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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรมที่ 1 โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ 556,000               ด าเนนิการเดือน พ.ค.62 ร้อยละ 90
ด้านการค้าระหว่างประเทศ แกผู้่ประกอบการเพื่อโอกาสเศรษฐกจิเมอืง ขณะนีไ้ด้ด าเนนิการจัดโครงการ
แกผู้่ประกอบการเพื่อโอกาสใน เปน็เงิน 336,000 บาท ดังนี้ เรียบร้อยแล้ว และอยูใ่นระหว่าง
การพัฒนาเศรษฐกจิเมอืง ด าเนนิการเดือน พ.ค. 62 การเตรียมเอกสารเพื่อต้ังเบกิเงิน

 -  ค่าอาหาร เปน็เงิน 240,000 บาท เพื่อชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ
 -  ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน (กระดาษ ปากกา ฯ) เป็นเงิน 10,000 บาท 

 -  ค่าสมนาคุณวิทยากร เปน็เงิน 66,000 บาท
 -  ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย เปน็เงิน 20,000 บาท

แผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณ



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กจิกรรมที่ 1 โครงการส่งเสริมความร่วมมอืกบัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง 1,000,000             ด าเนนิการเดือน มิ.ย.-ก.ค.62 ร้อยละ 35
ความร่วมมือกบัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ สาธารณรัฐเกาหลี อยูใ่นระหว่างการรอหนงัสือ
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เปน็เงิน 1,000,000 บาท ตอบรับจากนครปซูาน ในการ

ด าเนนิการเดือน มิ.ย.-ก.ค. 62 รับคณะศึกษาดูงานของ กทม.
ในระหว่างวันที่ 7-13 ก.ค.62
โดยเมือ่ได้รับหนงัสือตอบกลับ
จากเมอืงจะด าเนนิการในส่วน
ที่เกีย่วข้องต่อไป

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มถุินายน 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 ขณะนี้ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว

เมอืงพี่เมืองนอ้ง ด าเนนิการเดือน ก.ค.62 และเยาวชนดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการ

เปน็เงิน 175,100.- บาท จดัเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว

และ สกต.ด าเนินการเตรียมขอ้มูลเพือ่

เสนอขออนุมัติโครงการ

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

เปน็เงิน 186,300.- บาท และเยาวชนดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการ

จดัเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว

และ สกต.ด าเนินการเตรียมขอ้มูลเพือ่

เสนอขออนุมัติโครงการ

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชน กจิกรรมที่ 3 โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบันครอูฮ่ั่น 4,500,000             ด าเนนิการเดือน ส.ค.62 ร้อยละ 40
กรุงเทพมหานครร่วมกบั หรือมณฑลชานตง ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน ส.ค. 62 ขณะนี้ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว

เมอืงพี่เมืองนอ้ง เปน็เงิน 552,100.- บาท และเยาวชนดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการ

จดัเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว

และ สกต.ด าเนินการเตรียมขอ้มูลเพือ่

เสนอขออนุมัติโครงการ

กจิกรรมที่ 4  โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบัจังหวัดไอจิ ด าเนนิการเดือน มิ.ย. 62 ร้อยละ 80
ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน 5 - 11 ม.ิย.62 ขณะนีไ้ด้รับอนมุติัเงินยืมใช้ใน
เปน็เงิน 1,020,400.- บาท ราชการเรียบร้อยแล้ว และอยู่

ในระหว่างเตรียมการเดินทาง
เข้าร่วมการโครงการ

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

เปน็เงิน 552,100.- บาท และเยาวชนดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการ

จดัเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว

และได้ด าเนินการเสนอขออนุมัติ

บคุคลและค่าใช้จา่ยในการเดินทาง

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชน กจิกรรมที่ 6  โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบักรุงโซล 4,500,000             ด าเนนิการเดือน พ.ค.62 ร้อยละ 95
กรุงเทพมหานครร่วมกบั ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน 19 - 24 พ.ค. 62 ขณะนีไ้ด้เดินทางเข้าร่วมโครงการ
เมอืงพี่เมืองนอ้ง เปน็เงิน 1,020,500.- บาท เรียบร้อยแล้ว และอยูใ่นระหว่าง

