
ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม

1.โครงการ

เสริมสราง

สนับสนุน

การสราง

นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ

และ

งานวิจัย

2.โครงการ

สนับสนุน

คาใชจายในการ

จัดการศึกษา

ตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน

3. โครงการ

เสริมสราง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และธรรมาภิ

บาลใน

สถานศึกษา

4. โครงการจัด

การศึกษาเรียน

รวมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและ

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทวิ

ศึกษา)

5. โครงการ

ลดปญหา

การออก

กลางคัน

ของผูเรียน

อาชีวศึกษา

6. โครงการ

สงเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุม

ผูเรียน

อาชีวศึกษา

7. 

โครงการ

จัดหา

บุคลากร

สนับสนุน

เพื่อคืนครู

ใหนักเรียน

8. โครงการ

ขยายผล

และ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

9. 

โครงการ

พัฒนาตอ

ยอด

อาชีพ

ประชากร

วัยแรงงาน

10. 

โครงการ

พัฒนา

รูปแบบ

และ

ยกระดับ

คุณภาพ

ศูนยซอม

สราง

11.

โครงการ

เตรียม

ความ

พรอม

ผูเรียน

อาชีวศึกษา

12.

โครงการ

พัฒนา

ความ

รวมมือ

13.

โครงการ

เสริมสราง

จิตสํานึก

และความรู

ในการผลิต

และบริโภค

14.

โครงการ

รณรงค

ปองกน

และแกไข

ยาเสพติด

15. 

โครงการ

ยกระดับ

การศึกษา

อาชีว

เอเชีย

ตะวันออก

เฉียงใต

16. 

โครงการ

การจัดอา

ชีวเพื่อคน

พิการ

รวม

7,240,040        41,979,750      - 49,719,790      28,000       15,036,295 -               -                    26,000         170,000        117,600     32,800         -           520,000       -             -             -             20,000        -             60,000        16,010,695             65,730,485                    

 1. แผนงานพื้นฐานดานพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน
7,240,040        41,979,750      - 49,719,790      - - - - - - - - -           520,000       -             -             -           60,000      580,000                 50,299,790                  

 - งบบุคลากร 6,488,740 37,855,250        -           44,343,990        -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -

 - งบดําเนินงาน 751,300            3,124,500          -           3,875,800          -  -  -  -  -  -  -  - - -  -  -

 - งบลงทุน 1,000,000           - 1,500,000          -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -

 - งบรายจายอืน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -           520,000       -             -             -             60,000         -  -

2. แผนงานบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม
-  -  - -  - -  -  -  - 170,000         -  - -  - 170,000                 170,000                      

 - งบรายจายอื่น  -  -  - -  -  -  -  -  - 170,000         -  -  -  -  -  -

 3. แผนงานบูรณายกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
-                 -                 -          -                -          15,036,295         - -                    26,000          - 117,600     32,800          - -             15,212,695             15,212,695                  

 - งบเงินอุดหนุน  -  -  -  - - 15,036,295           - -                     -  -  -  -  -  -  -  -

 - งบรายจายอื่น -  -  - -  -  -  - -                    26,000          - 117,600     32,800          - -              -  -

 5. แผนงานบูรณาการปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ
-  -  - -  - -  -  -  -  -  - -  - 20,000        20,000                  20,000                       

 - งบรายจายอื่น  -  -  -  -  -  - -                -  -  -  -  -  -  - 20,000         -  -

 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -  -  - - 28,000      - -  -  -  -  -  - -  - 28,000                  28,000                       

 - งบเงินอุดหนุน
-  -  - - 28,000        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

สวนที 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563)

แผนงาน/งบรายจาย

ผลการใชจายเงินปที่ผานมา ผลผลิต/โครงการ

รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

ผลผลิต แผนงาน

  



