** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
7.2 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: กรุงเทพมหานครสามารถ
แจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย
นิยาม : ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563
ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. สำนักการคลัง (ความรับผิดชอบ)
ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของทุกสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร
ความหมาย กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วน
ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย
นิยาม: ลูกหนี้ภาษี หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563
การบังคับภาษี หมายถึง การดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด
ตามที่สำนักการคลังเวียนแจ้งโดยครบถ้วน
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1 สำนักการคลัง (ความรับผิดชอบ)
กองรายได้ตรวจสอบจำนวนรายลูกหนี้ภาษีที่ยังมิได้ดำเนินการบังคับภาษีและลูกหนี้ภาษีที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีครบถ้วน
แล้วของทั้ง 50 สำนักงานเขต และแจ้งข้อมูลแก่สำนักงานเขตกรณีตรวจพบว่าลูกหนี้ภาษีรายใดยังมิได้ดำเนินการบังคับภาษี
4. วิธีการคำนวณ :
:: : จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีของ 50 สำนักงานเขต หาร จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของ 50
สำนักงานเขต 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
2. สำนักงานเขต (ความรับผิดชอบ)
2.1. ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร2.2
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
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วิธีการคำนวณ : จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของ 50 สำนักงานเขตที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน หาร จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของ 50
สำนักงานเขต คูณ 100
การให้คะแนน
1. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน
2. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน
3. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน
4. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน
5. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน
2. สำนักงานเขต (ความรับผิดชอบ)
2.1 ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตจัดทำบัญชีลูกหนี้
2.2 ฝ่ายรายได้สำนักงานเขต ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน
วิธีการคำนวณ : จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของสำนักงานเขตที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน หาร
จำนวนรายของลูกหนี้ของภาษีของสำนักงานเขต คูณ 100
การให้คะแนน
1. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน
2. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน
3. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน
4. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน
5. สามารถดำเนินการบังคับภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 68 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : - จัดทำประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง และรายการห้องชุด ส่งให้ผู้รับประเมิน
/อยู่ระหว่างขั้นตอนรับคำร้องขอแก้ไขข้อมูลบัญชีรายการห้องชุด
- เดือนตุลาคมถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจ/จัดทำฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุดที่ได้ประกาศตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๒
-จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการและดำเนินการตามแผนตั้งแต่ 1 ต.ค.-??. ธ.ค.62 ดังนี้
1.สำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ???.. ราย
2.สำรวจรายการอาคารชุด จำนวน ?????. ราย
3.ประกาศรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) จำนวน ????. ราย
4.ประกาศที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) จำนวน ????.. ราย
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : - ดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามคำร้องห้องชุด
และบันทึกฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/จัดทำประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนของที่ดินว่างเปล่า ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่ (รายเก่า)/การนำข้อมูลโรงเรือนฯ และภาษีบำรุงท้องที่รายเก่า เข้าสู่ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ติดตามตรวจสอบ และออกหนังสือเพื่อให้ชำระภาษี/ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ
เพื่อออกหนังสือเตือนและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี/ออกหนังสือเตือนติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระ
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : - ประกาศบัญชีรายการห้องชุด จำนวน 10,863 ห้อง ( วันที่ 20 พ.ย. 62
- ประกาศบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16,589 แปลง (วันที่ 25 พ.ค. 63)
โดยที่ภาษีที่สามารถแจ้งการประเมินและจัดเก็บได้ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
- รวมแจ้งการประเมิน 17,726,673.65 คิดเป็นร้อยละ 67.91 (ของประมาณการปีงบประมาณ 63 : 26,100,000.-)
- รวมเป็นเงินรับชำระทั้งสิ้น 1,246,824.44 คิดเป็นร้อยละ 21.14 (ของหนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 5,894,214.59)
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : (6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
::
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
::
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8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: --ไม่มี-9. หลักฐานอ้างอิง :
::
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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