
รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างองค์ความรู้ กจิกรรมที่ 1 โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ 556,000               ด าเนนิการเดือน พ.ค.62 ร้อยละ 20
ด้านการค้าระหว่างประเทศ แกผู้่ประกอบการเพื่อโอกาสเศรษฐกจิเมอืง ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
แกผู้่ประกอบการเพื่อโอกาสใน เปน็เงิน 336,000 บาท ดังนี้ ก าหนดหลักสูตรและประสาน

การพัฒนาเศรษฐกจิเมอืง ด าเนนิการเดือน พ.ค. 62 วิทยากรจากองค์กรจาก
 -  ค่าอาหาร เปน็เงิน 240,000 บาท ในประเทศและต่างประเทศ
 -  ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน (กระดาษ ปากกา ฯ) เปน็เงิน 10,000 บาท 
 -  ค่าสมนาคุณวิทยากร เปน็เงิน 66,000 บาท
 -  ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย เปน็เงิน 20,000 บาท

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กจิกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมความร่วมมอืกบัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง 1,000,000             ด าเนนิการเดือน มี.ค.62 ร้อยละ 25
ความร่วมมือกบัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ สาธารณรัฐเกาหลี อยูใ่นระหว่าง ได้ประสานงาน

ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เปน็เงิน 1,000,000 บาท กบัเมอืงและได้รับการตอบรับ
ด าเนนิการเดือน มี.ค. 62 จากนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 

แล้ว โดยขณะนีด้ าเนนิการหารือ
และจัดส่งแนวทางกจิกรรม 
ใหก้บัทางเมอืงพิจารณา
กจิกรรมตามโครงการฯ

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชน กจิกรรมที่ 1 โครงการ 14th Shanghai International 4,500,000             ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ร้อยละ 30
กรุงเทพมหานครร่วมกบั Youth Interactive Friendship  Camp 2018 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
เมอืงพี่เมืองนอ้ง ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ด าเนนิการสอบคัดเลือก

เปน็เงิน 175,100.- บาท เยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

กจิกรรมที่ 2 โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนนานาชาติเมอืงแตกู ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ร้อยละ 30
ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
เปน็เงิน 186,300.- บาท ด าเนนิการสอบคัดเลือก

เยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

กจิกรรมที่ 3 โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบันครอูฮ่ั่น ด าเนนิการเดือน ส.ค.62 ร้อยละ 30
หรือมณฑลชานตง ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน ส.ค. 62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
เปน็เงิน 552,100.- บาท ด าเนนิการสอบคัดเลือก

เยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชน กจิกรรมที่ 4  โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบัจังหวัดไอจิ 4,500,000             ด าเนนิการเดือน มิ.ย. 62 ร้อยละ 30
กรุงเทพมหานครร่วมกบั ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน มิ.ย.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
เมอืงพี่เมืองนอ้ง เปน็เงิน 268,650.- บาท ด าเนนิการสอบคัดเลือก

เยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

กจิกรรมที่ 5  โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบันครเฉิงตู ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ร้อยละ 30
ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
เปน็เงิน 552,100.- บาท ด าเนนิการสอบคัดเลือก

เยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

กจิกรรมที่ 6 โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบัเมอืงต้าเหลียน ด าเนนิการเดือน ก.ย. 62 ร้อยละ 30
ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน ก.ย.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
เปน็เงิน 323,000.- บาท ด าเนนิการสอบคัดเลือก

เยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

4 ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคม กิจกรรมที่ 1  โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนนานาชาติกับเมืองต้าเหลียน 2,500,000             ด าเนนิการเดือน ก.พ.62 ร้อยละ 90
พหวุัฒนธรรมกบัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง ประจ าป ี2562 การต้อนรับคณะเยาวชนเมอืงต้าเหลียนเยือน กทม. ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

เปน็เงิน 472,900.- บาท ด าเนนิการต้อนรับคณะเยาวชน
ด าเนนิการเดือน 12 - 16 ก.พ.62 จากเมืองต้าเหลียนเรียบร้อยแล้ว

 - ค่าที่พัก เปน็เงิน  60,000 บาท และอยูใ่นระหว่างเตรียมเอกสาร
 - ค่าเล้ียงรับรอง เปน็เงิน 232,400 บาท เพื่อเบกิเงินค่าใช้จ่ายฯ
 - ค่าพาหนะรับรอง เปน็เงิน 75,000 บาท
 - ค่าของขวัญ เปน็เงิน 16,500 บาท
 - ค่าเงินรางวัลส าหรับเจ้าหนา้ที่ปฏบิติังาน 6,000 บาท
 - ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิงรถยนต์ 2,000 บาท
 - ค่าตอบแทนล่าม 48,000 บาท
 - ค่าธรรมเนยีมการเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ค่าทางด่วน
ค่าวัสดุอปุกรณ์เคร่ืองเขียน เปน็เงิน 33,000 บาท