1. ประมาณการรายรับ 65,691,784 .-

   ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา

      -ยอดยกมาจากปปจจุบัน 11,751,184 .-

      -คาดวามีรายรับในปตอไป 6,500,000 .- 18,251,184 .-

   ข. เงินงบประมาณ ป 2564  (ปตอไป)  ที่คาดวาจะไดรับ

งบบุคลากร 36,276,200 .-

งบดําเนินการ 3,600,000 .-

งบลงทุน 0 .-

งบเงินอุดหนุน 7,028,000 .-

งบรายจายอื่น  (รวมโครงการตามนโยบาย) 536,400 .- 47,440,600 .-

2. ประมาณการรายจาย 65,691,784

   งบบุคลากร

 -เงินเดือนขาราชการ 31,041,300    .-

 -เงินวิทยฐานะ 1,883,500      .-

 -ประจําตําแหนง 2,053,900      .-

 -เงินเดือนลูกจางประจํา 575,500        .-

 -คาตอบแทนพนักงานราชการ 722,000        .- 36,276,200

งบดําเนินการ

 -คาตอบแทน 11,287,000 .-

 -คาใชสอย 1,703,830 .-

 -คาวัสดุ 1,271,910 .-

 -คาสาธารณูปโภค 4,589,100 .- 18,851,840 .-

งบลงทุน

 -คาครุภัณฑ 0 .-

 -สิ่งกอสราง 0 .-

สวนที่ 3

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย ปงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (ปตอไป)

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี



งบเงินอุดหนุน

 -อุดหนุนโครงการเสริมสรางวิจัย และนวัตกรรม 28,000 .-

 -อุดหนุนคาเครื่องมือและอุปกรณการเรียน 120,000 .-

 -อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา

  ตั้งแตอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,880,000 .- 7,028,000 .-

งบรายจายอื่น  (รวมโครงการตามนโยบาย)

200,000 .-

260,000 .-

100,000 .-

32,800

20,000

117,600 .-

40,000 .- 536,400 .-

3,000,000 .- 3,000,000 .-

 -โครงการ Fix it center

 -โครงการลดปญหาการออกกลางคัน 

 -โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

 เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

 -โครงการขยายและยกระดับทวิภาคี 

 -โครงการรณรงคปองกันและแกไขยาเสพติด

 -โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครู

 -โครงการการจัดการอาชีวเพื่อคนพิการ



หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม

แผนงาน

คาใชจาย

บุคลากร

ภาครัฐดาน

อาชีวศึกษา

แผนงาน

สนับสนุน คชจ.

ตั้งแตอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อุดหนุน

เรียนฟรี 15 ป

แผนงานบูรณา

การสงเสริมการ

วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ

แผนงาน

ยุทธศาสตร

พัฒนา

การศึกษาเพื่อ

ความยั่งยืน

รายได

สถานศึกษา 

(บกศ.)

รวมทั้งสิ้น บกศ.

65,691,784                      

 - งบบุคลากร 0 0 0 0 36,276,200  -                -                -                -                36,276,200  -                36,276,200                      

เงินเดือนขาราชการ 31,041,300   31,041,300   31,041,300                        

เงินวิทยฐานะ 1,883,500     1,883,500     1,883,500                          

เงินประจําตําแหนง 2,053,900     2,053,900     2,053,900                          

คาจางลูกจางประจํา 575,500        575,500        575,500                             

เงินอื่นๆ -                  -                  -                                       

คาตอบพนักงานราชการ 722,000        722,000        722,000                             

 -  งบดําเนินงาน 700,000      2,900,000    -                3,600,000    198,000      2,265,500    -                -                -                2,463,500    5,322,690    18,851,840                      

      - คาตอบแทน 340,000      591,960      -                931,960      198,000      2,265,500    -                -                -                2,463,500    802,540      11,287,000                      

คาเชาบาน(ขั้นต่ํา) -                  198,000        -                  198,000                             

เงินคาตอบแทนนอกเวลา -                  -                  -                  -                                       

สวนที่ 3 

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2564) แหลงเงิน ผลผลิต/แผนงาน

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

ผลผลิต แผนงาน



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม

แผนงาน

คาใชจาย

บุคลากร

ภาครัฐดาน

อาชีวศึกษา

แผนงาน

สนับสนุน คชจ.

