
สอบถามสายตรง สถ. 
เรือนจ าอ าเภอ  ได้ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยส่งเสริมการเรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี  และการแสดงพื้นเมือง (อีสาน) งบประมาณ 85,000 บาท  
 วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้ต้องขัง (ชาย – หญิง) เขตอ านาจศาลจังหวัด จ านวน  
8 อ าเภอ จาก 18 อ าเภอ  ให้เป็นผู้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านการแสดงดนตรีพ้ืนเมือง  มีแนวทาง 
ในการประกอบอาชีพ  ไม่เป็นบุคคลที่ก่อปัญหาในชุมชนและสังคมหลังพ้นโทษ 
 วิธีการด าเนินงาน  ท าการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะจากวิทยากรภายนอก 
 โดยเบิกจ่ายงบประมาณเป็น 2 รายการ คือ  

1. ค่าจัดการอบรมและเรียนรู้/ฝึกทักษะ ค่าตอบแทนวิทยากร 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแสดงและเครื่องดนตรี 

 
ค าถาม  โครงการดังกล่าวอยู่ในภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่ 
   และสามารถอุดหนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนได้หรือไม่  อย่างไร  

           
 2. โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังช่างอิฐฉาบปูน (45 ชั่วโมง)  งบประมาณ 20,450 บาท  
  วัตถุประสงค์   เพ่ือฝึกอบรมแก่ผู้ต้องขังชายที่ เป็นนักโทษขาด  จ านวน 30 คน 1 รุ่น  
ให้มีความรู้  ทักษะ  ความช านาญด้านวิชาชีพช่างก่ออิฐฉาบปูน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจริง  เป็นการสร้าง
โอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ 
  วิธีด าเนินงาน   ฝึกอบรมผู้ต้องขังชาย ที่เป็นนักโทษเด็ดขาด  จ านวน 1 รุ่น 30 คน โดยเบิกจ่าย
งบประมาณ  เป็นค่าปูนซีเมนต์  ทราย  เกรียงก่อ ถังหิ้วปูน  อิฐบล็อก  และรองเท้าบูท 
 
 ค าถาม  โครงการดังกล่าวอยู่ในภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่   
  และสามารถอุดหนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนได้หรือไม่  อย่างไร  
 

3. โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังช่างเชื่อมโลหะ (45 ชั่วโมง) งบประมาณ 20,640 บาท  
  วัตถุประสงค์   เพ่ือฝึกอบรมแก่ผู้ต้องขังชายที่ เป็นนักโทษขาด  จ านวน 30 คน 1 รุ่น  
ให้ มีความรู้  ทั กษะ ความช านาญด้ านวิ ชาชีพช่ า ง เชื่ อม โลหะ  ทั้ งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบั ติ จ ริ ง  
เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ 
  วิธีด าเนินงาน   ฝึกอบรมผู้ต้องขังชาย ที่เป็นนักโทษเด็ดขาด  จ านวน 1 รุ่น 30 คน โดยเบิกจ่าย
เป็นค่าเหล็กแป๊บด าเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ,1 นิ้วครึ่ง ,1 นิ้ว เหล็กตัว C ใบตัดเหล็ก  แปรงทาสี 
 

 ค าถาม  โครงการดังกล่าวอยู่ในภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่   
                และสามารถอุดหนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนได้หรือไม่  อย่างไร  

     / 4. โครงการ... 
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4. โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (45 ชั่วโมง) งบประมาณ 11,000 บาท  
  วัตถุประสงค์   เพ่ือฝึกอบรมแก่ผู้ต้องขังชายที่ เป็นนักโทษขาด  จ านวน 30 คน 1 รุ่น  
ให้มีความรู้  ทักษะ ความช านาญด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจริง  
เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ 

 วิธีด าเนินงาน   ฝึกอบรมผู้ต้องขังชาย ที่เป็นนักโทษเด็ดขาด  จ านวน 1 รุ่น 30 คน โดย 
เบิกจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง 2000  ล าโพง 12”  คลิปแอมป์  สายล าโพง 
 

 ค าถาม  โครงการดังกล่าวอยู่ในภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่   
            และสามารถอุดหนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนได้หรือไม่  อย่างไร  

 
5. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 งบประมาณ 36,200 บาท 

  วัตถุประสงค์ ฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์พักการลงโทษ  และผู้ต้องขังที่ได้รับวัน 
ลดวันต้องโทษ  ตามช่วงระยะเวลาของการจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ 1 จ านวน 80 คน 
เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมภายหลังพ้นโทษ เสริมสร้างความรู้  พัฒนาทัศนคติ  พัฒนาจิตใจ 
สามารถหลีกเลี่ยงสภาพการณ์ที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดซ้ า  ส่งเสริมบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง
ก่อนปล่อยและหลังการปล่อย  
  วิธีด าเนินการ  

1. ฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับตน  เรียนรู้ทักษะในการป้องกันการ 
กระท าผิดซ้ า 

2. ฝึกอบรมอาชีพอิสระระยะสั้น  เช่น สูตรท าอาหารเพ่ือจ าหน่าย  การอัดกรอบพระ 
ด้วยพลาสติก 

3. อบรมให้ค าแนะน า  จัดกิจกรรมพิธีการทางศาสนา  อบรมให้ความรู้เรื่องการคุมประพฤต ิ
การแนะแนวการประกอบอาชีพและหาแหล่งงานท า 
  โดยเบิกจ่ายงบประมาณเป็น 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
  ค าถาม  โครงการดังกล่าวอยู่ในภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่   
                  และสามารถอุดหนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนได้หรือไม่  อย่างไร 
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6. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2560 งบประมาณ 41,000 บาท 
  วัตถุประสงค์ ฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์พักการลงโทษ และผู้ต้องขังที่ได้รับวัน 
ลดวันต้องโทษตามช่วงระยะเวลาของการจัดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ 2 จ านวน 100 คน 
เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมภายหลังพ้นโทษ เสริมสร้างความรู้  พัฒนาทัศนคติ  พัฒนาจิตใจ 
สามารถหลีกเลี่ยงสภาพการณ์ที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดซ้ า  ส่งเสริมบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง
ก่อนปล่อยและหลังการปล่อย  
  วิธีด าเนินการ  

1. ฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับตน  เรียนรู้ทักษะในการป้องกันการ 
กระท าผิดซ้ า 

2. ฝึกอบรมอาชีพอิสระระยะสั้น  เช่น สูตรท าอาหารเพื่อจ าหน่าย  การอัดกรอบพระ 
ด้วยพลาสติก 

3. อบรมให้ค าแนะน า  จัดกิจกรรมพิธีการทางศาสนา  อบรมให้ความรู้เรื่องการคุมประพฤต ิ
การแนะแนวการประกอบอาชีพและหาแหล่งงานท า 
  โดยเบิกจ่ายงบประมาณเป็น 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

  ค าถาม  โครงการดังกล่าวอยู่ในภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่   
                  และสามารถอุดหนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนได้หรือไม่  อย่างไร 
  
 