การเตรียมเอกสารเพื่อต้ังเบกิเงิน
เพือ่ชดใช้เงินยมืใช้ในราชการ

กจิกรรมที่ 7 โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนกบัเมอืงต้าเหลียน ด าเนนิการเดือน ก.ย. 62 ร้อยละ 40
ประจ าป ี62 ด าเนนิการเดือน ก.ย.62 ขณะนี้ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว

เปน็เงิน 323,000.- บาท และเยาวชนดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการ

จดัเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว

และ สกต.ด าเนินการเตรียมขอ้มูลเพือ่

เสนอขออนุมัติโครงการ

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



รายละเอียดแผนงาน/งาน/รายการ ณ วันที ่1 มถุินายน 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

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ กจิกรรมที่ 1 การเดินทางเข้าร่วมงาน Global Gathering 1,000,000             ด าเนนิการเดือน พ.ค.62 ร้อยละ 95
ส่งเสริมการตลาดและแสดง คร้ังที่ 14 ณ นครปซูาน สาธารณรัฐเกาหลี ขณะนีไ้ด้เดินทางเข้าร่วมโครงการ
วิสัยทัศนข์องกรุงเทพมหานคร เปน็เงิน 513,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว และอยูใ่นระหว่าง

ด าเนนิการเดือน 17 - 20 พ.ค.62 การเตรียมเอกสารเพื่อต้ังเบกิเงิน
เพือ่ชดใช้เงินยมืใช้ในราชการ

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

6 ค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาหเ์มอืงพี่ กิจกรรมที่ 1  การลงนาม MOU ของผู้น าเมืองพีเ่มืองน้อง 7,500,000             ด าเนนิการเดือน มิ.ย.- ก.ค.62 ร้อยละ 50
เมอืงนอ้ง ณ กรุงเทพมหานคร ด าเนนิการเดือน มิ.ย. 62 ขณะนี้

กจิกรรมที่ 2  การออกบธูนทิรรศการ การค้าและการท่องเที่ยว  - อยูร่ะหวา่งการพจิารณาผล

ด าเนนิการเดือน มิ.ย. 62 e-bidding ของโครงการฯ

กจิกรรมที่ 3  การแสดงศิลปวัฒนธรรม  - ได้คัดเลือกนกัแสดงเยาวชน
ด าเนนิการเดือน มิ.ย. 62 กทม.เพื่อร่วมแสดงในส่วนของ
ด าเนนิการเดือน 27 ม.ิย.-1 ก.ค.62 การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม

เมอืงพี่เมอืงนอ้งเรียบร้อยแล้ว
 - สกต.มหีนงัสือเชิญเมอืงพี่
เมอืงนอ้งและแจ้งก าหนดการ
จัดงานใหก้บัเมอืงพี่เมอืงนอ้ง
ทราบแล้ว

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

7 ค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียน กจิกรรมที่ 1 การเดินทางเยือนนครบริสเบน เครือรัฐออสเตรเลีย 1,500,000             ด าเนนิการเดือน พ.ค.62 ร้อยละ 95
การเดินทางเยือนระหว่าง เพื่อสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษของ ขณะนีไ้ด้เดินทางเข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหารเมืองพี่เมอืงนอ้งเพื่อ นกัเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ณ เครือรัฐออสเตรเลีย เรียบร้อยแล้ว และอยูใ่นระหว่าง
ขับเคล่ือนการพัฒนา เปน็เงิน 857,000.- บาท การเตรียมเอกสารเพื่อต้ังเบกิเงิน
กรุงเทพมหานคร ด าเนนิการเดือน 15-21 พ.ค.62 เพือ่ชดใช้เงินยมืใช้ในราชการ

กจิกรรมที่ 2 การเข้าร่วมการประชุม 2019 Chengdu ด าเนนิการเดือน มิ.ย.62 ร้อยละ 70
Global Innovation and Entrepreneurship Fair  และ ขณะนีไ้ด้รับการอนมุติัโครงการ
2019 Innovation Forum for Mayors of International และค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว
Sister Cities of  Chengdu ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และอยูใ่นระหว่างการด าเนนิการ
เปน็เงิน 217,000.- บาท ขออนมุติัการยืมเงินใช้ในราชการ
ด าเนนิการเดือน  10 - 13 ม.ิย.62

