4.9.3 การสนับสนุน สงเสริม และการสรางความเขาใจตอสถาบันการศึกษา เพ่ือการขอรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร 

4.9.4 การอบรม สัมมนา สื่อความรู  เพ่ือพัฒนาผูตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

4.9.5 การสรางพันธมิตรกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สําหรับการสนับสนุน
บุคลากรผูทรงคุณวุฒิ เขาอบรมผูตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ และสนับสนุน
หนวยงาน TABEE เพ่ือเปนหนวยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ แหงเดียวของประเทศไทย 

4.9.6 สภาวิศวกรมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการสรางและพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร ตามเกณฑผลลัพธ 
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4.9.7 สภาวิศวกรไดรับการยอมรับและการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกขอตกลง Washington 
Accord 

4.10 การติดตาม/ประเมินผล 

4.10.1 รายงานสรุปผลการประชุมหารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม ตอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร 

4.10.2 การพัฒนาระบบ และการติดตามการดําเนินงานของหนวยรับรองมาตรฐานคุณภาพศึกษา
วิศวกรรมศาสตร(TABEE) อยางตอเนื่อง พรอมรายงานสรุปผลความคืบหนาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการสภาวิศวกร 

4.10.3 รายงานสรุปผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร 
4.10.4 รายงานสรุปขอ เสนอแนะการพัฒ นาระบบการรับรองมาตรฐาน คุณ ภาพการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร เพ่ือการเตรียมความพรอมสําหรับการสมัคร Full Signatory ของขอตกลง
Washington Accord 
 

****************************************************** 
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สภาวิศวกร 

ฝายตางประเทศ 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ    คาธรรมเนียมสมาชิกขอตกลง Washington Accord  
วงเงินงบประมาณ 112,000 บาท 

ประเภทโครงการ (…….…) โครงการ  (.....✓.....)  งานประจํา 

 

สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  

4. ดานตางประเทศ 
 (4.1) ดําเนินการและประสานงานสมาคมวิชาชีพและสวนราชการในกิจกรรมตามพันธะและขอผูกพัน 

ด านต าง ๆ  เช น  WTO, FTA, APEC Engineer, ASEAN Engineer, RFPE, CAFEO, Washington Accord, 
Sydney Accord

 

สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) 

 

สวนท่ี 4 : รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม/ การดําเนินการ 

4.1 หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารงานดานตางประเทศ
เพ่ือประโยชนของสมาชิกสภาวิศวกรและภาพลักษณขององคกรในการประสานความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนองคความรู การสรางความรูความเขาใจระหวางองคกร การประสานงานผลักดัน
การเคลื่อนยายวิศวกรขามชาติ 

ประกอบกับ สภาวิศวกรไดรับการยอมรับและเขารวมในเวทีความรวมมือท้ังในระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก และระดับภูมิภาคอาเซียนภายใตขอตกลงระหวางประเทศ โดยเวทีการเจรจาดานบริการวิศวกรรม
องคกรระหวางประเทศตางใหความสําคัญตอการแลกเปลี่ยนองคความรู การสรางความรูความเขาใจระหวาง
องคกร รวมถึงการประสานงานเพ่ือผลักดันการเคลื่อนยายวิศวกรขามชาติซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะเปนไป
ในรูปแบบการเชิญผูแทนจากประเทศสมาชิก หรือองคกรท่ีเก่ียวของ เขารวมงานประชุมท่ีจัดข้ึนอยางตอเนื่อง
เปนประจํา โดยสถานท่ีจัดการประชุมจะมีการเวียนไปตามประเทศสมาชิก 

รวมท้ัง สภาวิศวกรโดยหนวยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร (TABEE) ไดรับ
การยอมรับในฐานะสมาชิกระดับ Provisional Signatory ขอตกลง Washington Accord เรียบรอยแลว                
ในการประชุม International Engineering Alliance Meeting (IEAM) 2019 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 

รหัสโครงการ 7.3(4) 
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ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงตามขอตกลง Washington Accord ประเทศ
สมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมการเปนสมาชิกดังกลาวเปนรายปเปนประจํา 

4.2 วัตถุประสงค 

- เพ่ือสนับสนุนความรวมมือและสัมพันธภาพท่ีดีของสภาวิศวกรกับองคการระหวางประเทศ 
- เพ่ือตอบสนองตอขอมูลและขาวสารท่ีเปนประโยชนตอสมาชิกสภาวิศวกร และอาจมีผลกระทบใน

ระดับประเทศได 
- เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีแกสภาวิศวกรในการเขารวมงานความรวมมือระหวางประเทศ 

4.3 กิจกรรมดําเนินงาน    

- ชําระคาธรรมเนียมรายปในการเปนสมาชิกขอตกลง Washington Accord ระดับ Provisional 
Signatory 

- ชําระคาสมัครสมาชิกเต็มข้ัน (Full Signatory) ขอตกลง Washington Accord 

4.4 สถานท่ีดําเนินโครงการ 

-  

4.5 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

เดือนสิงหาคม 2565 

4.6 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

- 

4.7 ประมาณการคาใชจาย 

1. คาธรรมเนียม Washington Accord Secretariat จํานวน 70,600 บาท 
2. คาธรรมเนียมสมัครสมาชิก Full Signatory จํานวน 41,400 บาท 

รวมเปนเงิน จํานวน 112,000 บาท 

ประมาณการรายรับ (ไมมี) 
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4.8 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใสลูกศรในชวงเวลา 
ปฏิบัติงาน) 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ(แผนเงิน)        

(ใสจํานวนเงินในชวงเวลาปฏบิัติงาน) 

 
ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คาธรรมเนียม WA Secretariat             

(แผนเงิน)                                                  70,600 

2. คาธรรมเนียมสมัครสมาชิก Full 
Signatory 

            

(แผนเงิน) 41,400 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ มีการชําระคาธรรมเนียมรายป จํานวน 1 ครั้ง 
  - จํานวนครั้งท่ีดําเนินโครงการ (ครั้ง)   1

ครั้ง 
    1

ครั้ง   
  

- เชิงคุณภาพ  
1. มีงบประมาณท่ีครอบคลุมทุกคาใชจาย 
2. ไดรับการยอมรับในเวทีความรวมมือระหวางองคกรวิชาชีพวิศวกรรมในตางประเทศ 
3. สถาบันการศึกษาภายในประเทศและหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีความเชื่อม่ันในมาตรฐานการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับสากล 
- เชิงเวลา      ดําเนินกิจกรรมตามแผนและงบประมาณใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ.........112,000........  บาท 

4.9 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- การพิจารณาตออายุสมาชิกขอตกลง Washington Accord และการอํานวยความสะดวกจาก 

IEA Secretariat 
- สภาวิศวกรไดรับการยอมรับในการเขารวมเปนสมาชิกเต็มข้ันขอตกลง Washington Accord 

ภายในป 2566 

4.10 การติดตาม/ประเมินผล 
หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมรายป ขอตกลง Washington Accord 

 
****************************************************** 
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ฝายสื่อสารองคกร 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  งานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ  
วงเงินงบประมาณ  115,000  บาท  
ประเภทโครงการ (     )  โครงการ  (  √   )  งานประจำ 

 

สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2.ดานการประกอบวิชาชีพ 
    (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม 
    (2.13) สงเสริมการยึดมั่นในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 
    (2.14) เสริมสรางความเชื่อมั่นในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 
    (2.16) สงเสริมมาตรการการปองกันและตอตานคอรรัปชัน่ทีเ่ก่ียวของกับการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม 
 3.ดานองคกรและการใหบริการ 

(3.3) ประสานงานสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพเพื่อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและปญหาดานวิศวกรรม
รวมทั้งดานเทคโนโลย ี

(3.4) เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
นโยบายและวัตถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมปีระสิทธิภาพและตอเนื่อง 

(3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 
 4.ดานตางประเทศ 

(4.4) การสรางพันธมิตรรวมกับภาครัฐและเอกชน ในการสงเสริมสนับสนนุงบประมาณแกสภาวศิวกรใน
การดำเนินงานดานตางประเทศ 

 6.ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(6.2) สรางกลุมความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและการสราง

ศักยภาพใหแกวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
(6.3) ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกวิศวกร ประชาชน และหนวยงานอ่ืนๆ ผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

 

สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 
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สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตผุล 

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 7(5) ระบุถึงวัตถุประสงคของสภาวิศวกร ในดานชวยเหลือ 
แนะนำ เผยแพร และการใหบริการทางดานวิชาการตางๆแกประชาชน และองคกรอ่ืนในเร่ืองที่เก่ียวกับวิทยาการและ
เทคโนโลยีทางวิศวกรรม รวมทั้งสงเสริมความสามัคคีและความเขาใจอันดีของสมาชิก ซึ่งถือเปนเร่ืองที่สำคัญอยางยิ่ง
เนื่องจากวิชาชีพดานวิศวกรรม จัดเปนวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สรางสรรคความเจริญและรายไดใหแกประเทศ 
เก่ียวเนื่องตอการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทั้งของบุคคล สาธารณชน ทรัพยสินสาธารณะ สิ่งแวดลอม และคุณภาพ
ชีวิต ประกอบกับสภาวิศวกรมีนโยบายในการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนของสมาชิกและพัฒนา
ระบบฐานขอมูลและสรางเครือขายเพื่อประโยชนในงานดานวิศวกรรมและสมาชิก 

หลักการที่สำคัญของการประชาสัมพันธ คือ การเผยแพร นโยบาย วัตถุประสงค การดำเนินงาน ผลงาน  
หรือกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร และความเคลื่อนไหวขององคกรเพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายไดทราบ และเขาใจ
องคกรในแงดี เกิดความเสื่อมใส และมีความรูสึกที่ดีตอองคกร ที่สำคัญเปนการปองกันและแกไขความเขาใจผิดตอ
องคกร นอกจากนี้มีการสำรวจความคิดเห็นเพื่อที่จะไดทราบถึงความตองการของกลุมเปาหมายและ ทาทีที่มีตอองคกร 
เพื่อนำมาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนจึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธเพื่อดำเนินการเผยแพร
กิจกรรมตางๆ ของสภาวิศวกรใหกับสมาชิกและหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของทราบ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เสริมสรางภาพลักษณ องคกรในการเปนตัวแทนภาควิศวกรของประเทศ 
2.2 ประชาสัมพันธในกลุมเปาหมายไดรูจักสภาวิศวกรอยางถูกตอง และเผยแพร ขอมูลขาวสาร และกิจกรรม

ของสภาวิศวกรใหเปนที่แพรหลาย 
2.3 ประชาสัมพันธและประสานงานกับองคกรตางประเทศ 
2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการสภาวิศวกรและสื่อตางๆ 
2.5 เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ในสภาวิศวกร 

3. กิจกรรมดำเนินงาน การจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธและคณะทำงานที่เก่ียวของ 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 

7. ประมาณการคาใชจาย 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
7.1 
7.2 

 
7.3 
7.4 

 
7.5 

คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ (12 คน) (14,700 บาท X 6 คร้ัง) 
คาอาหารรับรองคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ (6 คร้ัง)  
(180 บาท x 3 คน x 3 คร้ัง) + (180 บาท x 6 คน x 3 คร้ัง) 
คาเบี้ยประชุมคณะทำงานที่เก่ียวของ (3 คน) (3,250 บาท X 6 คร้ัง) 
คาอาหารรับรองคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ (6 คร้ัง) 
(180 บาท x 1 คน x 3 คร้ัง) +(180 บาท x 2 คน x 3 คร้ัง) 
อ่ืนๆ  

88,200  
  4,860  

 
19,500  
1,620 

 
820  

 รวม      115,000 บาท 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

 แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ             

(แผนเงิน) 15,240 3,560 15,240 3,560 15,240 3,560 15,780 3,560 15,780 3,560 15,780 3,560 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  
- เชิงปริมาณ  
- จำนวนผูเขารวมโครงการ (คน) 12 คน 

- เชิงคุณภาพ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ท่ีเก่ียวของ มีทิศทางการดำเนินงานท่ีชัดเจนในการนำเสนอตอ

คณะกรรมการสภาวิศวกร และการดำเนินงานภายในสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือประโยชนของสมาชิกสภาวิศวกร 

- เชิงเวลา จัดการประชุม 2 เดือน/ ครัง้ แลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ   115,000 บาท 

 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 

9.1  สมาชิก สถาบันการศึกษา องคกรวิชาชีพ และหนวยงานทั้งในและตางประเทศ มีความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพดานวิศวกรรม  

9.2  สมาชิก สถาบนัการศึกษา องคกรวิชาชีพ และหนวยงานทั้งในและตางประเทศ เกิดความรูสึกที่ดีตอสภาวิศวกร 
9.3  ทำใหวงการวิศวกรรมของประเทศเปนที่รูจักไปยังตางประเทศมากข้ึน 
9.4  รัฐบาลมองเห็นถึงความสำคัญในการแกปญหา รวมทั้งพัฒนาวงการวิศวกรรม 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรายงานตอกรรมการสภาวิศวกรและที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 
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ฝายสื่อสารองคกร 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธสภาวิศวกร 
วงเงนิงบประมาณ 1,350,000 บาท 
ประเภทโครงการ (  √   )  โครงการ (     )  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2.ดานการประกอบวิชาชีพ 
    (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม 
    (2.13) สงเสริมการยึดมั่นในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 
    (2.14) เสริมสรางความเชื่อมั่นในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 
    (2.16) สงเสริมมาตรการการปองกันและตอตานคอรรัปชัน่ทีเ่ก่ียวของกับการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม 
 3.ดานองคกรและการใหบริการ 
    (3.3) ประสานงานสภาวิชาชพีและสมาคมวิชาชีพเพื่อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและปญหาดานวิศวกรรม
รวมทั้งดานเทคโนโลย ี
    (3.4) เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
ตามนโยบายและวตัถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมปีระสทิธิภาพ และตอเนื่อง 
    (3.5) เปนองคกรธรรมาภิบาล 
 4.ดานตางประเทศ 
    (4.4) การสรางพันธมิตรรวมกับภาครัฐและเอกชน ในการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณแกสภาวิศวกรใน
การดำเนินงานดานตางประเทศ 
 6.ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
    (6.2) สรางกลุมความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและการสราง
ศักยภาพใหแกวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
    (6.3) ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกวิศวกร ประชาชน และหนวยงานอ่ืนๆ ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส  

 

สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 

 
  

รหัสโครงการ 8.1(2) 
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สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 7(5) ระบุถึงวัตถุประสงคของสภาวิศวกร ในดานชวยเหลือ 

แนะนำ เผยแพร และการใหบริการทางดานวิชาการตางๆ แกประชาชนและองคกรอ่ืนในเร่ืองที่เก่ียวกับวิทยาการและ
เทคโนโลยีทางวิศวกรรม รวมทั้งสงเสริมความสามัคคีและความเขาใจอันดีของสมาชิกซึ่งถือเปนเร่ืองที่สำคัญอยางยิ่ง
เนื่องจากวิชาชีพดานวิศวกรรม จัดเปนวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สรางสรรคความเจริญและรายไดใหแกประเทศ 
เก่ียวเนื่องตอการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทั้งของบุคคล สาธารณชน ทรัพยสินสาธารณะ สิ่งแวดลอม และคุณภาพ
ชีวิต  

แตปจจุบันสาธารณชน ยังไมรูจักสภาวิศวกรเทาที่ควร ดังนั้นการประชาสัมพันธจะชวยสรางความสัมพันธอัน
ดีระหวางองคกรกับสาธารณชน เปนการสรางระบบขาวสารที่ใกลชิดและสม่ำเสมอในประชาคม 

หลักการที่สำคัญของการประชาสัมพันธ คือ การเผยแพร นโยบาย วัตถุประสงคการดำเนินงาน ผลงาน หรือ

กิจกรรมตางๆขององคกร และความเคลื่อนไหวขององคกรเพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายไดทราบ และเขาใจองคกรใน

แงดี เกิดความเสื่อมใสและมีความรูสึกที่ดีตอองคกร ที่สำคัญเปนการปองกันและแกไขความเขาใจผิดตอองคกร 

นอกจากนี้มีการสำรวจความคิดเห็นเพื่อที่จะได ทราบวากลุมเปาหมายตองการหรือไมตองการอะไร ชอบสิ่งไหน ทาทีที่

มีตอองคกรเก่ียวกับอะไร เพื่อจะไดนำมาปรับปรุงตอไป 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เสริมสรางภาพลักษณ องคกรในการเปนตัวแทนภาควิศวกรของประเทศ 
2.2 ประชาสัมพันธในกลุมเปาหมายไดรูจักสภาวิศวกรอยางถูกตอง และเผยแพร ขอมูลขาวสาร และกิจกรรมของ

สภาวิศวกรใหเปนที่แพรหลาย 
2.3 ประชาสัมพันธและประสานงานกับองคกรตางประเทศ 
2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการสภาวิศวกรและสื่อตางๆ 
2.5 เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ในสภาวิศวกร 
2.6 ประชาสัมพันธขอมูลความรูและคำแนะนำทางดานวิศวกรรมแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป 

3. กิจกรรมดำเนินงาน  
3.1 โครงการงานแถลงขาวประชาสัมพันธสภาวิศวกร 

- จัดแถลงขาวที่เก่ียวของกับงานของสภาวิศวกร หรืองานที่เก่ียวของกับวิชาชีพวิศวกรรม 
- จัดแถลงขาวกรณีเรงดวน เปนการแถลงขาวแบบฉับพลันในเร่ืองเก่ียวของกับเหตุการณที่ประชาชนกำลังให

ความสนใจ และมีผลตอชีวิตและทรัพยสินสวนรวม 

3.2 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธสภาวิศวกร 
 จัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ประกอบดวยอุปกรณออกบูธ, X stand, Roll up, แผนพับ, บอรด, 

โปสเตอร, ธงญี่ ปุน , Pop up, Back wall, counter,Light Box, Poster Stand ฯลฯ เพื่ อใช ในงานตางๆ  ของ 
สภาวิศวกร หรืองานที่สภาวิศวกรไดรับเชิญจากองคกรวิชาชีพใหไปรวมจัดกิจกรรมนั้นๆ 

3.3 โครงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกสแนะนำสภาวิศวกร  
จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกสแนะนำสภาวิศวกร โดยเนนรูปแบบการนำเสนอใหมีความทันสมัย ความยาว 3-5 นาที 
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3.4 โครงการวาจางผูทำการประชาสัมพันธสภาวิศวกร 
- ผลิตสื่อทุกประเภทของสภาวิศวกร รูปแบบ สารคดี, scoop,Tie-in, Talk และอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

(เนื้อหาเปนในลักษณะของการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสภาวิศวกรทั้ง 6 ดาน ไดแก 1) ดานการศึกษาและ
วิจัย 2) ดานการประกอบวิชาชีพ 3) ดานองคกรและการใหบริการ 4 )ดานตางประเทศ 5) ดานการปรับปรุงกฎหมาย 
6) ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

- เผยแพรสื่อที่ผลิตผานทางสื่อตาง ๆ 
- จัดหาบริษัทที่สามารถประสานงานกับสื่อมวลชน (โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ) เชิญใหมารวมงานกิจกรรม

ของสภาวิศวกร เชน งานแถลงขาว, รวมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณเกิดภัยพิบัติ, สัมภาษณผูบริหาร หรือ
กรรมการสภาวิศวกร หรือผูที่สภาวิศวกรมอบหมายใหสัมภาษณกับสื่อตาง ๆ ฯลฯ  

- ประชาสัมพันธขาวสารของสภาวิศวกรผานสื่อตางๆ ไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุสื่อสิ่งพิมพ และอ่ืนๆ 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ  สำนักงานสภาวิศวกร โรงแรมหรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน 
สมาชิก สื่อมวลชน นักวิชาการ นักธุรกิจ ภาคราชการ องคกรตางประเทศ ประชาชน และเจาหนาที่สภาวิศวกร 

7.ประมาณการคาใชจาย  งบประมาณ 1,350,000 บาท 

7.1 โครงการงานแถลงขาวประชาสัมพันธสภาวิศวกร (งบประมาณ 150,000 บาท) 

-จัดแถลงขาวที่เก่ียวของกับงานของสภาวิศวกร หรืองานที่เก่ียวของกับวิชาชีพวิศวกรรม 
-จัดแถลงขาวกรณีเรงดวน เปนการแถลงขาวแบบฉับพลันในเร่ืองเก่ียวของกับเหตุการณที่ประชาชนกำลังให

ความสนใจ และมีผลตอชีวิตและทรัพยสินสวนรวม 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ลำดับ รายการ 
คาใชจาย 
(บาท) 

คาใชจาย 
ตามระเบียบการเงิน 

1 คาเดินทางผูข้ึนแถลงขาว (คณะกรรมการ/อนุกรรมการ) 
(จำนวน 4 คน x 1,000 บาทx 4 ครั้ง) 

16,000 คาเดินทางคณะกรรมการ/อนุกรรมการคน
ละ 1,000 บาท 

2 คาเดินทางคณะกรรมการ/อนุกรรมการ (เขารวมงาน) 
(จำนวน 4 คนx 1,000 บาทx 4 ครั้ง) 

16,000 คาเดินทางคณะกรรมการ/อนุกรรมการคน
ละ 1,000 บาท 

3 คาอาหารวาง 1 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
(จำนวน 50 คน x 500 บาท = 25,000 บาท x 4 ครั้ง) 

100,000 คาอาหารวาง 1 มื้อ และคาอาหารกลางวัน 
1 มื้อ คนละ 500 บาท 

4 คาเชาหอง อุปกรณและวัสดุอ่ืนๆ ตามความจำเปน 18,000 เบิกจายตามจริง 
รวมงบประมาณ 150,000  

7.2 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธสภาวิศวกร (งบประมาณ 50,000 บาท) 
 จัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆประกอบดวยอุปกรณออกบูธ, X stand, Roll up, แผนพับ,บอรด, 

โปสเตอร,ธงญี่ปุน,Pop up,Back wall,counter,Light Box, Poster Standฯลฯ เพื่อใชในงานตางๆของสภาวิศวกร 
(เสวนา,สัมมนา,อบรมฯ,งานประชุม) หรืองานที่สภาวิศวกรไดรับเชิญจากองคกรวิชาชีพใหไปรวมจัดกิจกรรมนั้นๆ 

7.3 โครงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกสแนะนำสภาวิศวกร (งบประมาณ 300,000 บาท) 
จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกสแนะนำสภาวิศวกร โดยเนนรูปแบบการนำเสนอใหมีความทนัสมัย ความยาว 3-5 นาท ี
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7.4 โครงการวาจางผูทำการประชาสัมพันธสภาวิศวกร (งบประมาณ 850,000 บาท) 
-  จัดหาบริษัทที่สามารถประสานงานกับสื่อมวลชน (โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ) เชิญใหมารวมงาน

กิจกรรมของสภาวิศวกร เชน งานแถลงขาว, รวมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณเกิดภัยพิบัติ, สัมภาษณ
ผูบริหาร หรือกรรมการสภาวิศวกรในกรณีที่มีเหตุทางวิศวกรรม หรืองานอ่ืนๆ ที่สำคัญ 

