** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2564
รหัสโครงการ... : 50340000-3579
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อาภรณ์ บุญเกลี้ยง โทร.6371
ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินซอและฮ์ โทร.022242978
1.3 หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 โดยกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ในพื้นที่เขตประเวศ
เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตประเวศ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
และสามารถสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อจัดทำบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (ภ.ด.ส.4) และแจ้งการประเมินภาษีฯ (ภ.ด.ส.7, 8) ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
2 เพื่อขยายฐานข้อมูลการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เพิ่มขึ้น
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารเพื่อออกสำรวจ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจฐานข้อมูลเพื่อออกหนังสือแจ้งสำรวจ ภ.ด.ส.3, 4
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : ส่งแบบสำรวจ ภ.ด.ส.3, 4 จำนวน 1,570 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : ออกหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบ (ภ.ด.ส.3,4) เพิ่มเติม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ดำเนินการบันทึกใบแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ลงระบบ จำนวน 20,984 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 24/04/2564 : ดำเนินการส่งใบแจ้งประเมินให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ยอดประเมิน 20,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,632,211.42 บาท
ได้รับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วจำนวน 5,500 ราย เป็นเงิน 3,070,605.97 บาท
คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของยอดประเมิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : ยอดประเมิน 20,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,632,211.42 บาท
ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 2564 ได้รับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จำนวน 3,511 ราย เป็นเงิน 3,992,092.32 บาท
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64 มียอดรับชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นเงิน 9,493,549.42 บาท
คิดเป็นร้อยละ 34.36 ของยอดประเมิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
รายงานครั้งที่9
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
:: 28/06/2564 : ยอดประเมิน 20,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,632,211.42 บาท
ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. 2564 ได้รับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จำนวน 4,926 ราย เป็นเงิน 17,694,587.28 บาท
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 มียอดรับชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นเงิน 27,188,136.70 บาท
คิดเป็นร้อยละ 98.39 ของยอดประเมินรับชำระเงินแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท
รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ยอดประเมิน 20,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,632,211.42 บาท
ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. 2564 ได้รับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จำนวน 1,651 ราย เป็นเงิน 1,702,820.68 บาท
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 31 ก.ค. 64 มียอดรับชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นเงิน 28,890,957.38 บาท
คิดเป็นร้อยละ 104.56 ของยอดประเมินออกหนังสือเตือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ยอดประเมิน 20,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,632,211.42 บาท
ระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. 2564 ได้รับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จำนวน 832 ราย เป็นเงิน 447,374.74 บาท
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 31 ส.ค. 64 มียอดรับชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นเงิน 29,338,332.12 บาท
คิดเป็นร้อยละ 106.17 ของยอดประเมิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท
รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2564 : ยอดประเมิน 20,984 ราย เป็นจำนวนเงิน 27,632,211.42 บาท
ระหว่างวันที่ 1-20 ก.ย. 2564 ได้รับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จำนวน 63 ราย เป็นเงิน 74,791.77 บาท
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 20 ก.ย. 64 มียอดรับชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นเงิน 29,413,123.89 บาท
คิดเป็นร้อยละ 106.45 ของยอดประเมิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท
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: เป็นไปตามเป้าหมาย
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: เป็นไปตามแผน
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ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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