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

4 ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคม กจิกรรมที่ 2  โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนเฉพาะด้าน 2,500,000             ด าเนนิการเดือน ส.ค. 62 ร้อยละ 10
พหวุัฒนธรรมกบัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง กบัจังหวัดฟูกโูอกะ ประจ าป ี2562 การต้อนรับคณะเยาวชน ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

เมอืงฟูกโูอกะเยือนกรุงเทพมหานคร การประสานกบัเมอืงเพื่อ
ด าเนนิการเดือน ส.ค. 62 จัดเตรียมข้อมูลในการด าเนินงาน

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ กจิกรรมที่ 1 การเดินทางเข้าร่วมงาน Global Gathering 1,000,000             ด าเนนิการเดือน พ.ค.62 ร้อยละ 15
ส่งเสริมการตลาดและแสดง คร้ังที่ 14 ณ นครปซูาน สาธารณรัฐเกาหลี เปน็เงิน 670,000.- บาท ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
วิสัยทัศนข์องกรุงเทพมหานคร ด าเนนิการเดือน พ.ค. 62 การประสานกบัเมอืงในการ

จัดเตรียมแนวทางและข้อมลู
ร่วมกนัเพื่อเตรียมกจิกรรมใน
การเข้าร่วมงาน โดยขณะนี้
ท าการหารือในการจัดกจิกรรม
ต่างๆ

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

6 ค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาหเ์มอืงพี่ กจิกรรมที่ 1  การประชุมสัมมนาผู้น าเมอืงพี่เมอืงนอ้ง 7,500,000             ด าเนนิการเดือน พ.ค. - ก.ค.62 ร้อยละ 20
เมอืงนอ้ง ณ กรุงเทพมหานคร ด าเนนิการเดือน พ.ค. - ก.ค. 62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง 

กจิกรรมที่ 2  การออกบธูนทิรรศการ การค้าและการท่องเที่ยว  - แต่งต้ังคณะกรรมการฯ เพื่อ
ด าเนนิการเดือน พ.ค. - ก.ค. 62 ด าเนนิการก าหนด TOR 
กจิกรรมที่ 3  การประชุมสัมมนาผู้น าเมอืงพี่เมอืงนอ้ง ในการจัดงานฯ 
ด าเนนิการเดือน พ.ค. - ก.ค. 62  - จัดประกวดคัดเลือกนกัแสดง

เยาวชน กทม.เพื่อร่วมแสดง
ในส่วนของการแสดงศิลปะและ
วัฒนธรรมเมอืงพี่เมอืงนอ้ง
 - สกต.มหีนงัสือแจ้งก าหนด
การจัดงานใหก้บัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง
ที่เดินทางเข้าร่วมงาน

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

7 ค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียน กจิกรรมที่      - 1,500,000             ด าเนนิการเดือน มี.ค - ก.ย.62 ร้อยละ 10
การเดินทางเยือนระหว่าง ด าเนนิการเดือน  มี.ค. - ก.ย.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ผู้บริหารเมืองพี่เมอืงนอ้งเพื่อ เสนอพิจารณารายชือ่ผู้เดินทาง 
ขับเคล่ือนการพัฒนา เข้าร่วมประชุม และประสานงาน
กรุงเทพมหานคร กบัหนว่ยงานผู้จัดงานในหวัข้อ

ที่จะเข้าร่วมการประชุม

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้าร่วม กจิกรรมที่      - 1,000,000             ด าเนนิการเดือน มี.ค..-ก.ย.62 ร้อยละ 10
กจิกรรมเพื่อเสริมสร้างและ ด าเนนิการเดือน  มี.ค. - ก.ย.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ขยายความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ ประสานงานกบัหนว่ยงานที่
ของเมืองในระดับนานาชาติ เกีย่วขอ้ง เช่น องค์การสภาพฒันา

การค้าฮ่องกง (HUTDC) 
เพื่อหารือความเปน็ไปได้ใน
การจัดกิจกรรม/โครงการร่วมกัน

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้าร่วม กจิกรรมที่ 1 การเดินทางเข้าร่วมการประชุม Astana Economic 2,000,000             ด าเนนิการเดือน พ.ค. 62 ร้อยละ 40
กจิกรรมที่จัดโดยเมอืงหรือองค์การ Forum คร้ังที่ 12 ณ กรุงอสัตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด าเนนิการเดือน 15 - 18 พ.ค. 62 เสนอ ผว.กทม.เพื่อโปรดลงนาม
เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเมอืง อนมุติับคุคลและค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางเพื่อเข้าร่วม
การประชุม

