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291,397,400 2,997,740 20,141,740 22,752,240 2,802,525 3,764,525 26,269,225 152,631,542 27,061,542 12,137,242 8,115,942 6,504,242 6,218,895

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 กิจกรรม : อุดหนุนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนครู คณาจารย์ บคุลากร
ทางการศึกษา ลูกเสือและบคุลากรที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรม
เปน็ผู้บงัคับบญัชาลูกเสือระดับต่าง ๆ
ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ

งบเงินอุดหนุนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
เงินอุดหนุนทั่วไป
1.อุดหนุนงบลงทุน 130,897,400
    1.1 ค่าวัสด ุ(ครุภณัฑ์ที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน) 1,682 971,900
        1) วัสดสุ านักงานโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ  รวม 14 รายการ
 (1,682 หน่วย) เปน็เงิน 971,900  บาท 1,682 971,900
        (1.1) เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง   ค่ายลูกเสือ 
จงัหวดัสุโขทัย  ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย  
จงัหวดัสุโขทัย   จ านวน 500 ตัว   
รวมเปน็เงินทั้งส้ิน 150,000 บาท ตัว 500      150,000
      (1.2)  โต๊ะรับประทานอาหาร ขนาด 75*120*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาวขนาด 30*120*45 ซม. ค่ายลูกเสือ
จงัหวดัสุโขทัย  ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย  
จงัหวดัสุโขทัย  จ านวน 50 ชุด  เปน็เงิน 159,500 บาท 50        159,500
       (1.3)  ชุดไฟสปอร์ตไลท์ 150 w แสงสีขาว  ชุด
ค่ายลูกเสือจงัหวดัสุโขทัย  ต าบลเมืองเก่า    
อ าเภอเมืองสุโขทัย  จงัหวดัสุโขทัย  จ านวน 10 ชุด  
เปน็เงิน 29,000 บาท ชุด 10        29,000
     (1.4)  บนัไดอลูมิเนียม 7 ฟุต  ค่ายลูกเสือ 
จงัหวดัสุโขทัย   ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองสุโขทัย
จงัหวดัสุโขทัย  จ านวน 2 ตัว  เปน็เงิน 5,400 บาท ตัว 2          5,400
    (1.5)  จอบ  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ต าบลบางดี  อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง
จ านวน 100 ด้าม  ด้ามละ  500  บาท    เปน็เงิน 50,000 บาท ด้าม 100      50,000
     (1.6)  พร้า   ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ต าบลบางดี  อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง
จ านวน 100 ด้าม   เปน็เงิน 50,000 บาท ด้าม 100      50,000
     (1.7)  เสียม  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ต าบลบางดี  อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง
จ านวน 30 ด้าม    เปน็เงิน 9,000 บาท ด้าม 30        9,000
     (1.8)  ค้อน  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ต าบลบางดี  อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง
จ านวน 30 ด้าม   เปน็เงิน 9,000 บาท ด้าม 30        9,000
     (1.9) เล่ือยโค้ง  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ต าบลบางดี  อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง
จ านวน 30 ด้าม    เปน็เงิน 9,000 บาท ด้าม 30        9,000

รวม

รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต/งบรายจ่ายและรายการ ปงีบประมาณ 2563
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
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      (1.10) เล่ือยลันดา  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ต าบลบางดี  อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง
จ านวน 30 ด้าม   เปน็เงิน 9,000 บาท ด้าม 30        9,000
     (1.11) ที่นอนฟองอัดหุม้ PVC  ขนาด 3.5*1 ฟุต
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ  ต าบลบางดี

เปน็เงิน 350,000 บาท ใบ 200      350,000
     (1.12) หมอนหนุนใย หุม้ PVC  ขนาด 12*19 นิ้ว
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ  ต าบลบางดี
อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง  จ านวน 200 ใบ 
เปน็เงิน 60,000 บาท  ใบ 200      60,000
     (1.13) ผ้าปทูี่นอนพร้อมปลอกหมอน
ขนาด 3.5 ฟุต  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ   
ต าบลบางดี  อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง   
จ านวน 200 ชุด   เปน็เงิน 54,000 บาท ชุด 200      54,000
     (1.14) ผ้าหม่สก็อต แบบบาง ขนาด 3.5 ฟุต
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ   ต าบลบางดี 
อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง   
จ านวน 200 ผืน  เปน็เงิน 28,000 บาท ผืน 200      28,000
   1.2  ค่าครุภณัฑ์   รวม 7 รายการ (รวม 1,709 หน่วย) 
เปน็เงิน  11,419,300  บาท 1,709 11,419,300
    (1) ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว รวม 5 รายการ  
 (169  หน่วย) รวมเปน็เงิน  2,606,200  บาท 169 2,606,200
     (1.1)  เตียงนอนเด่ียวพร้อมที่นอน อาคารส านักงาน 
ลูกเสือแหง่ชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
ประมุขของคณะลูกเสือแหง่ชาติ) และอาคารประกอบ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ   
จ านวน 104 ชุด    เปน็เงิน 1,664,000 บาท ชุด 104 1,664,000
     (1.2)  เตียงนอน 6 ฟุต พร้อมที่นอน อาคาร 
ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
84 พรรษา  ประมุขของคณะลูกเสือแหง่ชาติ) 
และอาคารประกอบ ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 2 ชุด  เปน็เงิน 48,000 บาท ชุด 2 48,000
    (1.3)  ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบกิฟุต  อาคารส านักงาน
ลูกเสือแหง่ชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
ประมุขของคณะลูกเสือแหง่ชาติ) และอาคารประกอบ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ
จ านวน 54 เคร่ือง เปน็เงิน 351,000 บาท เคร่ือง 54 351,000
   (1.4) เคร่ืองซ้กผ้า ขนาด 50 ปอนด์  
ต าบลคลองตาคด  อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบรีุ
จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 268,000 บาท เคร่ือง 1 268,000
    (1.5) เคร่ืองอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์
ค่ายหลวงบา้นไร่ ต าบลคลองตาคด   
อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบรีุ 
จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 200,000 บาท เคร่ือง 1 200,000

