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212,258,400 3,472,800 26,018,500 96,540,500 7,600,800 7,011,100 28,938,200 7,665,700 7,763,800 7,722,400 7,451,433 6,446,233 5,626,934
แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้ไดร้บัการส่งเสรมิและพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม
 กิจกรรม : อุดหนุนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนลูกเสือ เนตรนารี ครู คณาจารย์ คน 241,500        9,000 3,500 8,500 15,000 15,000 30,000 34,000 14,200 14,300 68,000 22,000 8,000
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกีย่วข้อง ผ่านการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม โดยกระบวนการลูกเสือ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ แห่ง 24               

งบเงินอุดหนุนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
1. เงินอุดหนุนทัว่ไป
1) ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน
1. ค่าวัสด ุ 
         (1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ 
1. วัสด ุ รวม  11  รายการ (1,470 หน่วย) เป็นเงิน 1,950,000 บาท หน่วย 1,470           1,950,000
     1) เกา้อีพ้ลาสติก (แบบมีพนักพิง) แบบหนา  
ค่ายลูกเสือจงัหวัดบุรีรัมย ์ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์   
จงัหวัดบุรีรัมย ์จ านวน 300 ตัว เป็นเงิน 90,000 บาท ตัว 300               90,000
     2) เกา้อีพ้ลาสติก (แบบมีพนักพิง) แบบหนา  
ค่ายลูกเสือจงัหวัดล าปาง ต าบลบ่อแฮ้ว อ าเภอเมืองล าปาง 
จงัหวัดล าปาง จ านวน 300 ตัว เป็นเงิน 90,000 บาท ตัว 300               90,000
     3) เกา้อีพ้ลาสติก (แบบมีพนักพิง) แบบหนา  
ค่ายลูกเสือจงัหวัดปราจนีบุรี  ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมืองปราจนีบุรี
จงัหวัดปราจนีบุรี จ านวน 300 ตัว เป็นเงิน 90,000 บาท ตัว 300               90,000
     4) เกา้อีพ้ลาสติก (แบบมีพนักพิง) แบบหนา  
ค่ายลูกเสือจงัหวัดอดุรธานี ต าบลกดุสระ อ าเภอเมืองอดุรธานี
จงัหวัดอดุรธานี จ านวน 300 ตัว เป็นเงิน 90,000 บาท ตัว 300               90,000
    5) โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 60 * 180 ซม.
ค่ายลูกเสือจงัหวัดบุรีรัมย ์ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์   
จงัหวัดบุรีรัมย ์จ านวน 30 ตัว เป็นเงิน 78,000 บาท ตัว 30                78,000
    6) โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 60 * 180 ซม.
ค่ายลูกเสือจงัหวัดล าปาง ต าบลบ่อแฮ้ว อ าเภอเมืองล าปาง    
จงัหวัดล าปาง จ านวน 30 ตัว เป็นเงิน 78,000 บาท ตัว 30                78,000
    7) โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 60 * 180 ซม.
ค่ายลูกเสือจงัหวัดปราจนีบุรี ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมืองปราจนีบุรี 
จงัหวัดปราจนีบุรี จ านวน 30 ตัว เป็นเงิน 78,000 บาท ตัว 30                78,000
    8) โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 60 * 180 ซม.
ค่ายลูกเสือจงัหวัดอดุรธานี ต าบลกดุสระ อ าเภอเมืองอดุรธานี 
จงัหวัดอดุรธานี จ านวน 30 ตัว เป็นเงิน 78,000 บาท ตัว 30                78,000
    9) เคร่ืองนอนครบชุด  ค่ายลูกเสือจงัหวัดบุรีรัมย ์ต าบลเสม็ด
อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวัดบุรีรัมย ์จ านวน 50 ชุด    
เป็นเงิน 426,000 บาท ชุด 50                426,000
    10) เคร่ืองนอนครบชุด  ค่ายลูกเสือจงัหวัดปราจนีบุรี    

แผนการใช้จา่ยงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต/งบรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

