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268,436,900 5,748,900 23,232,300 126,288,300 8,842,566 8,252,567 18,666,167 13,301,400 10,140,000 10,260,000 26,571,866 11,134,866 5,997,968
แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้ไดร้บัการส่งเสรมิและพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม
 กิจกรรม : อุดหนุนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครู คณาจารย ์บุคลากร คน 47,570     
ทางการศึกษา ลูกเสือและบุคลากรที่เกีย่วข้องผ่านการอบรม
เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่าง ๆ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ แห่ง 20          

งบเงินอุดหนุนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. เงินอุดหนุนทัว่ไป 117,936,900
1) ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน 971,900
1. ค่าวัสด ุ 971,900
         (1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ 
 เป็นเงิน 971,900  บาท หน่วย 654         971,900
        (1.1) ชุดไฟสปอร์ตไลท์ ขนาด 1,000 วัตต์ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   
ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี  จ านวน  50 ชุด
เป็นเงิน  145,000  บาท ชุด 50           145,000
        (1.2)  โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 60x180 ซม. ค่ายลูกเสือไทย 

เป็นเงิน  78,000  บาท ตัว 30           78,000
       (1.3)  โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด60x180 ซม.  ค่ายหลวงบ้านไร่    
ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี จ านวน 30 ตัว
เป็นเงิน  78,000  บาท ตัว 30           78,000
       (1.4)  เกา้อีหุ้้มหนังเทียม  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกยีรติ   
 ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด  จงัหวัดตรัง  จ านวน 196 ตัว
เป็นเงิน  186,050  บาท ตัว 196          186,050
       (1.5)  เกา้อีหุ้้มหนังเทียม  ค่ายลวงบ้านไร่  ต าบลคลองตาคต

อ าเภอโพธาราม  จงัหวัดราชบุรี จ านวน 196 ตัว
เป็นเงิน  186,050  บาท ตัว 196          186,050
       (1.6)  พัดลมอตุสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว   ค่ายหลวงบ้านไร่

ต าบลคลองตาคด  อ าเภอโพธาราม  จงัหวัดราชบุรี  จ านวน 20 ตัว
เป็นเงิน  59,800  บาท ตัว 20           59,800
       (1.7)  พัดลมอตุสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว ค่ายลูกเสือไทยเฉลิม

พระเกยีรติ ต าบลบางดี  อ าเภอห้วยยอด  จงัหวัดตรัง  จ านวน 20 ตัว
เป็นเงิน  59,800  บาท ตัว 20           59,800
       (1.8)  พัดลมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกยีรติ

ต าบลบางดี  อ าเภอห้วยยอด  จงัหวัดตรัง จ านวน  72 ตัว
เป็นเงิน  115,200  บาท ตัว 72           115,200
       (1.9) พัดลมติดเพดาน  ขนาด 18 นิ้ว  ค่ายหลวงบ้านไร่

ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี  จ านวน  40 ตัว
เป็นเงิน  64,000  บาท ตัว 40           64,000

แผนการใช้จา่ยงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต/งบรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

เฉลิมพระเกยีรติ ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด จงัหวัดตรัง  จ านวน 30 ตัว

รายการ
รวมทัง้สิ้น ไตรมาสที ่1

รวม
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ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3
รายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาสที ่1

