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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรมที่ 1 โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ 556,000               ด าเนนิการเดือน พ.ค.62 ร้อยละ 30
ด้านการค้าระหว่างประเทศ แกผู้่ประกอบการเพื่อโอกาสเศรษฐกจิเมอืง ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
แกผู้่ประกอบการเพื่อโอกาสใน เปน็เงิน 336,000 บาท ดังนี้  - จัดเตรียมเนือ้หาและประสาน
การพัฒนาเศรษฐกจิเมอืง ด าเนนิการเดือน พ.ค. 62 วิทยากรจากองค์กรในประเทศ

 -  ค่าอาหาร เปน็เงิน 240,000 บาท และต่างประเทศ
 -  ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน (กระดาษ ปากกา ฯ) เป็นเงิน 10,000 บาท  - ประสานงานด้านสถานที่
 -  ค่าสมนาคุณวิทยากร เปน็เงิน 66,000 บาท ในการจัดโครงการ
 -  ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย เปน็เงิน 20,000 บาท

ขอ้มลู ณ วันที ่1 เมษายน 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 เมษายน 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กจิกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมความร่วมมอืกบัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง 1,000,000             ด าเนนิการเดือน พ.ค.62 ร้อยละ 35
ความร่วมมือกบัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ สาธารณรัฐเกาหลี อยูใ่นระหว่าง 

ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เปน็เงิน 1,000,000 บาท อยูใ่นขัน้ตอนการรอหนงัสือ
ด าเนนิการเดือน พ.ค. 62 ตอบรับจากเมอืง เพื่อเดินทาง

เข้าร่วมกจิกรรมตามโครงการฯ
ประสานงานข้อมลูที่พัก
การเดินทางและก าหนดการ
เดินทางเพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงาน

ขอ้มลู ณ วันที ่1 เมษายน 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 เมษายน 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชน กจิกรรมที่ 1 โครงการ 14th Shanghai International 4,500,000             ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ร้อยละ 40
กรุงเทพมหานครร่วมกบั Youth Interactive Friendship  Camp 2018 ขณะนี้ได้ประกาศผลการคัดเลือก 

เมอืงพี่เมืองนอ้ง ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 แล้วและเยาวชนดังกล่าวได้เขา้ร่วม

เปน็เงิน 175,100.- บาท โครงการจัดเตรียมความพร้อม

เยาวชนแลกเปล่ียนเมืองพีเ่มืองน้อง

กจิกรรมที่ 2 โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนนานาชาติเมอืงแตกู ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ร้อยละ 40
ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ขณะนี้ได้ประกาศผลการคัดเลือก 

เปน็เงิน 186,300.- บาท แล้วและเยาวชนดังกล่าวได้เขา้ร่วม

โครงการจัดเตรียมความพร้อม

เยาวชนแลกเปล่ียนเมืองพีเ่มืองน้อง

กจิกรรมที่ 3 โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบันครอูฮ่ั่น ด าเนนิการเดือน ส.ค.62 ร้อยละ 40
หรือมณฑลชานตง ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน ส.ค. 62 ขณะนี้ได้ประกาศผลการคัดเลือก 

เปน็เงิน 552,100.- บาท แล้วและเยาวชนดังกล่าวได้เขา้ร่วม

โครงการจัดเตรียมความพร้อม

เยาวชนแลกเปล่ียนเมืองพีเ่มืองน้อง

ขอ้มลู ณ วันที ่1 เมษายน 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 เมษายน 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชน กจิกรรมที่ 4  โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบัจังหวัดไอจิ 4,500,000             ด าเนนิการเดือน มิ.ย. 62 ร้อยละ 40
กรุงเทพมหานครร่วมกบั ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน มิ.ย.62 -                      ขณะนี้ได้ประกาศผลการคัดเลือก 

เมอืงพี่เมืองนอ้ง เปน็เงิน 268,650.- บาท แล้วและเยาวชนดังกล่าวได้เขา้ร่วม

โครงการจัดเตรียมความพร้อม

เยาวชนแลกเปล่ียนเมืองพีเ่มืองน้อง

กจิกรรมที่ 5  โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบันครเฉิงตู ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ร้อยละ 40
ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ขณะนี้ได้ประกาศผลการคัดเลือก 

เปน็เงิน 552,100.- บาท แล้วและเยาวชนดังกล่าวได้เขา้ร่วม

โครงการจัดเตรียมความพร้อม

เยาวชนแลกเปล่ียนเมืองพีเ่มืองน้อง

ขอ้มลู ณ วันที ่1 เมษายน 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 เมษายน 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชน กจิกรรมที่ 6 โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบัเมอืงต้าเหลียน 4,500,000             ด าเนนิการเดือน ก.ย. 62 ร้อยละ 40
กรุงเทพมหานครร่วมกบั ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน ก.ย.62 ขณะนี้ได้ประกาศผลการคัดเลือก 