รายการ
รวมทัง้สิ้น ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

รวม
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รวมทัง้สิ้น ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมืองปราจนีบุรี  จงัหวัดปราจนีบุรี       
จ านวน 50 ชุด เป็นเงิน 426,000 บาท ชุด 50                426,000
     11) เคร่ืองนอนครบชุด  ค่ายลูกเสือจงัหวัดล าปาง     
ต าบลบ่อแฮ้ว  อ าเภอเมืองล าปาง  จงัหวัดล าปาง      
จ านวน 50 ชุด เป็นเงิน 426,000 บาท ชุด 50                426,000
2. ครภุัณฑ์ จ านวน 3 รายการ  (40 หน่วย)
รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  845,300 บาท  รายละเอียดประกอบดว้ย หน่วย 40               845,300
  1) ครภุัณฑ์ส านักงาน ทีม่ีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
รวม 12 รายการ (รวม 36 หน่วย) เป็นเงิน 352,800 บาท หน่วย 36               352,800
    (1) ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี
จ านวน 3 ถังๆละ 10,100 บาท เป็นเงิน  29,400  บาท ถัง 3                  29,400
    (2) ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกยีรติ  ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด  
จงัหวัดตรัง จ านวน 3 ถัง  เป็นเงิน 29,400 บาท ถัง 3                  29,400
    (3) ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร
ค่ายหลวงบ้านไร่  ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี
 จ านวน 3 ถัง เป็นเงิน 29,400 บาท   ถัง 3                  29,400
    (4) ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร
ค่ายลูกเสือรัตรสาร  ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา 
จงัหวัดสงขลา จ านวน 3 ถัง เป็นเงิน 29,400 บาท ถัง 3                  29,400
    (5) ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร
ค่ายลูกเสือจงัหวัดศรีสะเกษ  ต าบลหมากเขียบ   
 จ านวน 3 ถัง เป็นเงิน  29,400  บาท ถัง 3                  29,400
    (6) ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร
ค่ายลูกเสือจงัหวัดร้อยเอด็  ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี 
จงัหวัดร้อยเอด็  จ านวน 3  ถัง  เป็นเงิน  29,400  บาท ถัง 3                  29,400
    (7) ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร
ค่ายลูกเสือจงัหวัดบุรีรัมย ์ ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์
จงัหวัดบุรีรัมย ์ จ านวน 3  ถัง เป็นเงิน  29,400  บาท ถัง 3                  29,400
    (8) ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร
ค่ายลูกเสือจงัหวัดเลย  ต าบลกกดู่ อ าเภอเมืองเลย จงัหวัดเลย 
  จ านวน 3  ถัง  เป็นเงิน  29,400  บาท ถัง 3                  29,400
    (9) ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร
ค่ายลูกเสือจงัหวัดขอนแกน่  ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแกน่
จงัหวัดขอนแกน่  จ านวน 3  ถัง  เป็นเงิน  29,400  บาท ถัง 3                  29,400
    (10) ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร
ค่ายลูกเสือจงัหวัดอดุรธานี  ต าบลกดุสระ อ าเภอเมืองอดุรธานี
จงัหวัดอดุรธานี  จ านวน 3  ถัง เป็นเงิน  29,400  บาท ถัง 3                  29,400
    (11) ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร
ค่ายลูกเสือจงัหวัดปราจนีบุรี  ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมืองปราจนีบุรี
จงัหวัดปราจนีบุรี จ านวน 3 ถัง  เป็นเงิน 29,400 บาท ถัง 3                  29,400
    (12) ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร
ค่ายลูกเสือจงัหวัดระยอง  ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง
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รวมทัง้สิ้น ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

จงัหวัดระยอง จ านวน 3 ถัง  เป็นเงิน 29,400 บาท ถัง 3                  29,400
     2) ครภุัณฑ์งานบ้านงานครวั รวม 3 รายการ (3 หน่วย)    
 รวมเป็นเงิน 373,500  บาท หน่วย 3                 373,500
     (1) เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ค่ายลูกเสือบุรีรัมย ์ต าบลเสม็ด   
อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวัดบุรีรัมย ์จ านวน 1  เคร่ือง   
เคร่ืองละ  9,500  บาท เป็นเงิน 9,500 บาท  เคร่ือง 1                  9,500
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
     (2) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนั่งขับ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  
ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 182,000 บาท เคร่ือง 1                  182,000
    (3) เคร่ืองตัดหญ้าแบบนั่งขับ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกยีรติ  
ต าบลบางดี  อ าเภอห้วยยอด จงัหวัดตรัง
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 182,000 บาท เคร่ือง 1                  182,000
   3) ครภุัณฑ์การเกษตร   รวม  1 รายการ 1 หน่วย  
รวมเป็นเงิน 119,000 บาท หน่วย 1                 119,000
   (1) เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองยนต์ดีเซล สูบน้ าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกยีรติ ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด
จงัหวัดตรัง จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน 119,000 บาท เคร่ือง 1                  119,000
3. ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง  รวม 36 รายการ  ( 109 หน่วย)
เป็นเงิน  105,003,700  บาท หน่วย 109             78,123,700