   1.2  ค่าครภุัณฑ์   รวม 14 รายการ (รวม 79 หน่วย) 
เป็นเงิน  1,615,600  บาท หน่วย 79          1,615,600
    ( 1) ครภุัณฑ์ส านักงานทีม่ีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า  1 ล้านบาท   
รวม 2 รายการ   (รวม 2  หน่วย) เป็นเงิน  30,000  บาท หน่วย 2            30,000
    (1.1)  โต๊ะหมู่บูชาพร้อมอปุกรณ์ประดับครบชุด  ค่ายลูกเสือจงัหวัด
อบุลราชธานี ต าบลหนองขอน อ าเภอเมืองอบุลราชธานี
จงัหวัดอบุลราชธานี จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน 15,000  บาท ชุด 1             15,000
    (1.2)  โต๊ะหมู่บูชาพร้อมอปุกรณ์ประดับครบชุด ค่ายลูกเสือจงัหวัด
อทุัยธานี  ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมืองอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 15,000 บาท ชุด 1             15,000
     (2) ครภุัณฑ์คอมพิวเตอรท์ีม่ีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท   
รวม 3 รายการ (3 หน่วย) เป็นเงิน  26,200  บาท หน่วย 3            26,200
    (2.1)  เคร่ืองพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า (18หน้า/นาท)ี 
ค่ายลูกเสือจงัหวัดอทุัยธานี  ต าบลน้ าซึม  อ าเภอเมืองอทุัยธานี   
จงัหวัดอทุัยธานี  จ านวน  1 เคร่ือง  เป็นเงิน 2,600  บาท  เคร่ือง 1             2,600
    (2.2)  เคร่ืองพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า (18หน้า/นาท)ี 
ค่ายลูกเสือจงัหวัดอบุลราชธานี  ต าบลหนองขอน อ าเภอเมืองอบุลราชธานี
จงัหวัดอบุลราชธานี  จ านวน  1 เคร่ือง  เป็นเงิน 2,600 บาท เคร่ือง 1             2,600
    (2.3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล 
ค่ายลูกเสือจงัหวัดอทุัยธานี  ต าบลน้ าซึม  อ าเภอเมืองอทุัยธานี   
จงัหวัดอทุัยธานี จ านวน  1 เคร่ือง เป็นเงิน  21,000  บาท เคร่ือง 1             21,000
     (3) ครภุัณฑ์งานบ้านงานครวัทีม่ีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 3  รายการ   (64 หน่วย) เป็นเงิน 1,206,400    บาท หน่วย 64          1,206,400
     (3.1) เตียงนอนเด่ียวขนาด 3.5 ฟุต พร้อมที่นอน อปุกรณณ์ผ้าปูที่นอน 

และผ้าห่ม ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา  
จงัหวัดชลบุรี จ านวน 30 ชุด  เป็นเงิน  134,400  บาท ชุด 30           134,400
     (3.2) เตียงนอนเด่ียวขนาด 3.5 ฟุต พร้อมที่นอน อปุกรณณ์ผ้าปูที่นอน 

และผ้าห่ม ค่ายลูกเสือรัตรสาร  ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา  
จงัหวัดสงขลา  จ านวน 30 ชุด  เป็นเงิน  136,000  บาท ชุด 30           136,000
     (3.3) เคร่ืองซักผ้า แบบอตุสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์  

