โครงการปรับปรุงอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
1. ชื่อโครงการปรับปรุงอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสรรพสามิตจะดาเนินการจัดทาแผนประมาณการใช้
จ่ายเงินฝากค่าใช้จ่ายภาษีท้องถิ่นปีงบประมาณ 2564 ซึง่ สานักงานฯ มีอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ โดยอาคารดังกล่าวฯ มีระยะเวลาการใช้งานเป็นเวลานาน ทาให้เกิดการชารุดทรุด
โทรม ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการ พร้อมทั้งเป็นการรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการให้มีสภาพน่าอยู่ และสร้างขวัญกาลังใจต่อเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัย จาเป็นต้องปรับปรุงอาคารดังกล่าวฯ
ดังนั้น สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์มีความจาเป็นที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักให้
มีสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน และเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับ ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดรับกับแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของสานักงานฯ จึงมีความจาเป็นที่จะขอรับการสนับสนุนเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ในการปรับปรุง
อาคารชุดทีพ่ ักอาศัยข้าราชการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
3. วัตถุประสงค์โครงการ

3.1 เพื่อให้การพักอาศัยมีความปลอดภัยและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ข้าราชการ
3.2 เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
และดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
3.3 เพื่อป้องกันทรัพย์สินและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ข้าราชการ
4. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการปรับปรุงอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ จานวน 1 หลัง
5. รูปแบบขั้นตอนดาเนินงาน
5.1 สารวจ/สรุป สภาพชารุดอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
จานวน 1 หลัง
5.2 ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ทาแบบ ปร.4
ปร.5 โดยช่างที่ชานาญงาน
5.3 จัดทาแผนงานโครงการเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 ข้าราชการผู้พักอาศัยอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

/ข้าราชการ...

-27. สถานที่ดาเนินการ อาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9. งบประมาณ 4,319,000.- บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
10. การประเมินผล
10.1 เชิงปริมาณ ข้าราชการพักอาศัยได้รับความสะดวกปลอดภัยในการพักอาศัย มีขวัญและกาลังใจใน
ปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
10.2 เชิงคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ทาให้มีอาคารที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ที่มีสภาพแข็งแรงปลอดภัยและน่าพักอาศัย
11.2 ทาให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญกาลังใจเพิ่มมากขึ้น
11.3 ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางศุดารัตน์ แดนนาสาร)
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

ลงชือ่ .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์)
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสุชาดา โชนะ โต)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์สาขาเมืองฯ
1. ชื่อโครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์สาขาเมือง
2. หลักการและเหตุผล
กรมสรรพสามิตจะดาเนิ นการจัดทาแผนประมาณการใช้จ่ายเงิ นฝากค่า ใช้จ่ายภาษีท้องถิ่ น
ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ มีแบ่งเขตรับผิดชอบอกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขา
เมืองกาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ และสาขาหนองกุงศรี ซึ่งปัจจุบันสาขาเมืองกาฬสินธุ์ได้รับนโยบายเข้าร่วมประกวด
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปัจจุบันสานักงานสรรพสามิตสาขาเมืองฯ ยังไม่มีเคาน์เตอร์เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ
เพื่อสนองนโยบายกรมสรรพสามิตรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) พร้อมทั้งสร้างขวัญ
กาลังใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จาเป็นต้องปรับปรุงอาคารสานักงานดังกล่าวฯ ให้ทันสมัยและใหม่รองรับต่อผู้มา
ใช้บริการ
ดังนั้น สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์มีความจาเป็นที่ต้องมีเคาน์เตอร์เพื่อรองรับผู้มาใช้
บริการเพื่อสนองนโยบายกรมสรรพสามิตรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ให้มีสภาพที่
ดีและพร้อมใช้งาน และเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
สานักงานฯ จึงมีความจาเป็นที่จะขอรับการสนับสนุนเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ในการปรับปรุงอาคาร
สานักงานฯ
3. วัตถุประสงค์โครงการ
3.1 เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการเพื่อสนองนโยบายกรมสรรพสามิตรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
3.2 เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสานักงานฯ และดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งาน
3.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
4. วิธีการดาเนินการ
ดาเนินการปรับปรุงปรับปรุงเคาน์เตอร์ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์สาขาเมือง จานวน 1 งาน
5. รูปแบบขั้นตอนดาเนินงาน
5.1 สารวจ/สรุป สภาพเคาน์เตอร์ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์สาขาเมืองจานวน 1 งาน
5.2 ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ทาแบบ ปร.4
ปร.5 โดยช่างที่ชานาญงาน
5.3 จัดทาแผนงานโครงการเพื่อปรับปรุงปรับปรุงเคาน์เตอร์ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์สาขา
เมือง ปีงบประมาณ 2564
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์สาขาเมืองฯ