-  ประชาสัมพันธขาวสารของสภาวิศวกรผานสื่อตางๆ 
-  เผยแพรสื่อที่ผลิตผานทางสื่อตาง ๆ 
- ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสแนะนำข้ันตอนการดำเนินงานของสภาวิศวกร เชน ข้ันตอนการยื่นขอรับ 

ใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ, ข้ันตอนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร, ข้ันตอนเลื่อน
ระดับวุฒิวิศวกร, ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE), ข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตร 
เพื่อรับรองปริญญาฯ, ข้ันตอนการดำเนินคดีจรรยาบรรณ ฯลฯ ที่เก่ียวของกับการดำเนินงานของ 
สภาวิศวกร 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต) 

8.1 โครงการงานแถลงขาวประชาสัมพันธสภาวิศวกร 

แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน)  
แผนการใชจาย 

งบประมาณ (แผนเงิน) 

แผนการดำเนินการโครงการงานแถลงขาวประชาสัมพันธสภาวิศวกร ป 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. จัดแถลงขาวหรือขอบคุณส่ือมวลชน             

(แผนเงิน)  150,000  

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
   - จำนวนผูเขารวมโครงการ (คน)   50 คน  50 คน   50 คน    50 คน 

   - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ (คร้ัง)   1 ครั้ง  1 ครั้ง   1 ครั้ง    1 ครั้ง 

- เชิงคุณภาพ 
- เชิงเวลา  แลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)      งบประมาณ 150,000 บาท 

8.2 โครงการจัดทำสื่อประชาสมัพันธสภาวิศวกร  

แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน)  
แผนการใชจาย 

งบประมาณ (แผนเงิน) 

แผนการดำเนินการโครงการจดัทำสื่อประชาสัมพันธสภาวิศวกร ป 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. จัดทำส่ือประชาสัมพันธสภาวิศวกร             

(แผนเงิน)      50,000  

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
- เชิงคุณภาพ 
-เชิงเวลา  แลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย(บาท)      งบประมาณ 50,000 บาท 
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8.3 โครงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกสแนะนำสภาวิศวกร  

แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน)  
แผนการใชจาย 

งบประมาณ (แผนเงิน) 

แผนการดำเนินการโครงการจดัทำสื่ออิเล็กทรอนิกสแนะนำสภาวิศวกร ป 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. จัดทำส่ืออิเล็กทรอนกิสแนะนำสภาวศิวกร             

(แผนเงิน)        300,000 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
- เชิงคุณภาพ 
-เชิงเวลา  แลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย(บาท)      งบประมาณ 300,000 บาท 

 

8.4 โครงการวาจางผูทำการประชาสัมพันธสภาวิศวกร 

แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน)  
แผนการใชจาย 

งบประมาณ (แผนเงิน) 

แผนการดำเนินการโครงการวาจางผูทำการประชาสมัพันธสภาวิศวกร ป 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. วาจางบริษัทผูทำการประชาสัมพันธ             

(แผนเงิน)        850,000 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
- เชิงคุณภาพ 
-เชิงเวลา  แลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย(บาท)      งบประมาณ 850,000 บาท 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 
9.1 สมาชิก สถาบันการศึกษา องคกรวิชาชีพ หนวยงานทั้งในและตางประเทศ มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ

การประกอบวิชาชีพดานวิศวกรรม  
9.2 สมาชิก สถาบันการศึกษา องคกรวิชาชีพ หนวยงานทั้งในและตางประเทศ เกิดความรูสึกที่ดีตอสภาวิศวกร 
9.3 ทำใหวงการวิศวกรรมของประเทศเปนที่รูจักไปยังตางประเทศมากข้ึน 
9.4 รัฐบาลมองเห็นถึงความสำคัญในการแกปญหา รวมทั้งพัฒนาวงการวิศวกรรม 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
การประเมินความพึงพอใจของสมาชิกสภาวิศวกรโดยใชแบบสอบถาม 
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ฝายสื่อสารองคกร 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ โครงการเผยแพรขอมูลสภาวิศวกร 
วงเงนิงบประมาณ 1,054,000  บาท 
ประเภทโครงการ (   )  โครงการ   ( √ )  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 

3. ดานองคกรและการใหบริการ 
(3.4) เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

นโยบายและวัตถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมปีระสิทธิภาพและตอเนื่อง 
6. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(6.3) ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกวิศวกร ประชาชน และหนวยงานอ่ืนๆ ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส  

 

สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ  1. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ  
    2 ฝายสื่อสารองคกร 

 

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตุผล 
เพื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมตาง ๆ ของสภาวิศวกรใหกับสมาชิก ผานทางอีเมล และสื่อ

สังคมออนไลน เชน Facebook Line รวมถึงการแจงเตือนสมาชิกการในการดำเนินการตางๆ เชน การชำระเงินคา
ใบอนุญาตใหม การตออายุใบอนุญาตฯ กอนหมดอายุ และติดตามสมาชิกใหมาดำเนินการตออายุใบอนุญาตฯ หลัง
ใบอนุญาตหมดอายุ อีกทั้งเปนการใหบริการอำนวยความสะดวกและใหสมาชิกรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ของสภา
วิศวกร  ผาน SMS เชน แจงเตือนตออายุกอนหมดอายุลวงหนา แจงเตือนการเขารวมกิจกรรม เปนตน 

2. วัตถุประสงค 
2.1 ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมตาง ๆ  
2.2 เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสาร หรือตอบขอซักถามจากสมาชิก 
2.3 เพื่อความรวดเร็ว และตรงจุดเปาหมายที่ตองการประชาสัมพันธ 
2.4 เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสภาวิศวกร และยกระดับการใหบริการ 
2.5 เพื่อติดตามสมาชิกใหชำระเงินคาใบอนญุาต 
2.6 เพื่อใหสมาชิกสามารถรับรูขอมูลขาวสารการดำเนนิงานของสภาวิศวกรไดอยางทั่วถึง 
2.7 ลดคาใชจายองคกรที่ไมกอใหเกิดประโยชน เชน การสงจดหมายไมถึงมือผูรับ 

3. กิจกรรมดำเนินงาน  
3.1 แจงขอมูลประชาสัมพนัธผานทางชองทางตาง ๆ ของสภาวศิวกร อาทิเชน Email SMS Line Official 
3.2 ประชาสัมพนัธผานชองทางอ่ืนๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
3.3 การติดตามสมาชิก 
3.4 ดำเนินการติดตามโดยจางลกูจางตามสัญญาจางเพื่อติดตามทุกชองทาง 

รหัสโครงการ 8.1(3) 
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4. สถานที่ดำเนินโครงการ  สำนักงานสภาวิศวกร 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน  สมาชิกสภาวิศวกร ประชาชนทั่วไป 

7. ประมาณการคาใชจาย  งบประมาณ  1,054,000 บาท 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 

1 
 

คาบริการสำหรับจดัสง Email 
(Package สง Email 500,000 mail ราคา 13,375 x 6 pack) 

80,000 

2 คาบริการสำหรับการสง SMS 
(Package สง SMS 1,000,000 ขอความ 192,600 บาท x 3 pack) 

577,800  

3 คาบริการรายเดือน Line Official Package 
(Line Official Package Pro 3,000 บาท x 12 เดือน) 

36,000 
 

4 คาจางลูกจางตามสัญญาจาง  (500 บาท x 3 คน x 240 วัน)  360,000 
5 อ่ืนๆ 200 

รวม 1,054,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต) 

แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน)  
แผนการใชจาย 

งบประมาณ (แผนเงิน) 

แผนการดำเนินการ ป 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คาบริการสำหรับจัดสง Email             

(แผนเงิน) 80,000 
2. คาบริการสำหรับการสง SMS             

(แผนเงิน) 577,800 
3. คาบริการรายเดือน Line Official Package             

(แผนเงิน) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

4. คาจางลูกจางตามสัญญาจาง               

(แผนเงิน) 360,000 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
- เชิงคุณภาพ 
- เชิงเวลา  แลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)      งบประมาณ 1,054,000  บาท 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 
9.1 สมาชิกไดรับขาวประชาสัมพันธรวดเร็ว 
9.2 สภาวิศวกรประชาสัมพันธ ไดตรงเปาหมาย 
9.3 เสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสภาวิศวกร และยกระดับการใหบริการ 
9.4 เพิ่มความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ 
9.5 ลดจำนวนใบอนุญาตขาดอาย ุ

10. การติดตาม/ประเมินผล 
สมาชิกไดรับขอมูลขาวสารจากสภาวิศวกรผานทางชองทางตาง ๆ และสามารถติดตามสมาชิกใหอยูในระบบของ

สภาวิศวกรได 

 

[238]



 
ฝายสื่อสารองคกร 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้ออุปกรณเพื่อการประชาสัมพันธ 
วงเงนิงบประมาณ   150,000 บาท 
ประเภทโครงการ (  √ )  โครงการ   (     )  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 

3. ดานองคกรและการใหบริการ 
(3.4) เสริมสรางศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

นโยบายและวัตถุประสงคของสภาวิศวกรไดอยางมปีระสิทธิภาพและตอเนื่อง 
(3.12) ปรับปรุงการใหบริการผานระบบเทคโนโลยี เพื่อใหสภาวิศวกรเปนหนวยงานผูนำดานดจิิตัลของ

ประเทศไทย 
6. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

       (6.3) ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกวิศวกร ประชาชน และหนวยงานอ่ืนๆ ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส  

 

สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 

 

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ของสภาวิศวกรไดปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนการสื่อสารผานสื่อ

สังคมออนไลนมากข้ึน การทำคลิปวีดิโอสั้นแนะนำการใหความรู ในรูปแบบการสัมภาษณวิศวกรในงานวิศวกรรมแต 
ละสาขา อีกทั้งเปนการประชาสัมพันธองคกรใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง และเชิดชูวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาตางๆ  
ใหเกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งมีอุปกรณที่มีอยูยังไมเพียงพอและไมรองรับตอการใชงานในปจจุบัน  

2. วัตถุประสงค 
เพื่อจัดซื้ออุปกรณเพื่อการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนใหสามารถใชงานไดคลองตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำงานขององคกร 

3. กิจกรรมดำเนินงาน  
จัดซื้ออุปกรณการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน ไดแก อุปกรณถายทอดสด คอมพิวเตอรเพื่อการตัดตอและ

ถายทอดสด 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม ถึง ธันวาคม 2565  

รหัสโครงการ 8.1(4) 
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6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน เจาหนาท่ีสภาวิศวกร อนุกรรมการ  

7. ประมาณการคาใชจาย  งบประมาณ  150,000 บาท 

ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1 อุปกรณถายทอดสด 50,000 
2 คอมพิวเตอรเพื่อการตัดตอ  100,000 

 รวม 150,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต) 

แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน)  
แผนการใชจาย 

งบประมาณ (แผนเงิน) 

แผนการดำเนินการ ป 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. อุปกรณถายทอดสด             

(แผนเงิน)   50,000        
2. คอมพิวเตอรเพื่อการตัดตอ             

(แผนเงิน)   100,000       

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
- เชิงคุณภาพ  ประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 80 
- เชิงเวลา  แลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)      งบประมาณ 150,000 บาท 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 
9.1 สมาชิกไดรับขาวประชาสัมพันธรวดเร็ว 

9.2 สภาวิศวกรประชาสัมพันธ ไดตรงเปาหมาย 

9.3 เพิ่มความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
ไดอุปกรณการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนได 
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ฝายส่ือสารองคกร

 

สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 
ชื่อโครงการ  โครงการวิจัยองคกรดานการประชาสัมพันธและสวัสดิการสมาชิก 
วงเงินงบประมาณ  500,000 บาท 
ประเภทโครงการ   (√) งานโครงการ  (   ) งานประจำ

 

สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
1. ดานการศึกษาและวิจัย 

 (1.3) ทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาสภาวิศวกร เพ่ือประโยชนในการดำเนินงานตามภารกิจหนาท่ีของ 
สภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
(2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 

สวนท่ี 3: หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 
2. ฝายสื่อสารองคกร 

 

สวนท่ี 4 :รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1.หลักการและเหตุผล 
สภาวิศวกรมีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ และเพ่ือให

สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธจึงเห็นควรสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาสภาวิศวกร โดยมุงเนนใหมีการสำรวจความพึงพอใจในการ
ใหบริการตางๆ รวมถึงการแกไขปญหาภายในสภาวิศวกร เพ่ือประโยชนตอการดำเนินงานตามภารกิจหนาท่ีของสภา
วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542   

2. วัตถุประสงค 
จัดใหมีการศึกษาวิจัยดานการประชาสัมพันธและสวัสดิการสมาชิก เพ่ือรับทราบความพึงพอใจและปญหาท่ี

เก่ียวกับการประชาสัมพันธ การใหคำปรึกษา การรับบริการตางๆ ของสภาวิศวกร รวมถึงไดรับทราบขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอจากสมาชิก เพ่ือใหเกิดการยอมรับจากสมาชิก และนำมาพัฒนา ปรับปรุง แกไขวางแผนกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานใหมใหดียิ่งข้ึนตอไป 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 

ดำเนินการวาจางนิติบุคคล สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานท่ีรับจางทำวิจัย 

4. สถานท่ีดำเนินการ สภาวศิวกร  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

 

รหัสโครงการ 8.1(5) 
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6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

นิติบุคคล สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานท่ีรับจางทำวิจัย 

7. ประมาณการคาใชจาย งบประมาณคาใชจายในการจางทำวิจัย จำนวน  500,000  บาท 

8. แผนปฏิบัติงาน(แผนงาน) แผนการใชจาย (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ. 2565 

 แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

คาจางทำวจิัย             
(แผนเงิน)   500,000 บาท 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  
-  เชิงปริมาณ  
- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 70 
-  เชิงเวลา แลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ  500,000  บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1 งานศึกษา/วิจัยท่ีเปนประโยชนตอสภาวิศวกร 
9.2 สภาวิศวกรทราบความพึงพอใจของสมาชิกมีตอการใหบริการตางๆ  
9.3 สภาวิศวกรทราบถึงความเห็นของสมาชิกเห็นโดยรวมท่ีตองการใหสภาวิศวกรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
         รายงานผลการศึกษาวิจัย  
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ฝายสื่อสารองคกร 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  งานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ  
วงเงินงบประมาณ  187,000 บาท  
ประเภทโครงการ (     )  โครงการ  ( √ )  งานประจำ 

 
สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ  
     (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวชิาชพีวิศวกรรม 
     (2.14) เสริมสรางความเชื่อมั่นในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 
     (2.15) สงเสริมการประกันภัยความรับผิดทางวชิาชีพ ใหความคุมครองความรับผิดตามกฎหมายของ      
ผูประกอบวิชาชพี ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิบัตงิานในวิชาชพี 
     (2.16) สงเสริมมาตรการการปองกันและตอตานคอรรัปชัน่ทีเ่ก่ียวของกับการประกอบวิชาชพีวิศวกรรม 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
     (3.13) จัดใหมีการประกันภัยกลุมใหกับสมาชิกสภาวิศวกร 
 6. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
     (6.3) ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และหนวยงานอ่ืนๆ ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส

 

สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผิดชอบ  คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ             

สวนที่ 4 : รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล    
 ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในมาตรา 7(3) สภาวิศวกรมีวัตถุประสงคใหสงเสริมสวัสดิการ

และผดุงเกียรติของสมาชิก สงเสริมความสามัคคีและไกลเกลี่ยขอพิพาทของสมาชิก ฯลฯ ประกอบกับนโยบายของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 มีนโยบายเสริมสรางความสัมพันธกับสมาชิกและผูเก่ียวของทุกภาคสวน 
ประกอบกับสำนักงานสภาวิศวกรมีหนาที่ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกรและการ
ใหบริการในดานตางๆ แกสมาชิกสภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการ และผูมาติดตอ
ประสานงานกับสภาวิศวกร เพื่อใหการดำเนินงานของสำนักงานสภาวิศวกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองความตองการตามดานนโยบายการดำเนินงานตางๆ ไดรวมถึงการจัดสวัสดิการใหแกเจาหนาที่
สภาวิศวกรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใหแกสภาวิศวกรอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. วัตถุประสงค  
เพื่อพิจารณาการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสภาวิศวกร กรรมการ และเจาหนาที่สภาวิศวกรใหเกิด

ประโยชนสูงสุดและการดำเนินการมีความถูกตองเหมาะสมตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 

3. กิจกรรมดำเนินงาน            จัดประชุมเดือนคร้ัง  
4. สถานที่ดำเนินโครงการ       สำนักงานสภาวิศวกร 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน คณะอนุกรรมการสวัสดกิารและสมาชิกสัมพนัธ 

รหัสโครงการ 8.2(1) 
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7. ประมาณการคาใชจาย     187,000 บาท ประกอบดวย 
ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 

7.1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (12 คน) (14,700 บาท x 12 คร้ัง)    176,400 
7.2 คาอาหารวางและอาหารกลางวนั (12 คร้ัง) 

(180 บาท x 3 คน x 6 คร้ัง) + (180 บาท x 6 คน x 6 คร้ัง) 
       9,720 

7.3 อ่ืนๆ 880 
 รวม 187,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ              
(แผนเงิน) 187,000 บาท 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปริมาณ 

- จำนวนอนุกรรมการท่ีเขาประชุม (คน ) 12 

- จำนวนครั้งท่ีดำเนินโครงการ(ครั้ง) 1 คร้ัง/เดือน 

- เชิงคุณภาพ      ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 70 

- เชิงเวลา      ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท)  งบประมาณ  187,000 บาท 

 
9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 

 สมาชิกสภาวิศวกร กรรมการ และเจาหนาที่สภาวิศวกรไดรับขอมูลและสวัสดิการที่เปนประโยชนตอการ

ประกอบวิชาชีพ 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตอคณะกรรมการสภาวิศวกรและที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 
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ฝายสื่อสารองคกร 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ   งานยุววิศวกร  
วงเงินงบประมาณ  190,000  บาท  
ประเภทโครงการ (  √  )  โครงการ  (    )  งานประจำ 

 

สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 2. ดานการประกอบวชิาชีพ  
     (2.8)  สงเสริมและสนับสนนุการข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
     (2.14) เสริมสรางความเชื่อมั่นในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 

สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ  คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพนัธ             

สวนที่ 4 : รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล    
 ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ไดกำหนดนโยบายของสภาวิศวกรในดานการสงเสริมกระบวนการ

เขาเปนสมาชิกของสภาวิศวกรและการออกใบอนุญาต การปลุกจิตสำนึกการประกอบวิชาชีพที่ตองรับผิดชอบตอสังคมและ
สาธารณะเสริมสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคกรวิชาชีพและสภา
วิศวกร เพื่อใหมีนโยบายที่สอดรับกันและสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 คณะอนุกรรมการสวัสดิการจึงเห็นควรใหมีการจัดสวัสดิการใหแกวิศวกรที่ จะเขามาเปนสมาชิก 
สภาวิศวกร โดยกำหนดเปนโครงการสงเสริมกิจกรรมยุววิศวกร สรางเครือขายกับคณะวิศวกรรมศาสตรและแนะแนว
ทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อใหนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา รับทราบวิธีการและ
ข้ันตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ความสำคัญของการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม แนะนำวิธีการปฏิบัติตนกอนเขาสูวิชาชีพวิศวกรรม สรางเครือขายวิศวกรและความสัมพันธที่ดีระหวาง
วิศวกรรุนพี่ สูวิศวกรรุนนองรวมถึงสงเสริมและพัฒนาทักษะ ความรูและความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใน
ดานเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมและการเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกนักศึกษาของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในรายวิชา
ที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

2. วัตถุประสงค  
2.1  เพื่อใหขอมูลและความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการและข้ันตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแกนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและคณาจารยในสถาบันการศึกษาและไดตระหนักถึงความสำคัญ
ของการขอรับใบอนุญาตฯ 

2.2  เพื่อเสริมสรางความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสภาวิศวกร 

2.3  เพื่อเสริมสรางเครือขายวิศวกรและความสัมพันธที่ดีระหวางวิศวกรรุนพี่ สูวิศวกรรุนนอง 
2.4  สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
2.5  เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูที่เปนประโยชนทางดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใหกับนักศึกษาที่กำลังจะจบ

การศึกษาและเขาสูการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
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2.6  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
2.7  เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสภาวิศวกร ในการทำกิจกรรมสวัสดิการที่เปนประโยชนใหแกสังคม

สวนรวม 

3. กิจกรรมดำเนินงาน         จัดบรรยายเดือนละ 2-3 คร้ัง  

4. สถานที่ดำเนินโครงการ    สถาบนัการศึกษาตาง ๆ ที่เขารวมกิจกรรม 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน  
นักศึกษาและคณาจารยในสาขาวิศวกรรมศาสตร จำนวน 20 สถาบัน  

7. ประมาณการคาใชจาย     190,000 บาท 
7.1 จัดกิจกรรมจำนวน 20 คร้ัง   

ลำดับ รายการ 
คาใชจาย/คร้ัง 

(บาท) 
1 คาวิทยากร (2,500 บาท x 3 ช่ัวโมง) 7,500 
2 คาเดินทางกรรมการ (1,000 บาท x 2 คน) 2,000 

รวมงบประมาณ/คร้ัง 9,500 
รวมงบประมาณ 20 คร้ัง (9,500 บาท x 20 คร้ัง) 190,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

    แผนการใชจาย 
งบประมาณ(แผนเงิน) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชาสัมพันธโครงการ             

2. ดำเนินการจัดสัมมนา             

(แผนเงิน)   190,000 

ตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปรมิาณ 

  -  จำนวนคร้ังที่จัดสัมมนา (คร้ัง) 20 คร้ัง 

  -  จำนวนผูเขาอบรม (คน) 20 สถาบันการศึกษา 

- เชิงคุณภาพ      ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น รอยละ 70 

- เชิงเวลา      ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท)  งบประมาณ 190,000 บาท 

 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 

9.1  นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและคณาจารยในสถาบันการศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการและ
ข้ันตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และไดตระหนักถึงความสำคัญของการขอรับ
ใบอนุญาตฯ 

9.2  สภาวิศวกรมีความสัมพันธอันดีกับสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
9.3  เกิดเครือขายวิศวกรและความสัมพันธที่ดีระหวางวิศวกรรุนพี่ สูวิศวกรรุนนอง 
9.4  เกิดการใชเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
9.5  นักศึกษามีทักษะความรูที่เปนประโยชนทางดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับเขาสู

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มมากข้ึน 
9.6  สภาวิศวกรมีภาพลักษณที่ดีในการทำกิจกรรมสวัสดิการที่เปนประโยชนใหแกสังคมสวนรวมมากยิ่งข้ึน 
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10. การติดตาม/ประเมินผล 
การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใชแบบสอบถาม 
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ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกสภาวิศวกร 
วงเงินงบประมาณ  133,700  บาท 
ประเภทโครงการ ( √  )  โครงการ (  )  งานประจ า 

 
ส่วนที่ 2 : โครงการนีส้อดคลอ้งตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ด้านการประกอบวิชาชีพ 
     (2.8)  ส่งเสริมและสนับสนนุการขึ้นทะเบียนผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
     (2.14) เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 
ส่วนที่ 3 : หน่วยงานที่รับผดิชอบ คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพนัธ์ 

ส่วนที่ 4 :รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การด าเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ได้ก าหนดนโยบายของสภาวิศวกรทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดย

สภาวิศวกรควรมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแก่ภาครัฐในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมที่เป็นประเด็นสาธารณะ และ
ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน และองค์กรอ่ืนในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาการและ
เทคโนโลยีทางวิศวกรรม นั้น 

คณะอนุกรรมการสวัสดิการจึงเห็นควรให้มีการจัดสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกสภาวิศวกร เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์และถูกต้องเหมาะสม และเปิดโอกาสให้วิศวกรในฐานะผู้ที่มี
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและสังคมไทย เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงส่งเสริมให้วิศวกรทุกคนในสถานประกอบการที่ยังไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ให้รีบด าเนินการติดต่อกับสภาวิศวกรเพื่อเข้ากระบวนการขอรับใบอนุญาตฯเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพวิศวกรไทยต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าเสวนาได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์และถูกต้องเหมาะสม 
2.2 เพื่อให้ผู้เข้าฟังการเสวนาซึ่งเป็นวิศวกรได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ทางด้าน

วิศวกรรม 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรทุกคนที่ท างานเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมควบคุม มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 
2.4 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการบริหารความปลอดภัยในสถานประกอบการ ทั้งด้าน

เทคนิคและวิชาการ 
2.5 เพื่อเข้าใจแนวทางและมาตรการการจัดการพลังงาน โดยเลือกใช้เทคโนโลยีเชิงลึกที่เหมาะสมกับความต้องการของ

กระบวนการผลิต 
2.6 เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานและความปลอดภัยใน

สถานประกอบการ 
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3. กิจกรรมด าเนินงาน 
3.1 จัดสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาแบบ Online เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบวิชาชีพ 
3.2 จัดสัมมนาแนวทางในการพัฒนาการประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ โรงแรมหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ทีไ่ด้รับประโยชน ์
6.1 สมาชิกสภาวิศวกร  
6.2 ประชาชนทั่วไป  

7.ประมาณการค่าใช้จ่าย ประมาณวงเงินทั้งสิน้ 133,700 บาท ประกอบด้วย 

1. จัดสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาแบบ Online จ านวน 12 คร้ัง 

ล าดับ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
ค่าใช้จ่าย 

ตามระเบียบการเงิน 
1 ค่าวิทยากร (2,500 บาท x 2 ชั่วโมง x 12 คน) 60,000 ค่าวิทยากรชั่วโมงละ 2,500 บาท 
2 ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน (8 คน x 150 บาท) 1,200   

รวมงบประมาณ 61,200  

2. จัดสัมมนาแบบ Face to Face จ านวน 1 คร้ัง 

ล าดับ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
ค่าใช้จ่าย 

ตามระเบียบการเงิน 
1 ค่าวิทยากร (2500 บาท x 5 คน)  12,500 ค่าวิทยากรชั่วโมงละ 2,500 บาท 
2 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง (500 คน x 120 คน) 60,000  

รวมงบประมาณ 72,500  

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ปี พ.ศ.2565 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ             
2. จัดสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาแบบ Online             

(แผนเงิน)     61,200 บาท      
3. จัดสัมมนาแบบ Face to Face              

(แผนเงิน)          72,500 
บาท 

  

ตัวชี้วดัเปา้หมายผลผลิต 
- เชิงปรมิาณ 

  - จ านวนครั้งที่จัดสัมมนาออนไลน์ (ครั้ง) 15 ครั้ง 
  -  จ านวนผู้เข้าอบรม (คน) 500 คน/ครั้ง 

  - จ านวนครั้งที่จัดสัมมนา Face to Face (ครั้ง) 1 คร้ัง 

  -  จ านวนผู้เข้าอบรม (คน) 120 คน 
- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 
- เชิงเวลา ด าเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  งบประมาณ  133,700 บาท 

 
[249]



 

 

9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 

9.1 ผู้เข้าเสวนาได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์และถูกต้องเหมาะสม 
9.2 วิศวกรในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ได้ร่วมแสดงความ

คิดเห็นและเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เก่ียวกับการด าเนินการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม 
9.3 สภาวิศวกรมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นในการด าเนินการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
10. การติดตาม/ประเมินผล 

การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถาม 
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ฝายสื่อสารองคกร 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนสมาชิกใหเขารับการอบรมผานองคกรแมขายของสภาวิศวกร 
วงเงินงบประมาณ  50,000 บาท  
ประเภทโครงการ (  √  )  โครงการ (  )  งานประจำ 

 

สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2.ดานการประกอบวิชาชีพ 
    (2.2) สนับสนุนสมาคมวชิาชพีเพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการประกอบวชิาชีพวิศวกรและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน 
    (2.14) เสริมสรางความเชื่อมั่นในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผดิชอบ คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพนัธ 

สวนที่ 4 :รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ไดกำหนดนโยบายของสภาวิศวกรในดานการเสริมสรางความ

รวมมือระหวางองคกรวิชาชีพและสภาวิศวกร และพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยใหมีขีดความสามารถแขงขันใน
ระดับสากลคณะอนุกรรมการสวัสดิการจึงเห็นควรจัดทำโครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผานสมาคม
ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมและองคกรแมขายของสภาวิศวกร เพื่อสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมโครงการและสราง
ความเขมแข็งใหกับสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรมและองคกรแมขายของสภาวิศวกร รวมทั้งเพิ่มพูนความรูใหกับ
สมาชิกสภาวิศวกรเพื่อใหการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมโครงการ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับองคกรแมขายของสภาวิศวกร 
2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับสมาชิกสภาวิศวกร 
2.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสภาวิศวกร ในการทำกิจกรรมสวัสดิการใหกับสมาชิกสภาวิศวกร และ

สมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรมและหนวยงานอ่ืนๆ ซึ่งเปนองคกรแมขายของสภาวิศวกร 
2.4 เพื่อสามารถใชการอบรมนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาอยางตอเนื่องของสภาวิศวกร (CPD) ใหแกสมาชิก

สภาวิศวกรได 

3. กิจกรรมดำเนินงาน สภาวิศวกรใหเงินสนับสนุนการอบรมแกสมาชิกสภาวิศวกร โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
3.1 องคกรแมขายของสภาวิศวกรนำเสนอโครงการอบรมตอสภาวิศวกร 
3.2 สมาชิกสภาวิศวกรเขารับการอบรมในหลักสูตรขององคกรแมขายของสภาวิศวกรที่ไดรับการอนุมัติจาก 

สภาวิศวกรแลว 
3.3 สมาชิกสภาวิศวกรยื่นคำรองขอรับเงินสนับสนุนการอบรมจากสภาวิศวกร 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สถานที่จัดการประชุมตามที่องคกรแมขายของสภาวิศวกรกำหนด 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

รหัสโครงการ 8.2(4) 
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6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน 
    6.1 องคกรแมขายของสภาวิศวกรที่ไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร 
    6.2 สมาชิกสภาวิศวกร  

7. ประมาณการคาใชจาย 50,000 บาท 
สภาวิศวกรจะสนับสนุนการอบรมใหแกสมาชิกสภาวิศวกรเปนเงินไมเกิน 1,000 บาท/คน/คร้ัง/ป (หนึ่งพันบาท
ตอคนตอคร้ังตอป) โดยสนับสนุนคาใชจายในการลงทะเบียนเฉพาะสมาชิกสภาวิศวกรที่ออกใบเสร็จในนามสมาชิก
สภาวิศวกรและสนับสนุนการอบรมใหแกนิติบุคคลผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดย
สนับสนุนคาใชจายในการลงทะเบียนของผูเขาอบรมที่ออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลแหงละไมเกิน 5 คน/ป 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

ป พ.ศ. 2565 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

1.  สนับสนุนการอบรมใหแกสมาชกิสภาวศิวกร             

(แผนเงิน)   50,000 บาท 
ตัวชี้วัดเปาหมาย 
- เชิงปริมาณ 

- จำนวนองคกรแมขายที่เขารวม 5 หนวยงาน 
- จำนวนสมาชิกที่เขารวมอบรม 30 คน 

- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ 50,000 บาท 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 
9.1 สมาชิกสภาวิศวกรไดเพิ่มพนูทักษะ ความรู และความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
9.2 สมาคมวิชาชีพวิศวกรรมและหนวยงานอ่ืนๆ ซึ่งเปนองคกรแมขายของสภาวิศวกรสามารถดำเนินจัดกิจกรรมหรือ

โครงการตางๆ ที่เสริมสรางประโยชนใหแกสมาชิกสภาวิศวกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
9.3 สภาวิศวกรมีภาพลักษณที่ดีในการทำกิจกรรมสวัสดิการใหกับสมาชิกสภาวิศวกร และสมาชิกองคกรแมขายของ 

สภาวิศวกร 
9.4 เกิดความสัมพันธที่ดีในการประสานการดำเนินงานระหวางองคกรแมขายของสภาวิศวกร และสภาวิศวกรกอใหเกิด

การรวมมือกันขององคกรแมขายของสภาวิศวกร และสภาวิศวกรเพื่อสรางสรรคกิจกรรมที่เปนประโยชนใหแก
สมาชิกสภาวิศวกรมากยิ่งข้ึน 

9.5 สมาชิกสภาวิศวกรสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตฯ (เลื่อนระดับ) โดยใชการอบรมนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษา
อยางตอเนื่องของสภาวิศวกร (CPD) ไดเพิ่มมากข้ึน 

9.6 สมาชิกในสวนภูมิภาคไดรับการสนับสนุนอยางทั่วถึง 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
การดำเนินงานตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการกำหนด และรายงานสรุปผลรวมถึงความคืบหนา 

การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตอกรรมการสภาวิศวกร 
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ฝายสื่อสารองคกร 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  โครงการชวยเหลือครอบครัวสมาชิกกรณีสมาชิกถึงแกกรรม 
วงเงินงบประมาณ  50,000 บาท  
ประเภทโครงการ (  √  )  โครงการ (   )  งานประจำ 

 

สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
     (3.13) จัดใหมีการประกันภัยกลุมใหกับสมาชิกสภาวิศวกร  

 
สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพนัธ 

สวนที่ 4 :รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตผุล 
 ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในมาตรา 7(3) สภาวิศวกรมีวัตถุประสงคใหสงเสริมสวัสดิการ
และผดุงเกียรติของสมาชิก สงเสริมความสามัคคีและไกลเกลี่ยขอพิพาทของสมาชิก ฯลฯ ประกอบกับนโยบายของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 มีนโยบายเสริมสรางความสัมพันธกับสมาชิกและผูเก่ียวของทุกภาคสวน ประกอบ
กับสำนักงานสภาวิศวกรมีหนาที่ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกรและการใหบริการในดาน
ตาง ๆ แกสมาชิกสภาวิศวกร คณะกรรมการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการ และผูมาติดตอประสานงานกับสภาวิศวกร 
เพื่อใหการดำเนินงานของสำนักงานสภาวิศวกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตองการตาม
ดานนโยบายการดำเนินงานตาง ๆ ไดรวมถึงการจัดสวัสดิการใหแกเจาหนาที่สภาวิศวกรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ใหแกสภาวิศวกรอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิกสภาวิศวกร 
2.2 เพื่อใหความชวยเหลือแกสมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแกกรรม 
2.3 เพื่อเปนการเสริมสรางภาพลักษณของสภาวิศวกร 

3. กิจกรรมดำเนินงาน ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยการเงินและการบัญชี เพื่อ
เปนเงินชวยเหลือคาใชจาย ในการจัดงานศพรวมถึงคาพวงหรีดรายละ 1,000 บาท 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ  สภาวิศวกร / สถานที่จัดงานพิธ ี

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน  ผูปฏิบัติงานและสมาชกิสภาวิศวกร จำนวน 50 คน 

7. ประมาณการคาใชจาย ประมาณวงเงินทั้งสิน้ 50,000 บาท ประกอบดวย 
คาใชจายจัดงานศพรวมถึงคาพวงหรีดรายละ 1,000 บาท จำนวน 50 คน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 
 
 

รหัสโครงการ 8.2(5) 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
แผนการใชจาย 

งบประมาณ (แผนเงิน) 

ป พ.ศ. 2565 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

คาพวงหรีด หรือ คาใชจายในการเปนเจาภาพหรือ
รวมเปนเจาภาพในการบำเพ็ญกุศล 

   
   

      

(แผนเงิน)   50,000 บาท 
ตัวชี้วัดเปาหมาย 
- เชิงปริมาณ จำนวนสมาชิกถึงแกกรรม 50 คน 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ 50,000 บาท 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 
9.1 สมาชิกสภาวิศวกรที่ถึงแกกรรมความชวยเหลืออยางเหมาะสม 
9.2 สภาวิศวกรมีภาพลักษณที่ดีในการชวยเหลือสมาชิกและสังคม 

10. การติดตาม/ประเมินผล 

- 
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ฝายสื่อสารองคกร 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ โครงการจัดทำประกันอุบัติเหตสุำหรับสมาชิกสภาวิศวกร 
วงเงินงบประมาณ  1,000,000 บาท  
ประเภทโครงการ ( √)  โครงการ (  )  งานประจำ 

 

สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
     (3.13) จัดใหมีการประกันภัยกลุมใหกับสมาชิกสภาวิศวกร 

 

สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพนัธ 

สวนที่ 4 :รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตผุล 
  ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในมาตรา 7(3) สภาวิศวกรมีวัตถุประสงคใหสงเสริมสวัสดิการ

และผดุงเกียรติของสมาชิก สงเสริมความสามัคคีและไกลเกลี่ยขอพิพาทของสมาชิก ฯลฯ ประกอบกับนโยบายของ
คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 มีนโยบายในการจัดใหมีการประกันภัยกลุมใหกับสมาชิกสภาวิศวกร 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิกสภาวิศวกร 
2.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทำประกันใหแกสมาชิก 

3. กิจกรรมดำเนินงาน จัดใหมีการทำประกันใหแกสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและจำนวนสมาชิกเปนไปตามที่สภาวิศวกรกำหนด 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สภาวิศวกร 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน สมาชิกสภาวิศวกร 

7. ประมาณการคาใชจาย คาเบี้ยประกัน 1,000,000 บาท 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
แผนการใชจาย 

งบประมาณ (แผนเงิน) 

ป พ.ศ. 2565 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

คาเบี้ยประกัน             

(แผนเงิน) 1,000,000 บาท 
ตัวชี้วัดเปาหมาย 
- เชิงปริมาณ สมาชิกทั้งหมดไดรับการประกัน  
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ 1,000,000 บาท 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 

รหัสโครงการ 8.2(6) 
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9.1 สามารถจัดหาประกันใหกับสมาชิกสภาวิศวกรภายใตกรอบวงเงินงบประมาณที่กำหนดไดอยางเหมาะสม 
9.2 สภาวิศวกรดำเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา 7(3) แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
 ติดตามการใชจายงบประมาณโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ คณะกรรมการสภาวิศวกร 

และผูตรวจสภาวิศวกร เพื่อรายงานตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 
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ฝายส่ือสารองคกร 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  งานประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม  
วงเงินงบประมาณ  108,000 บาท 
ประเภทโครงการ  (   )  โครงการ  ()  งานประจำ 

 

สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.2)  สนับสนนุสมาคมวิชาชีพเพื่อใหมีสวนรวมในการพฒันาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

 

สวนที่ 3 : หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะอนุกรรมการสงเสริมความรวมมือกับสมาคมวชิาชีพวิศวกรรม 

สวนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 7(5) สภาวิศวกรมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือ แนะนำ 

เผยแพร และการใหบริการทางดานวิชาการตางๆแกประชาชน และองคกรอ่ืนในเร่ืองที่เก่ียวกับวิทยาการและ
เทคโนโลยีทางวิศวกรรม สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการสงเสริมความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม ไดรับ
ภาระหนาที่ในการสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม 
ดานการประสานความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อเตรียมความพรอมการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และการสงเสริมคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพรอมที่จะแขงขันกับ
ตางประเทศได 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการสนับสนนุและสงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของสมาชิกสภา

วิศวกร และสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม อันเปนการสนองตอบวัตถุประสงคของสภาวิศวกร 

3. กิจกรรมดำเนินงาน การประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ  สำนักงานสภาวิศวกร  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูทีไ่ดรับประโยชน คณะอนุกรรมการสงเสริมความรวมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม  
  

รหัสโครงการ 8.3(1) 
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7. ประมาณการคาใชจาย 108,000 บาท    
ที่ รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 

7.1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (14 คน) (17,100 บาท x 6 คร้ัง) 102,600 
7.2 คาอาหารวางและอาหารกลางวนั (6 คร้ัง) 

(180 บาท x 3 คน x 3 คร้ัง) + (180 บาท x 7 คน x 3 คร้ัง) 
5,400 

 รวม 108,000 

8. แผนปฏิบัติงาน(แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ.2565 

แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่
เกี่ยวของ             

(แผนเงิน)  17,640  17,640  17,640  18,360  18,360  18,360 

ตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต 

- เชิงปรมิาณ 

- จำนวนอนกุรรมการที่เขาประชุม (คน) จำนวน 14 คน 

- จำนวนคร้ังที่จัดประชุม (คร้ัง)  1คร้ัง  1คร้ัง  1คร้ัง  1คร้ัง  1คร้ัง  1คร้ัง 

-  เชิงคุณภาพ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกีย่วของมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในการนำเสนอตอคณะกรรมการสภาวิศวกร 

และการดำเนินงานภายในสำนักงานสภาวิศวกรเพือ่ประโยชนของสมาชิกสภาวศิวกร 

- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันที ่31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 

- เชิงคาใชจาย (บาท)  งบประมาณ   108,000 บาท 

9. ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 
9.1 สามารถชวยเหลือ แนะนำ เผยแพร และใหบริการทางดานวิชาการตางๆ แกสมาชิกและสมาคมวิชาชีพ

วิศวกรรม 
9.2 สงเสริมการรางมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ แกสมาชิกและองคกรตางๆ 
9.3 สงเสริมความรวมมือดานการวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม 

10. การติดตาม/ประเมินผล  
รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตอคณะกรรมการสภาวิศวกรและที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 

  
 

 
 

[258]



 

 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อโครงการ  โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกผา่นสมาคมวิชาชพี 
วงเงนิงบประมาณ  128,000 บาท 
ประเภทโครงการ  ( )  โครงการ  (   )  งานประจ า 

 
ส่วนที่ 2 : โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ด้านการประกอบวิชาชีพ 

(2.2)  สนับสนนุสมาคมวิชาชีพเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

(2.6)  ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practices) มาตรฐานความประพฤต ิ
(Code of Conducts) และมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ (Code of Services) 

(2.12) ส่งเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรม 
(2.14) เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 
ส่วนที่ 3 : หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม 

ส่วนที่ 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การด าเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 7(5)  สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ แนะน า 

เผยแพร่ และการให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆแก่ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและ
เทคโนโลยีทางวิศวกรรม  

สภาวิศวกร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมได้รับภาระหน้าที่ใน
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม ด้านการประสานความ
ร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภาวิศวกรและสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม 
2.2  ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยทีางด้านวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
2.3  เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้กับสมาชิกและ

ส่งเสริมคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้  
2.4  ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practices) มาตรฐานความประพฤติ (Code 

of Conducts) และมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ (Code of Services) 
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3. กิจกรรมด าเนินงาน 
การให้สนับสนุนให้สมาคมวิชาชีพจัดอบรมสัมมนาให้กับสมาชิกและประชาชนผู้สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

และส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการจัดอบรมสัมมนาในรูปแบบ Online และ Face to 
Face 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ   ส านักงานสภาวิศวกรหรือสถานที่ที่เหมาะสม 
5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  มกราคม ถึง ธันวาคม  2565 

6. กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการ สมาชิกสภาวิศวกร สมาชิกสมาคม
วิชาชีพวิศวกรรม และประชาชนทั่วไป 

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย    128,000 บาท  
1. จัดสัมมนาแบบ Online จ านวน 4 คร้ัง 

ล าดับ รายการ ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ตามระเบียบการเงิน 

1 ค่าวิทยากร (2,500 บาท x 2 ชั่วโมง x 8 คน) 40,000 ค่าวิทยากรชั่วโมงละ 2,500 บาท 
2 ค่าอาหารกลางวนั/เบรก (4 คน x 180 บาท) 720  

รวมงบประมาณ 40,720  

2. จัดสัมมนาแบบ Face to Face จ านวน 1 คร้ัง 

ล าดับ รายการ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ตามระเบียบการเงิน 

1 ค่าวิทยากร (2,500 บาท x 6 คน)  15,000 ค่าวิทยากรชั่วโมงละ 2,500 บาท 
2 ค่าอาหารกลางวัน/เบรก (600 คน x 120 คน) 72,000  
3 อื่นๆ 280  

รวมงบประมาณ 87,280  

8. แผนปฏิบัติงาน(แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน) ปี พ.ศ. 2565 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. จัดสัมมนาแบบ Online             
(แผนการเงิน)   40,720 บาท 

2. จัดสัมมนาแบบ Face to Face             
(แผนการเงิน)         87,280 

บาท    
ตัวชี้วดัเปา้หมายผลผลิต 
- เชิงปรมิาณ 

- จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ (สมาคม) จ านวน 10 สมาคมวิชาชพี 
- จ านวนครั้งที่ด าเนินโครงการ(ครั้ง) ทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี  

- เชิงคุณภาพ จัดสัมมนาให้สมาชิกสภาวิศวกร ภาครัฐ และเอกชน ได้แลกเปลี่ยนขอ้มูลข้อคิดเห็นและทราบถึงความก้าวหนา้ของงาน
วิชาการของแต่ละสาขา 

- เชิงเวลา  ด าเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  งบประมาณ  128,000  บาท 
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9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 
9.1 สมาชิกสภาวิศวกรได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และรับทราบถึงความก้าวหน้าของงานวิชาการของแต่ละสาขา 
9.2 ได้แนวทางการเตรียมความพร้อมวิศวกรที่จะก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  
9.3 ได้แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดท าเกณฑ์ข้อก าหนดหรือร่างมาตรฐานวิธีการเชื่อมต่อทางกลและ

ทางไฟฟ้า 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถาม 
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สภาวิศวกร 
ฝายส่ือสารองคกร

 

สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 
ชื่อโครงการ  งานประชุมคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ 
วงเงินงบประมาณ  187,000  บาท 
ประเภทโครงการ   (√) งานโครงการ  (   ) งานประจำ

 

สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

     (2.13) สงเสริมการยึดม่ันในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 

     (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
     (3.3) ประสานงานสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและปญหาดานวิศวกรรม
รวมท้ังดานเทคโนโลยี 
 6. ดานการบริหารการเปล่ียนแปลง 
     (6.2) สรางกลุมความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและการสราง
ศักยภาพใหแกวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 

สวนท่ี 3: หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ

 

สวนท่ี 4 :รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1.หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการสภาวิศวกร ไดเห็นถึงปญหาของการบังคับใชกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

ควบคูกับกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ และควรสรางความเขาใจกับภาครัฐและเอกชน ใหความสำคัญของการมีใบอนุญาต

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพราะปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมจะเก่ียวพันกับความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน รวมท้ังสิ่งแวดลอมสาธารณะ และสภาวิศวกรควรปฏิบัติหนาท่ีในการเสนอแนะความเห็นทาง