  (1) ค่าปรบัปรงุสิ่งก่อสรา้งอ่ืนทีม่ีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 61 หน่วย) เป็นเงิน 39,944,200 บาท หน่วย                61 39,944,200
1. ปรับปรุงห้องน้ าหลังที่พัก ค่ายลูกเสือจงัหวัดล าปาง   
ต าบลบ่อแฮ้ว อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวัดล าปางจ านวน 4 หลัง   
เป็นเงิน 1,069,900 บาท หลัง                   4 1,069,900
2. ปรับปรุงห้องส้วมและห้องอาบน้ า ค่ายลูกเสือจงัหวัดล าพูน  
ต าบลศรีบัวบาน อ าภอเมืองล าพูน จงัหวัดล าพูน
จ านวน 4 หลัง เป็นเงิน 711,000 บาท หลัง                   4 711,000
3. ปรับปรุงห้องน้ า ค่ายลูกเสือจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ต าบลอา่วน้อย อ าเภอเมือง จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์
จ านวน 1 หลัง (19 ห้อง พร้อมห้องน้ าคนพิการ) 
 เป็นเงิน 2,154,000 บาท หลัง                   1 2,154,000
4. ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม ค่ายลูกเสือจงัหวัดภูเกต็  
ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเกต็ จงัหวัดภูเกต็ จ านวน 6 หลัง  
เป็นเงิน 278,000 บาท หลัง                   6 278,000
5. ปรับปรุงอาคารเกบ็พัสดุ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จงัหวัดสงขลา  
ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวัดสงขลา 
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,696,000 บาท หลัง                   1 1,696,000
6. ปรับปรุงอาคารเกบ็พัสดุ ค่ายลูกเสือจงัหวัดอดุรธานี   
ต าบลกดุสระ  อ าเภอเมืองอดุรธานี จงัหวัดอดุรธานี 
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 499,000 บาท หลัง                   1 499,000
7. ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  
ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี

    1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ  ประกอบดว้ย
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รวมทัง้สิ้น ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

จ านวน 10 หลัง เป็นเงิน 10,940,000 บาท หลัง                 10 10,940,000
8. ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 13 หลัง (แบบที่ 1)  
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกยีรติ  ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด  
จงัหวัดตรัง จ านวน 13 หลัง เป็นเงิน 4,463,000 บาท หลัง                 13 4,463,000
9. ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดภูเกต็  
ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเกต็ จงัหวัดภูเกต็
จ านวน 8 หลัง เป็นเงิน 1,469,000 บาท หลัง                   8 1,469,000
10. ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรบ ค่ายลูกเสือจงัหวัดขอนแกน่ 
ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแกน่  จงัหวัดขอนแกน่
จ านวน 3 หลัง เป็นเงิน 1,446,000 บาท หลัง                   3 1,446,000
11. ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ายลูกเสือจงัหวัดเชียงใหม่ 
 ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 3 หลัง เป็นเงิน 2,667,000 บาท หลัง                   3 2,667,000
12. ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดบุรีรัมย ์ 
ต าบลเสม็ด  อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวัดบุรีรัมย์
จ านวน 5 หลัง เป็นเงิน 4,359,000 บาท หลัง                   5 4,359,000
13. ปรับปรุงอาคารเรือนนอน ค่ายลูกเสือจงัหวัดนครนายก  
ต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครนายก จงัหวัดนครนายก
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 496,000 บาท หลัง                   1 496,000
14. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือจงัหวัดกาญจนบุรี  
ต าบลพนมทวน  อ าเภอพนมทวน จงัหวัดกาญจนบุรี
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 7,696,300 บาท หลัง                   1 7,696,300
  (2) ค่าปรบัปรงุสาธาณปูโภคทีม่ีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) เป็นเงิน 8,141,100 บาท หน่วย                  4 8,141,100
1. ปรับปรุงระบบประปา ค่ายลูกเสือจงัหวัดล าปาง  
ต าบลบ่อแฮ้ว อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวัดล าปาง
จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 5,232,500 บาท แห่ง                   1 5,232,500
2. ปรับปรุงระบบประปา ค่ายลูกเสือจงัหวัดน่าน  
ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง จงัหวัดน่าน
จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 359,900 บาท แห่ง                   1 359,900
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่ายลูกเสือจงัหวัดศรีสะเกษ 
ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวัดศรีสะเกษ
จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 2,305,700 บาท แห่ง                   1 2,305,700
4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ค่ายลูกเสือจงัหวัดภูเกต็
ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเกต็ จงัหวัดภูเกต็
จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 243,000 บาท แห่ง                   1 243,000
  4) ค่าสิ่งก่อสรา้งอ่ืนทีม่ีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 38 หน่วย) เป็นเงิน 24,944,600 บาท หน่วย                38 24,944,600
1. กอ่สร้างห้องน้ า  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกยีรติ     
ต าบลบางดี  อ าเภอห้วยยอด จงัหวัดตรัง จ านวน 1 หลัง  