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง  จ านวน 200 ใบ 
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    (1.6) เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  ค่ายลูกเสือวชิราวธุ 
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา   จงัหวดัชลบรีุ
จ านวน 5 เคร่ือง  เปน็เงิน 47,500 บาท   เคร่ือง 5 47,500
     (1.7) เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว  
ค่ายหลวงบา้นไร่  ต าบลคลองตาคต  อ าเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบรีุ  จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 10,200 บาท เคร่ือง 1 10,200
     (1.8) เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 
ค่ายหลวงบา้นไร่  ต าบลคลองตาคต  อ าเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบรีุ  จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 17,500 บาท เคร่ือง 1 17,500
   (2) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รวม 2 รายการ  
   (จ านวน  57 หน่วย)  รวมเปน็เงิน 872,000  บาท  57 872,000
     (2.1)  โทรทัศน์จอแบน แอลอีดี 32 นิ้ว  
อาคารส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 84 พรรษา  ประมุขของคณะลูกเสือแหง่ชาติ)  
และอาคารประกอบ ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 56 เคร่ือง  เปน็เงิน  756,000 บาท เคร่ือง 56 756,000
     (2.2)  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA  
ขนาด 4,000 ANSI Lumens อาคารส านักงานลูกเสือ 
แหง่ชาติ  (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   
ประมุขของคณะลูกเสือแหง่ชาติ) และอาคารประกอบ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 116,000 บาท ชุด 1 116,000
    ( 3) ครุภณัฑ์ส านักงาน  รวม 23  รายการ   
(รวม 1,336  หน่วย) เปน็เงิน  2,546,400  บาท 1,336 2,546,400
    (3.1)  เก้าอี้นั่งไม้  อาคารส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ
 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ประมุขของ
คณะลูกเสือแหง่ชาติ)  และอาคารประกอบ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ
จ านวน 104 ตัว  เปน็เงิน 187,200 บาท ตัว 104 187,200
     (3.2)  ชุดโซฟารับแขก 6 ที่นั่ง อาคารส านักงาน
ลูกเสือแหง่ชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
ประมุขของคณะลูกเสือแหง่ชาติ) และอาคารประกอบ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ
จ านวน 3 ชุด เปน็เงิน 72,000 บาท  ชุด 3 72,000
     (3.3)  เก้าอี้ล้อเล่ือนมีพนักพิง อาคารส านักงาน
ลูกเสือแหง่ชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
คณะลูกเสือแหง่ชาติ)  และอาคารประกอบ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ
จ านวน 15 ตัว  เปน็เงิน 45,000 บาท  ตัว 15 45,000
     (3.4)  โต๊ะกลมเอนกประสงค์ขาโครเมียม  
อาคารส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแหง่ชาติ) และอาคาร
ประกอบ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 10 ตัว  เปน็เงิน 32,000 บาท  ตัว 10 32,000
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     (3.5) เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจติอล (ขาว-ด า)  
 ความเร็ว 50 แผ่น อาคารส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ
 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ประมุขของ
คณะลูกเสือแหง่ชาติ)  และอาคารประกอบ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ
 จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 210,000 บาท  เคร่ือง 1 210,000
   (3.6) เคร่ืองท าน้ าอุ่น อาคารส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ
 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ประมุขของ
คณะลูกเสือแหง่ชาติ)  และอาคารประกอบ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ
จ านวน 54 เคร่ือง เปน็เงิน 297,000 บาท เคร่ือง 54 297,000
    (3.7) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ อาคารส านักงาน
ลูกเสือแหง่ชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
ประมุขของคณะลูกเสือแหง่ชาติ) และอาคารประกอบ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ
 จ านวน 15 ตู้   เปน็เงิน 75,000 บาท ตู้ 10 75,000
   (3.8) โต๊ะท างานผู้บริหาร ขนาด 180x80x75 ซม.  
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา   
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน  1 ตัว เปน็เงิน 15,000 บาท ตัว 1 15,000
    (3.9) เก้าอี้ผู้บริหาร 'ขนาด 60x70x114 ซม.  
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา   
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 1 ตัว เปน็เงิน  3,100 บาท 1 3,100
   (3.10) โต๊ะท างาน ขนาด 150x75x70 ซม.  
 ค่ายลูกเสือวชิราวธุ ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา 
 จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 7 ตัว   เปน็เงิน 34,300 บาท ตัว 7 34,300
    (3.11) เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 43x59x86 ซม.  
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 100 ตัว  เปน็เงิน 67,000 บาท ตัว 100 67,000
    (3.12) เก้าอี้ล้อเล่ือนมีพนักพิง ขนาด 60x65x91 ซม. 
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา   
จงัหวดัชลบรีุ   จ านวน 7 ตัว  เปน็เงิน 14,700 บาท ตัว 7 14,700
   (3.13) โต๊ะเอนกประสงค์แบบพับเก็บได้  ขนาด 183x60.5x73.7 ซม.
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา   
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 100 ตัว  เปน็เงิน 180,000 บาท ตัว 100 180,000
   (3.14) เก้าอี้เอนกประสงค์  ขนาด 43.5x48x78.5 ซม.
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา   
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 500 ตัว  เปน็เงิน 525,000 บาท ตัว 500 525,000
    (3.15) ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาด 80x40x160 ซม. 
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 8 ตัว   เปน็เงิน 24,000 บาท ตัว 4 24,000
    (3.16) พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน  60  ตัว  เปน็เงิน 101,400 บาท  ตัว 60 101,400
     (3.17) พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 25 นิ้ว  
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา   
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 20 ตัว   เปน็เงิน 59,800 บาท ตัว 20 59,800
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     (3.18) พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว  ปรับแรงลม
 ได้ 3 ระดับ ค่ายลูกเสือวชิราวธุ ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 40 ตัว   เปน็เงิน 63,600 บาท ตัว 40 63,600
    (3.19) พัดลมติดเพดาน แบบใบพัด 3 ใบ  
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ
อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 20 ตัว
เปน็เงิน 49,800 บาท  ตัว 20 49,800
    (3.20) ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก  ค่ายลูกเสือวชิราวธุ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ
จ านวน 15 ตู้    เปน็เงิน 118,500 บาท ตู้ 15 118,500
     (3.21) ชุดรับแขกโซฟาแบบหนัง  3 ที่นั่ง
ขนาดไม่น้อยกวา่ 1900 * 750 * 700 มม.  
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา   จงัหวดัชลบรีุ 
จ านวน 4 ชุด   เปน็เงิน 26,000 บาท  ชุด 4 26,000
     (3.22) โต๊ะประชุม ขนาด 60*180 ซม.  
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา   
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 60  ตัว  ตัวละ  2,600  บาท
เปน็เงิน  156,000  บาท  ตัว 60 156,000
     (3.23) เก้าอี้ประชุมหุม้หนังเทียม   
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ
อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน  200  ตัว
เปน็เงิน 190,000 บาท  ตัว 200 190,000
     (4) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  รวม 25  รายการ   
(61 หน่วย) เปน็เงิน  949,900  บาท 61 949,900
    (4.1)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1 
อาคารส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ประมุขของคณะลูกเสือแหง่ชาติ) และอาคารประกอบ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  
จ านวน 20 เคร่ือง    เปน็เงิน  440,000  บาท เคร่ือง 20 440,000
    (4.2)  เคร่ืองพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า  
อาคารส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ประมุขของคณะลูกเสือแหง่ชาติ) และอาคารประกอบ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  
จ านวน 20 เคร่ือง    เปน็เงิน 52,000 บาท  เคร่ือง 20 52,000
     (4.3) เคร่ืองพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า  
Network อาคารส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ
(อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ประมุขของ 
คณะลูกเสือแหง่ชาติ) และอาคารประกอบ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  
จ านวน 2 เคร่ือง   เปน็เงิน 106,000 บาท เคร่ือง 2 106,000
     (4.4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับประมวลผล  
ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ  แขวงวงัใหม่  เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 21,000  บาท
เปน็เงิน 21,000 บาท เคร่ือง 1 21,000
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     (4.5) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับประมวลผล  
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา   
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 1 เคร่ือง  เปน็เงิน 21,000 บาท เคร่ือง 1 21,000
     (4.6) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับประมวลผล  
ค่ายหลวงบา้นไร่  ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธารม  
 จงัหวดัราชบรีุ  จ านวน 1 เคร่ือง  เปน็เงิน 21,000 บาท เคร่ือง 1 21,000
     (4.7) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับประมวลผล  
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมเกียรติ ต าบลบางดี  อ าเภอหว้ยยอด
จงัหวดัตรัง   จ านวน 1 เคร่ือง  เปน็เงิน 21,000 บาท เคร่ือง 1 21,000
     (4.8) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับประมวลผล
ค่ายลูกเสือรัตรสาร ต าบลเขารูปช้าง  อ าเภอเมืองสงขลา
จงัหวดัสงขลา   จ านวน 1 เคร่ือง  เปน็เงิน 21,000 บาท เคร่ือง 1 21,000
     (4.9) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับประมวลผล
ค่ายลูกเสือหว้ยคล้า ต าบลหมากเขียบ  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
จงัหวดัศรีสะเกษ   จ านวน 1 เคร่ือง  เปน็เงิน 21,000 บาท เคร่ือง 1 21,000
    (4.10) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับประมวลผล  
ค่ายลูกเสือจงัหวดัล าปาง ต าบลบอ่แฮ้ว  อ าเภอเมืองล าปาง
จงัหวดัล าปาง   จ านวน 1 เคร่ือง  เปน็เงิน 21,000 บาท เคร่ือง 1 21,000
    (4.11) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับประมวลผล  
ค่ายลูกเสือจงัหวดัน่าน ต าบลดู่ใต้  อ าเภอเมืองน่าน  จงัหวดัน่าน 
จ านวน 1 เคร่ือง  เคร่ืองละ 21,000  บาท เคร่ือง 1 21,000
    (4.12) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับประมวลผล  
ค่ายลูกเสือจงัหวดัอุตรดิตถ์ ต าบลง้ิวงาม  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์
จงัหวดัอุตรดิตถ์   จ านวน 1 เคร่ือง  เปน็เงิน 21,000 บาท เคร่ือง 1 21,000
    (4.13) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับประมวลผล 
ค่ายลูกเสือจงัหวดับรีุรัมย์  ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมืองบรีุรัมย์
จงัหวดับรีุรัมย์   จ านวน 1 เคร่ือง   เปน็เงิน 21,000 บาท เคร่ือง 1 21,000
   (4.14) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 แบบต้ังโต๊ะ ค่ายหลวงบา้นไร่ ต าบลคลองตาคต 
อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบรีุ  จ านวน 1 เคร่ือง
เปน็เงิน  22,000 บาท เคร่ือง 1 22,000
   (4.15) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 แบบต้ังโต๊ะ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ต าบลบางดี  อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง
จ านวน 1 เคร่ือง  เปน็เงิน  22,000  บาท เคร่ือง 1 22,000
  (4.16) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 แบบต้ังโต๊ะ ค่ายลูกเสือรัตรสาร
ต าบลเขารูปช้าง  อ าเภอเมืองสงขลา  จงัหวดัสงขลา
จ านวน 1 เคร่ือง  เปน็เงิน  22,000  บาท เคร่ือง 1 22,000
  (4.17) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
ค่ายหลวงบา้นไร่  ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธารม  
จงัหวดัราชบรีุ  จ านวน  1 เคร่ือง  เปน็เงิน  3,300 บาท เคร่ือง 1 3,300
  (4.18) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ  ต าบลบางดี  อ าเภอหว้ยยอด 
จงัหวดัตรัง  จ านวน  1 เคร่ือง   เปน็เงิน  3,300 บาท เคร่ือง 1 3,300
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  (4.19) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
ค่ายลูกเสือรัตรสาร  ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา 
จงัหวดัสงขลา   จ านวน  1 เคร่ือง  เปน็เงิน  3,300 บาท เคร่ือง 1 3,300
  (4.20) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*  
 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ
แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 
จ านวน  3 เคร่ือง  เปน็เงิน  66,000 บาท เคร่ือง 3 66,000
   (5) ครุภณัฑ์การเกษตรที่มีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 
 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)  
เปน็เงิน 838,800 บาท 17 838,800
     (5.1) เคร่ืองพ่นหมอกควนั  ค่ายหลวงบา้นไร่