วิศวกรรมอันเปนประโยชนตอสมาชิก และตอประเทศในการดำเนินการโครงการของภาครัฐบนพ้ืนฐานของความ

โปรงใส 

2. วัตถุประสงค 
2.1  สรางความเขาใจกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชนใหเห็นถึงความสำคัญของใบอนุญาตการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสินประชาชน ตลอดจนสิ่งแวดลอม
สาธารณะ 
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2.2  สนับสนุนใหภาครัฐใชพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในการประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวกับวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ควบคุมกับกฎหมายท่ีเก่ียวของของแตละหนวยงานเพ่ือเปนการรักษาสิทธิของสมาชิกและขององคกร 

2.3  ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการพัฒนาประเทศท่ีตองใชความรูทางดานวิศวกรรมของหนวยงาน
ภาครัฐ 

2.4  เชิดชูเกียรติ ความรูความสามารถของวิศวกร 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 ประชุมคณะอนุกรรมการ 
3.2 ประชาสัมพันธโครงการกิจการพิเศษ ดวยวิธีการดังนี้ 

3.2.1  การเขาพบผูบริหารหนวยงานท่ีตองมีการวาจางนิติบุคคล/บุคคลท่ีประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมโดยใหคำนึงถึงผูมีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพและคาตอบแทนวิชาชีพสรางกลุม
ความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและการสราง
ศักยภาพใหแกวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

3.2.2  การเขาพบกับผูบริหารภาครัฐ/เอกชน เรื่องการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ.2542 และคาตอบแทนวิชาชีพ 

3.2.3  จัดสัมมนา/เสวนา หัวขออันเปนประเด็นสาธารณะหรือความเห็นอันเปนประโยชนเพ่ือ
เสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและปญหาดานวิศวกรรมรวมท้ังดานเทคโนโลยีแกภาครัฐหรือ
เอกชน รวมถึงสัมมนา/เสวนาสงเสริมใหสมาชิกตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและผลกระทบของการปฏิบัติ
วิชาชีพ 

 3.2.4  สงเสริมมาตรการการปองกันและตอตานคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 

4. สถานท่ีดำเนินการ สภาวศิวกร  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
หนวยงาน องคกร ภาครัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวของกับการใชบุคลากรทางดานงานวิศวกรรม และการบังคับ

ใชกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สมาชิกสภาวิศวกร 
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7. ประมาณการคาใชจาย งบประมาณ 187,000 บาท 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 

7.1 
7.2 

 
7.3 

คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (12 คน)  (14,700 บาท x 12 ครั้ง) 
คาอาหารรับรองคณะอนุกรรมการ (12 ครั้ง) 
(180 บาท x 3 คน x 6 ครั้ง) + (180 บาท x 6 คน x 6 ครั้ง) 
อ่ืนๆ 

176,400 บาท 
   9,720 บาท 

 
880 บาท 

 รวม 187,000 บาท 

8. แผนปฏิบัติงาน(แผนงาน) แผนการใชจาย (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) ป พ.ศ. 2565 

 แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การประชุมคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ             
(แผนเงิน) 15,240 15,240 15,240 15,240 15,240 15,240 15,780 15,780 15,780 15,780 15,780 15,780 

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  
- เชิงปริมาณ  
   จำนวนผูเขารวมโครงการ (คน) 12 คน 
- เชิงคุณภาพ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ท่ีเก่ียวของ มีทิศทางการดำเนินงานท่ีชัดเจนในการนำเสนอตอ

คณะกรรมการสภาวิศวกร และการดำเนินงานภายในสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือประโยชนของสมาชิกสภาวิศวกร 
- เชิงเวลา จัดการประชุม 12 ครั้ง/ป แลวเสรจ็ภายใน 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ  187,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 9.1 สรางความเขาใจเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
 9.2 ทำใหสมาชิกและหนวยงานตระหนักถึงความสำคัญของการมีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

9.3 เสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและปญหาดานวิศวกรรมแกภาครัฐหรือเอกชน 
9.4 สมาชิกและหนวยงานตระหนักถึงความสำคัญของการตอตานการคอรัปชั่น อันเปนประโยชนตอการพัฒนา

ประเทศ และเห็นชอบกับการสนับสนุนสงเสริมสมาชิกท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต ใหเปนท่ีเชิดชูในสังคม 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
         ประเมินผลจากจำนวนคนท่ีเขารวมการประชุมคณะอนุกรรมการ 
 
 
 

[264]



 

ฝายส่ือสารองคกร

 

สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการ  โครงการคณะอนกุรรมการกิจการพิเศษพบหนวยงานและสัมมนา 
วงเงินงบประมาณ  128,000 บาท 
ประเภทโครงการ         (√) งานโครงการ   (  ) งานประจำ

 

สวนที่ 2 : โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวชิาชพีวิศวกรรม 
     (2.13) สงเสริมการยึดมั่นในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 
     (2.14) เสริมสรางความเชื่อมั่นในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
     (3.3)  ประสานงานสภาวชิาชีพและสมาคมวิชาชีพเพื่อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและปญหาดานวิศวกรรมรวมทั้ง
ดานเทคโนโลย ี
 6. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
    (6.2)  สรางกลุมความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและการสรางศักยภาพ
ใหแกวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 

สวนที่ 3: หนวยงานที่รับผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ

 

สวนที่ 4 :รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตผุล 
คณะกรรมการสภาวิศวกร ไดเห็นถึงปญหาของการบังคับใชกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ควบคู

กับกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ และควรสรางความเขาใจกับภาครัฐและเอกชน ใหความสำคัญของการมีใบอนุญาตการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพราะปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมจะเก่ียวพันกับความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสินของ

ประชาชน ตลอดจนสิ่งแวดลอมสาธารณะ และสภาวิศวกรควรปฏิบัติหนาที่ในการเสนอแนะความเห็นทางวิศวกรรมอันเปน

ประโยชนตอสมาชิก และตอประเทศในการดำเนินการโครงการของภาครัฐบนพื้นฐานของความโปรงใส 

  

รหัสโครงการ 8.4(2) 
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2. วัตถุประสงค 
2.1  สรางความเขาใจกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนใหเห็นถึงความสำคัญของใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม เพื่อความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสินประชาชน ตลอดจนสิ่งแวดลอมสาธารณะ 
2.2  สนับสนุนใหภาครัฐใชพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในการประกอบวิชาชีพที่เก่ียวกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ควบคุมกับกฎหมายที่เก่ียวของของแตละหนวยงานเพื่อเปนการรักษาสิทธิของสมาชิกและขององคกร 
2.3  ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการพัฒนาประเทศที่ตองใชความรูทางดานวิศวกรรมของหนวยงานภาครัฐ 
2.4  เชิดชูเกียรติ ความรูความสามารถของวิศวกร 

3.กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1  การเขาพบผูบริหารหนวยงานทีต่องมีการวาจางนิติบุคคล/บุคคลที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยใหคำนึงถึงผู

มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพและคาตอบแทนวิชาชีพสรางกลุมความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมและการสรางศักยภาพใหแกวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

3.2  การเขาพบกับผูบริหารภาครัฐ/ เอกชน เร่ืองการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 และ
คาตอบแทนวิชาชีพ 

3.3  สงเสริมมาตรการการปองกันและตอตานคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
3.4  จัดสัมมนา/ เสวนา หัวขออันเปนประเด็นสาธารณะหรือความเห็นอันเปนประโยชนเพื่อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบาย

และปญหาดานวิศวกรรมรวมทั้งดานเทคโนโลยีแกภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงสัมมนา/ เสวนาสงเสริมใหสมาชิก
ตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและผลกระทบ
ของการปฏิบัติวิชาชีพ 

4. สถานที่ดำเนินการ  สภาวิศวกร หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน 
หนวยงาน องคกร ภาครัฐและเอกชน ที่เก่ียวของกับการใชบุคลากรทางดานงานวิศวกรรม และการบังคับใช

กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สมาชิกสภาวิศวกร 

7. ประมาณการคาใชจาย งบประมาณ จำนวน   128,000 บาท    
 1. พบหนวยงานตางๆ และประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก   จำนวน 40,000 บาท 
 (5 คร้ัง x 8,000 บาท = 40,000 บาท) 

2. สัมมนาออนไลน (2 คร้ัง x 2,500 บาท x 3 ชม.)    จำนวน 15,000 บาท 
3. สัมมนาแบบ Face to Face       จำนวน 73,000 บาท 

1) คาวิทยากร (2,500 บาท x 5 ชม.)          12,500 บาท 
2) อาหารวางและอาหารกลางวัน (500 บาท x 120 คน)         60,000 บาท 
3) อ่ืนๆ             500 บาท 
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8. แผนปฏิบัติงาน(แผนงาน) แผนการใชจาย (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

ป พ.ศ. 2565 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

1. เขาพบหรือประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก             

(แผนเงิน)  40,000 บาท 

2. สัมมนาออนไลน             

(แผนเงิน)    7,500  7,500       

3. สัมมนา Face to Face               

(แผนเงิน)          73,000    

ตัวชี้วัดเปาหมาย 
- เชิงปริมาณ 

- จำนวนคร้ังที่ไปพบหนวยงานตาง ๆ และประชุมกับหนวยงานภายนอก 5 คร้ัง 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)  งบประมาณ  128,000  บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 9.1 สรางความเขาใจเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
 9.2 ทำใหสมาชิกและหนวยงานตระหนักถึงความสำคัญของการมีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 
9.3 เสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและปญหาดานวิศวกรรมแกภาครัฐหรือเอกชน 
9.4 สมาชิกและหนวยงานตระหนักถึงความสำคัญของการตอตานการคอรัปชั่น อันเปนประโยชนตอการพัฒนา

ประเทศ และเห็นชอบกับการสนับสนุนสงเสริมสมาชิกท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต ใหเปนท่ีเชิดชูในสังคม 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
         วัดจากจำนวนการไปประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก และการจัดสัมมนาตามแผนงาน 
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ฝายส่ือสารองคกร

 

สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการ  งานประชุมคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ 
วงเงินงบประมาณ  187,000  บาท 
ประเภทโครงการ (√) งานโครงการ  (  ) งานประจำ

 
สวนที่ 2: โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 

     (2.14) เสริมสรางความเชื่อมั่นในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 6. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

     (6.2)  สรางกลุมความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและ 

การสรางศักยภาพใหแกวิศวกรไทยในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม 

 

สวนที่ 3: หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ

 
สวนที่ 4: รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1.   หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการสภาวิศวกรตระหนักถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่ยังขาดวิศวกรที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จึงเห็นควรประสานความรวมมือกับหนวยงานในภาคอุตสาหกรรม 
โดยการสรางความสัมพันธอันดีระหวางภาคอุตสาหกรรมกับสภาวิศวกร 

2. วัตถุประสงค 
2.1  การประชาสัมพันธแกภาคอุตสาหกรรมใหตระหนักถึงความสำคัญของใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินประชาชน 
2.2  สัมมนาประชาสัมพันธการขอรับใบอนุญาตฯ  

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
ประชุมคณะอนุกรรมการประจำทุกเดือน 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ สภาวิศวกร  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 
  

รหัสโครงการ 8.5(1) 
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6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน 
ภาคอุตสาหกรรมและเอกชน สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สมาชิกสภาวิศวกร 

7. ประมาณการคาใชจาย งบประมาณ จำนวน    187,000 บาท 
 7.1 คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (12 คน) ประมาณ 176,400 บาท 

(14,700 บาท x 12 คร้ัง) 
 7.2 คาอาหารรับรองการประชุม (12 คร้ัง) ประมาณ     9,720 บาท 

(180 บาท x 3 คน x 6 คร้ัง) + (180 บาท x 6 คน x 6 คร้ัง) 
7.3 อ่ืนๆ  ประมาณ               880  บาท 

8. แผนปฏิบัติงาน(แผนงาน) แผนการใชจาย (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

ป พ.ศ. 2565 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

1.การประชุมคณะอนุกรรมการ             
(แผนเงิน) 176,400 บาท 

2.คาอาหารรับรองการประชุม             
(แผนเงิน)       9,720 บาท 

ตัวชี้วัดเปาหมาย 
- เชิงปริมาณ จำนวนคร้ังและจำนวนอนุกรรมการที่เขาประชุม 70% 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ 187,000 บาท 

9.  ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 
 9.1 สรางความรวมมือในภาคอุตสาหกรรม 

 9.2 เพิ่มจำนวนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

10. การติดตาม/ประเมินผล 
10.1 วัดจากจำนวนคร้ังและจำนวนคนที่เขารวมการประชุมคณะอนุกรรมการ 
10.2 จำนวนการไปประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก  
10.3 การเพิ่มข้ึนของการมีใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาต  
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ฝายส่ือสารองคกร

 

สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการ  โครงการคณะอนกุรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธพบหนวยงานและสัมมนา 
วงเงินงบประมาณ  128,000 บาท 
ประเภทโครงการ (√) งานโครงการ  (…) งานประจำ 

 

สวนที่ 2: โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.14)  เสริมสรางความเชื่อมั่นในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 
 6. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

  (6.2)  สรางกลุมความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและการสราง
ศักยภาพใหแกวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 

สวนที่ 3: หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ

 

สวนที่ 4: รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1.   หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการสภาวิศวกรตระหนักถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่ยังขาดวิศวกรที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จึงเห็นควรประสานความรวมมือกับหนวยงานในภาคอุตสาหกรรม 
โดยการสรางความสัมพันธอันดีระหวางภาคอุตสาหกรรมกับสภาวิศวกร 

2. วัตถุประสงค 

2.1  สงเสริมใหหนวยงานภาคอุตสาหกรรมไดตระหนักถึงความสำคัญของการมีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินประชาชน 

2.2  สงเสริมใหผูปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมในหนวยงานภาคอุตสาหกรรม ที่ไมไดสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

2.3   สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาคอุตสาหกรรม เปนองคกรแมขายเพื่อประโยชนในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความรูความสามารถ การจัดการดานความปลอดภัย และเร่ืองอ่ืน ๆ ใหแกวิศวกรผูปฏิบัติงานในหนวยงาน
ภาคอุตสาหกรรม 
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3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1  ประชาสัมพันธโครงการอุตสาหกรรมโดยการเขาพบผูบริหารของภาคอุตสาหกรรมทุกสวนเพื่อใหตระหนักถึง

ความสำคัญของใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและประสานความรวมมือดานวิศวกรรม 
3.2  สัมมนาการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใหกับวิศวกรในหนวยงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน 

สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม และสมาชิกสภาวิศวกร 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ  สภาวิศวกร หนวยงานภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน 
ภาคอุตสาหกรรมและเอกชน สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สมาชิกสภาวิศวกร 

7. ประมาณการคาใชจาย งบประมาณ จำนวน   128,000 บาท 
  1. พบหนวยงานตางๆ และประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก   จำนวน  40,000 บาท 
 (5 คร้ัง x 8,000 บาท = 40,000 บาท) 

2. สัมมนาออนไลน (2 คร้ัง x 2,500 บาท x 3 ชม.)    จำนวน  15,000 บาท 
3. สัมมนาแบบ Face to Face       จำนวน  73,000 บาท 

1) คาวิทยากร (2,500 บาท x 5 ชม.)        12,500 บาท 
2) อาหารวางและอาหารกลางวัน (500 บาท x 120 คน)        60,000 บาท 
3) อ่ืนๆ             500 บาท 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจาย (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

ป พ.ศ. 2565 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

1.เขาพบหรือประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก             

(แผนเงิน)   40,000 บาท 

2. สัมมนาออนไลน             

(แผนเงิน)   7,500   7,500       

2. สัมมนา Face to Face             

(แผนเงิน)           73,000  

ตัวชี้วัดเปาหมาย 
- เชิงปริมาณ 

- จำนวนคร้ังที่ไปพบหนวยงานตาง ๆ และประชุมกับหนวยงานภายนอก 5 คร้ัง 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ  128,000 บาท 

9.  ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 
 9.1 สรางความรวมมือในภาคอุตสาหกรรม 

 9.2 เพิ่มจำนวนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

10. การติดตาม/ประเมินผล 
10.1 จำนวนการไปประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก  
10.2 การเพิ่มข้ึนของการมีใบอนุญาต/การเลื่อนระดับใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาต  
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ฝายส่ือสารองคกร

 

สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการ  โครงการขอตกลงความรวมมือรัฐและเอกชน 
วงเงินงบประมาณ  42,000 บาท 
ประเภทโครงการ (√) งานโครงการ  (…) งานประจำ 

 

สวนที่ 2: โครงการน้ีสอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร  
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.12)  สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม 
     (2.14)  เสริมสรางความเชื่อมั่นในการประกอบวชิาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 
 6. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

  (6.2)  สรางกลุมความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและการสราง
ศักยภาพใหแกวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 

สวนที่ 3: หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ

 

สวนที่ 4: รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1.   หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการสภาวิศวกรตระหนักถึงความสำคัญของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 

ที่ยังขาดวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จึงเห็นควรประสานความรวมมือสรางความสัมพันธ
อันดีกับหนวยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหเกิดความรวมมือและการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมกอสราง  

อันจะนำไปสูการยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
ปจจุบัน 

2.2  สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเพื่อยกระดับวิศวกรไทยสูสากลเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
2.3 กำหนดทิศทางและรวมกันวางแผนกำลังการผลิตบุคลากรทางดานวิศวกรรมของประเทศ 
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3. กิจกรรมดำเนินงาน 

ประสานความรวมมือสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยการ
จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทยใหมีความรู ความสามารถมีความรับผิดชอบเปนที่พึ่ง
ของสังคม คุมครองความปลอดภัยสาธารณะไมใหเกิดภยันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน พัฒนาขีด
ความสามารถของวิศวกรไทยใหมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคดิสรัปชั่น สงเสริมคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมใหทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ 

4. สถานที่ดำเนินโครงการ  สภาวิศวกร หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มีนาคม ถึง ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน 
หนวยงาน องคกร ภาครัฐและเอกชน ที่เก่ียวของกับการใชบุคลากรทางดานงานวิศวกรรม และการบังคับใช

กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติวศิวกร พ.ศ. 2542 สมาคมวิชาชพีวิศวกรรม สมาชิกสภาวิศวกร 

7. ประมาณการคาใชจาย งบประมาณ จำนวน 42,000 บาท 
จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ  จำนวน 6 คร้ัง                         
1) คาเดินทางกรรมการ/อนุกรรมการ (6 แหง x 5 คน x 1,000 บาท)     30,000 บาท 
2) คาอาหารวาง (50 บาท x 20 คน x 6 แหง)                                      6,000 บาท 
3) อ่ืนๆ (1,000 บาท x 6 แหง)                                                             6,000 บาท 

8. แผนปฏิบัติงาน(แผนงาน) แผนการใชจาย (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  

แผนการใชจาย 
งบประมาณ (แผนเงิน) 

ป พ.ศ. 2565 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

1.จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ             

(แผนเงิน)   42,000 บาท 

ตัวชี้วัดเปาหมาย 
- เชิงปริมาณ 

- จำนวนบันทึกขอตกลงความรวมมือ 6 ฉบับ 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ 42,000 บาท 

9.  ผลที่คาดวาจะเกิด/ประโยชนที่จะไดรับ 
 9.1 สรางความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

 9.2 เพิ่มจำนวนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

10. การติดตาม/ประเมินผล 
10.1 จำนวนบันทึกขอตกลงความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
10.2 การเพิ่มข้ึนของการมีใบอนุญาต/การเลื่อนระดับใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาต  
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ฝายส่ือสารองคกร 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ  งานประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติและความปลอดภยัสาธารณะ 
และคณะทำงานภายใตอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติฯ 

วงเงินงบประมาณ  357,000  บาท 
ประเภทโครงการ         (     )  โครงการ (  )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 
     (3.3) ประสานงานสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและปญหาดาน
วิศวกรรมรวมท้ังดานเทคโนโลยี 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1 คณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ 
3.2 คณะทำงานภายใตกำกับของคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติฯ 
3.3 ฝายสื่อสารองคกร 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

สภาวิศวกรมีวัตถุประสงคสำคัญประการหนึ่งตามมาตรา 7 (1), (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ในการสงเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ใหความชวยเหลือ 
แนะนำ เผยแพร และใหบริการทางดานวิชาการตางๆ แกประชาชนและองคกรอ่ืนในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิทยาการ
และเทคโนโลยีทางวิศวกรรม พรอมท้ังใหคำปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับนโยบายและปญหา
ดานวิศวกรรม รวมท้ังดานเทคโนโลยี ปจจุบันภัยพิบัติตางๆ ไมวาจะเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติ
อันเกิดจากมนุษยลวนสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินตางๆ อยางประเมินคามิได 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นรวมกันระหวางคณะอนุกรรมการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ 
2.2 เพ่ือนำขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีไดจากการประชุมมากำหนดนโยบาย การดำเนินงานตางๆ ของ 

สภาวิศวกร ในกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ 
2.3 เพ่ือเตรียมความพรอมรับในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในกรณีเกิดภัยพิบัติ ท้ังภัยจากธรรมชาติ และ 

ท่ีเกิดจากมนุษยหรือมีหนวยงานรองขอความชวยเหลือ 
2.4 เปนทีมสนับสนุน เม่ือเจาหนาท่ีของรัฐ (ผูมีหนาท่ีหลักในการกูภัย) มีกำลังไมเพียงพอ และรองขอความ

ชวยเหลือในการลงพ้ืนท่ีเขาปฏิบัติงานเม่ือเกิดภัยพิบัติ ท้ังภัยจากธรรมชาติ และท่ีเกิดจากมนุษย 

รหัสโครงการ 8.6(1) 
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2.5 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
การแกปญหา 

2.6 ใหความชวยเหลือและคำแนะนำตอผูประสบภัยพิบัติในการตรวจสอบความเสียหายตางๆ และเสนอแนะ
มาตรการฟนฟูซอมแซมแกไขใหสามารถใชสอยไดตามปกติอยางปลอดภัย 

2.7 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา ท้ังในระยะสั้น และระยะยาวแกประชาชน และหนวยงานอ่ืนๆ 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ และคณะทำงาน 

ท่ีเก่ียวของ 
3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร และคณะทำงานท่ีเก่ียวของ 
3.3 การประชุมหารือเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานท่ีเก่ียวของ 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565  – 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
6.1 คณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ 
6.2 คณะทำงานภายใตการกำกับของคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติและความปลอดภัย

สาธารณะ 

7. ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. 
 

คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติฯ จำนวน 10 คน 
- คาเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ (12,300 บาท x 12 ครั้ง = 147,600 บาท) 
- คาอาหารวางและอาหารกลางวนั (12 คร้ัง) 
(180 บาท x 3 คน x 6 คร้ัง) + (180 บาท x 5 คน x 6 คร้ัง) = 8,640 บาท 

156,240  

2. 
 

คาเบี้ยประชุมคณะทำงานภายใตอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัตฯิ  
จำนวน 5 คน จำนวน 7 ชุด 
- คาเบ้ียประชุม (5,250 บาท x 5 ครั้ง x 7 ชุด = 183,750 บาท) 
- คาอาหารวางและอาหารกลางวนั (5 คร้ัง x 7 ชุด) 
(180 บาท x 2 คน x 2 คร้ัง x 7 ชุด) + (180 บาท x 3 คน x 3 คร้ัง x 7 ชุด) =16,380 

- อ่ืนๆ (630 บาท) 

200,760  
  

 รวม 357,000   

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 

ป พ.ศ. 2565 

แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คาเบี้ยประชุมอนุกรรมการประสานงาน

ดานภัยพิบัติฯ  

            

 (แผนเงิน)                         156,240 

2. คาเบี้ ยประชุมคณะทำงานภายใต
อนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติฯ 

            

 (แผนเงิน) 200,760  
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ตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต             

- เชงิปรมิาณ             

  - จำนวนผูเขารวมโครงการ (คน) 10 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  - จำนวนผูเขารวมโครงการ (คน)/ชุด 5 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ 357,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1 วิศวกรในฐานะผูมีประสบการณและความรูความสามารถในดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไดรวม

แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับการดำเนินการตางๆ กรณีเกิดเหตุการณ
ภัยพิบัติตางๆ                  

9.2 สภาวิศวกรมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นในการดำเนินงานตางๆ ทางดานวิศวกรรม กรณีเกิดภัยพิบัติ
ตางๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
- 
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ฝายส่ือสารองคกร

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาใหความรูดานภัยพิบัติรวมกับองคกรวิชาชีพ และหนวยงานท่ี
เก่ียวของและสมาชิกสภาวิศวกร   

วงเงินงบประมาณ  146,000 บาท  
ประเภทโครงการ         ()  โครงการ (   )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2.ดานการประกอบวิชาชีพ 
 (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1 คณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ 
3.2 คณะทำงานภายใตกำกับของคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติฯ 
3.3 ฝายสื่อสารองคกร 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

สภาวิศวกรมีวัตถุประสงคสำคัญประการหนึ่งตามมาตรา 7 (1), (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ในการสงเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ใหความชวยเหลือ 
แนะนำ เผยแพร และใหบริการทางดานวิชาการตางๆ แกประชาชนและองคกรอ่ืนในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
วิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม พรอมท้ังใหคำปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับนโยบาย
และปญหาดานวิศวกรรม รวมท้ังดานเทคโนโลยี ปจจุบันภัยพิบัติตางๆ ไมวาจะเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
หรือภัยพิบัติอันเกิดจากมนุษยลวนสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินตางๆ อยางประเมินคามิได 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรูดานภัยพิบัติท่ีเปนประโยชนแกสมาชิกสภาวิศวกร องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน

และประชาชนท่ัวไป 
2.2 เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาดานภัยพิบัติ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวแกประชาชน และองคกรอ่ืน ในเรื่องท่ี

เก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม พรอมท้ังใหคำปรึกษา หรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับนโยบาย
และปญหาดานวิศวกรรมดานภัยพิบัติ และดานเทคโนโลยี สมัยใหม 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
 การจัดการอบรม/เสวนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเก่ียวกับภัยพิบัติ เชน แผนดินไหวดินถลม 

น้ำทวมฯลฯ เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติกรณีตางๆ ใหแกสมาชิกหรือประชาชนท่ีสนใจ 
ตลอดจนองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ไดรับความรู ความเขาใจ หรือเปนการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
ขอคิดเห็น และขอมูลภัยพิบัติ  

รหัสโครงการ 8.6(2) 
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4. สถานท่ีดำเนินโครงการ  สภาวิศวกร ชั้น 2, 5 และสถานท่ีอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกับการดำเนินการ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน สมาชิกสภาวิศวกร นิติบุคคลผูมีใบอนุญาต หนวยงานราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

7. ประมาณการคาใชจาย 
ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. 
 

จัดสัมมนาดานภัยพิบัติรวมกับองคกรวิชาชีพ หนวยงานท่ีเก่ียวของและ
สมาชิกสภาวิศวกร Online จำนวน 4 ครั้ง  
- คาวิทยากร (2,500 บาท  x 8 คน x 4 คร้ัง = 80,000 บาท) 
- คาอาหารและของวาง (180 บาท X 2 คร้ัง x 8 คน = 2,880 บาท) 

82,880 

2. จัดสัมมนา จำนวน 1 ครั้ง 
- คาวิทยากร (2,500 บาท x 5 คน = 12,500 บาท) 
- คาอาหารกลางวนั/อาหารวาง (500 บาท x 100 คน = 50,000 บาท) 
- อ่ืนๆ 620 บาท 

63,120 

 รวม 146,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
 

 
แผนการใชจายงบประมาณ(แผนเงิน) 

 
ป พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. จัดสัมมนาดานภยัพิบัติรวมกับองคกร
 วิชาชีพ หนวยงานที่เกี่ยวของและ
 สมาชิกสภาวิศวกร 

            

(แผนเงิน)     82,880 

2. จัดสัมมนา             

(แผนเงิน)                             63,120  

ตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต             

- เชงิปรมิาณ             

  - จำนวนผูเขารวมโครงการ (คน) 80-100 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง)     1  1  1 1 1  

- เชิงคุณภาพ   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 
- เชิงเวลา      ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน  วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท) งบประมาณ 146,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

9.1 ประชาชนและองคกรอ่ืนๆ ไดรับความความชวยเหลือ แนะนำ เผยแพร และใหบริการทางดานวิชาการ
ตางๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับภัยพิบัติจากสภาวิศวกร                  

9.2 สภาวิศวกรสามารถใหคำปรึกษาตอประชาชนได พรอมท้ังใหขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับนโยบาย
และปญหาดานวิศวกรรมรวมท้ังดานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับภัยพิบัติ 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
       การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใชแบบสอบถาม 
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ฝายส่ือสารองคกร

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการเตรียมความพรอมรับมาตรการเก่ียวกับการปองกันภัย
พิบัติและปฏิบัติการในกรณีภาวะฉุกเฉิน  

วงเงินงบประมาณ  200,000 บาท  
ประเภทโครงการ (  )  โครงการ (     )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
     (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1 คณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ 
3.2 คณะทำงานภายใตกำกับของคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติฯ 
3.3 ฝายสื่อสารองคกร 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

 ภัยพิบัติ เกิดไดจากท้ังภัยธรรมชาติ อาทิ อากาศรอนและหนาวอยางรุนแรง ฝน ลูกเห็บ น้ำทวม ดินถลม 
พายุใหญ ภัยแลง ไฟปาและแผนดินไหว และภัยพิบัติอันเกิดจากมนุษย ลวนสงผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินตางๆ อยางประเมินคามิได 

สภาวิศวกร เปนหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมีวัตถุประสงคสำคัญประการหนึ่งตามมาตรา 7(1) ,(5) และ (6) 
แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 ในการสงเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ใหความชวยเหลือ แนะนำ เผยแพร และใหบริการดานวิชาการตางๆ แกประชาชน และองคกรอ่ืนในเรื่องท่ี
เก่ียวกับวิทยาการ และเทคโนโลยีทางวิศวกรรม พรอมท้ังใหคำปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับ
นโยบาย หรือปญหาดานวิศวกรรม 

 คณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติ จึงเห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเตรียมความพรอมรับ
มาตรการเก่ียวกับการปองกันภัยพิบัติและปฏิบัติการในกรณีภาวะฉุกเฉิน 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือเตรียมความพรอมรับมาตรการ และใชเปนแนวทางในการแกปญหาภัยพิบัติในอนาคตได 
2.2 เพ่ือเผยแพรความรู และใหคำแนะนำกับประชาชนเก่ียวกับกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ 
2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา ท้ังในระยะสั้น และระยะยาวแกประชาชน และองคกรอ่ืน 
2.4 ประสานงานกับองคกรตางๆ เพ่ือติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล และประเมินผลการปฏิบัติงานการ

แกปญหา  

รหัสโครงการ 8.6(3) 
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2.5 อนุเคราะหใหความชวยเหลือและใหคำแนะนำตอผูประสบภัยพิบัติในการตรวจสอบความเสียหายตางๆ 
เสนอแนะมาตรการฟนฟูซอมแซมแกไขใหการใชสอยไดตามปกติอยางปลอดภัย 

2.6 ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล และปฏิบัติการปฏิบัติงานการแกปญหาใน
นามสภาวิศวกรตามมาตรา 7(1),(5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 สนับสนุนใหมีการจัดทำคูมือรับมือดานภัยพิบัติแบบงายๆ เพ่ือมอบแกประชาชนและหนวยงานท่ีสำคัญ 
3.2 อบรมการใชคูมือรับมืออยางงายแกประชาชน  
3.3 ใหความชวยเหลือและใหคำแนะนำตอผูประสบภัยพิบัติ กรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สภาวิศวกร ชั้น 2, 5 และสถานท่ีอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมกับการดำเนินการ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน สมาชิกสภาวิศวกร นิติบุคคลผูมีใบอนุญาต หนวยงานราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

7.ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. 
2. 

สนับสนุนการเตรียมความพรอมรับมาตรการเก่ียวกับการปองกันภัยพิบัติ 
การปฏิบัติการในกรณีภาวะฉุกเฉิน 

50,000.00 
150,000.00 

 รวม 200,000.00 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)            
 ป พ.ศ. 2565 

แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.สนับสนุนการเตรียมความพรอมรับ

มาตรการเกี่ยวกับการปองกันภัยพิบัติ 

            

 (แผนเงิน)                         50,000 

2. การปฏิบัติการในกรณีภาวะฉุกเฉิน             

 (แผนเงิน) 150,000 

ตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต             

- เชงิปรมิาณ             

  - จำนวนผูเขารวมโครงการ (คน) 80-100 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ (คร้ัง)             

- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน  วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ 200,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1 สภาวิศวกรสามารถเตรียมความพรอมรับมาตรการและใชเปนแนวทางในการแกปญหาภัยพิบัติ 

ในอนาคตได 
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9.2 ประชาชนและองคกรอ่ืนๆ ไดรับความชวยเหลือ ความรู คำแนะนำ เผยแพรและใหบริการทางดาน
วิชาการตางๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม เพ่ือรับมือขณะเกิดเหตุการณ
และหลังเกิดเหตุการณภัยพิบัติจากสภาวิศวกรได 

9.3 สภาวิศวกรสามารถใหขอแนะนำ แนวทางการแกไขปญหา ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวแกประชาชน 
และองคกรอ่ืนได 

9.4 สภาวิศวกรสามารถใหคำปรึกษาตอประชาชน พรอมท้ังใหขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับนโยบายและ
ปญหาดานวิศวกรรมรวมท้ังดานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับภัยพิบัติ 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
-
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ฝายส่ือสารองคกร

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ช่ือโครงการ  งานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา  
วงเงินงบประมาณ  157,000 บาท 
ประเภทโครงการ (     )  โครงการ (  )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2. ดานการประกอบวิชาชีพ 
     (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 3. ดานองคกรและการใหบริการ 

(3.3) ประสานงานสภาวิชาชพีและสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและปญหาดาน
วิศวกรรมรวมท้ังดานเทคโนโลยี 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา 
3.2 คณะทำงานภายใตกำกับของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา 
3.3 ฝายสื่อสารองคกร 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

สภาวิศวกรมีวัตถุประสงคสำคัญประการหนึ่งตามมาตรา 7 (1), (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ในการสงเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ใหความชวยเหลือ 
แนะนำ เผยแพร และใหบริการทางดานวิชาการตางๆ แกประชาชนและองคกรอ่ืนในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิทยาการ
และเทคโนโลยีทางวิศวกรรม พรอมท้ังใหคำปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับนโยบายและปญหา
ดานวิศวกรรม รวมท้ังดานเทคโนโลยี ปจจุบันภัยพิบัติตางๆ ไมวาจะเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติ
อันเกิดจากมนุษยลวนสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินตางๆ อยางประเมินคามิได 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นรวมกันระหวางคณะอนุกรรมการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ 
2.2 เพ่ือนำขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีไดจากการประชุมมากำหนดนโยบาย การดำเนินงานตางๆ ของ 

สภาวิศวกร ในกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ 
2.3 เพ่ือเตรียมความพรอมรับในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในกรณีเกิดภัยพิบัติ ท้ังภัยจากธรรมชาติ และ 

ท่ีเกิดจากมนุษยหรือมีหนวยงานรองขอความชวยเหลือ 
2.4 เปนทีมสนับสนุน เม่ือเจาหนาท่ีของรัฐ (ผูมีหนาท่ีหลักในการกูภัย) มีกำลังไมเพียงพอ และรองขอความ

ชวยเหลือในการลงพ้ืนท่ีเขาปฏิบัติงานเม่ือเกิดภัยพิบัติ ท้ังภัยจากธรรมชาติ และท่ีเกิดจากมนุษย 
2.5 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล และประเมินผลการปฏิบัติงาน

การแกปญหา 

รหัสโครงการ 8.7(1) 
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2.6 ใหความชวยเหลือและคำแนะนำตอผูประสบภัยพิบัติในการตรวจสอบความเสียหายตางๆ และเสนอแนะ
มาตรการฟนฟูซอมแซมแกไขใหสามารถใชสอยไดตามปกติอยางปลอดภัย 

2.7 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา ท้ังในระยะสั้น และระยะยาวแกประชาชน และหนวยงานอ่ืนๆ 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ และคณะทำงาน 

ท่ีเก่ียวของ 
3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร และคณะทำงานท่ีเก่ียวของ 
3.3 การประชุมหารือเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานท่ีเก่ียวของ 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
6.1 คณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ 
6.2 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร 
6.3 คณะทำงานภายใตการกำกับของคณะอนุกรรมการประสานงานดานภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ 
6.4 คณะทำงานภายใตการกำกับของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร 

7. ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร / ผูชวยเหลือ
ปฏิบัติงาน จำนวน 10 คน 
- คาเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ (12,300 บาท x 12 ครั้ง = 147,600 บาท) 
- คาอาหารวางและอาหารกลางวนั (12 คร้ัง) 
(180 บาท x 3 คน x 6 คร้ัง) + (180 บาท x 5 คน x 6 คร้ัง) = 8,640 บาท 

 - อ่ืนๆ 760 บาท 

157,000 

 รวม 157,000  

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน) 
ป พ.ศ. 2565 

แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คาเบี้ยประชุมอนุกรรมการกำกับดูแล

วิศวกรอาสา สภาวิศวกร 

            

 (แผนเงิน)                         157,000 

ตัวชี้วดัเปาหมายผลผลิต             

- เชงิปรมิาณ             

  - จำนวนผูเขารวมโครงการ (คน) 10 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ 157,000 บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1 วิศวกรในฐานะผูมีประสบการณและความรูความสามารถในดานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไดรวม

แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับการดำเนินการตางๆ กรณีเกิดเหตุการณ
ภัยพิบัติตางๆ                  

9.2 สภาวิศวกรมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นในการดำเนินงานตางๆ ทางดานวิศวกรรม กรณีเกิดภัยพิบัติ
ตางๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
- 
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ฝายส่ือสารองคกร

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ  การลงพ้ืนท่ีของวิศวกรอาสา  
วงเงินงบประมาณ  400,000 บาท  
ประเภทโครงการ ( )  โครงการ (  )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2.ดานการประกอบวิชาชีพ 
 (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
  3.1. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร และคณะทำงานท่ีเก่ียวของ 
 3.2. ฝายสื่อสารองคกร 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 สภาวิศวกร เห็นชอบในหลักการข้ึนทะเบียนวิศวกรอาสาสภาวิศวกร โดยรับสมัครสมาชิกสภา
วิศวกรผู ท่ีมีจิตอาสา เสียสละมีความประสงคท่ีจะบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม โดยไมมุงหวัง
คาตอบแทนและไมเปนผูแสวงหาผลประโยชนสำหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือชวยเหลือสมาชิกสภา
วิศวกร องคกรแมขาย หนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผูประสบภัยพิบัติ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
เม่ือเกิดภัยพิบัติหรือเหตุรายตอสาธารณชนหรือเหตุท่ีเกิดข้ึนเปนประจำ โดยใชความรูความสามารถตามหลัก
ปฏิบัติวิชาการทางวิศวกรรม และไมปฏิบัติงานท่ีเกินความสามารถท่ีตนเองจะกระทำได 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือเตรียมความพรอมรับในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในกรณีเกิดภัยพิบัติ ท้ังภัยจากธรรมชาติ และ 

ท่ีเกิดจากมนุษยหรือมีหนวยงานรองขอความชวยเหลือ 
2.2 จะเขาปฏิบัติงานเม่ือเกิดภัยพิบัติ ท้ังภัยจากธรรมชาติ และท่ีเกิดจากมนุษยหรือ มีหนวยงานรองขอ

ความชวยเหลือ 
2.3 เปนทีมสนับสนุน เม่ือเจาหนาท่ีของรัฐ (ผูมีหนาท่ีหลักในการกูภัย) มีกำลังไมเพียงพอ 
2.4 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล และประเมินผลการปฏิบัติงาน

การแกปญหา 
2.5 ใหความชวยเหลือและคำแนะนำตอผูประสบภัยพิบัติในการตรวจสอบความเสียหายตางๆ และ

เสนอแนะมาตรการฟนฟูซอมแซมแกไขใหสามารถใชสอยไดตามปกติอยางปลอดภัย 
2.6 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา ท้ังในระยะสั้น และระยะยาวแกประชาชน และหนวยงานอ่ืนๆ 
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3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอความรวมมือและกำหนดยุทธศาสตร 
3.2 รวมมือระหวางวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายชางอาสา รวมกันลงพ้ืนท่ีในการทำกิจกรรม

บำเพ็ญประโยชน ใหความชวยเหลือแกประชาชน องคกรสาธารณกุศล หนวยงานรัฐ ท่ีมีปญหาในเรื่อง
ท่ีเก่ียวของกับงานวิศวกรรมและงานสถาปตยกรรม 

3.3 จัดอบรมสัมมนาใหความรูแกวิศวกรอาสา และวิศวกรท่ัวไป 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สภาวิศวกร ชั้น 2, 5 และสถานท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน วิศวกรอาสา สมาชิกสภาวิศวกร องคกรแมขาย หนวยงานรัฐ หนวยงาน
เอกชน รัฐวิสาหกิจ ผูประสบภัยพิบัติ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

7. ประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. คาเดินทางและคาใชจายในการติดตอประสานงานผูเก่ียวของ 10,000 
2. การใชจายในการลงพ้ืนท่ีของวิศวกรอาสา  360,000 
3. คาจัดทำเสื้อวิศวกรอาสา 30,000 
 รวม 400,000 

 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
ป พ.ศ. 2565 

แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.ค า เ ดิ น ท างแล ะ ค า ใช จ า ย ใน ก าร ติ ด ต อ

ประสานงานผูเกี่ยวของ 
            

 (แผนเงิน) 10,000 
2.การใชจายในการลงพ้ืนที่ของวิศวกร อาสา กรณี

เกิดภัยพิบัติ  
            

 (แผนเงิน) 360,000 
3. คาจัดทำเสื้อวิศวกรอาสา             

(แผนเงิน) 30,000 

ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต             

- เชิงปริมาณ             

  - จำนวนผูเขารวมโครงการ (คน) 80-100 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง)             

- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ 400,000บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 
9.1 ประชาชนและองคกรอ่ืนๆ ไดรับความชวยเหลือ ความรู คำแนะนำ เผยแพรและใหบริการทางดาน

วิชาการตางๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม เพ่ือรับมือขณะเกิดเหตุการณ
และหลังเกิดเหตุการณภัยพิบัติจากสภาวิศวกรได 

9.2 สภาวิศวกรสามารถใหขอแนะนำ แนวทางการแกไขปญหา ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวแกประชาชน 
และองคกรอ่ืนได 

9.3 สภาวิศวกรสามารถใหคำปรึกษาตอประชาชน พรอมท้ังใหขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับนโยบายและ
ปญหาดานวิศวกรรมรวมท้ังดานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับภัยพิบัติ 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
       การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใชแบบสอบถาม 
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ฝายส่ือสารองคกร

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาใหความรูกับวิศวกรอาสาสภาวิศวกร  
วงเงินงบประมาณ  75,000 บาท  
ประเภทโครงการ ( )  โครงการ (  )  งานประจำ 

 
สวนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคลองตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 2.ดานการประกอบวิชาชีพ 
 (2.12) สงเสริมศักดิ์ศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 (2.14) เสริมสรางความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability) 

 
สวนท่ี 3 : หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
  3.1. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร และคณะทำงานท่ีเก่ียวของ 
 3.2. ฝายสื่อสารองคกร 

สวนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 สภาวิศวกร เห็นชอบในหลักการข้ึนทะเบียนวิศวกรอาสาสภาวิศวกร โดยรับสมัครสมาชิกสภา
วิศวกรผู ท่ีมีจิตอาสา เสียสละมีความประสงคท่ีจะบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม โดยไมมุงหวัง
คาตอบแทนและไมเปนผูแสวงหาผลประโยชนสำหรับตนเองหรือผู อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือชวยเหลือสมาชิก 
สภาวิศวกร องคกรแมขาย หนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผูประสบภัยพิบัติ ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไป เม่ือเกิดภัยพิบัติหรือเหตุรายตอสาธารณชนหรือเหตุท่ีเกิดข้ึนเปนประจำ โดยใชความรูความสามารถตาม
หลักปฏิบัติวิชาการทางวิศวกรรม และไมปฏิบัติงานท่ีเกินความสามารถท่ีตนเองจะกระทำได 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือเตรียมความพรอมรับในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในกรณีเกิดภัยพิบัติ ท้ังภัยจากธรรมชาติ และ 

ท่ีเกิดจากมนุษยหรือมีหนวยงานรองขอความชวยเหลือ 
2.2 เพ่ือจัดอบรมสัมมนาใหความรูแกวิศวกรอาสา และวิศวกรท่ัวไป 
2.3 เพ่ือใหวิศวกรอาสาสภาวิศวกรมีความพรอมในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในกรณีเกิดภัยพิบัติ  

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
3.1 จัดอบรมสัมมนาใหความรูแกวิศวกรอาสา และวิศวกรท่ัวไป 

4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สภาวิศวกร ชั้น 2, 5 และสถานท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน วิศวกรอาสา สมาชิกสภาวิศวกร  
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7. ประมาณการคาใชจาย จัดสัมมนา จำนวน 1 ครั้ง  

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม / การดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1. คาวิทยากร (2,500 บาท x 6 คน = 15,000 บาท) 15,000 

2. คาอาหารกลางวนั/อาหารวาง (500 บาท x 120 คน = 60,000 บาท) 60,000 

 รวม 75,000 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 

แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน)  
ป พ.ศ. 2565 

แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.คาใชจายในการจัดสัมมนา             

 (แผนเงิน) 75,000 
ตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต             

- เชิงปริมาณ             

  - จำนวนผูเขารวมโครงการ (คน) 100-120 

  - จำนวนคร้ังที่ดำเนินโครงการ(คร้ัง)             

- เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน รอยละ 50 
- เชิงเวลา ดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
- เชิงคาใชจาย (บาท)   งบประมาณ 75,000 บาท 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะเกิด/ประโยชนท่ีจะไดรับ 