/ข้าราชการ...
-27. สถานที่ดาเนินการ อาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาเมืองฯ
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9. งบประมาณ 4,319,000.- บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
10. การประเมินผล
10.1 เชิงปริมาณ ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการได้รับความสะดวกปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
มีขวัญและกาลังใจในปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
10.2 เชิงคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ทาให้มีอาคารสานักงานฯ ทีจ่ ะรองรับผู้มาใช้บริการเพื่อสนองนโยบายกรมสรรพสามิตรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
11.2 ทาให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญกาลังใจเพิ่มมากขึ้น
11.3 ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางศุดารัตน์ แดนนาสาร)
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

ลงชือ่ .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์)
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสุชาดา โชนะ โต)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
ชนิดของงาน
:  แผนงานโครงการ  แผนงานประจา  แผนเฉพาะกิจ
ระยะเวลาโครงการ
: 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง : ข้อ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
ข้อ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและ
เป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต : ข้อ 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยส านั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ก าฬสิ น ธุ์ สาขาสมเด็ จ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ รับชาระภาษีจากสินค้าและบริการที่อยู่ในการควบคุม กากับ ดูแลของกรมสรรพสามิต และ
ประชาสั มพัน ธ์เผยข่ าวสาร ความรู้ ค วามเข้าใจเกี่ยวกั บภาษีที่ กรมสรรพสามิตจัด เก็บ ซึ่งขณะนี้ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ ได้รับอนุญาตให้ใช้สานักงานหลังเก่าของสหกรณ์ส่ งเสริมการเกษตรอาเภอ
สมเด็จ เป็นอาคารสานัก งาน โดยอาคารหลังดังกล่ าวมีระยะเวลาการใช้งานเป็นเวลานาน วัส ดุอุปกรณ์และ
โครงสร้างตัวอาคารหลายรายการเสื่อมสภาพ ทาให้เกิดความไม่สะดวกกับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการและมี
สภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน
ดังนั้น ส านั กงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสิ นธุ์จึงมีความจาเป็นที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ โดยสอดรับกับ มาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
(GECC) และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องขอรับการสนับสนุนเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นในการปรับปรุงอาคารสานักงานดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ ให้มีสภาพที่ดี
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย พร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
2.2 เพื่อรองรับมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
2.3 เพื่อเป็นการดูแลทรัพย์สินทางราชการให้มีอายุการใช้งานได้นานและคุ้มค่าต่อการใช้
ประโยชน์
2.4 เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ข้าราชการปฏิบัติงาน
3. เป้าหมายโครงการ
ปรับปรุงอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ จานวน 1 หลัง

-2-

4. วิธีดาเนินการ
4.1 ดาเนินการสารวจสภาพอาคารสานักงานที่จะทาการปรับปรุง
4.2 จัดทารายละเอียดประมาณราคาปรับปรุง โดยขอความอนุเคราะห์จาก
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์จัดทาแบบ ปร.4 และ ปร.5
4.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
4.4 ขอรับการสนับสนุนเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นจากกรมสรรพสามิต
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
6. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ จานวน 1 หลัง
7. งบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นจากกรมสรรพสามิต จานวน 1,599,000.00 บาท
( หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายอานวยการ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 อาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ มีสภาพดี มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
พร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
9.2 การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
9.3 สร้างขวัญกาลังใจให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
9.4 อาคารสานักงานมีอายุการใช้งานนานและคุ้มค่าต่อการใช้ประโยชน์

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์)
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ

