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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างองค์ความรู้ กจิกรรมที่ 1 โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ 556,000               ด าเนนิการเดือน มี.ค.62 ร้อยละ 10
ด้านการค้าระหว่างประเทศ แกผู้่ประกอบการเพื่อโอกาสเศรษฐกจิเมอืง ขณะนี้อยูร่ะหวา่งประสานงาน 

แกผู้่ประกอบการเพื่อโอกาสใน เปน็เงิน 336,000 บาท ดังนี้ ส านักพัฒนาสังคมและหน่วยงาน

การพัฒนาเศรษฐกจิเมอืง ด าเนนิการเดือน มี.ค. 62 ที่เกีย่วข้องในการก าหนดหวัข้อ
 -  ค่าอาหาร เปน็เงิน 240,000 บาท เพื่อจัดโครงการการสร้าง
 -  ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน (กระดาษ ปากกา ฯ) เปน็เงิน 10,000 บาท องค์ความรู้
 -  ค่าสมนาคุณวิทยากร เปน็เงิน 66,000 บาท
 -  ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย เปน็เงิน 20,000 บาท

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

ขอ้มลู ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กจิกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมความร่วมมอืกบัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง 1,000,000             ด าเนนิการเดือน มี.ค.62 ร้อยละ 10
ความร่วมมือกบัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ สาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศญี่ปุน่ อยูใ่นระหวา่งการประสานงาน

ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เปน็เงิน 1,000,000 บาท กบัเมอืง และรอการตอบรับ
ด าเนนิการเดือน มี.ค. 62 จากเมอืงพี่เมอืงนอ้ง กรุงโซล

และประเทศญี่ปุน่ ในส่วนของ
กจิกรรมที่จะด าเนนิการร่วมกนั

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

ล าดบั
ที่

แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชน กจิกรรมที่ 1 โครงการ 14th Shanghai International 4,500,000             ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ร้อยละ 20
กรุงเทพมหานครร่วมกบั Youth Interactive Friendship  Camp 2018 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างรับสมคัร
เมอืงพี่เมืองนอ้ง ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 เยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

เปน็เงิน 175,100.- บาท

กจิกรรมที่ 2 โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนนานาชาติเมอืงแตกู ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ร้อยละ 20
ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างรับสมคัร
เปน็เงิน 186,300.- บาท เยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

กจิกรรมที่ 3 โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบันครอูฮ่ั่น ด าเนนิการเดือน ส.ค.62 ร้อยละ 10
ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน ส.ค. 62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการประสาน
เปน็เงิน 552,100.- บาท กบัเมอืงเพื่อจัดเตรียมข้อมลู

ในการด าเนนิงาน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

ขอ้มลู ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชน กจิกรรมที่ 4   โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบัจังหวัดไอจิ 4,500,000             ด าเนนิการเดือน มิ.ย. 62 ร้อยละ 20
กรุงเทพมหานครร่วมกบั ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน มิ.ย.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง การรับสมคัร
เมอืงพี่เมืองนอ้ง เปน็เงิน 268,650.- บาท เยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

กจิกรรมที่ 5 โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบันครเฉิงตู ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ร้อยละ 10
ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการประสาน
เปน็เงิน 552,100.- บาท กบัเมอืงเพื่อจัดเตรียมข้อมลู

ในการด าเนนิงาน

กจิกรรมที่ 6 โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบัเมอืงต้าเหลียน ด าเนนิการเดือน ก.ย. 62 ร้อยละ 20
ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน ก.ย.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง การรับสมคัร
เปน็เงิน 323,000.- บาท เยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

ขอ้มลู ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

4 ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคม กิจกรรมที่ 1  โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนนานาชาติกับเมืองต้าเหลียน 2,500,000             ด าเนนิการเดือน ก.พ.62 ร้อยละ 60
พหวุัฒนธรรมกบัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง ประจ าป ี2562 การต้อนรับคณะเยาวชนเมอืงต้าเหลียนเยือน กทม. ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