9.1 วิศวกรอาสาสภาวิศวกรสามารถเตรียมความพรอมในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงานในกรณีเกิดภัยพิบัติ  
9.2 ประชาชนและองคกรอ่ืนๆ ไดรับความความชวยเหลือ ความรู คำแนะนำ เผยแพรและใหบริการทางดาน

วิชาการตางๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม เพ่ือรับมือขณะเกิดเหตุการณและ
หลังเกิดเหตุการณภัยพิบัติจากสภาวิศวกรได 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
       การประเมินความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใชแบบสอบถาม 
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สภาวิศวกร 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการ ค่ารักษาความสะอาด 
วงเงินงบประมาณ 3,250,000 บาท 
ประเภทโครงการ (…) งานโครงการ (√) งานประจำ 

ส่วนที่ 2: โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
3. ด้านองค์กรและการให้บริการ 
(3.4) เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

นโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
ส่วนที่ 3: หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ายอาคารสถานที่  
 

ส่วนที่ 4: รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่อาคารสำนักงานสภาวิศวกรมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในต้นปี 2565 โดยอาคารสำนักงานดังกล่าว             
มีพ้ืนที่ใช้งานต้ังแต่ 9,000 – 12,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ความสูงของอาคารจำนวน 7 ช้ัน และ
อาคารจอดรถอัตโนมัติทั้งยังมีพ้ืนที่โดยรอบที่สามารถให้ประชาชนท่ัวไปสามารถใช้ประโยชน์จากการผ่อนคลายในการ
เดินทาง ทั้งน้ีอาคารสำนักงานได้ออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีต้นไม้บริเวณภายในและภายนอกอาคาร โดยเมื่อ
เปิดใช้อาคารคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างครบถ้วนและจะเป็นอาคารต้นแบบทั้งทางด้าน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมท้ังเป็นอาคารสำนักงานที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับชุมชน เมือง และคุณภาพชีวิต
ของผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัยโดยรอบ  
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานรักษาความสะอาด เช่น พ้ืนที่ส่วนกลาง ห้องประชุม พ้ืนที่
สำนักงาน ห้องโดยสารลิฟต์ ห้องน้ำ ห้องพักขยะ ลานจอดรถ และบริเวณโดยรอบอาคาร รวมถึงงานการเสริฟอาหาร
รับรองกรรมการ คณะกรรมการ หน่วยงานที่มาติดต่อ สมาชิกที่ใช้บริการ ให้ได้รับบริการท่ีดี  และทำความสะอาด
ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ด้วยมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ  
3. กิจกรรมดำเนินงาน 

    จ้างพนักงานรักษาความสะอาด  
4. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานสภาวิศวกร 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

ต้ังแต่ มกราคม - ธันวาคม 2565 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

สมาชิกสภาวิศวกร สมาคม เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และประชาชน ผู้ใช้พ้ืนที่สำนักงานสภาวิศวกร 

รหัสโครงการ 9.1(1) 
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 3,250, 000 บาท     

รายละเอียดกิจกรรม/การดำเนนิการ งบประมาณ (บาท)
1. ค่าพนักงานรักษาความสะอาด  3,250,000
 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-20.00 น. จำนวน 7 คน *25,147.14 บาท (ต่อเดือน)  
 วันจันทร์-เสาร ์เวลา 07.00-20.00 น.จำนวน 3 คน *30,518.54 บาท (ต่อเดือน)  

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) 
ปี พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. การดำเนินงานต่างๆ             

(แผนเงิน)  3,250,000 บาท 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ  - 
- เชิงเวลา  12 เดอืน 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณ 3,250,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการอาคารสภาวิศวกร สะอาดและสบายตา และสามารถสนับสนุนการดำเนินงาน

ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาวิศวกรอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม/ประเมินผล 

ประเมินผลการทำงานสะอาดของพนักงานจ้างเป็นรายเดือน 
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สภาวิศวกร 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการ ค่ารักษาความปลอดภัย 
วงเงินงบประมาณ 2,550,000 บาท 
ประเภทโครงการ (…) งานโครงการ (√) งานประจำ 

ส่วนที่ 2: โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
3. ด้านองค์กรและการให้บริการ 
(3.4) เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

นโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
ส่วนที่ 3: หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ายอาคารสถานที่  
 

ส่วนที่ 4: รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่อาคารสำนักงานสภาวิศวกรมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในต้นปี 2565 โดยอาคารสำนักงานดังกล่าว             
มีพ้ืนที่ใช้งานต้ังแต่ 9,000 – 12,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ความสูง 7 ช้ัน และอาคารจอดรถ
อัตโนมัติ โดยอาคารถือเป็นอาคารต้นแบบทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมท้ังมีพ้ืนที่สาธารณะที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้อาศัยโดยรอบจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้การดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารสภาวิศวกรและอาคารจอดรถอัตโนมัติตลอดจนทรัพย์สินของสภา
วิศวกร ให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการอาคารสภาวิศวกร 

2.2  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของสภาวิศวกรให้มีประสิทธิภาพ 
3. กิจกรรมดำเนินงาน จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 
4. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานสภาวิศวกร 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

ต้ังแต่ มกราคม - ธันวาคม 2565 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

สมาชิกสภาวิศวกร สมาคม เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และประชาชน ผู้ใช้พ้ืนที่สำนักงานสภาวิศวกร 
7. ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 2,550,000 บาท     

รายละเอียดกิจกรรม/การดำเนนิการ งบประมาณ (บาท)
1. ค่าพนักงานรกัษาความปลอดภัย  2,550,000
 กลางวัน จำนวน 5 คน (หน.รปภ 1 คน = 26,750 +พนง.รปภ 4 คน = 22,470 x 4 =89,880) 

กลางคืน จำนวน 4 คน (หน.รปภ 1 คน = 26,750 +พนง.รปภ 3 คน = 22,470 x 3 =67,410)

รหัสโครงการ 9.1(2) 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) 
ปี พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. การดำเนินงานต่างๆ             

(แผนเงิน) 2,550,000 บาท 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ - 
- เชิงเวลา  12 เดือน 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณ 2,550,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 
9.1 ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 
9.2 การวางจุดเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที ่
9.3 การจำกัด การควบคุมการเข้า-ออก ของบุคคลภายนอก 
9.4 อำนวยความสะดวกให้ผูใ้ช้อาคารสำนักงานและอาคารจอดรถอัตโนมัติ 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
ประเมินผลการทำงานสะอาดของพนักงานจ้างเป็นรายเดือน 
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สภาวิศวกร 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาอาคาร  
วงเงินงบประมาณ 519,000 บาท 
ประเภทโครงการ (…) งานโครงการ (√) งานประจำ 

ส่วนที่ 2: โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
3. ด้านองค์กรและการให้บริการ 
(3.4) เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

นโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
ส่วนที่ 3: หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ายอาคารสถานที่  
 

ส่วนที่ 4: รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่อาคารสำนักงานสภาวิศวกรมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในต้นปี 2565 โดยอาคารสำนักงานดังกล่าว             
มีพ้ืนที่ใช้งานต้ังแต่ 9,000 – 12,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ความสูง 7 ช้ัน และอาคารจอดรถ
อัตโนมัติ โดยอาคารได้ออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีต้นไม้บริเวณภายในและภายนอกอาคาร โดยเมื่อเปิดใช้
อาคารคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างครบถ้วนและจะเป็นอาคารต้นแบบทั้งทางด้าน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมท้ังเป็นอาคารสำนักงานที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับชุมชน เมือง และคุณภาพชีวิต
ของผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัยโดยรอบ  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
2.2. เพ่ือใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมรักษาอาคาร อาทิ ค่าฉีดปลวก ค่าบริการกำจัดหนู ค่าทำความสะอาด

กระจก 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 

ดูแลรักษาอาคาร ฉีดกำจัดปลวก กำจัดหนู ค่าทำความสะอาด กระจกภายนอกสำนักงาน 
4. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานสภาวิศวกร 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

ต้ังแต่ มกราคม - ธันวาคม 2565 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

สมาชิกสภาวิศวกร สมาคม เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และประชาชน ผู้ใช้พ้ืนที่สำนักงานสภาวิศวกร 
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 519,000 บาท     

รายละเอียดกิจกรรม/การดำเนนิการ งบประมาณ (บาท)
1. ค่าบำรุงรักษาอาคาร  519,000
   ค่าฉีดปลวก (1 ครั้ง/ปี) ตร.ม.ละ 45 บาท x 9,028 ตร.ม = 406,260 บาท 

  ค่าทำความสะอาดกระจก 60,000 บาท/ปี 
 

   ค่าฉีดไล่หนู = 52,000 บาท/ปี 
  อ่ืนๆ = 740 บาท 

 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ (แผนเงิน) 
ปี พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การดำเนินงานต่างๆ    

(แผนเงิน) 519,000 บาท 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ ตามกิจกรรม 
- เชิงเวลา  12 เดอืน 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณ 519,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 
อาคารสำนักงานมีสภาพพร้อมใช้งาน เพ่ิมคุณภาพให้กับสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อเสริมสร้างสุข

ภาวะที่ดีให้กับผู้ใช้อาคารและตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เกิดการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสภาวิศวกรอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
สำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่าง

ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
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สภาวิศวกร 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการ ค่าจ้างดูแลสวน 
วงเงินงบประมาณ 660,000 บาท 
ประเภทโครงการ (…) งานโครงการ (√) งานประจำ 

ส่วนที่ 2: โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
3. ด้านองค์กรและการให้บริการ 
(3.4) เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

นโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
ส่วนที่ 3: หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ายอาคารสถานที่  
 

ส่วนที่ 4: รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่อาคารสำนักงานสภาวิศวกรมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในต้นปี 2565 โดยอาคารสำนักงานดังกล่าว             
มีพ้ืนที่ใช้งานต้ังแต่ 9,000 – 12,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ความสูง 7 ช้ัน และอาคารจอดรถ
อัตโนมัติ โดยอาคารได้ออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีต้นไม้บริเวณภายในและภายนอกอาคาร โดยเมื่อเปิดใช้
อาคารคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างครบถ้วนและจะเป็นอาคารต้นแบบทั้งทางด้าน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมท้ังเป็นอาคารสำนักงานที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับชุมชน เมือง และคุณภาพชีวิต
ของผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัยโดยรอบ  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือปฏิบัติงานสวนให้มีสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสำนักงานดูสะอาดสวยงาม  
2.2. เพ่ือใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต้นไม้ภายในและภายนอกอาคารให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีพ้ืนที่การใช้งานที่เหมาะสมสามารถรองรับการให้บริการและตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาวิศวกรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3  เพ่ือทำให้สมาชิก ผู้ใช้บริการอาคารเกิดความประทับใจ 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 

      จ้างพนักงานดูแลต้นไม้และสวน 
4. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานสภาวิศวกร 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

ต้ังแต่ มกราคม - ธันวาคม 2565 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

สมาชิกสภาวิศวกร สมาคม เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และประชาชน ผู้ใช้พ้ืนที่สำนักงานสภาวิศวกร 

รหัสโครงการ 9.1(4) 
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 660,000 บาท     

รายละเอียดกิจกรรม/การดำเนนิการ งบประมาณ (บาท)
1. ค่าพนักงานดูแลสวน   660,000
  (50,000 บาท/เดือน+ค่าวัสดุทำสวน ค่าต้นไม้ (50,000 x 10%)=55,000/เดือน  
    

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) 
ปี พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. การดำเนินงานต่างๆ             

(แผนเงิน) 660,000 บาท 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ 12 คร้ัง 
- เชิงเวลา  12 เดือน 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณ 660,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 
    อาคารมีความสง่างาม ทันสมัย เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ร่มรื่นสวยงาม 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
 ประเมินผลการทำงานของพนักงานจ้างเป็นรายเดือน 
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สภาวิศวกร 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการ ค่าพนักงานจัดส่งเอกสาร 
วงเงินงบประมาณ 197,000 บาท 
ประเภทโครงการ (…) งานโครงการ (√) งานประจำ 

ส่วนที่ 2: โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
3. ด้านองค์กรและการให้บริการ 
(3.4) เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

นโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
ส่วนที่ 3: หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ายอาคารสถานที่  
 

ส่วนที่ 4: รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานเอกสารของสำนักงานท้ังงานส่งไปรษณีย์และงานรับ-ส่งเอกสารถึงบุคคล ตลอดจนหน่วยงานโดยเฉพาะใน
สถานการณ์ปัจจุบันช่วงโรคระบาดโควิท – 19 ทำให้งานไปรณีย์หรือบริษัทขนส่งบางแห่งหยุดการดำเนินการช่ัวคราว 
จำเป็นต้องให้พนักงานดำเนินการส่ง-รับเอกสารซึ่งที่ผ่านมาในปี 2564 ประมาณการส่งได้จำนวน 1,245 สถานที่ เพ่ือเป็น
การอำนวยความสะดวก และเพ่ิมความรวดเร็วในการรับส่งเอกสาร แก่กรรมการ อนุกรรมการ และกิจกรรมของสภา
วิศวกรจึงมีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานเพ่ือดำเนินการ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือใช้เป็นค่าจ้างพนักงานในการขนส่งเอกสารของสำนักงานสภาวิศวกร 
2.2 เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการดำเนินกิจกรรมของสภาวิศวกร 
2.3 เพ่ือเสนอเอกสารเร่งด่วนต่างๆ ที่ไม่สามารถรอเวลาในการจัดส่งทางไปรษณีย์ 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
   จ้างพนักงานขนส่งเอกสาร 

4. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานสภาวิศวกร 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ต้ังแต่ มกราคม - ธันวาคม 2565 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

กรรมการ อนกุรรมการ คณะทำงาน หน่วยงานต่างๆ 
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 197,000 บาท     

รายละเอียดกิจกรรม/การดำเนนิการ งบประมาณ (บาท)
1. ค่าพนักงานจัดส่งเอกสาร  197,000
 จำนวน 1 คน * 16,000 บาท * 12 เดือน * 3%   
 (ประมาณการจากสัญญาจ้าง ปี 64 เดิมจ้าง 1 คน@16,000 บาท/เดือน)  

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) 
ปี พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. การดำเนินงานต่างๆ             

(แผนเงิน) 197,000 บาท 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ - 
- เชิงเวลา  12 เดือน 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณ 197,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาวิศวกร  

10. การติดตาม/ประเมินผล 
ประเมินผลการทำงานของพนักงานจัดส่งเอกสารเป็นรายเดือน 
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สภาวิศวกร 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการ โครงการย้ายสำนักงานไปที่ทำการสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ 
วงเงินงบประมาณ 2,240,000 บาท   
ประเภทโครงการ (√) งานโครงการ (...) งานประจำ 

ส่วนที่ 2: โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
3. ด้านองค์กรและการให้บริการ 
(3.4) เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

นโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
ส่วนที่ 3: หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ายอาคารสถานที่ 
ส่วนที่ 4: รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สภาวิศวกรได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารใกล้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในขอบเขตงานจ้างเหมา
ก่อสร้างอาคารท่ีทำการสภาวิศวกร กำหนดการแล้วเสร็จในต้นปี 2565 โดยสำนักงานสภาวิศวกรมีแผนการดำเนินการ
จะย้ายที่ทำการจากสถานที่ต้ังเดิมจากอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไปยังที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่            
จึงต้องประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการขนย้าย ประกอบกับต้องจัดเตรียมงบประมาณสำหรับเป็นค่าเช่าสำนักงาน            
ในขณะที่รอสำนักงานใหม่แล้วเสร็จ เพ่ือให้การดำเนินงานของสภาวิศวกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์ต่อ
สมาชิกในภาพรวม 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือเป็นค่าเช่าสถานที่ของสำนักงานสภาวิศวกร (อาคาร วสท.)  ซอยรามคำแหง 39 ก่อนการย้ายไปที่ทำการ
สำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ 

2.2. เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจากที่ทำการสภาวิศวกร ซอยรามคำแหง 39        
ถนนรามคำแหงไปยังอาคารที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ ซอยลาดพร้าว 54 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
      ย้ายสำนักงานไปยังอาคารที่ทำการสภาวิศวกรให้แล้วเสร็จตามกำหนดการที่วางไว้ 

4. สถานที่ดำเนินการ 
4.1 สำนักงานสภาวิศวกร 
4.2 สถานที่ก่อสร้างที่ทำการสภาวิศวกร บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
ต้ังแต่ มกราคม - กรกฎาคม 2565 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
สมาชิกสภาวิศวกร กรรมการ อนุกรรมการ สมาคม เจ้าหน้าที่สภาวิศวกร 
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 2,240,000 บาท     

รายละเอียดกิจกรรม/การดำเนนิการ งบประมาณ (บาท)
1.  ค่าเช่าสถานที่ (วสท.)  1,719,000
 (พ.ค. - ก.ค. = ค่าเช่า 572,754 บาท/เดือน x 3 เดือน   
 สำหรับค่าเช่า ม.ค. - เม.ย. ฝ่ายการคลังได้ประมาณการค่าเช่า วสท. ไว้แล้ว  

2. ค่าบริการขนย้ายสำนักงาน (จากอาคาร วสท.ไปซอยลาดพร้าว 54)  480,000
 2.1 ค่าบริการขนย้าย 150,000 บาท 

 2.2  ค่าบริการขนย้าย UPS พร้อมติดต้ัง (ห้อง Server) 30,000 บาท 

 2.3 ค่าบริการขนย้าย ติดต้ังระบบอุปกรณ์เครื่องเสียงและสายอุปกรณ์ท่อ  
(ห้องประชุม 1 ชั้น 2)  

300,000 บาท 

3. ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่  41,000
รวมประมาณการท้ังสิน้  2,240,000

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) 
ปี พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ค่าเช่าสถานท่ี  (วสท.)              

(แผนเงิน)                                                  1,719,000 บาท 
             
2. การขนย้ายสำนักงาน             

(แผนเงิน)                                              521,000 บาท 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ จำนวนกิจกรรมในการดำเนินการ 
- เชิงเวลา ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จภายในกรกฎาคม 2565 
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณ 2,240,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 
การให้บริการสมาชิก เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
การดำเนินการย้ายสำนักงานแล้วเสร็จตามกำหนด 
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สภาวิศวกร 
ฝ่ายอาคารสถานที่ 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโครงการ งานประชุมคณะอนุกรรมการก่อสร้างที่ทำการสภาวิศวกรและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 
และการดำเนินงานต่าง ๆ ในโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร 

วงเงินงบประมาณ 467,000 บาท   

ประเภทโครงการ (…) งานโครงการ (√) งานประจำ 

ส่วนที่ 2: โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 

3. ด้านองค์กรและการให้บริการ 

(3.4) เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

ส่วนที่ 3: หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
3.1. คณะอนุกรรมการก่อสร้างที่ทำการสภาวิศวกรและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 
3.2. ฝ่ายอาคารสถานที่ 

ส่วนที่ 4: รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 

1. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2563 ที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างที่ทำการ 

สภาวิศวกร ซึ่งสภาวิศวกรได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารใกล้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ในขอบเขตงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยตลอดช่วงระยะเวลาการทำงานก่อสร้าง มีการ
ควบคุมมลภาวะระหว่างการก่อสร้าง ทั้งยังใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการขยะระหว่างการ
ก่อสร้าง แผนดำเนินการ ผลการปฏิบัติงานจริงตามมาตรฐานของสถาบันอาคารเขียวไทย โดยเมื่อเปิดใช้อาคารคาดว่า
จะตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างครบถ้วนและจะเป็นอาคารต้นแบบทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม รวมทั้งเป็นอาคารสำนักงานที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับชุมชน เมือง และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานและผู้อยู่
อาศัยโดยรอบ  

2. วัตถุประสงค ์
2.1. เพ่ือให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกรให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทของสภาวิศวกร 
2.2. เพ่ือให้มีพ้ืนที่การใช้งานที่เหมาะสมสามารถรองรับการให้บริการและตอบสนองความต้องการของสมาชิก 

ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาวิศวกรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3. เพ่ือให้สมาชิกสามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวก ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง และ

รถไฟฟ้า 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารให้เป็นไป

ตามหลักวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ในโครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสภาวิศวกรให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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4. สถานที่ดำเนินการ 
4.1 สำนักงานสภาวิศวกร 
4.2 สถานที่ก่อสร้างที่ทำการสภาวิศวกร บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  
ตั้งแต ่มกราคม - กันยายน 2565 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
สมาชิกสภาวิศวกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาคม และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุคลากรทาง 

ด้านวิศวกรรมและการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 467,000 บาท     

รายละเอียดกิจกรรม/การดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง   
1. คณะอนุกรรมการก่อสร้างที่ทำการสภาวิศวกร  171,720 
  1.1 ค่าเบี้ยประชุม (15 คน x 90%) = 17,100 บาท x 9 ครั้ง  153,900 บาท  
  1.2 ค่าอาหารและขนมเบรค 12,870 บาท + 4,950 บาท 17,820 บาท  

2. คณะทำงานบริหารและตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร  58,450 
  2.1 ค่าเบี้ยประชุม (11 คน x 90%) = 10,250 บาท x 5 ครั้ง  51,250 บาท  
  2.2 ค่าอาหารและขนมเบรค 5,200 บาท + 2,000 บาท 7,200 บาท  

3. คณะทำงานตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้างและติดตั้งระบบจอดรถอัตโนมัติ)  32,550 
  3.1 ค่าเบี้ยประชุม (5 คน x 100%) = 5,250 บาท x 5 ครั้ง  26,250 บาท  
  3.2 ค่าอาหารและขนมเบรค 4,550 บาท + 1,750 บาท 6,300 บาท  

4. คณะทำงานตรวจรับพัสดุ (ท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร) 

 19,850 

  4.1 ค่าเบี้ยประชุม (3 คน x 100%) = 3,250 บาท x 5 ครั้ง  16,250 บาท  
  4.2 ค่าอาหารและขนมเบรค 2,600 บาท + 1,000 บาท 3,600 บาท  

5. คณะทำงานตรวจรับพัสดุ (ท่ีปรึกษาอาคารเขียวเพื่อขอการรับรองอาคาร
เขียวโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร) 

 59,430 

  5.1 ค่าเบี้ยประชุม (5 คน x 100%) = 5,250 บาท x 9 ครั้ง  47,250 บาท  
  5.2 ค่าอาหารและขนมเบรค 8,580 บาท + 3,600 บาท 12,180 บาท  

6. คณะทำงานตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคารที่
ทำการสภาวิศวกร 

 25,750 

  6.1 ค่าเบี้ยประชุม (5 คน x 90%) = 4,250 บาท x 5 ครั้ง  21,250 บาท  
  6.2 ค่าอาหารและขนมเบรค 3,250 บาท + 1,250 บาท 4,500 บาท  

การดำเนินงานต่าง ๆ ในโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร  

7. ค่าเดินทางอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่  30,000 
8. ค่าพาหนะ   19,250 
9. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  50,000 

รวมประมาณการทั้งสิ้น  467,000 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) 
ปี พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. การประชุม             