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี  
จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน  268,000  บาท เคร่ือง 1             268,000
     (3.4) เคร่ืองอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ ค่ายลูกเสือรัตรสาร
ต าบลเขารูปช้าง  อ าเภอเมืองสงขลา  จงัหวัดสงขลา  จ านวน  1  เคร่ือง
เป็นเงิน  200,000  บาท เคร่ือง 1             200,000
    (3.5) เคร่ืองซักผ้า แบบอตุสาหกรรม  ขนาด 50 ปอนด์
ค่ายลูกเสือรัตรสาร  ต าบลเขารูปช้าง  อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวัดสงขลา
จ านวน  1 เคร่ือง  เป็นเงิน 268,000  บาท เคร่ือง 1             268,000
     (3.6) เคร่ืองอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ ค่ายลูกเสือรัตรสาร
ต าบลเขารูปช้าง  อ าเภอเมืองสงขลา  จงัหวัดสงขลา  จ านวน  1  เคร่ือง
เป็นเงิน  200,000  บาท เคร่ือง 1             200,000
     (4) ครภุัณฑ์การเกษตรทีม่ีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 4  รายการ   (4 หน่วย)  เป็นเงิน 48,000  บาท หน่วย 4            48,000
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     (4.1) เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจกัรยาน  ค่ายลูกเสือจงัหวัดยโสธร
ต าบลเดิด  อ าเภอเมืองยโสธร  จงัหวัดยโสธร  จ านวน  1  เคร่ือง
เป็นเงิน  12,000  บาท เคร่ือง 1             12,000
     (4.2) เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจกัรยาน  ค่ายลูกเสือจงัหวัดเชียงใหม่  
 ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวัดเชียงใหม่  
จ านวน  1  เคร่ือง  เป็นเงิน  12,000  บาท เคร่ือง 1             12,000
     (4.3) เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจกัรยาน  ค่ายลูกเสือจงัหวัดอบุลราชธานี  
ต าบลหนองขอน  อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี  
จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน  12,000  บาท เคร่ือง 1             12,000
     (4.4) เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจกัรยาน  ค่ายลูกเสือจงัหวัดอทุัยธานี  
ต าบลน้ าซึม  อ าเภอเมืองอทุัยธานี จงัหวัดอทุัยธานี  
จ านวน  1 เคร่ือง  เป็นเงิน  12,000  บาท เคร่ือง 1             12,000
   (5) ครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยทุีม่ีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)  เป็นเงิน 305,000  บาท หน่วย 6            305,000
     (5.1)  เคร่ืองเสียงประจ าที่ ขนาดตู้ล าโพง 12 นิ้ว  
พร้อมเคร่ืองขยายเสียง ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกยีรติ ต าบลบางดี  
อ าเภอห้วยยอด จงัหวัดตรัง  จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน 50,000 บาท ชุด 1             50,000
     (5.2) เคร่ืองเสียงประจ าที่ ขนาดตู้ล าโพง 12 นิ้ว พร้อมเคร่ือง 
ขยายเสียง ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกยีรติ ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด 
 จงัหวัดตรัง จ านวน  1 ชุด เป็นเงิน  50,000  บาท ชุด 1             50,000
     (5.3) เคร่ืองเสียงประจ าที่ ขนาดตู้ล าโพง 12 นิ้ว พร้อมเคร่ือง 
ขยายเสียง ค่ายลูกเสือจงัหวัดบุรีรัมย ์ ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์  
จงัหวัดบุรีรัมย ์ จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน  50,000  บาท ชุด 1             50,000
     (5.4) เคร่ืองเสียงประจ าที่ ขนาดตู้ล าโพง 12 นิ้ว พร้อมเคร่ือง
ขยายเสียง  ค่ายลูกเสือจงัหวัดยโสธร  ต าบลเดิด  อ าเภอเมืองยโสธร
จงัหวัดยโสธร  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  50,000  บาท ชุด 1             50,000
     (5.5)  เคร่ืองเสียงประจ าที่ ขนาดตู้ล าโพง 12 นิ้ว พร้อมเคร่ือง
ขยายเสียง ค่ายลูกเสือจงัหวัดอบุลราชธานี  ต าบลหนองขอน  
 อ าเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวัดอบุลราชธานี  จ านวน 1  ชุด
เป็นเงิน  50,000  บาท ชุด 1             50,000
     (5.6)  ชุดล าโพงพร้อมไมค์เหน็บ  ขนาด12 นิ้ว  ชนิดพกพา   
ขนาด 1,000 วัตต์  ค่ายหลวงบ้านไร่  ต าบลคลองตาคต  อ าเภอโพธาราม
จงัหวัดราชบุรี  จ านวน 1  ชุด  เป็นเงิน  55,000  บาท ชุด 1             55,000
1.3 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม 29 รายการ  ( 137 หน่วย)
เป็นเงิน  115,349,400  บาท หน่วย 137         115,349,400

  (1) ค่าปรบัปรงุสิ่งก่อสรา้งอ่ืนทีม่ีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท  
 รวม  10 รายการ (รวม 33 หน่วย)  เป็นเงิน  48,291,900 บาท หน่วย 31          48,291,900
     (1.1) ปรับปรุงที่พักผู้เข้าการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดเลย   
อ าเภอเมืองเลย  จงัหวัดเลย  จ านวน 4 หลัง เป็นเงิน 3,680,000 บาท หลัง 4             3,680,000
     (1.2) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือรัตรสาร   
ต าบลเข้ารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวัดสงขลา  จ านวน  6 หลัง   
เป็นเงิน  5,440,100 บาท หลัง 6             5,440,100

    1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ  ประกอบดว้ย
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     (1.3) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดระนอง     
ต าบลราชกรูด  อ าเภอเมืองระนอง  จงัหวัดระนอง  จ านวน 4 หลัง  
 เป็นเงิน  3,544,000 บาท หลัง 4             3,544,000