ตั้งแตอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อุดหนุน

เรียนฟรี 15 ป

แผนงานบูรณา

การสงเสริมการ

วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ

แผนงาน

ยุทธศาสตร

พัฒนา

การศึกษาเพื่อ

ความยั่งยืน

รายได

สถานศึกษา 

(บกศ.)

รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2564) แหลงเงิน ผลผลิต/แผนงาน

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

ผลผลิต แผนงาน

เงินคาสอนพิเศษ 340,000        591,960        931,960        2,265,500     2,265,500     802,540        4,000,000                          

คาตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น -                  -                  -                  -                                       

คาตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต -                  -                  -                                       

      - คาใชสอย 293,060      397,460      50,750        741,270      -                -                -                -                -                -                526,360      1,703,830                        

คาเชาทรัพยสิน(ขั้นต่ํา) 96,000         96,000         -                  96,000                              

คาเชารถยนต(ขั้นต่ํา) -                  -                  -                                       

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 120,610        42,000         50,750         213,360        -                  -                  27,640         241,000                             

คาซอมรถยนตราชการ 164,650        164,650        -                  -                  45,350         210,000                             

คาซอมครุภัณฑ 52,000         56,200         108,200        -                  -                  105,800        214,000                             

คาซอมสิ่งกอสราง 120,450        120,450        -                  -                  347,570        471,020                             

คาจางเหมาบริการ -                  -                  -                  433,200                             

คาเงินสมทบประกันสังคม 38,610         38,610         -                  -                  38,610                              

          - คาวัสดุ 66,940        210,580      -                277,520      -                -                -                -                -                -                994,390      1,271,910                        

วัสดุสํานักงาน -                  -                  -                  -                  -                  -                  125,080        125,080                             

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -                  86,400         86,400         -                  -                  -                  86,400                              

วัสดุไฟฟาและวิทยุ -                  -                  -                  -                  67,800         67,800                              

วัสดุการศึกษา 120,000 120,000 0 0 180,000 300,000



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม

แผนงาน

คาใชจาย

บุคลากร

ภาครัฐดาน

อาชีวศึกษา

แผนงาน

สนับสนุน คชจ.

ตั้งแตอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อุดหนุน

เรียนฟรี 15 ป

แผนงานบูรณา

การสงเสริมการ

วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ

แผนงาน

ยุทธศาสตร

พัฒนา

การศึกษาเพื่อ

ความยั่งยืน

รายได

สถานศึกษา 

(บกศ.)

รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2564) แหลงเงิน ผลผลิต/แผนงาน

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

ผลผลิต แผนงาน

วัสดุงานบานงานครัว 25,600 0 25,600 0 0 34,700 60,300

วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา 7,110 7,110 0 0 13,290 199,240

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 0 0 98,240 98,240

วัสดุกอสราง 34,230 0 34,230 0 0 394,680 428,910

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 4,180 4,180 0 0 0 4,180

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 25,000 1,700,000 0 1,725,000 0 0 0 0 0 2,999,400 4,589,100

คาโทรศัพท 25,000 25,000 0 25,000

คาน้ําประปา 0 0 0 0 380,000 318,000

คาไฟฟา 0 1,700,000 1,700,000 0 2,435,700 4,135,700

คาไปรษณีย 2,000 2,400

คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม 181,700 108,000

 - งบลงทุน 0 0

  3.1 ครุภัณฑ

    3.1.1ครุภัณฑ 0 0 0 0

  3.2 สิ่งกอสราง

 - งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 7,028,000 0 0 0 7,028,000 0 7,028,000

อุดหนุนโครงการสงเสริมนวัตกรรม 0 28,000 28,000 28,000



รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม

แผนงาน

คาใชจาย

บุคลากร

ภาครัฐดาน

อาชีวศึกษา

แผนงาน

สนับสนุน คชจ.