(แผนเงิน) 367,750 บาท 
2. การดำเนินงานต่าง ๆ             

(แผนเงิน) 99,250 บาท 
ตัวชี้วดัเปา้หมาย 
- เชงิปรมิาณ จำนวนครั้งและจำนวนคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เข้ารว่มประชุม 95% 
- เชงิเวลา ดำเนินการโครงการแล้วเสรจ็ภายใน 30 กันยายน 2565 
- เชงิค่าใช้จา่ย (บาท) งบประมาณ 467,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 
สภาวิศวกรมีอาคารที่ทำการแห่งใหม่ มีความสง่างาม ทันสมัย คุ้มค่า เพ่ือให้เป็นองค์กรสำคัญในการควบคุมดูแล 

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึง
ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิศวกรรม ตลอดจนการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาวิศวกร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสภาวิศวกรและที่ประชุม

ใหญ่สภาวิศวกร 
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สภาวิศวกร 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการ การบำรุงรักษาระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติและการบริหารระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ 
วงเงินงบประมาณ 10,000,000 บาท 
ประเภทโครงการ (√) งานโครงการ (…) งานประจำ 

ส่วนที่ 2: โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
3. ด้านองค์กรและการให้บริการ 
(3.4) เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
ส่วนที่ 3: หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

3.1. คณะอนุกรรมการก่อสร้างที่ทำการสภาวิศวกรและคณะทำงานที่เก่ียวข้อง 
3.2. ฝ่ายอาคารสถานที่ 

ส่วนที่ 4: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณงบลงทุนโครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสภาวิศวกร เพ่ือให้การก่อสร้างที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง ได้แก่ อาคารท่ีทำการสภาวิศวกร และ อาคารจอดรถยนต์  
โดยข้อจำกัดด้านพ้ืนที่ทำให้จำนวนท่ีจอดรถไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปจึงมีความจำเป็น 
ต้องใช้ระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวงบประมาณงบลงทุนโครงการยังไม่รวมในส่วนงานบริหาร
ระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติให้สามารถบริหารจัดการการจอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และงานบำรุงรักษาระบบ 
จอดรถยนต์อัตโนมัติให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2. เพ่ือรองรับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุกคน 
2.3. เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและต่อเน่ืองในระยะยาว 

3. กิจกรรมดำเนินงาน 
การดำเนินงานให้อาคารจอดรถยนต์มีการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติเป็นไปตาม

ข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานไทยบรวมถึงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. สถานที่ดำเนินการ 

ที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ต้ังแต่ มกราคม -  ธันวาคม 2565 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

สมาชิกสภาวิศวกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาคมวิชาชีพ และประชาชนที่เก่ียวข้องกับการใช้บุคลากร
ทางด้านวิศวกรรมและการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

รหัสโครงการ  0-4-6 
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7. ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 10,000,000 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม/การดำเนนิการ งบประมาณ (บาท)

1. การบำรุงรักษาระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ (แบบรวมอะไหล่ เป็นระยะเวลา 8 ปี    
นับจากวันหมดระยะเวลารับประกันผลงาน) 
- ค่าบำรุงรักษาระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ ปีละ 500,000 บาท

3,637,000

2. ค่าบริหารระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ (ระยะเวลา 10 ปี) 
- ค่าบริหารระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ ปีละ 600,000 บาท

5,454,000

3. สำรองเผื่อขาด - งานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ 909,000
รวมประมาณการท้ังสิน้ 10,000,000

หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นราคาจากผู้เสนอราคาและได้ต่อรองราคาแล้ว 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) 
ปี พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. การบำรุงรักษาระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ             

(แผนเงิน) 400,000 บาท 
2. การบริหารระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ             

(แผนเงิน) 600,000 บาท 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเป็นไปตามการใช้งานและสภาพของระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ร้อยละ 95 
- เชิงเวลา ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2565  
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณ 10,000,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 
อาคารจอดรถยนต์สามารถบริหารจัดการระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติรองรับการให้บริการและอำนวยความสะดวก

แก่สมาชิกสภาวิศวกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาคมวิชาชีพ และประชาชนท่ัวไป รวมถึง มีการบำรุงรักษาระบบ
จอดรถยนต์อัตโนมัติสามารถใช้งานอาคารจอดรถยนต์ได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม/ประเมินผล 

การบริหารจัดการระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติมีประสิทธิภาพในการให้บริการตามปกติเป็นไปตามที่กำหนดและ
การเข้ามาปฏิบติงานบำรุงรักษาระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติเป็นไปตามแผนการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด 
ให้สามารถใช้งานอย่างปกติ 
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สภาวิศวกร 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือสำนักงานสภาวิศกรแห่งใหม่  
วงเงินงบประมาณ 997,000 บาท 
ประเภทโครงการ (√) งานโครงการ (…) งานประจำ 

ส่วนที่ 2: โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
3. ด้านองค์กรและการให้บริการ 
(3.4) เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของสำนักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
ส่วนที่ 3: หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

3.1. ฝ่ายอาคารสถานที่ 
ส่วนที่ 4: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

อาคารท่ีทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2565 เป็นอาคารคอนกรีตสูง 7 ช้ัน 
มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตร ซึ่งในเบ้ืองต้นพบว่า ยังขาดวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือในการบริหารจัดการ
สำนักงานสภาวิศวกรให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์/
เคร่ืองมือในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานและผู้มาติดต่อได้อย่างครบถ้วนและมีความทันสมัย
สอดคล้องตามรูปแบบของอาคาร 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสำนักงานสภาวิศวกรให้มีประสิทธิภาพและมีวัสดุอุปกรณ์/
เครื่องมือเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน 

2.2. เพ่ือให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือประกอบการดำเนินงานตามระเบียบของสภาวิศวกร 
4. สถานที่ดำเนินการ 

ที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ต้ังแต่ มกราคม - ธันวาคม 2565 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

สมาชิกสภาวิศวกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาคมวิชาชีพ ประชาชน และผู้ใช้งานที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 0-4-7 

[307]



 

 

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 997,000 บาท 
รายละเอียดกิจกรรม/การดำเนนิการ งบประมาณ (บาท)

1. แท่นอุปกรณ์ประตูทางเข้าใส่ร่ม  4 ชุด 29,000
2. ถังขยะในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของอาคาร  50 ชุด 46,000
3. กระถางต้นไม้ตกแต่ง  15 ชุด 91,000
4. ตัวหนังสือตกแต่งผนัง 3 มิติ  2 ชุด 18,000
5. ถาดวางช้อน,ภาชนะ และเครือ่งฆ่าเช้ือ UV 2 ชุด 27,000
6. ช้ันสแตนเลสสตีล สำหรับวางภาชนะใช้แล้ว 1 ชุด 27,000
7. Vending machine  1 ตู้ 91,000
8. กรอบรูป  25 ช้ิน 91,000
9. แท่นวางประติมากรรมและสนิค้า  3 ตู้ 69,000
10. ถาดวางรีโมท หรืออุปกรณ์ และกล่องกระดาษชำระ  20 ชุด 36,000
11. ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 13-16 คิว  2 เคร่ือง 22,000
12. เคร่ืองกดน้ำร้อน-ปกติ-เย็น  2 เคร่ือง 22,000
13. ไมโครเวฟ  3 เครื่อง 11,000
14. เคร่ืองกดกาแฟสด  2 เคร่ือง 55,000
15. รถเข็นอาหารและเคร่ืองด่ืม  2 คัน 18,000
16. เคร่ืองกดเครื่องด่ืมอัตโนมัติ NESCAFÉ Alegria  2 เครื่อง 73,000
17. ตู้ไม้สำหรับกลอ่งกระดาษทิชชู่ แท่นวางแก้วกระดาษ 2 ชุด 27,000
18. ถาดยาสามญัสำหรับห้องพยาบาล และกล่องยาสามัญพกพา 1 ชุด 3,000
19. ป้ายช่ือต้ังโต๊ะสำหรับงานแถลงข่าว 10 ช้ิน 9,000
20. ป้ายช่ือกรรมการ 30 ช้ิน 27,000
21. ถาด Stationary สำหรับห้องทำงานกรรมการ 10 ชุด 9,000
22. แท่นเมนูเคร่ืองด่ืม สำหรับพ้ืนที่ช้ัน 3 ส่วนห้องประชุม  20 ช้ิน 9,000
23. Podium 2 ช้ิน 22,000
24. กรอบภาพและรูปกรรมการสภาวิศวกร 20 กรอบ 55,000
25. ป้ายกั้นที่จอดรถผู้บริหาร 10 อัน 9,000
26. ถาดไม้สำหรับเสิร์ฟอาหาร  20 ช้ิน 11,000
27. สำรองเผื่อขาด – การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ 90,000

รวมประมาณการท้ังสิน้ 997,000
หมายเหตุ การจัดทำคร้ังนี้ได้นำราคาตลาดต่อหน่วยมาจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

[308]



 

 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) 
ปี พ.ศ. 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือสำนักงานสภาวิศกร
แห่งใหม่ จำนวน 26 รายการ 

            

(แผนเงิน) 997,000 บาท 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ มีเคร่ืองอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานท่ีจำเป็นและเพียงพอต่อการทำงาน ร้อยละ 100 
- เชิงเวลา ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2565  
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณ 997,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ที่จะได้รับ 
การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม/ประเมินผล 
การดำเนินงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ 
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ค่าใช้จ่ายท่ัวไป 

 
ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป  

ช่ือโครงการ งบเลือกต้ังคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 
วงเงินงบประมาณ 743,000 บาท  
ประเภทโครงการ (√)  โครงการ (   )  งานประจำ 

 
ส่วนท่ี 2 : โครงการนี้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 
 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

 
ส่วนท่ี 3 : หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
 คณะกรรมการอำนวยการเลือกต้ัง 

ส่วนท่ี 4 :  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 จะหมดวาระลงในวันที่ 10 เมษายน 2565 สภาวิศวกรจึง
มีความจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการจัดการเลือกต้ังคณะกรรมการกสภาวิศวกร สมัยที่ 8  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และต้องมีการจัดประชุม
คณะกรรมการอำนวยการเลือกต้ัง คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีคณะกรรมการสภาวิศวกร ชุดใหม่ ทันการส่งมอบงานและหมดวาระลงของกรรมการ 
สภาวิศวกร สมัยที่ 7 

 
3. กิจกรรมดำเนินงาน 

3.1 จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกต้ัง คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เก่ียวข้อง 
3.2 รับและส่งมอบบัตรเลือกต้ังคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 
3.3 นับคะแนนและประกาศผลการเลือกต้ังคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 
3.4 จัดเก็บและทำลายบัตรเลือกต้ังคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 

 
4. สถานท่ีดำเนินโครงการ สำนักงานสภาวิศวกร หรือสถานที่ที่ได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการอำนวยการเลือกต้ัง 
 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ* เดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 

 

รหัสโครงการ 0-4-4 
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6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รบัประโยชน ์ สมาชิกสามัญสภาวิศวกรทั้งหมด 
 
7. ประมาณการค่าใช้จา่ย ประมาณวงเงินทั้งสิ้น 743,000 บาท ประกอบด้วย 

ลำดับ รายการ 
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

1. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกต้ัง (6 คน) 
(ค่าเบ้ียประชุม 6,250 บาท x 5 ครั้ง) 
(ค่าอาหารรับรอง 180 บาท x 2 คน x 5 ครั้ง)

33,000 

2. การประชุมคณะทำงานที่เก่ียวข้อง (3 คน) 
(ค่าเบ้ียประชุม 3,250 บาท x 6 ครั้ง) 
(ค่าอาหารรับรอง 180 บาท x 1 คน x 6 ครั้ง) 

20,000 

3. ค่าเช่าสถานที่นับคะแนนเลือกต้ัง 50,000
4. ค่าตอบแทนบุคลากรในการนับคะแนน 320,000 
5. ค่ายานพาหนะ 90,000
6. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 80,000
7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 120,000 
8. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจำเป็น 30,000

รวม 743,000

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน 
(แผนงาน) ปี 2565 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. งานประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

          

(แผนเงิน) 53,000 
2. การจัดการเลือกต้ังคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 8    

(แผนเงิน) 690,000 
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
- เชิงปริมาณ ดำเนินการนับคะแนนและประกาศผลเสร็จเรียบร้อย
- เชิงคุณภาพ  ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
- เชิงเวลา แล้วเสร็จตามกำหนดแผนการเลือกต้ังคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 8
- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)   งบประมาณ 743,000 บาท

9. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด/ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 
การดำเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนด

แผนการเลือกต้ัง 
10. การติดตาม/ประเมินผล 

ดำเนินการตามกรอบเวลาแผนการเลือกต้ังที่กำหนด 
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รหัส ประมาณการงบประมาณ คณะอนุกรรมการ

โครงการ (หน่วย : บาท) ชุดท่ีรับผิดชอบ งานโครงการ งานประจ า

1 ด้านการศึกษาและวิจัย
1.1 รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

1.1.1 งานประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์

7.3(1) 368,000.00          38 P

1.1.2 งานรับรองผู้มาประชุม/ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศของ
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

7.3(2) 265,000.00          38 P

1.1.3 โครงการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตาม
เกณฑ์ผลลัพธ์

7.3(3) 840,000.00          38 P

1.2 การปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เพ่ือไม่ก้าวก่ายการจัดการศึกษา
1.2.1 งานประชุมรับรองปริญญาฯ ทุกสาขา 2.1(1) 1,190,000.00        16-23, ศว P

1.2.2 โครงการสัมมนาการพัฒนาการรับรองปริญญาฯ 2.1(2) 148,000.00          16-23, ศว P

1.3 ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาสภาวิศวกร เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามภารกิจหน้าท่ีของสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542
1.3.1 โครงการวิจัยองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการสมาชิก 8.1(5) 500,000.00          39, อส P

1.4 การก าหนดแนวทาง วิธีการ และการเตรียมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับเทคโนโลยีวิศวกรรม (TABET)
1.5 ส่งเสริมงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และเพ่ือประโยชน์ในการจัดท ามาตรฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

1.5.1 โครงการสนับสนุนการวิจัยทางด้านวิศวกรรมเพ่ือพัฒนาการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

2.4(4) 500,000.00          27, ศว P

1.6 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยท่ีเก่ียวข้องในงานวิศวกรรมในเร่ืองใหม่ ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมไทย และสังคมโลก

3,811,000.00    
2 ด้านการประกอบวิชาชีพ

2.1 ปรับปรุงระบบและข้อสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 
โดยเน้นเร่ืองการประเมินผลความสามารถของผู้สอบ
2.1.1 งานประชุมการจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ผ่านระบบ
1.11(1) 143,000.00          14, ทบ P

2.1.2 งานจัดท าคลังข้อสอบระดับภาคีวิศวกร 1.11(2) 2,800,000.00        14, ทบ P

2.2 สนับสนุนสมาคมวิชาชีพเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.2.1 งานประชุมส่งเสริมสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคู่มือ

 และรับรองมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
2.4(2) 410,000.00          27, ศว P

2.2.2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและคู่มือ 
และรับรองมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

2.4(5) 1,000,000.00        27, ศว P

2.2.3 โครงการสนับสนุนสมาชิกให้เข้ารับการอบรมผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภา
วิศวกร

8.2(4) 50,000.00            40 P

2.2.4 งานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพ
วิศวกรรม

8.3(1) 108,000.00          42 P

2.2.5 โครงการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับสมาชิกผ่านสมาคมวิชาชีพ 8.3(2) 128,000.00          42 P

2.3 ส่งเสริมการท ากรอบความสามารถของผู้ปฏิบัติวิชาชีพในแต่ละสาขาเพ่ือใช้ประเมินผลในการสอบเล่ือนระดับ
2.3.1 งานประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 2.4(1) 248,000.00          27, ศว P

สภาวิศวกร
จ านวนโครงการในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 ตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7

นโยบาย
ประเภทงาน

รวมงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 1 ท้ังส้ิน

ตารางที่ 1
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รหัส ประมาณการงบประมาณ คณะอนุกรรมการ

โครงการ (หน่วย : บาท) ชุดท่ีรับผิดชอบ งานโครงการ งานประจ า
นโยบาย

ประเภทงาน

2.4 ประสานงานกรรมการจรรยาบรรณในกรณีพิพาทและไกล่เกล่ีย
2.5 ออกใบรับรองความรู้ความช านาญส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสหสขาขาวิชาชีพวิศวกรรม

รวมท้ังรับรองความรู้ความช านาญเฉพาะทาง
2.5.1 งานประชุมการรับรองความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม2.2(1) 94,000.00            24, ศว P

2.5.2 งานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไม่ใช่วิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

2.6(1) 1,320,000.00        29, ศว P

2.6 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practices) มาตรฐานความประพฤติ (Code of Conducts) 
และมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ (Code of Services)

2.7 ส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
2.7.1 งานการประชุมคณะอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2.7(1) 250,000.00          31 P

2.7.2 งานสัมมนาออนไลน์เก่ียวกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2.7(2) 165,000.00          31 P

2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
2.8.1 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการ

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
ประจ าปี 2565

1.1(2) 139,000.00          6 P

2.8.2 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ประจ าปี 2565

1.2(2) 262,000.00          7 P

2.8.3 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
ประจ าปี 2565

1.3(2) 99,000.00            21 P

2.8.4 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และ
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ประจ าปี 2565

1.4(2) 210,000.00          8 P

2.8.5 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา ประจ าปี 2565

1.5(2) 210,000.00          9 P

2.8.6 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจ าปี
 2565

1.6(2) 256,000.00          10 P

2.8.7 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจ าปี 2565

1.7(2) 139,000.00          11 P

2.8.8 โครงการสัมมนา/อบรม/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี ประจ าปี 
2565

1.8(2) 99,000.00            12 P

2.8.9 โครงการสัมมนา/จัดท าระบบให้ความรู้ออนไลน์เร่ืองเก่ียวกับการเตรียม
ความพร้อมของผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล ประจ าปี 2565

1.9(2) 158,000.00          13 P
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โครงการ (หน่วย : บาท) ชุดท่ีรับผิดชอบ งานโครงการ งานประจ า
นโยบาย

ประเภทงาน

2.8.10 งานการจัดทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม(สอบข้อเขียน)  ระดับสามัญวิศวกร
 ประจ าปี 2565

1.10(1) 100,000.00          6-12, 21 P

2.8.11 งานจัดอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือจัดท าระบบอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมฯ ผ่าน
ระบบออนไลน์

1.12(2) 1,566,000.00        15, ทบ P

2.8.12 โครงการจัดท าและจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 1.13(2) 4,191,000.00        ทบ P

2.8.13 งานสัมมนาการรับรองความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  2.2(2) 75,000.00            24, ศว P

2.8.14 การประชุมจัดสอบผู้ตรวจสอบอาคาร 2.3(1) 156,000.00          26, ศว P

2.8.15 งานจัดสอบผู้ตรวจสอบอาคาร 2.3(2) 34,000.00            26, ศว P

2.8.16 โครงการสัมมนาออนไลน์ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไม่ใช่สาขา
วิศวกรรมควบคุม

2.6(2) 1,136,000.00        29, ศว P

2.8.17 โครงการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพข้ามชาติ 7.2(3) 43,000.00            37 P

2.8.18 งานกิจกรรมยุววิศวกร 8.2(2) 190,000.00          40 P

2.8.19 โครงการสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ให้กับสมาชิกสภาวิศวกร 8.2(3) 133,700.00          40 P

2.9 ส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานการคิดค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรม
2.10 การจัดท าท าเนียบและคลังข้อมูลผู้ช านาญการในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมต่าง ๆ
2.11 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองให้มากข้ึน

2.11.1 งานประชุมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง (CPD) 2.5(1) 280,000.00          28, ศว P

2.11.2 โครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง (CPD) 2.5(2) 90,000.00            28, ศว P

2.12 ส่งเสริมศักด์ิศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
2.12.1 โครงการสัมมนาออนไลน์เพ่ือการพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 2.4(3) 122,000.00          27, ศว P

2.12.2 งานประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการ 5.1(1) 1,180,000.00        2, กจ P

2.12.3 งานสัมมนา/อบรมร่วมการเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดี
จรรยาบรรณให้มีประสิทธิภาพแก่คณะกรรมการจรรยาบรรณ อนุกรรมการ

5.1(2) 104,000.00          2, กจ P

2.12.4 งานด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนจรรยาบรรณของวิศวกรและค่าพยาน 5.1(3) 80,000.00            2, กจ P

2.12.5 งานสัมมนา/อบรมการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกร

5.1(4) 72,000.00            2, กจ P

2.12.6 โครงการงานสัมมนา/อบรมกฎหมายเพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจ ด้านกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท างานของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการต่างๆ

5.1(5) 120,000.00          2, กจ P

2.12.7 โครงการว่าจ้าง Outsource สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานด้านนิติ
การ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดระดับจ านวนคดีคงค้างในส่วนงาน
จรรยาบรรณ

5.1(6) 750,000.00          2, กจ P

2.12.8 งานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ประจ าปี 2565 8.1(1) 115,000.00          39 P

2.12.9 โครงการจัดท าสารสภาวิศวกร 8.1(2) 1,350,000.00        39 P

2.12.10 งานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ประจ าปี 2565 8.2(1) 187,000.00          40 P

2.12.11 งานประชุมคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ 8.4(1) 187,000.00          43 P

2.12.12 โครงการคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษพบหน่วยงานและสัมมนา 8.4(2) 128,000.00          43 P

2.12.13 โครงการข้อตกลงความร่วมมือรัฐและเอกชน 8.5(3) 42,000.00            44 P

2.12.14 งานประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัย
สาธารณะและคณะท างานภายใต้อนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติฯ

8.6(1) 357,000.00          30, สอ P

2.12.15 โครงการสัมมนาให้ความรู้ด้านภัยพิบัติร่วมกับองค์กรวิชาชีพ และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องและสมาชิกสภาวิศวกร

8.6(2) 146,000.00          30, สอ P
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นโยบาย

ประเภทงาน

2.12.16 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมาตรการเก่ียวกับการป้องกัน
ภัยพิบัติและปฏิบัติการในกรณีภาวะฉุกเฉิน

8.6(3) 200,000.00          30, สอ P

2.12.17 งานประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลวิศวกรอาสา 8.7(1) 157,000.00          41, สอ P

2.12.18 การลงพ้ืนท่ีของวิศวกรอาสา 8.7(2) 400,000.00          41, สอ P

2.12.19 โครงการสัมมนาให้ความรู้กับวิศวกรอาสาสภาวิศวกร 8.7(3) 75,000.00            41, สอ P

2.13 ส่งเสริมการยึดม่ันในจรรยาบรรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
2.14 เสริมสร้างความเช่ือม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability)

2.14.1 งานประชุมคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 8.5(1) 187,000.00          44 P

2.14.2 โครงการคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์เข้าพบหน่วยงานและสัมมนา 8.5(2) 128,000.00          44 P

2.15 ส่งเสริมการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

2.16 ส่งเสริมมาตรการการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
22,369,700.00  

3 ด้านองค์กรและการให้บริการ
3.1 เพ่ิมสมรรถนะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสมาชิกและสังคมผ่านเครือข่ายสารสนเทศ 

ครอบคลุม E-Services, E-Election และอ่ืน ๆ
3.1.1 โครงการสนับสนุนงานบริการสมาชิกสภาวิศวกร ปี2565 1.13(1) 245,000.00          ทบ P

3.1.2 งานประชุมคณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะท างานท่ี
เก่ียวข้อง