ต าบลคลองตาคต  อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ
จ านวน 1 เคร่ือง  เปน็เงิน  59,000 บาท เคร่ือง 1 59,000
     (5.2) เคร่ืองสูบน้ า มอเตอร์ไฟฟ้า 450 ลิตร/นาที
ค่ายหลวงบา้นไร่  ต าบลคลองตาคต  อ าเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบรีุ  จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 11,000 บาท เคร่ือง 1 11,000
      (5.7) เคร่ืองสูบน้ า มอเตอร์ไฟฟ้า 1,500 ลิตร/นาที
 ค่ายหลวงบา้นไร่  ต าบลคลองตาคต   อ าเภอโพธาราม
จงัหวดัราชบรีุ  จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 20,000 บาท เคร่ือง 1 20,000
    (5.8) กังหนัเติมอ็อกซิเจนในน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบ 4 ใบพัด ค่ายหลวงบา้นไร่  ต าบลคลองตาคต
อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบรีุ  จ านวน 8 ชุด 
เปน็เงิน 316,800 บาท ชุด 8 316,800
    (5.9)  เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจกัรยาน ค่ายลูกเสือวชิราวธุ   
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 5 เคร่ือง
เปน็เงิน  60,000  บาท เคร่ือง 5 60,000
     (5.10) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 25 แรงม้า
ค่ายหลวงบา้นไร่  ต าบลคลองตาคต  อ าเภอโพธาราม
จงัหวดัราชบรีุ  จ านวน 1 คัน เปน็เงิน 372,000 บาท คัน 1 372,000
   (6) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาตอ่หน่วย 
ต่ ากว่า 1 ล้านบาท  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 
 เปน็เงิน 2,031,000 บาท 2 2,031,000
    (6.1) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน  
 1,600 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด 
ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ  แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คัน  เปน็เงิน  743,000  บาท คัน 1 743,000
     (6.2) รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่ า 2,400 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่ า 90 กิโลวตัต์   
ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ  แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คัน  เปน็เงิน  1,288,000  บาท คัน 1 1,288,000
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  (7) ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า  
1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)  
เปน็เงิน  105,000 บาท 2 105,000
     (7.1) เคร่ืองเสียงประจ าที่  ประจ าส่วนกลาง 
ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ  แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 
เปน็เงิน 50,000 บาท ชุด 1 50,000
     (7.2) ชุดล าโพงพร้อมไมค์เหน็บ  ของส่วนกลาง  
 ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ  แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 55,000 บาท ชุด 1 55,000
  (8)  ครุภณัฑ์สนามที่มีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
รวม  8  รายการ  (รวม 60 หน่วย) เปน็เงิน  1,080,000  บาท 60 1,080,000
     (8.1) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 3x6x2.5 เมตร  ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ
แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 10 หลัง  เปน็เงิน  120,000  บาท หลัง 10 120,000
     (8.2) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 3x6x2.5 เมตร  ค่ายลูกเสือวชิราวธุ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ
จ านวน 15 หลัง  เปน็เงิน  180,000  บาท หลัง 15 180,000
     (8.3) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 3x6x2.5 เมตร  
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ  ต าบลบางดี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรัง
จ านวน 5 หลัง  เปน็เงิน  60,000  บาท หลัง 5 60,000
     (8.4) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 3x6x2.5 เมตร  ค่ายหลวงบา้นไร่
ต าบลคลองตาคต  อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ
จ านวน 5 หลัง  เปน็เงิน  60,000  บาท หลัง 5 60,000
     (8.5) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 3x6x2.5 เมตร  ค่ายลูกเสือรัตรสาร
ต าบลเขารูปช้าง  อ าเภอเมืองสงขลา  จงัหวดัสงขลา
จ านวน 5 หลัง  เปน็เงิน  60,000  บาท หลัง 5 60,000
     (8.6) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5x12x2.5 เมตร  ค่ายลูกเสือวชิราวธุ
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ
จ านวน 12 หลัง  เปน็เงิน  360,000  บาท หลัง 12 360,000
     (8.7) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5x12x2.5 เมตร  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิม-
พระเกียรติ  ต าบลบางดี  อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง
จ านวน 5 หลัง  เปน็เงิน  360,000  บาท หลัง 5 150,000
     (8.8) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5x12x2.5 เมตร  ค่ายหลวงบา้นไร่
ต าบลคลองตาคต   อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบรีุ
จ านวน 3 หลัง  เปน็เงิน  360,000  บาท หลัง 3 90,000
  (9)  ครุภณัฑ์อ่ืนๆ ที่มีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า1ล้านบาท รวม 5 รายการ
 (5 หน่วย)  เปน็เงิน  390,000  บาท 5 390,000
     (9.1) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส แบบต้ังพื้น พร้อมอุปกรณ์ 
ถวายพระพร  ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ  แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั    
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 1  ซุ้ม เปน็เงิน  78,000  บาท ซุ้ม 1 78,000
     (9.2) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส แบบต้ังพื้น พร้อมอุปกรณ์ 
ถวายพระพร  ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา
จงัหวดัชลบรีุ  จ านวน 1  ซุ้ม เปน็เงิน  78,000  บาท ซุ้ม 1 78,000
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     (9.3) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส แบบต้ังพื้น พร้อมอุปกรณ์ 
ถวายพระพร  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ   ต าบลบางดี  
อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง  จ านวน 1  ซุ้ม เปน็เงิน  78,000  บาท ซุ้ม 1 78,000
     (9.4) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส แบบต้ังพื้น พร้อมอุปกรณ์ 
ถวายพระพร  ค่ายหลวงบา้นไร่   ต าบลคลองตาคต  
จงัหวดัราชบรีุ  จ านวน 1  ซุ้ม เปน็เงิน  78,000  บาท ซุ้ม 1 78,000
     (9.5) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส แบบต้ังพื้น พร้อมอุปกรณ์ 
ถวายพระพร  ค่ายลูกเสือรัตรสาร   ต าบลเขารูปช้าง 
จงัหวดัสงขลา   จ านวน 1  ซุ้ม เปน็เงิน  78,000  บาท ซุ้ม 1 78,000
1.3 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  รวม 61 รายการ  ( 149 หน่วย)
เปน็เงิน  118,506,200  บาท 148 #######