เปน็เงิน 472,900.- บาท เสนอหนงัสือถึงกองบญัชีเพื่อ
ด าเนนิการเดือน 12 - 16 ก.พ.62 อนมุติัสัญญายืมเงิน และ
 - ค่าที่พัก เปน็เงิน  60,000 บาท เมือ่ได้รับอนมุติัสัญญาฯ แล้ว
 - ค่าเล้ียงรับรอง เปน็เงิน 232,400 บาท จะด าเนนิการต้ังฎกีาเงินยืมฯ
 - 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

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

ขอ้มลู ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

4 ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคม กจิกรรมที่ 2  โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบักรุงอลูานบาตอร์ 2,500,000             ด าเนนิการเดือน ก.พ.62 ร้อยละ 60
พหวุัฒนธรรมกบัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง ประจ าป ี2562 คณะเยาวชนอลูานบาตอร์เยือน กทม. ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

เปน็เงิน 761,900.- บาท เสนอหนงัสือถึงกองบญัชีเพื่อ
ด าเนนิการเดือน 30 ม.ค. - 6 ก.พ. 62 อนมุติัสัญญายืมเงิน เมือ่ได้รับ
 - ค่าที่พัก เปน็เงิน  280,000 บาท รับอนมุติัสัญญายืมฯ แล้ว
 - ค่าเล้ียงรับรอง เปน็เงิน 277,500 บาท จะด าเนนิการต้ังฎกีาเงินยืมฯ
 - ค่าเงินรางวัลส าหรับเจ้าหนา้ที่ปฏบิติังาน 8,400 บาท
 - ค่าตอบแทนล่าม 20,000 บาท
 - ค่าธรรมเนยีมการเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ค่าทางด่วน
ค่าวัสดุอปุกรณ์ เปน็เงิน 42,500 บาท
 - ค่าพาหนะรับรอง เปน็เงิน 120,000 บาท
 - ค่าของขวัญ เปน็เงิน 11,500 บาท
 - ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิงรถยนต์ 2,000 บาท

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

ขอ้มลู ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

4 ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคม กจิกรรมที่ 3  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 จัดเตรียมข้อมลูในการด าเนนิงาน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

ขอ้มลู ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ กจิกรรมที่      - 1,000,000             ด าเนนิการเดือน มิ.ย.-ก.ค.62 ร้อยละ 10
ส่งเสริมการตลาดและแสดง ด าเนนิการเดือน มิ.ย. - ก.ค. 62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
วิสัยทัศนข์องกรุงเทพมหานคร การประสานกบัเมอืงเพื่อ

จัดเตรียมแนวทางและข้อมลู
ร่วมกนัเพื่อเตรียมกจิกรรมใน
การเข้าร่วมงาน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

ขอ้มลู ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

6 ค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาหเ์มอืงพี่ กจิกรรมที่ 1  การประชุมสัมมนาผู้น าเมอืงพี่เมอืงนอ้ง 7,500,000             ด าเนนิการเดือน พ.ค.- ก.ค.62 ร้อยละ 10
เมอืงนอ้ง ณ กรุงเทพมหานคร ด าเนนิการเดือน พ.ค. - ก.ค. 62 ขณะนีไ้ด้จัดประชุมคณะท างาน

กจิกรรมที่ 2  การออกบธูนทิรรศการ การค้าและการท่องเที่ยว เพื่อก าหนดกรอบความร่วมมอื
ด าเนนิการเดือน พ.ค. - ก.ค. 62 ในการท า MOU แล้ว และอยู่
กจิกรรมที่ 3  การประชุมสัมมนาผู้น าเมอืงพี่เมอืงนอ้ง ระหว่างประสานหนว่ยงาน
ด าเนนิการเดือน พ.ค. - ก.ค. 62 พิจารณา MOU

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

ขอ้มลู ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

7 ค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียน กจิกรรมที่      - 1,000,000             ด าเนนิการเดือน ก.พ.-ก.ย.62 -
การเดินทางเยือนระหว่าง ด าเนนิการเดือน  ก.พ. - ก.ย.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ผู้บริหารเมืองพี่เมอืงนอ้งเพื่อ การประสานกบัเมอืงต่างๆ 
ขับเคล่ือนการพัฒนา เพื่อจัดเตรียมแนวทางและ
กรุงเทพมหานคร ข้อมลูเพื่อเตรียมการเข้าร่วม

