** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
-ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
-ร้อยละของการบังคับภาษี

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 :
:: ความหมาย: กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย
นิยาม : ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563
ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต
4. วิธีการคำนวณ :
:: 1.1 ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร
1.2 แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต
วิธีการคำนวณ : จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีของสำนักงานเขต หาร
จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของสำนักงานเขต คูณ 100
การให้คะแนน
1. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน
2. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน
3. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน
4. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน
5. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน
ความหมาย กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วน
ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย
นิยาม: ลูกหนี้ภาษี หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563
การบังคับภาษี หมายถึง การดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด
ตามที่สำนักการคลังเวียนแจ้งโดยครบถ้วน
2.1 ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตจัดทำบัญชีลูกหนี้
2.2 ฝ่ายรายได้สำนักงานเขต ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน
วิธีการคำนวณ : จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของสำนักงานเขตที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน หาร
จำนวนรายของลูกหนี้ของภาษีของสำนักงานเขต คูณ 100
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 30 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : จัดทำโครงการและส่งแบบแจ้งข้อมูลอาคารชุด ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง
และให้ประชาชนยื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด
1. เป้าหมายการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย อยู่ระหว่างรอสำนักการคลังกำหนดเป้าหมาย
2. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 4 ราย เป็นเงิน 1,024,151.03 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 22 ราย เป็นเงิน 2,992.50 บาท ภาษีป้าย
ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 26 ราย เป็นเงิน 1,027,143.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.06
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 218,000,000 บาท
กำลังดำเนินการแก้ไขข้อมูลคำร้องแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด และบันทึกข้อมูลลงในระบบตามแบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
2. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง
กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ? 24 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(2.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป้าหมายการจัดเก็บ 12,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 243 ราย เป็นเงิน 13,740,743.53 บาท
ยอดจัดเก็บ จำนวน 318 ราย เป็นเงิน 15,583,469.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 129.86
(2.2) ภาษีบำรุงท้องที่ เป้าหมายการจัดเก็บ 400,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 243 ราย เป็นเงิน 646,415.50 บาท ยอดจัดเก็บ
จำนวน 666 ราย เป็นเงิน 673,702.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 168.43
(2.3) ภาษีป้าย เป้าหมายการจัดเก็บ 25,500,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 1,094 ราย เป็นเงิน 11,430,222.00 บาท ยอดจัดเก็บ
จำนวน 1,114 ราย เป็นเงิน 10,241,919.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.16
รวมยอดประเมิน 25,817,381.03 บาท 1,580 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.09 ยอดการจัดเก็บ 26,499,091.20 บาท 2,098 ราย
คิดเป็นร้อยละ 10.36
3. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 9 ราย เป็นเงิน 1,323,895.24 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 32 ราย เป็นเงิน 4,091.00 บาท ภาษีป้าย
ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 1,327,986.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.24
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 218,000,000 บาท
กำลังดำเนินการแก้ไขข้อมูลคำร้องแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด และบันทึกข้อมูลลงในระบบตามแบบ สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง
กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ? 31 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(2.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป้าหมายการจัดเก็บ 12,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 283 ราย เป็นเงิน 16,416,623.53
บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 397 ราย เป็นเงิน 18,801,264.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 156.68
(2.2) ภาษีบำรุงท้องที่ เป้าหมายการจัดเก็บ 400,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 273 ราย เป็นเงิน 682,157.40 บาท
ยอดจัดเก็บ จำนวน 759 ราย เป็นเงิน 713,732.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 178.43
(2.3) ภาษีป้าย เป้าหมายการจัดเก็บ 25,500,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 1,584 ราย เป็นเงิน 19,367,639.00 บาท
ยอดจัดเก็บ จำนวน 1,685 ราย เป็นเงิน 18,388,807.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.11
รวมยอดประเมิน 36,466,446.93 บาท 2,140 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.25 ยอดการจัดเก็บ 37,903,517.01 บาท 2,841
ราย คิดเป็นร้อยละ 14.81
3. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 12 ราย เป็นเงิน 1,457,986.92 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 47 ราย เป็นเงิน 5,163.90 บาท ภาษีป้าย
ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 59 ราย เป็นเงิน 1,463,150.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 30
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : (6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 218,000,000 บาท
กำลังดำเนินการแก้ไขข้อมูลคำร้องแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด และบันทึกข้อมูลลงในระบบตามแบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: ผู้บริหารเขตสวนหลวง เจ้าหน้าที่เขตสวนหลวง ให้การสนับสนุน
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ไม่มี--9. หลักฐานอ้างอิง :
:: รายงานผลการดำเนินงาน
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
ตำแหน่ง .............................................................
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