 
 ประกอบดว้ย
  (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท  
 รวม  38 รายการ (รวม 82 หน่วย)  เปน็เงิน  79,524,700 บาท 82 79,064,500 
  (1.1) ปรับปรุงหอ้งน้ า หอ้งส้วม (ชาย)  
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ  ต าบลบางดี
อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง   จ านวน  1  หลัง
เปน็เงิน  622,000  บาท หลัง 1 622,000      

 (1.2) ปรับปรุงหอ้งน้ า หอ้งส้วม (หญิง)  

ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ต าบลบางดี 

อ าเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรัง   

จ านวน  1 หลัง เปน็เงิน 675,000 บาท หลัง 1 675,000      

ค่ายลูกเสือจงัหวดัประจวบคีรีขันธ ์ ต าบลอ่าวน้อย 
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์ จงัหวดัประจวบคีรีขันธ ์   
  จ านวน 1 หลัง (18 หอ้ง)เ ปน็เงิน  1,430,400  บาท หอ้ง 18 1,430,400    
  (1.4)  ปรับปรุงหอ้งน้ าหอ้งส้วม (ชาย หญิง)  
 ค่ายลูกเสือจงัหวดัอุดรธานี  ต าบลกุดสระ
อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี   จ านวน 4 หลัง
เปน็เงิน  1,081,000  บาท หลัง 4 1,081,000    
   (1. 5) ปรับปรุงหอ้งน้ า หอ้งส้วม (หลังที่ 2) 
 ค่ายลูกเสือจงัหวดัศรีสะเกษ ต าบลหมากเขียบ 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จงัหวดัศรีสะเกษ   
จ านวน 1 หลัง เปน็เงิน 137,600 บาท หลัง 1 137,600      
    (1.6) ปรับปรุงหอ้งน้ า หอ้งส้วมหญิง    
ค่ายลูกเสือจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลหมากเขียบ   
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ   จ านวน 1 หลัง
เปน็เงิน 159,000 บาท หลัง 1 159,000      
   (1.7) ปรับปรุงหอ้งน้ า หอ้งส้วม (ชาย หญิง)  
ค่ายลูกเสือจงัหวดัจนัทบรีุ  ต าบลพลวง 
อ าเภอเขาคิชกูฎ จงัหวดัจนัทบรีุ   
จ านวน 2 หลัง เปน็เงิน 820,000 บาท หลัง 2 820,000      

    1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ 

  (1.3) ปรับปรุงหอ้งน้ าหอ้งส้วม (ชาย หญิง)  
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    (1.8) ปรับปรุงหอ้งน้ ารวม ค่ายลูกเสือจงัหวดับรีุรัมย์  
 ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมืองบรีุรัมย์  จงัหวดับรีุรัมย์  
จ านวน 1 หลัง เปน็เงิน 2,915,000 บาท หลัง 1 2,915,000    
     (1.9) ปรับปรุงหอ้งน้ า หอ้งส้วม 
 ค่ายลูกเสือจงัหวดัเชียงใหม่  ต าบลช้างเผือก
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 จ านวน  1 หลัง เปน็เงิน  800,000 บาท หลัง 1 800,000      
     (1.10) ปรับปรุงหอ้งน้ าอาคารอ านวยการ 
ค่ายลูกเสือหว้ยคล้า  ต าบลหมากเขียบ
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ  
จ านวน  1 หลัง  เปน็เงิน  72,000 บาท หลัง 1 72,000        
     (1.11)  ปรับปรุงหอ้งอาบน้ ารวม   
ค่ายลูกเสือจงัหวดัเชียงใหม่  ต าบลช้างเผือก
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่  
จ านวน  1 หลัง เปน็เงิน  500,000 บาท หลัง 1 500,000      
     (1.12)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 ค่ายลูกเสือรัตรสาร  ต าบลเขารูปช้าง
อ าเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา   
จ านวน 5 หลัง เปน็เงิน  4,533,000  บาท หลัง 5 4,533,000    
    (1.13)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
ค่ายลูกเสือจงัหวดัเชียงใหม่  ต าบลช้างเผือก    
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่  
จ านวน 3 หลัง  เปน็เงิน  2,577,000  บาท หลัง 3 2,577,000    
     (1.14) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
ค่ายลูกเสือจงัหวดับรีุรัมย์  ต าบลเสม็ด
อ าเภอเมืองบรีุรัมย์   จงัหวดับรีุรัมย์ 
จ านวน 3 หลัง  เปน็เงิน  2,557,000  บาท หลัง 3     2,557,000
     (1.15)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่ายลูกเสือจงัหวดันครศรีธรรมราช  
 ต าบลนบพิต า  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครราชสีมา    
จ านวน 1  หลัง  เปน็เงิน  921,200  บาท หลัง 1       921,200
    (1.16)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
ค่ายลูกเสือจงัหวดัอุทัยธานี  ต าบลน้ าซึม
อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุทัยธานี  
จ านวน 5 หลัง  เปน็เงิน  4,590,000  บาท หลัง 5     4,590,000
     (1.17)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 (ชาย หญิง)  ค่ายลูกเสือจงัหวดัยโสธร ต าบลเดิด   
อ าเภอเมืองยโสธร  จงัหวดัยโสธร จ านวน 2 หลัง 
 เปน็เงิน  3,674,000  บาท  หลัง 2     3,674,000
     (1.18)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
ค่ายลูกเสือจงัหวดัขอนแก่น  ต าบลโคกสี
อ าเภอเมืองขอนแก่น   จงัหวดัขอนแก่น   
จ านวน  3 หลัง  เปน็เงิน  1,371,000  บาท หลัง 3     1,371,000
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    (1.19)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
ค่ายลูกเสือจงัหวดัจนัทบรีุ  ต าบลเขาคิชกูฎ
อ าเภอเขาคิชกูฎ จงัหวดัจนัทบรีุ   
จ านวน 5 หลัง เปน็เงิน  1,936,000 บาท หลัง 5     1,936,000
     (1.20)  ปรับปรุงถังเก็บน้ าประปา ค่ายลูกเสือจงัหวดั
เชียงใหม่  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่
จงัหวดัเชียงใหม่  จ านวน  1  แหง่   
เปน็เงิน  100,000  บาท แหง่ 1       100,000
     (1.21)  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   
ค่ายลูกเสือจงัหวดัระนอง  ต าบลราชกรูด
อ าเภอเมืองระนอง   จงัหวดัระนอง   
จ านวน  1  หลัง  เปน็เงิน  4,890,000  บาท หลัง 1     4,890,000
      (1.22) ปรับปรุงที่พักวทิยากร   
ค่ายลูกเสือจงัหวดัยโสธร  ต าบลเดิด
   อ าเภอเมืองยโสธร  จงัหวดัยโสธร   
จ านวน 1 หลัง เปน็เงิน  1,277,000  บาท หลัง 1     1,277,000
     (1.23)  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์       
ค่ายลูกเสือจงัหวดันครศรีธรรมราช  ต าบลนบพิต า   
 อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
จ านวน 1 หลัง  เปน็เงิน  470,800  บาท หลัง 1       470,800
      (1.24) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   
ค่ายลูกเสืออ าเภอเวยีงสา  ต าบลอ่ายนาไสย
อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน  
 จ านวน 1  หลัง  เปน็เงิน  8,294,000  บาท หลัง 1     8,294,000
     (1.25) ปรับปรุงโรงอาหารพร้อมครุภณัฑ์   
ค่ายลูกเสือจงัหวดันครพนม  ต าบลหนองญาติ
อ าเภอเมืองนครพนม  จงัหวดันครพนม   
จ านวน 1 หลัง  เปน็เงิน  2,747,000  บาท หลัง 1     2,747,000
     (1.26)  ปรับปรุงโรงอาหารค่ายลูกเสือจงัหวดัสุโขทัย
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย  จงัหวดัสุโขทัย
จ านวน 1 หลัง  เปน็เงิน  723,500  บาท หลัง 1       723,500
    (1.27) ปรับปรุงหอประชุมค่ายลูกเสือจงัหวดัพิจติร   
ต าบลโรงช้าง  อ าเภอเมืองพิจติร   จงัหวดัพิจติร  
 จ านวน  1  หลัง  เปน็เงิน  685,000  บาท หลัง 1       685,000
    (1.28) ปรับปรุงอาคารพลับพลาที่ประทับ   
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบรีุ จ านวน 1 หลัง   
เปน็เงิน  1,016,000  บาท หลัง 1     1,016,000
    (1.29)  ปรับปรุงหอ้งน้ าหอ้งส้วม  ค่ายลูกเสือจงัหวดักาญจนบรีุ
ต าบลพนมทววน  อ าเภอพนมทวน  จงัหวดักาญจนบรีุ
จ านวน 1  หลัง  เปน็เงิน  800,000  บาท หลัง 1       800,000
     (1.30)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ายลูกเสือจงัหวดั
กาญจนบรีุ  ต าบลพนมทวน  อ าเภอพนมทวน  จงัหวดักาญจนบรีุ
จ านวน  2  หลัง  เปน้เงิน  1,840,000  บาท หลัง 2     1,840,000
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     (1.31)  ปรับปรุงหอ้งน้ าหอ้'น้ ารวม  ค่ายลูกเสือจงัหวดัปราจนีบรีุ
ต าบลดงขี้เหล็ก  อ าเภอเมืองปราจนีบรีุ  จงัหวดัปราจนีบรีุ
จ านวน  1  หลัง  เปน็เงิน  2,915,000  บาท หลัง 1     2,915,000