ตั้งแตอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อุดหนุน

เรียนฟรี 15 ป

แผนงานบูรณา

การสงเสริมการ

วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ

แผนงาน

ยุทธศาสตร

พัฒนา

การศึกษาเพื่อ

ความยั่งยืน

รายได

สถานศึกษา 

(บกศ.)

รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2564) แหลงเงิน ผลผลิต/แผนงาน

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

ผลผลิต แผนงาน

อุดหนุนคาเครื่องมือและอุปกณการ

เรียน 0 120,000 120,000 120,000

อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต

อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
0 6,880,000 6,880,000 6,880,000

 - งบรายจายอื่น 0 0 0 0 117,600 0 0 536,400 0 654,000 0 536,400

โครงการ Fix it center 0 200,000 200,000 200,000

โครงการลดปญหาการออกกลางคัน 0 26,000 26,000 26,000

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ

อิสระ 0 100,000 100,000 100,000

โครงการขยายและยกระดับทวิภาคี 0 32,800 32,800 32,800

โครงการรณรงคปองกันและแกไขยา

เสพติด 0 20,000 20,000 20,000

โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครู 0 117,600 117,600 117,600

โครงการอาชีวเพื่อคนพิการ 0 40,000 40,000 40,000

 - สํารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย 

สอศ. กระทรวง พื้นที่ 3,000,000 3,000,000



งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใชจาย  ที่ใช ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64  รวมเปนเงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ 69,070,640  69,070,640  

1 งานตามภาระงานประจํา 36,276,200  36,276,200  

1.1 งบดําเนินงาน 18,851,840  18,851,840  

1.2 งบลงทุน -             -             

  - คาครุภัณฑ -             -             

  - คาสิ่งกอสราง -             -             

2 โครงการตามภาระงาน 13,942,600  13,942,600  

2.1 โครงการจัดซื้อวัสดุฝกในการจัดการเรียนการสอน งานวิชาการ 300,000       300,000       

2.2
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและเขารวมกิจกรรมวิชาการ 

ประจําปการศึกษา 2564
งานวิชาการ

200,000       200,000       

2.3 โครงการศึกษาดูงาน ระดับ ปวช. งานวิชาการ 100,000       100,000       

2.4 โครงการศึกษาดูงาน ระดับ ปวส. งานวิชาการ 200,000       200,000       

2.5 โครงการเชิญวิทยากรภายนอก งานวิชาการ 50,000        50,000        

2.6
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถาน

ประกอบการ ปการศึกษา 2564

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน 5,000          5,000          

2.7 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูและนิเทศการเรียนการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน  -    -   

2.8

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2563 

สนามสอบ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

งานวัดผลประเมินผล           8,500

8,500          

2.9 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑสูความเปนเลิศดานการศึกษา งานสื่อการเรียนการสอน        500,000 500,000       

ที่

3.5 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

หนวย : บาท

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564



งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใชจาย  ที่ใช ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64  รวมเปนเงิน
ที่

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564

2.10 โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 งานสื่อการเรียนการสอน           3,200 3,200          

2.11
โครงการจัดแสดงนิทรรศการใหความรูในกิจกรรมวันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย
งานวิทยบริการและหองสมุด

13,500        13,500        

2.12
โครงการจัดหาคุรุภัณฑเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการรบกวน

สมาธิภายในหองสมุด
งานวิทยบริการและหองสมุด 6,400          

6,400          

2.13
โครงการตออายุโปรแกรมหองสมุด library 2000(on Cloud 

Version) รุน cloud proferssiona
งานวิทยบริการและหองสมุด

7,000          7,000          

2.14 โครงการหองสมุดมีชีวิต วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี งานวิทยบริการและหองสมุด 200,000       200,000       

2.15 โครงการจัดซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ งานวิทยบริการและหองสมุด 24,000        24,000        

