** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
-------- ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าประสงค์ที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
3. คำนิยาม :
:: ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2564
ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต
4. วิธีการคำนวณ :
:: 1. ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของสำนักงานเขตจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต
2. แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100.00 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : สำนักงานเขตคลองเตยได้ดำเนินการสำรวจที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด ตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
เพิ่มเติม ดังนี้ 1) ที่ดิน จำนวน 1,219 แปลง 2) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 599 หลัง 3) สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารชุด จำนวน 300 ห้อง 4)
ประกาศและจัดส่งข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมให้ประชาชนตรวจ 5)
ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอแก้ไข
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1. สำนักงานเขตคลองเตยได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดเพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
1.1 ที่ดิน จำนวน 2,410 แปลง จำนวนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.93
1.2 บ้านและอาคารพาณิชย์ จำนวน 6,117 หลัง จำนวนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 54.20
1.3 อาคารชุด จำนวน 3,474 ห้อง จำนวนที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.64
2. ประกาศและจัดส่งข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3. ประกาศราคาประเมินทุนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4. ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 60
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1.ดำเนินการปิดหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมแบบแสดงรายการคำนวณ ณ
ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการ ตามมาตรา13 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
2. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2,889 ราย จำนวนเงิน 43,784,562.41 บาท
3. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 124 ราย จำนวนเงิน 18,356,496.82 บาท
4. จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 22 ราย จำนวนเงิน 26,829.68 บาท
5. จัดเก็บภาษีป้าย จำนวน 2,742 ราย จำนวนเงิน 43,907,178.61 บาท
6. รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,777 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,075,067.52 บาท
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1. สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินการ ดังนี้
? ดำเนินการเร่งรัดติดตามการเก็บภาษีค้างชำระ
? ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ (แบบ ภดส. กทม.1)
? แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน เพื่อระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
2. ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ? สิงหาคม 2564
? ดำเนินการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 60
? ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 18,084 ราย จำนวนเงิน 132,543,978.00 บาท
? ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 140 ราย จำนวนเงิน 18,772,344.32 บาท
? จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 30 ราย จำนวนเงิน 439,413.47 บาท
? จัดเก็บภาษีป้าย จำนวน 3,021 ราย จำนวนเงิน 52,844,362.65 บาท
? รวมทั้งสิ้นจำนวน 21,275 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,600,098.44 บาท
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ? สิงหาคม 2564
? ดำเนินการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 60
? ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 18,084 ราย จำนวนเงิน 132,543,978.00 บาท
? ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 140 ราย จำนวนเงิน 18,772,344.32 บาท
? จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 30 ราย จำนวนเงิน 439,413.47 บาท
? จัดเก็บภาษีป้าย จำนวน 3,021 ราย จำนวนเงิน 52,844,362.65 บาท
? รวมทั้งสิ้นจำนวน 21,275 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,600,098.44 บาท
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
::
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
::
9. หลักฐานอ้างอิง :
::

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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