     (1.32)  ปรับปรุงหอ้งน้ ารวม  ค่ายลูกเสือจงัหวดันครราชสีมา
ต าบลสุรนารี  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา  
จ านวน  1  หลัง  เปน็เงิน  2,915,000  บาท หลัง 1     2,915,000
     (1.33)  ปรับปรุงหอ้งน้ ารวม  ค่ายลูกเสือจงัหวดัสุรินทร์
ต าบลนอกเมือ  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จงัหวดัสุรินทร์ 
จ านวน  1  หลัง  เปน็เงิน  2,915,000  บาท หลัง 1     2,915,000
     (1.34)  ปรับปรุงหอ้งน้ ารวม  ค่ายลูกเสือจงัหวดัอ่างทอง
ต าบลปา่ง้ิว  อ าเภอเมืองอ่างทอง  จงัหวดัอ่างทอง  จ านวน 1 หลัง
เปน็เงิน  2,915,000  บาท หลัง 1     2,915,000
     (1.35)  ปรับปรุงหอ้งน้ ารวม  ค่ายลูกเสือจงัหวดัเลย
ต าบลกกดู่  อ าเภอเมืองเลย  จงัหวดัเลย   จ านวน 1 หลัง
เปน็เงิน  2,915,000  บาท หลัง 1     2,915,000
    (1.36)  ปรับปรุงหอ้งน้ ารวม  ค่ายลูกเสือจงัหวดัพัทลุง
ต าบลล าป า  อ าเภอเมืองพัทลุง  จงัหวดัพัทลุง  จ านวน  1 หลัง
เปน็เงิน  2,915,000  บาท หลัง 1     2,915,000
     (1.37)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือจงัหวดัเลย
ต าบลกกดู่  อ าเภอเมืองเลย  จงัหวดัเลย   จ านวน 1 หลัง
เปน็เงิน  3,680,000  บาท หลัง 1     3,680,000
     (1.38)  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจงัหวดัพัทลุง
ต าบลล าป า  อ าเภอเมืองพัทลุง  จงัหวดัพัทลุง  จ านวน  4 หลัง
เปน็เงิน  3,680,000  บาท หลัง 4     3,680,000
  (2)  ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า  
10  ล้านบาท  รวม  2  รายการ  (รวม 2 หน่วย)
เปน็เงิน  1,687,600  บาท 2    1,687,600
     (2.1)  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ค่ายลูกเสือจงัหวดับรีุรัมย์
ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมืองบรีุรัมย์  จงัหวดับรีุรัมย์
จ านวน 1  แหง่  เปน็เงิน 1,209,600  บาท แหง่ 1     1,209,600