2.16
โครงการแนะแนวประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
งานอาชีวศึกษาระบทวิภาคี

15,000        15,000        

2.17

โครงการปฐมนิเทศกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ (ฝกงาน)

ในสถานประกอบการของนักเรียน – นักศึกษา(ระบบปกติ) 

และปจฉิมนิเทศภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

งานอาชีวศึกษาระบทวิภาคี

15,000        15,000        

2.18 โครงการศิลปะการดําเนินชีวิตในเมืองหลวงอยางมีความสุข งานอาชีวศึกษาระบทวิภาคี 10,000        10,000        

2.19 โครงการหองเรียนอินเตอรแอคทีฟ แผนกวิชาสามัญ (ทักษะชีวิต) 250,000       250,000       

2.20 โครงการจัดหาโตะเกาอี้สําหรับหองเรียนแผนสามัญ แผนกวิชาสามัญ (ทักษะชีวิต) 300,000       300,000       

2.21 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูดวยตนเองแผนกสามัญ แผนกวิชาสามัญ (ทักษะชีวิต) 50,000        50,000        

2.22 โครงการพัฒนาครุภัณฑหองเรียนปฏิบัติการแผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการบัญชี
420,000       420,000       

2.23 โครงการการแขงขันทางการบัญชี แผนกวิชาการบัญชี 30,000        30,000        

2.24
โครงการการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรหองเรียน

ปฏิบัติการแผนกวิชาการบัญชี 345
แผนกวิชาการบัญชี

440,000       440,000       

2.25 โครงการธนาคารโรงเรียน แผนกวิชาการบัญชี 3,000          3,000          



งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใชจาย  ที่ใช ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64  รวมเปนเงิน
ที่

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564

2.26
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

เพื่อเตรียมความพรอมสูอาชีพนักบัญชี
แผนกวิชาการบัญชี

5,000          5,000          

2.27 โครงการMARKETING FAIR แผนกวิชาการตลาด 30,000        30,000        

2.28
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 851

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล 500,000       500,000       

2.29
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลขั้นสูง 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล 1,200,000    1,200,000    

2.30

นิทรรศการวิชาการ และประกวดผลงานโครงการวิชาชีพ แผนก

วิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล TCC อคาเดมี่ (คอมพิวเตอร

ปริทัศน’63)

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล
30,000        30,000        

2.31

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหองเรียนเฉพาะทาง หองเรียนรู

ดิจิตอลอุปกรณพกพาบนเมฆาวิถี (Mobile Digital Learning 

On Cloud Education Way)

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล
1,220,000    1,220,000    

2.32
โครงการพัฒนาระบบการจัดการสอนโดยใชเทคโนโลยี

ภาพเสมือนจริง (Virtual Reality : VR)

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล 70,000        70,000        

2.33 โครงการพัฒนาหองเรียนเฉพาะทางสาขาวิชาการทองเที่ยว แผนกวิชาการทองเที่ยว 300,000       300,000       

2.34 จัดซื้อครุภัณฑหองฝกปฏิบัติการสํานักงานที่ทันสมัย แผนกวิชาการเลขาณุการ 27,000        27,000        

2.35
จัดซื้อและติดตั้งมานปรับแสง และเครื่องปรับอากาศใน หอง

พิมพไทย และอังกฤษดวยคอมพิวเตอร
แผนกวิชาการเลขาณุการ

40,000        40,000        

2.36
ปรับปรุงระบบเดินสายไฟฟา และสายแลนหองปฏิบัติงาน

สํานักงาน (หอง 624)
แผนกวิชาการเลขาณุการ

35,000        35,000        

2.37 เชิญวิทยากรดานวิชาชีพดานงานชวเลขใหความรูการจดชวเลข แผนกวิชาการเลขาณุการ
10,000        10,000        

2.38
จัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณ จัดทําจุด check in ประจําแผนก

วิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาการเลขาณุการ

15,000        15,000        



งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใชจาย  ที่ใช ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64  รวมเปนเงิน
ที่

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564

2.39
โครงการเตรียมความพรอมผูเรียนอาชีวศึกษา และเสริมสราง

คุณลักษณะอันพึงประสงค (English Camp)
แผนกวิชาภาษาตางประเทศ

100,000       100,000       

2.40
โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนและเตรียมความพรอมผูเรียน

สากล
แผนกวิชาภาษาตางประเทศ

6,000          6,000          

2.41
โครงการพัฒนาหองเรียนเฉพาะทางมาตรฐานการจัดการโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน
แผนกวิชาโลจิสติกส

30,000        30,000        

2.42
โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรูวิชาชีพโลจิสติกสและซัพพลาย

เชน
แผนกวิชาโลจิสติกส

20,000        20,000        

2.43

โครงการการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และการ

ประเมินตนเองของครูสายงานการสอน (Individual  

Development  Plan  :  ID PLAN)  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564)

งานบุคลากร

10,000        10,000        

2.44
โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563
งานบุคลากร

5,000          5,000          

2.45
โครงการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564
งานบุคลากร

300,000       300,000       

2.46
โครงการการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธวิทยาลัย

พณิชยการธนบุรี
งานประชาสัมพันธ

30,000        30,000        

2.47 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกรดวย VOIP งานประชาสัมพันธ 100,000       100,000       

2.48 โครงการกําจัดปลวกอาคารเรียนและหองปฏิบัติการ งานอาคารสถานที่ 75,000        75,000        

2.49 โครงการบํารุงรักษาลิฟทภายในสถานศึกษา งานอาคารสถานที่ 120,000       120,000       

2.50 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ วพธ. งานอาคารสถานที่ 1,000,000    1,000,000    

2.51 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน งานอาคารสถานที่ 1,000,000    1,000,000    

2.52
โครงการจัดซื้อจัดจางทําบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจําป

งบประมาณ 2564
งานทะเบียน

70,000        70,000        



งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใชจาย  ที่ใช ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64  รวมเปนเงิน
ที่

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564

2.53 โครงการบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑวิทยาลัยและยานพาหนะ งานพัสดุ
500,000       500,000       

2.54 โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน งานพัสดุ 250,000       250,000       

2.55 โครงการจัดซื้อยานพาหนะวิทยาลัย งานพัสดุ 900,000       900,000       

2.56
โครงการการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย

งานกิจกรรม นักเรียน 

นักศึกษา 200,000       200,000       

2.57 โครงการพัฒนาสมาชิกใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุข
งานกิจกรรม นักเรียน 

นักศึกษา 150,000       150,000       

2.58 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม
งานกิจกรรม นักเรียน 

นักศึกษา 100,000       100,000       

2.59 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
งานกิจกรรม นักเรียน 

นักศึกษา 50,000        50,000        

2.60
โครงการเดินทางไกลและอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 

วิสามัญ

งานกิจกรรม นักเรียน 

นักศึกษา 200,000       200,000       

2.61 โครงการพัฒนาองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
งานกิจกรรม นักเรียน 

นักศึกษา 140,000       140,000       

2.62 โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม
งานกิจกรรม นักเรียน 

นักศึกษา 50,000        50,000        

2.63 โครงการสงเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
งานกิจกรรม นักเรียน 

นักศึกษา 50,000        50,000        

2.64 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
งานกิจกรรม นักเรียน 

นักศึกษา 20,000        20,000        

2.65 โครงการจิตอาสาทําความดี ใตรมพระบารมี สดุดีจอมราชา
งานกิจกรรม นักเรียน 

นักศึกษา 50,000        50,000        



งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใชจาย  ที่ใช ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64  รวมเปนเงิน
ที่

