** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
-------- ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
3. คำนิยาม :
:: 1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
ความหมาย : กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย
นิยาม : ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563
ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต
2. ร้อยละของการบังคับภาษี
ความหมาย : กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วน
ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย
นิยาม : ลูกหนี้ภาษี หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างในปี 2563 การบังคับภาษี หมายถึง
การดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด ตามที่สำนักการคลังเวียนแจ้งโดยครบถ้วน
4. วิธีการคำนวณ :
:: 1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
1.1 สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน
1.2 สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน
1.3 สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน
1.4 สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน
1.5 สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน
จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของ 50 สำนักงานเขตที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน หาร จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของ 50 สำนักงานเขต คูณ
100
2. ร้อยละของการบังคับภาษี
วิธีการคำนวณ : จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของสำนักงานเขตที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน หาร จ้านวนรายของลูกหนี้
ของภาษีของสำนักงานเขต คูณ 100
2.1 สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน
2.2 สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึง ร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน
2.3 สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน
2.4 สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน
2.5 สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 20 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1. สำรวจและจัดเตรียมเอกสารและแบบพิมพ์ภาษีป้ายให้ครบถ้วน เพื่อจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และสำรวจพร้อมจัดพิมพ์ รายชื่อผู้ค้างชำระภาษี ทั้ง 3 ประเภท ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 รายงานกองรายได้
สำนักการคลัง
2. จัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ และสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า
3. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี
4. แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : (6.4) ไตรมาสที่ 4 : (6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: ยอดการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ภาษีโรงเรือน 125,392,959.20 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 1,171,455.71 บาท ภาษีป้าย 136,788,708.22
บาท
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: ไม่มี
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ---9. หลักฐานอ้างอิง :
:: ไม่มี
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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