หลัง                   1 2,154,000
2. กอ่สร้างห้องน้ า ค่ายหลวงบ้านไร่ ต าบลคลองตาคต  
อ าเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี  
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 2,154,000 บาท หลัง                   1 2,154,000

เป็นเงิน 2,154,000 บาท
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รวมทัง้สิ้น ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

3. กอ่สร้างห้องน้ า  ค่ายลูกเสือรัตรสาร    
ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวัดสงขลา
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 2,154,000 บาท หลัง                   1 2,154,000
4. กอ่สร้างห้องน้ า ค่ายลูกเสือจงัหวัดระยอง   
ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวัดระยอง
จ านวน 1  หลัง  เป็นเงิน 2,154,000 บาท หลัง                   1 2,154,000
5. กอ่สร้างห้องน้ า ค่ายลูกเสือจงัหวัดยะลา  
ต าบลกายบูอเกาะ อ าเภอรามัน  จงัหวัดยะลา
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 2,154,000 บาท หลัง                   1 2,154,000
6. กอ่สร้างห้องน้ า ค่ายลูกเสือจงัหวัดยโสธร  
ต าบลเดิด อ าเภอเมืองยโสธร จงัหวัดยโสธร
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 2,154,000 บาท หลัง                   1 2,154,000
7. กอ่สร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดระยอง  
ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวัดระยอง
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 889,000 บาท หลัง                   1 889,000
8. กอ่สร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดกระบี่  
ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมืองกระบี่ จงัหวัดกระบี่
จ านวน 2 หลัง เป็นเงิน 1,747,000 บาท หลัง                   2 1,747,000
9. กอ่สร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดร้อยเอด็  
ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จงัหวัดร้อยเอด็
จ านวน 3 หลัง เป็นเงิน 2,611,100 บาท หลัง                   3 2,611,100
10. กอ่สร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดปราจนีบุรี
ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมืองปราจนีบุรี จงัหวัดปราจนีบุรี 
จ านวน 3 หลัง เป็นเงิน 2,667,000 บาท หลัง                   3 2,667,000
11. กอ่สร้างที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดยะลา  
ต าบลกายบูอเกาะ อ าเภอรามัน  จงัหวัดยะลา
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 814,000 บาท หลัง                   1 814,000
12. กอ่สร้างรางระบายน้ าฝาเหล็ก ค่ายลูกเสือจงัหวัดนครนายก  
 ต าบลสาริกา อ าเภอเมือง นครนายก จงัหวัดนครนายก
จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 441,000 บาท แห่ง                   1 441,000
13. กอ่สร้างฐานกจิกรรม ค่ายลูกเสือจงัหวัดนครศรีธรรมราช   
ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จงัหวัดนครศรีธรรมราช
จ านวน 20 ฐาน เป็นเงิน 956,000 บาท ฐาน                 20 956,000
14. กอ่สร้างร้ัวคอนกรีต ค่ายลูกเสือจงัหวัดล าปาง  
ต าบลบ่อแฮ้ว อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวัดล าปาง
จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 1,895,500 บาท แห่ง                   1 1,895,500
  5) ค่าสิ่งก่อสรา้งสาธารณปูโภคทีม่ีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) เป็นเงิน 5,093,800บาท หน่วย                  3 5,093,800
1. กอ่สร้างระบบประปา ค่ายลูกเสือจงัหวัดปราจนีบุรี  
ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมืองปราจนีบุรี จงัหวัดปราจนีบุรี
จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 1,596,000 บาท แห่ง                   1 1,596,000
2. กอ่สร้างระบบประปา ค่ายลูกเสือจงัหวัดขอนแกน่  
ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแกน่ จงัหวัดขอนแกน่
จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 3,000,000 บาท แห่ง                   1 3,000,000
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รวมทัง้สิ้น ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

3. กอ่สร้างไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ ค่ายลูกเสือจงัหวัด 
อดุรธานี ต าบลกดุสระ อ าเภอเมืองอดุรธานี จงัหวัดอดุรธานี 
จ านวน 1 แห่ง เป็นเงิน 497,800 บาท แห่ง                   1 497,800
 6) โครงการก่อสรา้งบ้านพักพนักงานส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
ต าบลบางพระ อ าเภอศรรีาชา จงัหวัดชลบุรี
จ านวน 3 หลัง   เป็นเงิน 26,880,000 บาท หลัง                  3 8,960,000  17,920,000
4. อุดหนุนงบด าเนินงาน  75,459,400 3,472,800 24,943,500 3,861,500 5,000,800 4,811,100 4,703,200 4,865,700 4,863,800 4,822,400 4,851,433 4,646,233 4,616,934