ต าบลกดุสระ  อ าเภอเมืองอดุรธานี  จงัหวัดอดุรธานี   จ านวน 10 หลัง  
เป็นเงิน 8,890,000 บาท หลัง 10           8,890,000
     (1.5) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ายลูกเสือจงัหวัดศรีสะเกษ 
ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จงัหวัดศรีสะเกษ  จ านวน  4 หลัง
เป็นเงิน  1,750,300 บาท หลัง 4             1,750,300
     (1.6) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือนครพนม   
ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมืองนครพนม จงัหวัดนครพนม  จ านวน 1 หลัง
เป็นเงิน  7,680,000 บาท หลัง 1             7,680,000
    (1.7) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือจงัหวัดร้อยเอด็    
ต าบลนิเวศน์   อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็  จ านวน  1 หลัง  
 เป็นเงิน  7,680,000 บาท หลัง 1             7,680,000
     (1.8) ปรับปรุงตาข่ายผนังอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือจงัหวัด 
ยโสธร  ต าบลเดิด อ าเภอเมืองยโสธร จงัหวัดยโสธร  จ านวน  1 หลัง   
เป็นเงิน 94,600 บาท หลัง 1             94,600
     (1.9)  ปรับปรุงระบบระบายน้ า ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ต าบลบางพระ
อ าเภอศรีราชา  จงัหวัดชลบุรี  จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 7,703,900 บาท แห่ง 1             7,703,900
     (1.10) ปรับปรุงแนวท่อประปา ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ต าบลบางพระ
อ าเภอศรีราชา  จงัหวัดชลบุรี  จ านวน  1  แห่ง เป็นเงิน 1,829,000 บาท แห่ง 1             1,829,000
(2) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภค ทีม่ีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า  
10 ล้านบาทรวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) เป็นเงิน 3,826,100 บาท หน่วย 4            3,826,100
        (2.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่ายลูกเสือจงัหวัดระยอง  ต าบลเพ     
อ าเภอเมืองระยอง  จงัหวัดระยอง จ านวน 1 แห่ง  
เป็นเงิน 1,300,000 บาท แห่ง 1             1,300,000
     (2.2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่ายลูกเสือจงัหวัดปราจนีบุรี    
ต าบลดงขี้เหล็ก   อ าเภอเมืองปราจนีบุรี  จงัหวัดปราจนีบุรี  
 จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 491,600 บาท แห่ง 1             491,600
     (2.3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่ายลูกเสือจงัหวัดอบุลราชธานี   
ต าบลหนองขอน  อ าเภอเมืองอบุลราชธานี  จงัหวัดอบุลราชธานี   
จ านวน 1 แห่ง  เป็นเงิน 794,500 บาท แห่ง 1             794,500
        (2.4) ปรับปรุงระบบประปา ค่ายลูกเสือจงัหวัดระยอง  ต าบลเพ   
อ าเภอเมืองระยอง  จงัหวัดระยอง  จ านวน 1 แห่ง  
เป็นเงิน 1,240,000 บาท แห่ง 1             1,240,000
 (3) ค่าก่อสรา้งอ่ืน ๆ ทีม่ีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท   
รวม 13 รายการ (รวม 100 หน่วย)  เป็นเงิน 40,931,400 บาท หน่วย 100         40,931,400
     (3.1) กอ่สร้างก าแพงกัน้น้ า ค่ายลูกเสือจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ต าบลอา่วน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์
จ านวน 1 แห่ง  เป็นเงิน 499,400 บาท แห่ง 1             499,400
     (3.2) กอ่สร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสือจงัหวัดอา่งทอง ต าบลป่าง้ิว   
อ าเภอเมืองอา่งทอง  จงัหวัดอา่งทอง  จ านวน 2 หลัง  

     (1.4) ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดอดุรธานี   
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เป็นเงิน 1,600,000 บาท หลัง 2             1,600,000
     (3.3) กอ่สร้างห้องน้ ารวม ค่ายลูกเสือจงัหวัดอบุลราชธานี   
ต าบลหนองขอน  อ าเภอเมืองอบุลราชธานี  จงัหวัดอบุลราชธานี     
จ านวน 1 หลัง   เป็นเงิน 2,888,000 บาท หลัง              1 2,888,000
    (3.4) กอ่สร้างห้องน้ ารวม ค่ายลูกเสือจงัหวัดร้อยเอด็ ต าบลนิเวศน์  