     (2.2)  ปรับปรุงระบบประปา  ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน
เขต 2   ต าบลเชียงกลาง   อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน  
จ านวน  1  แหง่  เปน็เงิน  478,000  บาท แหง่ 1       478,000
  (3 ) ค่าสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า  10 ล้านบาท 
 รวม 20 รายการ (รวม 64 หน่วย)  
เปน็เงิน 37,754,100 บาท 64  37,754,100
     (3.1) ก่อสร้างหอ้งน้ าหอ้งส้วม (ชาย) ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ 
ต าบลบางดี อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรัง
จ านวน 3 หลัง เปน็เงิน 1,836,000 บาท หลัง 3     1,836,000
    (3.2) ก่อสร้างหอ้งน้ า หอ้งส้วม (หญิง) ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ 
ต าบลบางดี  อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรัง  จ านวน 3 หลัง 
เปน็เงิน  2,020,000 บาท หลัง 3     2,020,000
    (3.3) ก่อสร้างหอ้งน้ า หอ้งส้วม ค่ายลูกเสือส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 หมู่ที่ 11 ต าบลเชียงกลาง
อ าเภอเชียงกลาง  จงัหวดัน่าน 
 จ านวน 2 หลัง เปน็เงิน  379,600 บาท หลัง 2       379,600
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     (3.4) ก่อสร้างหอ้งส้วม ค่ายลูกเสือจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช
จ านวน 1 หลัง เปน็เงิน 800,000 บาท หลัง 1       800,000

     (3.5) ก่อสร้างหอ้งส้วม ค่ายลูกเสือจงัหวดันครนายก  
หมู่ที่ 11 ต าบลสาลิกา อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก
จ านวน 1 หลัง เปน็เงิน 800,000 บาท หลัง 1       800,000
     (3.6) ก่อสร้างหอ้งส้วม ค่ายลูกเสืออ าเภอเวยีงสา  
ต าบลอ่ายนาไลย อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 
 จ านวน 1 หลัง  เปน็เงิน 800,000 บาท หลัง 1       800,000
     (3.7) ก่อสร้างโรงอาหาร ค่ายลูกเสือจงัหวดัน่าน   
หมู่ที่ 3 ต าบลดู่ใต้  อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน  
จ านวน 1 หลัง เปน็เงิน  3,553,000  บาท หลัง 1     3,553,000
     (3.8) ก่อสร้างปา้ยค่าย ค่ายลูกเสือจงัหวดัประจวบคีรีขันธ ์
ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมือง  จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์
จ านวน 1 แหง่   เปน็เงิน 161,500 บาท แหง่ 1       161,500
     (3.9)  ก่อสร้างหอประชุม ค่ายลูกเสือส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2   หมู่ที่ 11  
ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน
จ านวน 1 หลัง เปน็เงิน 2,876,300 บาท หลัง 1     2,876,300
    (3.10)  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ า 
ค่ายลูกเสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2  
หมู่ที่ 11  ต าบลเชียงกลาง  อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน
เปน็เงิน 1,407,500  บาท แหง่ 1     1,407,500

     (3.11) ก่อสร้างระบบประปา ค่ายลูกเสือจงัหวดัสุโขทัย 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทัย  
จ านวน 1 แหง่ เปน็เงิน 605,600 บาท แหง่ 1       605,600
     (3.12) ก่อสร้างระบบประปา ค่ายลูกเสือจงัหวดับรีุรัมย์ 
ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย์  
จ านวน 1 แหง่ เปน็เงิน 788,600 บาท แหง่ 1       788,600
    (3.13)  ก่อสร้างฐานกิจกรรม  ค่ายลูกเสือจงัหวดักาญจนบรีุ
ต าบลพนมทววน  อ าเภอพนมทวน  จงัหวดักาญจนบรีุ
จ านวน  10  ฐาน  เปน็เงิน  465,000  บาท ฐาน 10       465,000
     (3.14)  ก่อสร้างหอ้งน้ า หอ้งส้วม  ค่ายลูกเสือปาดังเปซาร์
ต าบลปาดังเบซาร์  อ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา  จ านวน  1 หลัง
เปน็เงิน  800,000  บาท หลัง 1       800,000
     (3.15)  ก่อสร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือปาดังเบซาร์
ต าบลปาดังเบซาร์  อ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา  จ านวน  2 หลัง
เปน็เงิน 1,840,000  บาท หลัง 2     1,840,000
     (3.16)  ก่อสร้างฐานกิจกรรม  ค่ายลูกเสือปาดังเปซาร์
ต าบลปาดังเบซาร์  อ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา  จ านวน  10  ฐาน
เปน็เงิน 465,000  บาท ฐาน 10       465,000
     (3.17)  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ค่ายลูกเสือจงัหวดัปราจนีบรีุ
ต าบลดงขี้เหล็ก  อ าเภอเมืองปราจนีบรีุ  จงัหวดัปราจนีบรีุ
จ านวน  1  หลัง  เปน็เงิน  8,000,000  บาท หลัง 1     8,000,000
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    (3.18)  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือจงัหวดันครราชสีมา
ต าบลสุรนารี  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา  
จ านวน  1  หลัง  เปน็เงิน  8,000,000  บาท หลัง 1     8,000,000
     (3.19) ก่อสร้างที่จอดรถ  พร้อมหอ้งน้ าคนพิการ  
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบรีุ   จ านวน 2 หลัง   
เปน็เงิน 1,196,000  บาท หลัง 2     1,196,000
    (3.20) ก่อสร้างฐานกิจกรรม 20 ฐาน   
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบรีุ    เปน็เงิน  960,000  บาท ฐาน 20                         960,000
2. อุดหนุนงบด าเนินงาน 91,000,000 2,997,740 19,051,740 2,718,240 1,702,525 1,694,525 18,079,225 8,352,142 7,681,542 8,983,242 7,095,942 6,424,242 6,218,895

2.1 อุดหนุนค่าใช้จ่ายบคุคลากร   15,279,700 966,640 966,640 966,640 966,425 966,425 966,425 1,583,192 1,583,192 1,583,192 1,583,192 1,583,192 1,564,545
1) 13,282,600 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1,416,767 1,416,767 1,416,767 1,416,767 1,416,767 1,398,765
2) 1,997,100 166,640 166,640 166,640 166,425 166,425 166,425 166,425 166,425 166,425 166,425 166,425 165,780

2.2   ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ##### 26,823,700 1,888,100 944,900 1,208,600 505,100 493,300 642,600 3,628,750 3,491,850 3,573,350 3,775,550 3,403,850 3,267,750  
1) ค่าตอบแทน 1,332,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 145,000 160,600 160,600 160,600 160,200 160,000 160,000

(1) เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 832,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000            
500,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 58,600 58,600 58,600 58,200 58,000 58,000

