** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ... : 50330000-3081
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 49,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.กันตา กสิการ โทร.5027
ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภักดี โทร.1519
1.3 หลักการและเหตุผล
- ยังไม่ระบุ 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1.1 เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย
3.1.2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเยาวชนให้แข็งแรง
3.1.3 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่ดี และถูกต้องในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะทางด้านกีฬา
เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่กีฬาระดับชาติ
3.1.4 เพื่อการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
3.1.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข
3.1.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาได้อย่างทั่วถึง
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
3.2.1 ด้านปริมาณ
- มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 700 คน
- ชนิดกีฬามีจัดการแข่งขัน 20 ชนิดกีฬา เป็นการแข่งขันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังนี้
1. กอล์ฟ
5. กรีฑา
9. เซปักตะกร้อ
13. เทควันโด
17. เทนนิส
2. เทเบิลเทนนิส
6. บาสเกตบอล 10. แบดมินตัน
14. เปตอง
18. ฟุตซอล (ชาย)
3. ฟุตซอล (หญิง) 7. ฟุตบอล (ชาย) 11. ฟุตบอล (หญิง)
15. มวยไทยสมัครเล่น 19. ยิมนาสติกลีลา
4. ลีลาส
8. วอลเลย์บอล 12. วอลเลย์บอลชายหาด 16. ว่ายน้ำ
20. หมากรุกไทย/หมอกฮอสไทย
3.2.2 ด้านคุณภาพ
- นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลองเตยได้มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
- นักเรียนรู้จักการเล่นกีฬา ตลอดจนได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
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