 อ าเภอธวัชบุรี  จงัหวัดร้อยเอด็  จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 2,840,000 บาท หลัง              1 2,840,000
     (3.5) กอ่สร้างประตูร้ัวคอนกรีตพร้อมประตูบานเล่ือนยาว 115 เมตร  
ค่ายลูกเสือจงัหวัดยโสธร  ต าบลเดิด  อ าเภอเมืองยโสธร  จงัหวัดยโสธร   
จ านวน 1 แห่ง  เป็นเงิน 270,000 บาท แห่ง              1 270,000
     (3.6) กอ่สร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ายลูกเสือจงัหวัด 
นครศรีธรรมราช  ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จงัหวัดนครศรีธรรมราช  
จ านวน 1 หลัง  เป็นเงิน 886,000 บาท หลัง              1 886,000
     (3.7) กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ค่ายลูกเสือจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต าบลอา่วน้อย  
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ านวน 1 แห่ง
เป็นเงิน 805,000 บาท แห่ง              1 805,000
     (3.8) กอ่สร้างฐานกจิกรรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดยโสธร ต าบลเดิด
อ าเภอเมืองยโสธร  จงัหวัดยโสธร จ านวน 20 ฐาน  เป็นเงิน 924,000 บาท ฐาน            20 924,000
     (3.9)  กอ่สร้างฐานกจิกรรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดเชียงใหม่  
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ จ านวน  20 ฐาน
เป็นเงิน  924,000  บาท ฐาน            20 924,000
     (3.10)  กอ่สร้างฐานกจิกรรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดบุรีรัมย ์ ต าบลเสม็ด
อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวัดบุรีรัมย ์ 20  ฐาน  เป็นเงิน 958,000  บาท ฐาน            20 958,000
     (3.11) กอ่สร้างกจิกรรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดอา่งทอง ต าบลป่าง้ิว
อ าเภอเมืองอา่งทอง จงัหวัดอา่งทอง จ านวน 9 ฐาน เป็นเงิน 533,000 บาท ฐาน              9 533,000
     (3.12)  กอ่สร้างฐานกจิกรรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดจนัทบุรี
ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชกฎู  จงัหวัดจนัทบุรี  20 ฐาน
เป็นเงิน 924,000 บาท ฐาน            20 924,000
     (3.13) กอ่สร้างบ้านพักพนักงานส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวัดชลบุรี  จ านวน 3 หลัง 
 เป็นเงิน 26,880,000 บาท หลัง 3             26,880,000
 (4) ค่าก่อสรา้งอ่ืน ๆ ทีม่ีราคาตอ่หน่วยสูงกว่า 10 ล้านบาท   
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)  เป็นเงิน 22,300,000 บาท หน่วย 2            22,300,000
   (4.1) กอ่สร้างบ้านพักผู้บริหารส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ต าบลบางพระ  
อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี  2 หลัง เป็นเงิน 22,300,000  บาท หลัง              2 22,300,000
2. อุดหนุนงบด าเนินงาน  91,000,000 5,748,900 20,157,300 5,551,400 6,242,566 6,052,567 6,351,167 7,401,400 4,240,000 4,360,000 14,571,866 5,334,866 4,987,968

2.1 อุดหนุนค่าใช้จา่ยบุคคลากร   28,156,900 2,513,600 2,513,600 2,513,600 2,614,066 2,614,067 2,614,067 1,860,000 1,860,000 1,860,000 2,397,966 2,397,966 2,397,968
1) 26,040,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,425,466 2,425,467 2,425,467 1,710,000 1,710,000 1,710,000 2,219,533 2,219,533 2,219,534
2) 2,116,900 188,600 188,600 188,600 188,600 188,600 188,600 150,000 150,000 150,000 178,433 178,433 178,434

2.2   ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 22,989,400 2,809,400 1,820,000 2,209,300 2,100,000 1,910,000 2,008,600 1,450,000 1,450,000 1,470,000 3,628,600 1,240,200 893,300
1) ค่าตอบแทน 1,332,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 140,000 140,000 140,000 87,000 87,000 78,000