2) ค่าใช้สอย 21,956,400 1,632,500 652,500 921,800 310,300 308,500 358,500 2,952,850 3,051,950 2,960,950 2,959,550 2,986,050 2,860,950
(1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 1,708,400 50,000 50,000 150,000 150,000 150,000 150,000 168,400 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000
(2) ค่าจดัประชุม เล้ียงรับรองและพิธกีาร 600,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 400,000 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 35,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000  
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 300,000 10,000 30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 35,800 35,800 35,800 35,900 35,900 20,800  
(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 17,078,700 500,000 500,000 500,000 77,800 76,000 76,000 2,558,150 2,558,150 2,558,150 2,558,150 2,558,150 2,558,150
(6) ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 500,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 75,500 76,000 85,000 83,500 60,000 0

   (7) ค่าเช่าที่ดิน 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (8) ค่าภาษีและประกันรถยนต์ 25,300 0 0 25,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (9) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 144,000 0 0 144,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (10)  ค่าโอนกรรมสิทธิท์ี่ดิน/ค่ารังวดัที่ดิน 200,000 0 0 0 0 0 50,000 0 100,000 0 0 50,000 0

3) ค่าวัสดุ 3,535,300 210,600 247,400 241,800 149,800 139,800 139,100 515,300 279,300 451,800 655,800 257,800 246,800
(1) วสัดุส านักงาน 500,000 65,000 65,000 65,000 40,000 30,000 30,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 25,000
(2) วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 600,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
(3) วสัดุงานบา้นงานครัว 426,000 21,200 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800
(4) วสัดุสนามและการฝึก 237,000 32,000 37,600 32,000 10,000 10,000 10,000 28,000 27,400 20,000 10,000 10,000 10,000
(5) วสัดุหนังสือวารสารและต ารา 29,400 29,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(6) วสัดุคอมพิวเตอร์ 524,900 20,000 65,000 65,000 20,000 20,000 20,000 52,500 54,400 52,000 52,000 52,000 52,000

   (7)  วสัดุการเกษตร 400,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 22,300 46,000 44,700 43,000 43,000 43,000 43,000
   (8)  ค่าเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทางการลูกเสือ / 818,000 0 0 0 0 0 0 236,000 0 184,000 398,000 0 0
        เหรียญลูกเสือยั่งยืน/เข็มบ าเพ็ญประโยชน์ /  

เกียรติบตัรผู้บงัคับบญัชาลูกเสือดีเด่น
   2.3 ค่าสาธารณูปโภค 6,678,200 143,000 143,000 143,000 94,000 94,000 94,000 1,090,200 1,028,000 1,088,000 937,200 937,200 886,600

(1) ค่าไฟฟ้า 5,449,200 80,000 80,000 80,000 30,000 30,000 30,000 882,200 820,000 880,000 861,200 861,200 814,600
(2) ค่าน้ าประปา 930,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 180,000 180,000 180,000 50,000 50,000 50,000
(3) ค่าบริการโทรศัพท์/ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 240,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข 59,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 8,000 8,000 8,000 6,000 6,000 2,000

   (2)  ค่าเบีย้ประชุม

เงินเดือน   
ค่าจา้งประจ า  



หน่วยนับ เปา้หมาย งบประมาณ ต.ค.  62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63
รวมทั้งสิ้น

รายการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

2.4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/การประชุม คน 88,386  4,872,000 0 133,000 400,000 82,000 50,000 83,000 876,000 600,000 848,000 800,000 500,000 500,000
สัมมนาและฝึกอบรม

 ### งบอุดหนุนทั่วไป 32,720,000  16,787,200  15,932,800  
5,000,000 5,000,000     

 27,720,000 11,787,200  15,932,800   
               

2.6 อุดหนุนงบรายจ่ายอ่ืน
  2.6.1 โครงการเจรจา การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม 4,626,400 77,000 55,000 90,800 360,400 1,174,000 978,500 1,890,700

และงานชุมนุมทางการลูกเสือนานาชาติ
1) การอภปิรายเยาวชนลูกเสือโลก  คร้ังที่ 14  ณ  ประเทศอียิปต์ คน 3 131,300 131,300
2) การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก คร้ังที่ 41 ณ ประเทศอิยิปต์ คน 3 489,900 300,900 189,000
3) งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) คน 25 3,422,000 1,174,000 546,300 1,701,700

ณ  สาธารณรัฐโปแลนด์
4) การสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการลูกเสือ คน 8 277,800 77,000  55,000 90,800 55,000  

   ภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก   
(Regional Scout Committee Meeting)

5) การประชุมสุดยอดผู้น าลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก        คน 4 305,400 305,400
คร้ังที่ 10   

3. โครงการสร้างกระบวนทัศน์เพ่ือพัฒนาลูกเสือจิตสาธารณะ 69,500,000 1,090,000 20,034,000 1,100,000 2,070,000 8,190,000 13,382,000 19,380,000 3,154,000 1,020,000 80,000
ตามวัถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ

1) งานวนัสมเด็จพระมหาธรีราชเจา้ คน 3,500 450,000 450,000  
2) งานวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะลูกเสือแหง่ชาติ คน 131,180 8,200,000 810,000 1,500,000 2,890,000 2,150,000 850,000
3) งานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั คน 68,000 4,380,000  2,880,000 310,000 356,000 834,000

 ประมุขของคณะลูกเสือแหง่ชาติ
4) งานชุมนุมลูกเสือสามัญแหง่ชาติ คร้ังที่ 1 คน 12,000 28,000,000  15,846,000  12,154,000  
5) การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัเพื่อขับเคล่ือนกิจการลูกเสือ คน 2280 3,800,000 3,800,000

ในส่วนภมูิภาค
6) การพัฒนาระบบบริหารจดัการองค์กรเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ คน 140 670,000 70,000 180,000 170,000 170,000 80,000

กิจการลูกเสือ
7) ลูกเสือมัคคุเทศก์ คน 6,800 24,000,000 640,000 4,188,000 1,100,000 2,070,000 4,500,000 11,502,000

  (1) การจดัส่งค่าบ ารุงลูกเสือโลก

      และส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั

  (2) การสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือ
      จงัหวดั ส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 