6.1(1) 300,000.00          35 P

3.1.3 งานบ ารุงรักษาตามสัญญาและการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 6.1(2) 1,700,000.00        35, ทส P

3.1.4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการสมาชิก 6.1(3) 5,700,000.00        35, ทส P

3.1.5 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี ส าหรับสภาวิศวกร 6.1(4) 3,150,000.00        35, ทส P

3.2 จัดระบบให้ความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีผ่านเครือข่าย และกรอบการพัฒนา CPD
3.3 ประสานงานสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศกวรรม รวมท้ังด้านเทคโนโลยี
3.4 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของส านักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง
3.4.1 งานการจัดประชุมใหญ่สภาวิศวกร 3.1(1) 2,232,000.00        3, 47 P

3.4.2 โครงการท่ีรองรับนโยบายของสภาวิศวกร 3.1(2) 788,000.00          3 P

3.4.3 โครงการส่งมอบงานคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7 3.1(3) 150,000.00          1 P

3.4.4 โครงการเผยแพร่ข้อมูลสภาวิศวกร 8.1(3) 1,054,000.00        39, สอ P

3.4.5 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 8.1(4) 150,000.00          39 P

3.4.6 ค่ารักษาความสะอาด 9.1(1) 3,250,000.00        อส P

3.4.7 ค่ารักษาความปลอดภัย 9.1(2) 2,550,000.00        อส P

3.4.8 ค่าบ ารุงรักษาอาคาร 9.1(3) 519,000.00          อส P

3.4.9 ค่าจ้างดูแลสวน 9.1(4) 660,000.00          อส P

3.4.10 ค่าพนักงานจัดส่งเอกสาร 9.1(5) 197,000.00          อส P

3.4.11 โครงการย้ายส านักงานไปท่ีท าการส านักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ 9.1(6) 2,240,000.00        อส P

3.5 เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
3.5.1 งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร  

ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
ประจ าปี 2565

1.1(1) 652,000.00          6 P

3.5.2 งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ประจ าปี 2565

1.2(1) 1,544,000.00        7 P

รวมงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 2 ท้ังส้ิน
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3.5.3 งานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ และคณะอนุกรรมการ
ทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับ
วุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

1.3(1) 306,000.00          21 P

3.5.4 งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกร 
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ประจ าปี 2565

1.4(1) 2,530,000.00        8 P

3.5.5 งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษฯ ระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา ประจ าปี 2565

1.5(1) 1,997,000.00        9 P

3.5.6 งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจ าปี
 2565

1.6(1) 1,679,000.00        10 P

3.5.7 งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี 2565

1.7(1) 609,000.00          11 P

3.5.8 งานการประชุมคณะอนุกรรมการ/ผู้ช านาญการพิเศษฯ ระดับสามัญวิศวกร 
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี ประจ าปี 
2565

1.8(1) 609,000.00          12 P

3.5.9 งานประชุมพิจารณาการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ประเภทนิติบุคคล ประจ าปี 2565

1.9(1) 344,000.00          13 P

3.5.10 งานประชุมการจัดอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

1.12(1) 264,000.00          15, ทบ P

3.5.11 งานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 4.1(1) 171,000.00          32 P

3.5.12 งานการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณประจ าปี

4.2(1) 66,000.00            33 P

3.6 เพ่ิมฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนินงานของส านักงานสภาวิศวกร
3.7 การปรับปรุงระเบียบเพ่ือรองรับการน าหน่วยความรู้จากการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ือง (CPD) มาใช้ในการเล่ือนระดับใบอนุญาต

3.8 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของส านักงานสภาวิศวกร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Flexible Rightsizing)
3.9 ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการออกใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน

3.10 พิจารณาลดข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ีอาจซ้ าซ้อน
หรือไม่จ าเป็นแล้วในปัจจุบัน

3.11 ปรับปรุงการอบรมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้มีเฉพาะเร่ืองท่ีมีความส าคัญต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
3.12 ปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี เพ่ือให้สภาวิศวกรเป็นหน่วยงานผู้น าด้านดิจิตัลของประเทศไทย

3.12.1 งานรับรองปริญญาฯ ทุกสาขา 2.1(3) 905,200.00          16-23, ศว P

3.13 จัดให้มีการประกันภัยกลุ่มให้กับสมาชิกสภาวิศวกร
3.13.1 โครงการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 8.2(5) 50,000.00            40 P

3.13.2 โครงการจัดท าประกันอุบัติเหตุส าหรับสมาชิกสภาวิศวกร 8.2(6) 1,000,000.00        40 P

37,611,200.00  
4 ด้านต่างประเทศ

4.1 ด าเนินการและประสานงานสมาคมวิชาชีพและส่วนราชการในกิจกรรมตามพันธะและข้อผูกพันด้านต่าง ๆ 

เช่น WTO, FTA, APEC Engineer, ASEAN Engineer, RFPE, CAFEO, Washington Accord, Sydney Accord

4.1.1 งานประชุมคณะอนุกรรมการก ากับการข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน

7.2(1) 140,000.00          37 P

4.1.2 งานประชุมร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและค่าธรรมเนียม IEA 
Secretariat

7.2(2) 79,000.00            37 P

4.1.3 ค่าธรรมเนียมสมาชิกข้อตกลง Washington Accord 7.3(4) 112,000.00          38 P

รวมงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 3 ท้ังส้ิน
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รหัส ประมาณการงบประมาณ คณะอนุกรรมการ

โครงการ (หน่วย : บาท) ชุดท่ีรับผิดชอบ งานโครงการ งานประจ า
นโยบาย

ประเภทงาน

4.2 เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในการเจรจาเก่ียวกับการบริการวิชาชีพข้ามชาติ
4.3 สนับสนุนและประสานงานสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ

4.3.1 งานประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ 7.1(1) 34,000.00            36 P

4.4 การสร้างพันธมิตรร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณแก่สภาวิศวกรในการด าเนินงานด้านต่างประเทศ
4.5 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาสากลในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

365,000.00      
5 ด้านการปรับปรุงกฎหมาย

5.1 การปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติของสภาวิศวกร ให้ทันสมัยและเหมาะสม
กับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง รวมถึงเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของสภาวิศวกร อาทิ ปรับปรุง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เพ่ือรองรับภารกิจและการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ 17 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม
5.1.1 งานประชุมปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 5.2(1) 43,000.00            34, กจ P

5.1.2 งานประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร 5.2(2) 190,000.00          34, กจ P

5.1.3 งานประชาพิจารณ์ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 5.2(3) 74,000.00            34, กจ P

5.1.4 งานส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการยกร่างกฎหมาย 5.3(1) 20,000.00            34, กจ P

327,000.00      

6 ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง

6.1 การน าเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ให้สามารถท างานร่วมกันได้ เพ่ือน าไปใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดท าคลังข้อมูล 

และแลกเปล่ียนข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ
6.2 สร้างกลุ่มความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและการสร้างศักยภาพให้แก่วิศวกรไทย

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
6.3 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.4 ส่งเสริมสหสาขาทางด้านวิศวกรรมและวิศวกรรมคบคุม

-                 

  64,483,900.00

สรุป งบประมาณงานพัฒนา ตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร   (รวมงบลงทุน)
งบลงทุน (งานประชุม งานบริหารระบบจอดรถอัตโนมัติและจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับอาคารใหม่) 11,464,000.00   
ส่วนงบลงทุน (สารสนเทศ) 8,850,000.00    
งบประมาณงานโครงการ ตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 21,202,700.00   
งบประมาณงานประจ า ตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 34,431,200.00   
รวมงบประมาณตามนโยบาย ท้ังส้ิน 75,947,900.00   

รวมงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 5 ท้ังส้ิน

รวมงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 6 ท้ังส้ิน
รวมงบประมาณตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร 

รวมงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 4 ท้ังส้ิน
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รหัส ประมาณการงบประมาณ คณะอนุกรรมการ

โครงการ (หน่วย : บาท) ชุดท่ีรับผิดชอบ งานโครงการ งานประจ า

1 ด้านการศึกษาและวิจัย
1.1 รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

1.2 การปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เพ่ือไม่ก้าวก่ายการจัดการศึกษา

1.3 ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาสภาวิศวกร เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามภารกิจหน้าท่ีของสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542

1.4 การก าหนดแนวทาง วิธีการ และการเตรียมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับเทคโนโลยีวิศวกรรม (TABET)

1.5 ส่งเสริมงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และเพ่ือประโยชน์ในการจัดท ามาตรฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

1.6 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยท่ีเก่ียวข้องในงานวิศวกรรมในเร่ืองใหม่ ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมไทย และสังคมโลก

-                       
2 ด้านการประกอบวิชาชีพ

2.1 ปรับปรุงระบบและข้อสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 

โดยเน้นเร่ืองการประเมินผลความสามารถของผู้สอบ

2.2 สนับสนุนสมาคมวิชาชีพเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.3 ส่งเสริมการท ากรอบความสามารถของผู้ปฏิบัติวิชาชีพในแต่ละสาขาเพ่ือใช้ประเมินผลในการสอบเล่ือนระดับ

2.4 ประสานงานกรรมการจรรยาบรรณในกรณีพิพาทและไกล่เกล่ีย

2.5 ออกใบรับรองความรู้ความช านาญส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสหสาขาวิชาชีพวิศวกรรม

รวมท้ังรับรองความรู้ความช านาญเฉพาะทาง

2.6 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practices) มาตรฐานความประพฤติ (Code of Conducts) 

และมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ (Code of Service) 

2.7 ส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

2.9 ส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานการคิดค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรม

2.10 การจัดท าท าเนียบและคลังข้อมูลผู้ช านาญการในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมต่าง ๆ

2.11 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองให้มากข้ึน

2.12 ส่งเสริมศักด์ิศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

2.13 ส่งเสริมการยึดม่ันในจรรยาบรรรแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

2.14 เสริมสร้างความเช่ือม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability)

2.15 ส่งเสริมการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

2.16 ส่งเสริมมาตรการการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

-                       
3 ด้านองค์กรและการให้บริการ

3.1 เพ่ิมสมรรถนะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสมาชิกและสังคม

ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ครอบคลุม E-Services, E-Election และอ่ืน ๆ

3.1.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการสมาชิก 6.1(3) 5,700,000.00                35, ทส P

3.1.2 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี ส าหรับสภาวิศวกร 6.1(4) 3,150,000.00                35, ทส P

รวมประมาณการงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 2 ท้ังส้ิน

รวมประมาณการงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 1 ท้ังส้ิน

สภาวิศวกร
แผนการด าเนินงานและประมาณการงบประมาณ ประจ าปี 2565 ตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7

ส่วนงบลงทุน (สารสนเทศ)

นโยบาย
ประเภทงาน

ตารางท่ี 2
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รหัส ประมาณการงบประมาณ คณะอนุกรรมการ

โครงการ (หน่วย : บาท) ชุดท่ีรับผิดชอบ งานโครงการ งานประจ า
นโยบาย

ประเภทงาน

3.2 จัดระบบให้ความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีผ่านเครือข่าย และกรอบการพัฒนา CPD

3.3 ประสานงานสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศกวรรม รวมท้ังด้านเทคโนโลยี

3.4 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของส านักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง

3.5 เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

3.6 เพ่ิมฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนินงานของส านักงานสภาวิศวกร

3.7 การปรับปรุงระเบียบเพ่ือรองรับการน าหน่วยความรู้จากการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ือง (CPD) มาใช้ในการเล่ือนระดับใบอนุญาต

3.8 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของส านักงานสภาวิศวกร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Flexible Rightsizing)

3.9 ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการออกใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน

3.10 พิจารณาลดข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ีอาจซ้ าซ้อน

หรือไม่จ าเป็นแล้วในปัจจุบัน

3.11 ปรับปรุงการอบรมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้มีเฉพาะเร่ืองท่ีมีความส าคัญต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

3.12 ปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี เพ่ือให้สภาวิศวกรเป็นหน่วยงานผู้น าด้านดิจิตัลของประเทศไทย

3.13 จัดให้มีการประกันภัยกลุ่มให้กับสมาชิกสภาวิศวกร

8,850,000.00          
4 ด้านต่างประเทศ

4.1 ด าเนินการและประสานงานสมาคมวิชาชีพและส่วนราชการในกิจกรรมตามพันธะและข้อผูกพันด้านต่าง ๆ 

เช่น WTO, FTA, APEC Engineer, ASEAN Engineer, RFPE, CAFEO, Washington Accord, Sydney Accord

4.2 เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในการเจรจาเก่ียวกับการบริการวิชาชีพข้ามชาติ

4.3 สนับสนุนและประสานงานสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ

4.4 การสร้างพันธมิตรร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณแก่สภาวิศวกรในการด าเนินงานด้านต่างประเทศ

4.5 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาสากลในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

-                       
5 ด้านการปรับปรุงกฎหมาย

5.1 การปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติของสภาวิศวกร ให้ทันสมัยและเหมาะสม

กับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง รวมถึงเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของสภาวิศวกร อาทิ ปรับปรุง

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เพ่ือรองรับภารกิจและการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ 17 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม

-                       
6 ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง

6.1 การน าเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ให้สามารถท างานร่วมกันได้ เพ่ือน าไปใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดท าคลังข้อมูล 

และแลกเปล่ียนข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ

6.2 สร้างกลุ่มความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและการสร้างศักยภาพให้แก่วิศวกรไทย

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

6.3 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

6.4 ส่งเสริมสหสาขาทางด้านวิศวกรรมและวิศวกรรมคบคุม

-                       
8,850,000.00          

ส่วนงบลงทุน  (สารสนเทศ)

รวมประมาณการงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 3 ท้ังส้ิน

รวมประมาณการงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 4 ท้ังส้ิน

รวมประมาณการงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 5 ท้ังส้ิน

รวมประมาณการงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 6 ท้ังส้ิน
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โครงการ (หน่วย : บาท) ชุดท่ีรับผิดชอบ งานโครงการ งานประจ า

1 ด้านการศึกษาและวิจัย
1.1 รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)
1.2 การปรับปรุงกระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เพ่ือไม่ก้าวก่ายการจัดการศึกษา
1.3 ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาสภาวิศวกร เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามภารกิจหน้าท่ีของสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542
1.4 การก าหนดแนวทาง วิธีการ และการเตรียมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับเทคโนโลยีวิศวกรรม (TABET)
1.5 ส่งเสริมงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และเพ่ือประโยชน์ในการจัดท ามาตรฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
1.6 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยท่ีเก่ียวข้องในงานวิศวกรรมในเร่ืองใหม่ ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมไทย และสังคมโลก

-                     
2 ด้านการประกอบวิชาชีพ

2.1 ปรับปรุงระบบและข้อสอบ เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร 
โดยเน้นเร่ืองการประเมินผลความสามารถของผู้สอบ

2.2 สนับสนุนสมาคมวิชาชีพเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.3 ส่งเสริมการท ากรอบความสามารถของผู้ปฏิบัติวิชาชีพในแต่ละสาขาเพ่ือใช้ประเมินผลในการสอบเล่ือนระดับ
2.4 ประสานงานกรรมการจรรยาบรรณในกรณีพิพาทและไกล่เกล่ีย
2.5 ออกใบรับรองความรู้ความช านาญส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสหสาขาวิชาชีพวิศวกรรม

รวมท้ังรับรองความรู้ความช านาญเฉพาะทาง
2.6 ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practices) มาตรฐานความประพฤติ (Code of Conducts) 

และมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพ (Code of Service) 

2.7 ส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
2.9 ส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานการคิดค่าบริการวิชาชีพวิศวกรรม

2.10 การจัดท าท าเนียบและคลังข้อมูลผู้ช านาญการในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมต่าง ๆ
2.11 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ืองให้มากข้ึน
2.12 ส่งเสริมศักด์ิศรีของวิศวกรไทยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
2.13 ส่งเสริมการยึดม่ันในจรรยาบรรรแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
2.14 เสริมสร้างความเช่ือม่ันในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Professional Reliability)
2.15 ส่งเสริมการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

2.16 ส่งเสริมมาตรการการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

-                     
3 ด้านองค์กรและการให้บริการ

3.1 เพ่ิมสมรรถนะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสมาชิกและสังคมผ่านเครือข่ายสารสนเทศ 
ครอบคลุม E-Services, E-Election และอ่ืน ๆ

3.2 จัดระบบให้ความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีผ่านเครือข่าย และกรอบการพัฒนา CPD
3.3 ประสานงานสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศกวรรม รวมท้ังด้านเทคโนโลยี
3.4 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของส านักงานสภาวิศวกรเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง

รวมประมาณการงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 2 ท้ังส้ิน

รวมประมาณการงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 1 ท้ังส้ิน

สภาวิศวกร
แผนการด าเนินงานและประมาณการงบประมาณ ประจ าปี 2565 ตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 7

ส่วนงบลงทุน (งานประชุมก่อสร้างอาคารท่ีท าการ + งานบริหารจัดการบ ารุงรักษาระบบจอดรถอัตโนมัติ + จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือส านักงานวิศวกรแห่งใหม่)

นโยบาย
ประเภทงาน

ตารางที่ 3
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โครงการ (หน่วย : บาท) ชุดท่ีรับผิดชอบ งานโครงการ งานประจ า
นโยบาย

ประเภทงาน

3.4.1 งานประชุมโครงการก่อสร้างอาคารท่ีท าการสภาวิศวกร 0-4-5 467,000.00                45, อส P

3.4.2 งานบริหารระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติและงานบ ารุงรักษาระบบ
จอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารท่ีท าการสภาวิศวกร
 ส่วนอาคารจอดรถยนต์

0-4-6 9,091,000.00             อส P

3.4.3 การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือส านักงานสภาวิศกรแห่งใหม่ 
จ านวน 26 รายการ

0-4-8 907,000.00                อส

3.4.4 ส ารองเผ่ือขาด (งบลงทุน) 0-4-9 999,000.00                อส
3.5 เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
3.6 เพ่ิมฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนินงานของส านักงานสภาวิศวกร
3.7 การปรับปรุงระเบียบเพ่ือรองรับการน าหน่วยความรู้จากการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ือง (CPD) มาใช้ในการเล่ือนระดับใบอนุญาต
3.8 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของส านักงานสภาวิศวกร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Flexible Rightsizing)
3.9 ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการออกใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน

3.10 พิจารณาลดข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ีอาจซ้ าซ้อน
หรือไม่จ าเป็นแล้วในปัจจุบัน

3.11 ปรับปรุงการอบรมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้มีเฉพาะเร่ืองท่ีมีความส าคัญต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
3.12 ปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี เพ่ือให้สภาวิศวกรเป็นหน่วยงานผู้น าด้านดิจิตัลของประเทศไทย
3.13 จัดให้มีการประกันภัยกลุ่มให้กับสมาชิกสภาวิศวกร

11,464,000.00       
4 ด้านต่างประเทศ

4.1 ด าเนินการและประสานงานสมาคมวิชาชีพและส่วนราชการในกิจกรรมตามพันธะและข้อผูกพันด้านต่าง ๆ 
เช่น WTO, FTA, APEC Engineer, ASEAN Engineer, RFPE, CAFEO, Washington Accord, Sydney Accord

4.2 เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในการเจรจาเก่ียวกับการบริการวิชาชีพข้ามชาติ
4.3 สนับสนุนและประสานงานสภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ

4.4 การสร้างพันธมิตรร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณแก่สภาวิศวกรในการด าเนินงานด้านต่างประเทศ
4.5 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาสากลในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

-                     

5 ด้านการปรับปรุงกฎหมาย

5.1 การปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติของสภาวิศวกร ให้ทันสมัยและเหมาะสม
กับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง รวมถึงเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของสภาวิศวกร อาทิ ปรับปรุง
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เพ่ือรองรับภารกิจและการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ 17 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม

-                     
6 ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง

6.1 การน าเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ให้สามารถท างานร่วมกันได้ เพ่ือน าไปใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดท าคลังข้อมูล 
และแลกเปล่ียนข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ

6.2 สร้างกลุ่มความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและการสร้างศักยภาพให้แก่วิศวกรไทย
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

6.3 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกสภาวิศวกร ประชาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.4 ส่งเสริมสหสาขาทางด้านวิศวกรรมและวิศวกรรมคบคุม

-                     
11,464,000.00       รวมประมาณการงบประมาณตามนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร (งบลงทุน)

รวมประมาณการงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 3 ท้ังส้ิน

รวมประมาณการงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 4 ท้ังส้ิน

รวมประมาณการงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 5 ท้ังส้ิน

รวมประมาณการงบประมาณตามนโยบายข้อท่ี 6 ท้ังส้ิน
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สรุป
1 งบประมาณแยกตามประเภทงาน ประเภทงาน งานประจ า 34,431,200.00          บาท
2 งบประมาณแยกตามประเภทงาน ประเภทงาน งานโครงการ 21,202,700.00          บาท
3 ส่วนงบลงทุน (สารสนเทศ) 8,850,000.00            บาท
4 งบลงทุน (งานประชุม งานบริหารระบบจอดรถอัตโนมัติและจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับ 11,464,000.00          บาท

อาคารใหม่)

1 คณะกรรมการสภาวิศวกร
2 คณะกรรมการจรรยาบรรณ
3 คณะอนุกรรมการบริหาร
4 คณะอนุกรรมการบริหารส านักงานสภาวิศวกร
5 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสภาวิศวกร
6 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

7 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

8 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา
9 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
10 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

11 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

12 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี

13 คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล
14 คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
15 คณะอนุกรรมการอบรมและทดสอบความรู้เก่ียวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
16 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา
17 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
18 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
19 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล
20 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
21 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ และคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร 

ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
22 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
23 คณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี
24 คณะอนุกรรมการรับรองความรู้ความช านาญการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
25 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับเทคโนโลยีวิศวกรรม (TABET)
26 คณะอนุกรรมการวัดผลการสอบผู้ตรวจสอบอาคาร
27 คณะอนุกรรมการมาตฐานการประกอบวิชาชีพ
28 คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง
29 คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
30 คณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ
31 คณะอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
32 คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
33 คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี

หมายเหตุประกอบแผนและงบประมาณ ปี 2565
ตามตารางท่ี 1  ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3

หมายเหตุ (ก) คณะอนุกรรมการชุดท่ีรับผิดชอบ
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34 คณะอนุกรรมการกฎหมายของสภาวิศวกร
35 คณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
36 คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
37 คณะอนุกรรมการก ากับการข้ึนทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรอาเซียน (Monitoring Committee)
38 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)
39 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
40 คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
41 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร
42 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม
43 คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ
44 คณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์
45 คณะอนุกรรมการก่อสร้างท่ีท าการสภาวิศวกร
46 คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
47 คณะท างานจัดประชุมใหญ่สภาวิศวกร
ทบ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต ทส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศว ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ สนง ส านักงานสภาวิศวกร
บร ฝ่ายบริหาร ตท ฝ่ายต่างประเทศ
กค ฝ่ายการคลัง สอ ฝ่ายส่ือสารองค์กร
กจ ส านักกฎหมายและจรรยาบรรณ อส ฝ่ายอาคารสถานท่ี
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