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 832,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 90,000 90,000 90,000 27,000 27,000 28,000
500,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 60,000 60,000 50,000   (2)  ค่าเบี้ยประชุม

เงินเดือน   
ค่าจา้งประจ า  
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2) ค่าใช้สอย 17,128,000 2,480,000 1,520,000 1,889,300 1,550,000 1,560,000 1,660,000 770,000 780,000 790,000 2,505,900 907,500 715,300
(1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 1,708,400 40,000 50,000 50,000 80,000 80,000 180,000 180,000 180,000 180,000 288,400 300,000 100,000
(2) ค่าจดัประชุม เล้ียงรับรองและพิธีการ 877,800 50,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 70,000 80,000 80,000 70,000 60,000 67,800
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 300,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000  -  -  -
(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 10,372,500 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 400,000 400,000 400,000 457,500 457,500 457,500
(5) ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 500,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 90,000 90,000 90,000

   (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 400,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 30,000 30,000 40,000  -  -  -
   (7) ค่าเช่าที่ดิน  1,000,000 1,000,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   (8) ค่าภาษีและประกนัรถยนต์ 25,300  -  - 25,300  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   (9) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 144,000  -  - 144,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  (10) ค่าใช้จา่ยในการบริหารส านักงาน 1,600,000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1,600,000  -  -
  (11)  ค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน/ค่ารังวัดที่ดิน 200,000 200,000

3) ค่าวัสดุ 4,529,400 219,400 190,000 210,000 440,000 240,000 238,600 540,000 530,000 540,000 1,035,700 245,700 100,000
(1) วัสดุส านักงาน 1,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -  -
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 900,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว 400,000 20,000 20,000 20,000 50,000 50,000 48,600 30,000 30,000 40,000 45,700 45,700  -
(4) วัสดุสนามและการฝึก 300,000  -  - 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 200,000  -  -
(5) วัสดุหนังสือวารสารและต ารา 29,400 29,400  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 40,000 30,000 30,000  -  -  -

   (7)  วัสดุการเกษตร 400,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 50,000 50,000 190,000  -  -
   (8)  ค่าเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ทางการลูกเสือ / 800,000  -  -  - 200,000  -  - 100,000 100,000 100,000 300,000  -  -  
        เหรียญลูกเสือยัง่ยนื/เข็มบ าเพ็ญประโยชน์ / 

เกยีรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
   (9)  ค่าวัสดุไฟฟ้า/วัสดุประปา/วัสดุซ่อมแซมส านักงาน 500,000  -  -  -  -  -  - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -

   2.3 ค่าสาธารณปูโภค 8,000,000 425,900 423,700 428,500 528,500 528,500 528,500 840,000 830,000 830,000 878,800 878,800 878,800
(1) ค่าไฟฟ้า 5,550,000 250,000 250,000 250,000 300,000 300,000 300,000 550,000 550,000 550,000 750,000 750,000 750,000
(2) ค่าน้ าประปา 1,586,400 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 78,800 78,800 78,800
(3) ค่าบริการโทรศัพท์/ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 510,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000
(4) ค่าบริการไปรษณียโ์ทรเลข 353,600 25,900 23,700 28,500 28,500 28,500 28,500 40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

2.4 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/การประชุม คน 1,570      6,853,700  - 400,000 400,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000 100,000 100,000 200,000 817,900 817,900 817,900
สัมมนาและฝึกอบรม  

 ### งบอุดหนุนทัว่ไป 25,000,000  - 15,000,000  -  -  -  - 3,151,400  -  - 6,848,600  -  -
คร้ัง/ปี 1             5,000,000  - 5,000,000     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
จงัหวัด 77           20,000,000  - 10,000,000   -  -  -  - 3,151,400  -  - 6,848,600  -  -

3. อุดหนุนโครงการสรา้งกระบวนทัศน์เพ่ือพัฒนาลูกเสือจติสาธารณะ คน 46,000     59,500,000  - 3,075,000 2,800,000 2,600,000 2,200,000 12,315,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 12,000,000 5,800,000 1,010,000
ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ  

      ลูกเสือจงัหวัด

  (1) การจดัส่งค่าบ ารุงลูกเสือโลก
  (2) การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน 