4.1 อุดหนุนค่าใช้จา่ยบุคคลากร    30,284,600 1,790,900 1,790,900 1,790,900 2,784,200 2,784,200 2,784,200 2,745,600 2,745,600 2,745,600 2,774,133 2,774,133 2,774,234
1) 28,167,600 1,602,300 1,602,300 1,602,300 2,595,600 2,595,600 2,595,600 2,595,600 2,595,600 2,595,600 2,595,700 2,595,700 2,595,700
2) 2,117,000 188,600 188,600 188,600 188,600 188,600 188,600 150,000 150,000 150,000 178,433 178,433 178,534

4.2   ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 16,650,800 1,373,900 1,344,600 1,552,600 1,346,600 1,356,900 1,347,000 1,462,100 1,460,200 1,428,800 1,476,900 1,265,300 1,235,900
1) ค่าตอบแทน 2,056,200 150,400 170,600 170,600 170,600 170,600 171,000 193,900 193,900 193,900 156,900 156,900 156,900

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 636,800 43,800 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 27,000 27,000 27,000
1,419,400 106,600 106,600 106,600 106,600 106,600 107,000 129,900 129,900 129,900 129,900 129,900 129,900

2) ค่าใช้สอย 12,576,000 1,034,100 1,034,000 1,242,000 1,036,000 1,036,000 1,036,000 1,038,200 1,036,300 1,046,000 1,006,000 1,025,400 1,006,000
(1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 884,500 45,200 45,200 45,200 83,000 83,000 83,000 75,200 73,300 83,000 83,000 102,400 83,000
(2) ค่าจดัประชุม เล้ียงรับรองและพิธีการ 636,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 300,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000  -  -  -
(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 9,756,000 813,000 813,000 813,000 813,000 813,000 813,000 813,000 813,000 813,000 813,000 813,000 813,000
(5) ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

   (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 491,500 67,900 67,800 67,800 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
   (7) ค่าภาษีและประกนัรถยนต์ 64,000  -  - 64,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   (8) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 144,000  -  - 144,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3) ค่าวัสดุ 2,018,600 189,400 140,000 140,000 140,000 150,300 140,000 230,000 230,000 188,900 314,000 83,000 73,000
(1) วัสดุส านักงาน 330,300 50,000 30,000 30,000 30,000 40,300 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -  -
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 740,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 80,000 54,000 53,000 53,000
(3) วัสดุหนังสือวารสารและต ารา 29,400 29,400  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์ 518,900 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 28,900 40,000 30,000 20,000

   (5)  วัสดุการเกษตร 400,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 50,000 50,000 190,000  -  -
   4.3 ค่าสาธารณปูโภค 5,524,000 308,000 308,000 318,000 470,000 470,000 472,000 558,000 558,000 548,000 500,400 506,800 506,800

(1) ค่าไฟฟ้า 3,934,000 200,000 200,000 200,000 310,000 310,000 314,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
(2) ค่าน้ าประปา 1,190,000 80,000 80,000 80,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 72,400 78,800 78,800
(3) ค่าบริการโทรศัพท์/ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 300,000 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(4) ค่าบริการไปรษณียโ์ทรเลข 100,000 8,000 8,000 8,000 10,000 10,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

4.4 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/การประชุม คน 4,000           1,600,000  - 100,000 200,000 400,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
สัมมนาและฝึกอบรม   

 ### งบอุดหนุนทัว่ไป 21,400,000  - 21,400,000     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
คร้ัง/ปี 1                  6,000,000  - 6,000,000        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
จงัหวัด 77                15,400,000  - 15,400,000      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

5. อุดหนุนโครงการสรา้งกระบวนทัศน์เพ่ือพัฒนาลูกเสือจติสาธารณะ คน 237,500        29,000,000  - 1,075,000 2,800,000 2,600,000 2,200,000 6,315,000 2,800,000 2,900,000 2,900,000 2,600,000 1,800,000 1,010,000
ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ

   (2)  ค่าเบี้ยประชุม

  (1) การจดัส่งค่าบ ารุงลูกเสือโลก
  (2) การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน 
      ลูกเสือจงัหวัด

เงินเดือน   
ค่าจา้งประจ า  