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้าร่วม กิจกรรมที่ 1 การเดินทางเข้าร่วมการประชุม Astana Economic 1,000,000             ด าเนนิการเดือน พ.ค.62 ร้อยละ 95
กจิกรรมเพื่อเสริมสร้างและ Forum คร้ังที่ 12 ณ กรุงอสัตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ขณะนีไ้ด้เดินทางเข้าร่วมโครงการ
ขยายความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ ด าเนนิการเดือน 15 - 18 พ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว และอยูใ่นระหว่าง
ของเมืองในระดับนานาชาติ เปน็เงิน 872,700.- บาท การเตรียมเอกสารเพื่อต้ังเบกิเงิน

เพือ่ชดใช้เงินยมืใช้ในราชการ

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้าร่วม กจิกรรมที่      - 2,000,000             ด าเนนิการเดือน มิ.ย.- ก.ย.62 ร้อยละ 20
กจิกรรมที่จัดโดยเมอืงหรือองค์การ ด าเนนิการเดือน  มิ.ย. - ก.ย.62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ การประสานงานกบั องค์การ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเมอืง UCLG ASPAC เพื่อหารือ

รายละเอยีดการจัดประชุม
การเปล่ียนองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาเมอืง และ ผว.กทม.
ได้โปรดเหน็ชอบการจัดประชุมฯ
ในเดือน ส.ค.62

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

10 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/ กจิกรรมที่ 1 การเข้าร่วมการประชุม Urban Resilience 5,000,000             ด าเนนิการเดือน พ.ค. 62 ร้อยละ 90
กจิกรรมที่จัดโดยเมอืงหรือองค์การ Forum 2019 ณ กรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุน่ ขณะนีไ้ด้เดินทางเข้าร่วมโครงการ
ระหว่างประเทศในระดับเมืองที่ เปน็เงิน 300,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว และอยูใ่นระหว่าง
กรุงเทพมหานครเปน็สมาชิก ด าเนนิการเดือน 21 - 22 พ.ค.62 การเตรียมเอกสารเพื่อต้ังเบกิเงิน

เพือ่ชดใช้เงินยมืใช้ในราชการ

กจิกรรมที่ 2  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable ด าเนนิการเดือน มิ.ย.62 ร้อยละ 40
Water Management Training Program ณ กรุงโซล ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการเสนอ
สาธารณรัฐเกาหลี  เปน็เงิน 80,600.- บาท ขออนมุติัโครงการและค่าใช้จ่าย
ด าเนนิการเดอนื 22 - 30 ม.ิย.62 ในการเดินทางเข้าร่วมการฝึกอบรม

 

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ กจิกรรมที่      - 5,000,000             ด าเนนิการเดือน มิ.ย. - ก.ย. 62 ร้อยละ 10
ของเมืองในเวทีระดับโลก ด าเนนิการเดือน  มิ.ย. - ก.ย. 62 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างประสานงาน

กบัหนว่ยงานที่เกีย่วข้องและ
รอหนงัสือเชิญประชุม

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562



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

แผนงานสง่เสริมระบบบริหาร
งานการตา่งประเทศ

12 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/ กจิกรรมที่ 1 การจัดประชุมผู้น าเมอืงหลวงในภมูภิาค 6,800,000             ด าเนนิการเดือน มิ.ย.62

กจิกรรมที่จัดโดยเมอืงหรือองค์การ อาเซียนคร้ังที่ 7 (The 7th Meeting of Governers/Mayors ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ  of ASEAN Capitals)  - จัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 

อาเซียน ในการจัดประชุมด้านสารัตถะ

ด าเนินการเดือน  ม.ิย.62 การต้อนรับ และสถานที่จดังาน 

 - ติดตามประสานกับผู้แทนเมืองหลวง

ของอาเซียนเพือ่เข้าร่วมประชุม

 - กจิกรรมที่ 1 อยูใ่นระหวา่งการ ร้อยละ 40
ท าสัญญาจา้งบริษทัผู้รับจา้ง และ

เตรียมจัดการประชุม ประสาน

หน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

คิดเปน็ร้อยละ งบประมาณแผนงาน/งาน/รายการ
ล าดบั

ที่

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

หมวด รายจา่ยอ่ืน

รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2562