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

10 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/ กจิกรรมที่ 1 การเข้าร่วมโครงการ WeGO Smart Sustainable 5,000,000             ด าเนนิการเดือน มี.ค.62 ร้อยละ 80
กจิกรรมที่จัดโดยเมอืงหรือองค์การ Cities Training Program ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ระหว่างประเทศในระดับเมืองที่ เปน็เงิน 71,600.- บาท ป.กทม. ลงนามอนมุติับคุคล
กรุงเทพมหานครเปน็สมาชิก ด าเนนิการเดือน 24 - 31 ม.ีค.62 และค่าใช้จ่ายในการการเดินทาง

เรียบร้อยแล้วและเตรียมเดินทาง
เข้าร่วมโครงการฯ

กจิกรรมที่ 2 การเข้าร่วมโครงการ 2019 Transportation Strategy ด าเนนิการเดือน เม.ย. 62 ร้อยละ 40
Workshop for Asian Cities ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
เปน็เงิน 743,400.- บาท เสนอ ผว.กทม.เห็นชอบส่งผู้แทน 

ด าเนนิการเดือน 7 - 14 เม.ย.62 เข้าร่วมการประชุม

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

10 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/ กจิกรรมที่ 3 การเข้าร่วมการประชุม Urban Resilience 5,000,000             ด าเนนิการเดือน พ.ค. 62 ร้อยละ 40
กจิกรรมที่จัดโดยเมอืงหรือองค์การ Forum 2019 ณ กรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุน่ ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ระหว่างประเทศในระดับเมืองที่ เปน็เงิน 300,000.- บาท เสนอ ป.กทม. เพื่อโปรดลงนาม 
กรุงเทพมหานครเปน็สมาชิก ด าเนนิการเดือน 21 - 22 พ.ค.62 อนมุติับคุคลและค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ กจิกรรมที่ 1 การเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม 5,000,000             ด าเนนิการเดือน ม.ค.62 ร้อยละ 90
ของเมืองในเวทีระดับโลก การด าเนนิโครงการ Prosperity Fund Future Cities ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

ณ สหราชอาณาจักร ตรวจสอบเอกสารในแบบเบกิ
เปน็เงิน 3,705,350 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
ด าเนนิการเดือน 20-26 ม.ค.61 รอลงนามในเอกสารดังกล่าว

เพือ่ต้ังฎกีาชดใช้เงินยมืใช้ในราชการ

กจิกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏบิติัการ Workshop on ด าเนนิการเดือน ม.ค.62 ร้อยละ 40
Resilient Cities Development ณ เมอืงไทเป ไต้หวัน ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
เปน็เงิน 32,900.- บาท เสนอ ป.กทม. เพื่อโปรดลงนาม 
ด าเนนิการเดือน  14 - 27 ม.ีค. 62 อนมุติับคุคลและค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มนีาคม 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

12 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/ กจิกรรมที่ 1  การจัดประชุมระดับเจ้าหนา้ที่อาวุโส 6,800,000             ด าเนนิการเดือน เม.ย.-ม.ิย.62 ร้อยละ 20
กจิกรรมที่จัดโดยเมอืงหรือองค์การ (Senior Official Meeting (SOM)) เพื่อเตรียมการจัดประชุม ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ ผู้น าเมอืงในภมูภิาคอาเซียนคร้ังที่ 7 ที่ กทม.จะเปน็เจ้าภาพ คณะกรรมการจัดประชุมสุดยอด

อาเซียน อาเซียน ในส่วนที่ กทม .รับผิดชอบ

กจิกรรมที่ 2 การจัดประชุมผู้น าเมอืงหลวงในภมูภิาค ได้ให้ความเห็นชอบ กิจกรรมที่ 1

อาเซียนคร้ังที่ 7 (The 7th Meeting of Governers/Mayors ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย.62

 of ASEAN Capitals) กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่

26-28 มิ.ย.62 ขณะนี้อยูก่ารประชุม

ด าเนินการเดือน  เม.ย. -  ม.ิย.62 หารือหน่วยงานและส่วนราชการ

ที่เกีย่วขอ้ง โดยมีประธานที่ปรึกษา

ผว.กทม.เป็นประธานเพือ่ก าหนด

หัวข้อและสารัตถะการประชุม

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562