เมอืงพี่เมืองนอ้ง เปน็เงิน 323,000.- บาท แล้วและเยาวชนดังกล่าวได้เขา้ร่วม

โครงการจัดเตรียมความพร้อม

เยาวชนแลกเปล่ียนเมืองพีเ่มืองน้อง

กจิกรรมที่ 7  โครงการจัดเตรียมความพร้อมเยาวชน ด าเนนิการเดือน มี.ค. 62 ร้อยละ 90
เพื่อแลกเปล่ียนเยาวชนเมอืงพี่เมอืงนอ้งของกรุงเทพมหานคร ขณะนีด้ าเนนิการตามโครงการ
ประจ าป ี2562 เรียบร้อยแล้วและรวบรวม
ด าเนนิการเดือน  27 - 29 ม.ีค.62 เอกสารในการเบิกค่าใช้จ่ายฯ

ขอ้มลู ณ วันที ่1 เมษายน 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 เมษายน 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

4 ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคม กจิกรรมที่ 1  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

ขอ้มลู ณ วันที ่1 เมษายน 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 เมษายน 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ กจิกรรมที่ 1 การเดินทางเข้าร่วมงาน Global Gathering 1,000,000             ด าเนนิการเดือน พ.ค.62 ร้อยละ 20
ส่งเสริมการตลาดและแสดง คร้ังที่ 14 ณ นครปซูาน สาธารณรัฐเกาหลี ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
วิสัยทัศนข์องกรุงเทพมหานคร เปน็เงิน 670,000.- บาท การประสานกบัเมอืงในการ

ด าเนนิการเดือน พ.ค. 62 จัดเตรียมแนวทางและข้อมลู
ร่วมกนัเพื่อเตรียมกจิกรรมใน
การเข้าร่วมงาน โดยขณะนี้
ท าการหารือในการจัดกจิกรรม
ต่างๆ โดยประสานข้อมลูกบั
ส านกัพัฒนาสังคม เพื่อพิจารณา
จัดหาผู้แทนเข้าร่วมงานฯ

ขอ้มลู ณ วันที ่1 เมษายน 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 เมษายน 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

6 ค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาหเ์มอืงพี่ กจิกรรมที่ 1  การประชุมสัมมนาผู้น าเมอืงพี่เมอืงนอ้ง 7,500,000             ด าเนนิการเดือน พ.ค. - ก.ค.62 ร้อยละ 30
เมอืงนอ้ง ณ กรุงเทพมหานคร ด าเนนิการเดือน พ.ค. - ก.ค. 62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง 

กจิกรรมที่ 2  การออกบธูนทิรรศการ การค้าและการท่องเที่ยว  - ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

ด าเนนิการเดือน พ.ค. - ก.ค. 62 และอยูใ่นระหว่างการร่างขอบเขต 

กจิกรรมที่ 3  การประชุมสัมมนาผู้น าเมอืงพี่เมอืงนอ้ง TOR ของงานพร้อมทั้งก าหนด
ด าเนนิการเดือน พ.ค. - ก.ค. 62 หลักเกณฑ์การพิจารณา

 - ได้คัดเลือกนกัแสดงเยาวชน
กทม.เพื่อร่วมแสดงในส่วนของ
การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม
เมอืงพี่เมอืงนอ้งเรียบร้อยแล้ว
 - สกต.มหีนงัสือเชิญเมอืงพี่
เมอืงนอ้งและแจ้งก าหนดการ
จัดงานใหก้บัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง
ทราบแล้ว

ขอ้มลู ณ วันที ่1 เมษายน 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 เมษายน 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

7 ค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียน กจิกรรมที่ 1  การรับรองคณะผู้แทนเมอืงต้าเหลียน 1,500,000             ด าเนนิการเดือน เม.ย.62 ร้อยละ 50
การเดินทางเยือนระหว่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปน็เงิน 160,000.- บาท ขณะนีไ้ด้รับอนมุติัโครงการและ
ผู้บริหารเมืองพี่เมอืงนอ้งเพื่อ ด าเนนิการเดือน  17 - 21 เม.ย.62 ค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะฯ
ขับเคล่ือนการพัฒนา แล้ว แต่เนือ่งจากมกีารเล่ือน
กรุงเทพมหานคร วันในการเดินทางเยือน กทม.