การประชุม

แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

ขอ้มลู ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้าร่วม กจิกรรมที่      - 1,000,000             ด าเนนิการเดือน ก.พ.-ก.ย.62 ร้อยละ 10
กจิกรรมเพื่อเสริมสร้างและ ด าเนนิการเดือน  ก.พ. - ก.ย.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ขยายความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ ประสานงานกบัหนว่ยงาน
ของเมืองในระดับนานาชาติ ที่เกีย่วข้องและรอหนงัสือ

เชิญประชุม

ขอ้มลู ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้าร่วม กจิกรรมที่      - 2,000,000             ด าเนนิการเดือน ก.พ.-ก.ย.62 ร้อยละ 10
กจิกรรมที่จัดโดยเมอืงหรือองค์การ ด าเนนิการเดือน  ก.พ. - ก.ย.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศ อยูใ่นระหวา่งการประสานงานกบั

เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเมอืง สถานเอกอัคราชทูตต่างประเทศ

ประจ าประเทศไทย เพื่อหารือ
การจัดประชุมการเปล่ียน
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมอืง

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

ขอ้มลู ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

10 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/ กิจกรรมที่ 1  การเดินทางเข้าร่วมการประชุม The 14th Conference 5,000,000             ด าเนนิการเดือน ม.ค.-ก.พ.62 ร้อยละ 80
กจิกรรมที่จัดโดยเมอืงหรือองค์การ on Countermeasures to Combat Infectious Diseases ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ระหว่างประเทศในระดับเมืองที่ in Asia ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน่ การเดินทางเข้าร่วมประชุม
กรุงเทพมหานครเปน็สมาชิก เป็นเงิน 385,600 บาท

ด าเนินการเดือน 28 ม.ค.- 1 ก.พ.62

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

ขอ้มลู ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ 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 รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
เปน็เงิน 3,705,350 บาท และตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนนิการเดือน 20-26 ม.ค.61 เดินทางเพื่อต้ังฎกีาชดใช้เงิน
เป็นเงิน 385,600 บาท ยืมเงินใช้ราชการ

กจิกรรมที่ 2 การเข้าร่วมการประชุมการเปดิตัวรถบสัระบบ ด าเนนิการเดือน ม.ค.62 ร้อยละ 90
จักรกลอจัฉริยะ (The Launch Conference of the Deepblue ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
Panda AI Bus) ณ นครเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
เปน็เงิน 50,400.- บาท และตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนนิการเดือน 17-20 ม.ค. 62 เดินทางเพื่อต้ังฎกีาเบกิเงิน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

ขอ้มลู ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

12 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/ กจิกรรมที่ 1  การจัดประชุมระดับเจ้าหนา้ที่อาวุโส 6,800,000             ด าเนนิการเดือน มิ.ย.62 ร้อยละ 10
กจิกรรมที่จัดโดยเมอืงหรือองค์การ (Senior Official Meeting (SOM)) เพื่อเตรียมการจัดประชุม ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ ผู้น าเมอืงในภมูภิาคอาเซียนคร้ังที่ 7 ที่ กทม.จะเปน็เจ้าภาพ การประชุมร่วมกบัหน่วยงาน

อาเซียน และส่วนราชการที่เกีย่วขอ้งเพือ่

กจิกรรมที่ 2 การจัดประชุมผู้น าเมอืงหลวงในภมูภิาค ก าหนดหวัขอ้การประชุม

อาเซียนคร้ังที่ 7 (The 7th Meeting of Governers/Mayors
 of ASEAN Capitals)

ด าเนินการเดือน  ม.ิย.62

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

หมวด รายจา่ยอ่ืน
หน่วยงาน ส านักงานการตา่งประเทศ ส านักปลดักรุงเทพมหานคร

ขอ้มลู ณ วันที ่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ล าดบั

ที่
แผนงาน/งาน/รายการ  งบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ