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564

2.66
โครงการประชุมผูปกครองและเครือขายผูปกครอง ภาคเรียนที่ 

1 และ 2
งานครูปรึกษา

50,000        50,000        

2.67 โครงการลดปญหาการออกกลางคัน งานครูปรึกษา 26,000        26,000        

2.68 โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย งานครูปรึกษา 80,000        80,000        

2.69 โครงการคนพันธุ R ชวยสราง ชวยซอม ชวยสอน
งานโครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน 100,000       100,000       

2.70
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อ

ชุมชน (Fix it Center)

งานโครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน 200,000       200,000       

2.71 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก
งานโครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน 5,000          5,000          

2.72 โครงการวันตอตานยาเสพติดโลก
งานโครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน 5,000          5,000          

2.73 โครงการวันตอตานเอดสโลก
งานโครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน 5,000          5,000          

2.74 โครงการ OPEN HOUSE วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
งานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน 100,000       100,000       

2.75 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน 80,000        80,000        

2.76 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน 3,000          3,000          

2.77 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาตอสายอาชีพและสูโลกอาชีพ
งานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน 30,000        30,000        

2.78 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม
งานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน 20,000        20,000        



งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใชจาย  ที่ใช ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64  รวมเปนเงิน
ที่

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2564

2.79 โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน 20,000        20,000        

2.80 โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน 10,000        10,000        

2.81 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑยาและอุปกรณ
งานสวัสดิการ นักเรียน 

นักศึกษา 30,000        30,000        

2.82 โครงการประกันภัยอุบัติเหตุหมูนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการ นักเรียน 

นักศึกษา 150,000       150,000       

2.83 โครงการทําความสะอาดอุปกรณเครื่องนอนหองพยาบาล
งานสวัสดิการ นักเรียน 

นักศึกษา 10,000        10,000        

2.84 โครงการตรวจสุขภาพประจําปครูและบุคลากรวิทยาลัย
งานสวัสดิการ นักเรียน 

นักศึกษา
55,000        

55,000        

2.85 โครงการตรวจสุขภาพประจําปนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการ นักเรียน 

นักศึกษา 150,000       150,000       

2.86
โครงการรณรงคสุขอนามัยในโรงอาหาร “รวมมือเก็บภาชนะ

เพื่อพวกเรา”

งานสวัสดิการ นักเรียน 

นักศึกษา 5,000          5,000          

2.87
โครงการดูแลผูเรียนใหหางไกลยาเสพติดและเฝาระวัง

พฤติกรรมอื่นๆ ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2564
งานปกครอง

50,000        50,000        

2.88
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการการติดตามและประเมิน

โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานวางแผนและงบประมาณ

30,000        30,000        

2.89
โครงการเครือขายความรวมมือระหวางสถานประกอบการหรือ

หนวยงานอื่น
งานความรวมมือ

160,000       160,000       

2.90

เตรียมความพรอมรองรับการประกันคุณภาพภายใน 2563 

และประกันคุณภาพภายนอก 2563 พรอมอบรมเชิงปฏิบัติการ

การประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา
30,000        30,000        
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2.91
โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเขารับการประเมินศูนยบมเพาะ

ผูประกอบการอาชีวศึกษา

งานสงเสริมผลิตผล การคา

และประกอบธุรกิจ 30,000        30,000        

2.92 โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
งานสงเสริมผลิตผล การคา

และประกอบธุรกิจ 20,000        20,000        

2.93
โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน

อาชีวศึกษา

งานสงเสริมผลิตผล การคา

และประกอบธุรกิจ 50,000        50,000        

2.94
โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “การประกวด

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม”

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ 150,000       150,000       

2.95
โครงการการประกวดผลงานสรางสรรค นวัตกรรม งานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ 30,000        30,000        

2.96
โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพนวัตกรรม และงานวิจัยในการ

จัดการเรียนการสอน

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ 55,000        55,000        

2.97 โครงการนวัตกรรม และงานวิจัยครู
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ 45,000        45,000        

2.98 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 300,000 300,000
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