และเสนอขออนมุติัเปล่ียนแปลง
วันในการต้อนรับคณะฯ

ขอ้มลู ณ วันที ่1 เมษายน 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 เมษายน 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้าร่วม กจิกรรมที่      - 1,000,000             ด าเนนิการเดือน เม.ย.- ก.ย.62 ร้อยละ 10
กจิกรรมเพื่อเสริมสร้างและ ด าเนนิการเดือน  เม.ย. - ก.ย.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ขยายความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ ประสานงานกบัหนว่ยงานที่
ของเมืองในระดับนานาชาติ เกีย่วข้อง เช่น องค์การสภาพัฒนา

กิจกรรมที่ 1 การเดินทางเข้าร่วมการประชุม Astana Economic การค้าฮ่องกง (HKTDC) 
Forum คร้ังที่ 12 ณ กรุงอสัตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน เพื่อหารือความเปน็ไปได้ใน
ด าเนนิการเดือน 15 - 18 พ.ค. 62 การจัดกิจกรรม/โครงการร่วมกัน

และจัดท าเหน็ชอบการเข้า
ร่วมโครงการ
และในกจิกรรมที่ 1 ร้อยละ 40
ผว.กทม.เหน็ชอบให ้ป.ทปษ.
เข้าร่วมโครงการ ขณะนีอ้ยู่
ระหว่างขออนมุติัการเดินทาง

ขอ้มลู ณ วันที ่1 เมษายน 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 เมษายน 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้าร่วม กจิกรรมที่      - 2,000,000             ด าเนนิการเดือน พ.ค. - ก.ย.62 ร้อยละ 10
กจิกรรมที่จัดโดยเมอืงหรือองค์การ ด าเนนิการเดือน  พ.ค. - ก.ย.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ การประสานงานกบั
เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเมอืง สถานเอกอคัราชทูตต่างประเทศ

ประจ าประเทศไทย เพื่อหารือ
การจัดประชุมการเปล่ียน
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมอืง

ขอ้มลู ณ วันที ่1 เมษายน 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 เมษายน 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

10 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/ กจิกรรมที่ 1 การเข้าร่วมโครงการ WeGO Smart Sustainable 5,000,000             ด าเนนิการเดือน มี.ค.62 ร้อยละ 90
กจิกรรมที่จัดโดยเมอืงหรือองค์การ Cities Training Program ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ขณะนีไ้ด้เดินทางเข้าร่วม
ระหว่างประเทศในระดับเมืองที่ เปน็เงิน 71,600.- บาท การประชุมเรียบร้อยแล้ว
กรุงเทพมหานครเปน็สมาชิก ด าเนนิการเดือน 24 - 31 ม.ีค.62 และด าเนนิการรวมรวมเอกสาร

เพื่อเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

กจิกรรมที่ 2 การเข้าร่วมโครงการ 2019 Transportation ด าเนนิการเดือน เม.ย. 62 ร้อยละ 70
Strategy Workshop for Asian Cities ณ กรุงโซล ขณะนีไ้ด้รับอนมุติับคุคล
สาธารณรัฐเกาหลี เปน็เงิน 743,400.- บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ด าเนนิการเดือน 7 - 14 เม.ย.62 เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเดินทาง  

เข้าร่วมโครงการฯ

ขอ้มลู ณ วันที ่1 เมษายน 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 เมษายน 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

ขอ้มลู ณ วันที ่1 เมษายน 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 เมษายน 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ กจิกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏบิติัการ Workshop on 5,000,000             ด าเนนิการเดือน มี.ค.62 ร้อยละ 90
ของเมืองในเวทีระดับโลก Resilient Cities Development ณ เมอืงไทเป ไต้หวัน ขณะนีไ้ด้เดินทางเข้าร่วม

เปน็เงิน 32,900.- บาท การประชุมเรียบร้อยแล้ว
ด าเนนิการเดือน  14 - 27 ม.ีค. 62 และด าเนนิการรวมรวมเอกสาร

เพื่อเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ขอ้มลู ณ วันที ่1 เมษายน 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 เมษายน 2562
ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

12 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/ กจิกรรมที่ 1  การจัดประชุมระดับเจ้าหนา้ที่อาวุโส 6,800,000             ด าเนนิการเดือน เม.ย.-ม.ิย.62 ร้อยละ 30
กจิกรรมที่จัดโดยเมอืงหรือองค์การ (Senior Official Meeting (SOM)) เพื่อเตรียมการจัดประชุม ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ ผู้น าเมอืงในภมูภิาคอาเซียนคร้ังที่ 7 ที่ กทม.จะเปน็เจ้าภาพ ผว.กทม.ให้ความเห็นชอบหัวข้อ

อาเซียน และก าหนดการประชุมทั้ง

กจิกรรมที่ 2 การจัดประชุมผู้น าเมอืงหลวงในภมูภิาค 2 กิจกรรม 

อาเซียนคร้ังที่ 7 (The 7th Meeting of Governers/Mayors  - จัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 

 of ASEAN Capitals) ในการจัดประชุมด้านสารัตถะ

การต้อนรับ และสถานที่จดังาน 

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

เมืองหลวงของอาเซียน

 - กิจกรรมที่ 1 อยูร่ะหว่างการ

ร่างขอบเขตของงานพร้อมก าหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 - กิจกรรมที่ 2 อยูร่ะหว่างแต่งต้ัง

คณะกรรมการ TOR

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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


