** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตมีนบุรี
รหัสโครงการ... : 50130000-3515
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปรียา มาสุข
ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างเขตมีนบุรีเป็นเขตการปกครองหนึ่งของกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้า
ที่ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งเขตมีนบุรีมีพื้นที่ประมาณ 63.645 ตร.กม. มีข้อมูลแปลงที่ดิน
65,536 แปลง จำนวนบ้านตามทะเบียนราษฎร์ ประมาณ 60,800 หลัง โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน
ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิที่ดินและสิ่งปลุกสร้างเพื่อใช้ใชการประเมินภาษีให้สามรถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีในปี พ.ศ.2563
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้มีข้อมุลที่ดินและสิ่งปลุกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตมีนบุรี ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
2.เพื่อนพข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตมีนบุรี อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการเร่งรัด ติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างถูกต้อง ครบถ้วน
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1.สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตมีนบุรีได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2.สามารถนำขัอมูลมาใช้จัดเก้บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพ
3.สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเร่งรัด ติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ตัวชี้วัด 15 (ตัวชี้วัดเจรจา 7) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
7.1 ร้อยละของความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ดำเนินการสำรวจข้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-20 ตค.62 ดังนี้
1.รายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง จำนวน 13,788 หลัง
2.รายการห้องชุด จำนวน 10,272 ห้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ดำเนินการสำรวจขัอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-15 พ.ย.62 ดังนี้
1.สำรวจรายการห้องชุด จำนวน 10,272 ห้อง
2.รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 26,033 ราย
3.ดำเนินการประกาศ ภ.ดส.4 (รายการอาคารชุด) จำนวน 9,278 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-20 ธ.ค.62 ดังนี้
1.สำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 26,033 หลัง
2.สำรวจอาคารชุด จำนวน 10,272 ราย
3.ประกาศรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4) จำนวน 9,278 ราย
4.ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) จำนวน 1,998 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 2020-1-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-24 ม.ค.63 ดังนี้
1.ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบ อาคารชุด 10,572 ราย
2.ดำเนินการสำรวจข้อมูลบ้านและจัดเก็บข้อมูลในระบบ จำนวน 20,200 ราย
3.ดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและจัดเก็บข้อมูลในระบบ จำนวน 36,570 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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